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inema öyle bir keşiftir ki, bir gün gelecek 

barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden çok, 

dünya medeniyetinin cephesini değiştireceği 

görülecektir. Sinema, dünyanın en uzak köşe

lerinde oturan insanların birbirlerini tanımalarını, sevme

lerini temin edecektir. 

Sinema, insanlar arasındaki görüş ve düşünüş farklarını 

silecek; insanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı 

yapacaktır. Sinemaya, layık olduğu ehemmiyeti verme

liyiz. 

day will come when the invention of the 

cinema will be seen to have changed the face 

of the world more than the invention oj 

gunpower, electricity or the discovery of new 

continents. Tbe cinema will make it possible for people 

living in the most remote comers of the earth to get to know 

and love one another. 

Tbe cinema will remove difference of thought and 

outlook, and will be of the greatest assistance in realising 

the ideals of humanity. It is essen

tial that we treat the cinema with 

the importance it deseroes. 
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iSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI 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 
Minister of lnterior 

Sayın MALiYE VE GÜMRÜK BAKANI Adnan KAHVECi 
Min ister of F inance and Customs 

Sayın ULAŞTlRMA BAKANI Cengiz TUNCER 
Minister of Communication 

Sayın KÜLTÜR BAKANI 
Namık Kemal ZEYBEK 
Min ister of Culture 

Sayın TURiZM BAKANI ilhan AKÜZÜM 
Minister of Tourism 

Sayın iSTANBUL VALiSi Cahit BAYAR 
Governor of Istanbul 

Sayın iSTANBUL BÜYÜK ŞEHiR BELEDiYE BAŞKANI 
Prof. Dr. Nurettin SüZEN 
Mayor of Istanbul 

Necil Kazım AKSES 
Burhan FELEK 
Ord. Prof. Fahrettin Kerim GÖKAY 
Feyzi HALICI 
Cemal Reşit REY 
Mukadder SEZGiN 
Prince BERNHARD 
Leonord BERNSTEIN 
Nadia BOULANGER 
Prof. Cari EBERT 
Phi l ippe ERLANGER 
Robert FENAUX 
]anos FERENCSIK 
Zino FRANCESCATII 
Dr. Antonio GHIRINGHELLI 
Pierre GILBERT 
Ernesto HALLFTER 
Arthur HAULOT 
Clemens HOLZMEISTER 
Maurice HUISMAN 
Lois jOXE 
Herbert von KARAJAN 
Prof. Dr. Hans Erich KASPER 
Prof. Wilhelm KEMPFF 
Dr. Raymond KENDALL 
Pierre LYAUTEY 
Zubin MEHTA 
Yehudi MENUHIN 
Mario MORTARI 
Seppo NUMMI 
Dr. Seroite OKACHA 
Prof. Cari ORFF 
Prof. Gyula ORTUTAY 
Andre PARROT 
Prof. Klaus PRINGSHEIM 
Arthur RUBINSTEIN 
Renzo SILVESTRI 
James j. SWEENEY 
Mitsuo T ANAKA 
Afework TEKE 
Dame Ninelle de VALOIS 
Andre WENDELEN 



KURUCULAR ve ÜYELER 
FOUNDERS and MEMBERS 

Prof. Dr. Nurettin SÖZEN 
istanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı , 
Kurucular Heyeti Başkanı 1 
/1/ıl:ıyor of Istanbul, 
President of the Board of Founders 

Mehmet ŞUHUBi 
Başkan Yard . / Vice President 

KURUCULAR 1 FOUNDERS 

TÜRKiYE TURiNG VE OTOMOBiL KURUMU 
BURlA /1/ıl:ıkina Ticaret ve Yatı rım A.Ş. 
ECZAClBAŞI HOLDiNG A.Ş. 
OSMANLI BANKASI A.Ş. 
PERFEKTÜP Ambalai San . ve Tic.  A.Ş. 
SlNAI YATIRIM VE KREDI BANKASI A.O. 
TATKO, Otomobil Lastik ve Makina Tic .  T.A.Ş. 
TÜRKiYE SlNAi KALKlNMA BANKASI 
Fettah AYTAÇ 
Mehmet R .  DEVRES 
Ali KOÇMAN 
Berner NAHUM 
izzet PENSOY 
Afif TEKTAŞ 

ÜYELER 1 MEMBERS 

AKBANK T.A.Ş. 
Orhan AKER 
BORUSAN, Boru Sanayii A.Ş. 
BP PETROLLERI A.Ş. 
Selma H. DEVRES 
Vitali HAKKO 
iSTANBUL ROTARY KULÜBÜ 
KOÇ HOLDiNG A.Ş. 
PAMUKBANK T.A.Ş. 
PROFILO HOLDING A.Ş.  
TEKFEN HOLDING A.Ş. 
TERCÜMAN Gazetecilik ve Matbaacıl ık A.Ş.  
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 
TQRK PiRELLi Lastikleri A.Ş. . 
TURKIYE ŞIŞE VE CAM FABRIKAlARI A.Ş. 
ÜNiLEVER·iŞ Tic. ve San. Türk Ltd . Şti 
VEB OFSET ileri Matbaacılık A.Ş. 
YAPI VE KREDi BANKASI A.Ş.  
Fuat BEZMEN 
Refik BEZMEN 
Halil BEZMEN 
Özer ESEN 
TÜRKiYE VAKlFlAR BANKASI T.A.O. 
iSTANBUL TiCARET ODASI 
TÜRKiYE iş BANKASI A.Ş. 
AKSA, Akril ik Kimya San . A.Ş.  
AKSU,_ Ip l ik Dakuma ve Boya Apre Fab. T .A.Ş.  
ARÇELIK A.Ş.  
Semih SiPAHiOGLU 
AYGAZ A.Ş. 
izzet BAYSAL 
Dr. Mustafa BiRGi 
Fah i r  ÇELiKBAŞ 
Prof. Hayri DOMANiÇ 
Ahmed Şeci EDIN 
ELGiNKAN HOLDiNG A.Ş.  
Nihat HAMAMCIOGLU 
HÜRRiYET Gazeteci l ik ve Matbaacı l ık A .Ş. 
iSTANBUL SANAYi ODASI 
Ara KUYUMCUYAN 
Kemal MÜDERRiSOGLU 
RABAK Elekırolitik Bakır Mamulleri A.Ş.  
Emin SENCER 
TÜRK PETROL VE MADENi YAGlAR A.Ş.  
ULUSOY TURiZM VE SEYAHAT KOLL. ŞTi. 
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim GÖKAY 

lST AN BUL BUYUK ŞEHIR BELEDIYESI 
BiRLEŞiK ALMAN ilAÇ FABR. 
Suat Hayri 0RGÜPLÜ 
EGE HOLDING A.Ş.  
HiLTON OTELi 
IBM TÜRK LTD. ŞTi. 
IŞIKlAR HOLDiNG A.Ş.  
ORGANiK KiMYA San. ve Tic .  A.Ş. 
TÜRK HENKEL Kimyevi Maddeler San .  A.Ş.  
DEMIRüREN ŞIRKETLER GRUBU 
Erdoğan DEMIRüREN . 
TURKIYE ETAP OTELLERI 
Fikret EVLiYAGiL 
MiLLi PiYANGO iDARESi 
GÜMÜŞSUYU Halı San. ve Tic. A.Ş.  
iKTiSAT BANKASI T .A.Ş .  
LiBAŞ inşaat ve Yatı rım A.Ş.  A.  Rıza Çarmıklı 
Halit NARiN 
NET TURiZM Tic. ve San .  A.Ş. 
TÜRKiYE GARANTi BANKASI A.Ş. 
SOYTAŞ HOLDiNG A.Ş. 
TÜRKiYE iTHALAT VE iHRACAT BANKASI A.Ş. 
HALK SiGORTA T.A.Ş.  
TÜRK EKONOMi BANKASI 
ARITAŞ SU ARITMA SANAYi A.Ş. 
Mehmet ŞUHUBI 
Alber BiLEN 
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YÖNETiM KURULU 1 
BOARD OF ADMINISTRATION 

Başkan / President 

Başkan Yard ımcıları / 
Vice Presidents 

Asli Üyeler / 
Principal Members 

Bakanlık Temsilcileri / 
Representatives to 
the Ministries 

Tabii Asli Üyeler / 
Principal Members 

Geçici Asli Üyeler/ 
Principal Alternate 
Members 

Dr. Nejat F. ECZAClBAŞI 

Barlos KÜNTAY 
Eser TÜMEN 

Prof. Dr. Bülent TARCAN 
Gencay GÜRÜN 
Av. Ercüment BERKER 
Faruk YENER 
Onat KUTLAR 
Prof. Cevat Memduh ALT AR 
Prof. Bülent ÖZER 
ibrahim BETiL 

DıŞişleri Bakanl ığı 
Ministry of Foreign Affa irs 

Maliye ve Gümrük Bakanl ığı 
Min istry of F inance and Customs 

Milli Eğitim Bakanlığ ı 
Ministry of National Educalian 

Kültür Bakanl ığ ı 
Ministry of Culture 

Turizm Bakanl ığı 
Min istry of Tourism 

Tanıtma ve Pazarlama Genel Müdürü 
General Di rector of Information and Marketing 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü 
General Director of the State Opera and Ballet 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü 
General Di rector of the State Theaires 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürü 
Director of the Presidential Symphony Ürehesira 

Nadir NADi 
Tayfun indirkoş 
Hilmi Yavuz 
Geyvan McMi llen 

iCRA KURULU 1 
EXECUTIVE BOARD 

Başkan / President 

Üyeler / Members 

Dr. Nejat F. ECZAClBAŞI 

Av. Sağlam DALAMAN 
Cevat Memduh ALT AR 
Onat KUTLAR 

DENETiM KURULU 1 
BOARD OF INSPECTORS 

Asli Üyeler / 
Principal Members 

Yedek Üyeler / 
Reserve Members 

YÖNETiM 1 MANAGEMENT 

Genel Müdür 
General Di rector 

Genel Müdürlük Danışmanı 
Advisor to the General Directorale 

Uluslararası istanbul Festivali Yönetmeni 
Di rector of the International istanbul Festival 

Alber BiLEN 

Turgut oGUZ 
Çelik ARSEL 

Aydın GÜN 

Atilla MANiZADE 

Cevza AKlÜZE 

Uluslararası istanbul F i lm Festivali Yönetmeni  Hülya UÇANSU 
Director of the Internationalistanbul Fi lm Festival 

Uluslararası istanbul Tiyatro Festivali Yönetmeni Zehra iPŞiRoGLU 
Director of the International istanbul Theatre Festival 

Uluslararası istanbul Bienali Yönetmeni Vasıf KORlUN 
Director of the International istanbul Biennial 

Mali ve idari işler Yönetmeni Asuman BAYRAM 
Finoncial and Administrative Director 

Teknik işler Yönetmeni Vedat DEMiRCi 
T echnical Di rector 

Halkla ilişkiler Yönetmeni Arzu AKGÜN 
Director of Public Relations 

DANIŞMANLAR 1 ADVISORS 

Grafik ve Yayın Danışmanı / 
Graphic and Publication Advisor 

Hukuk işleri Danışmanı / 
Legal Advisor 

Mali işler Danışmanı / 
Financial Advisor 

Prof. ilhami TURAN 

Av. Esat BERKSAN 

Sacit BASMACI 



. . . . ULUSLARARASI ISTANBUL FILM FESTIYALI 
INTERNATIONAL ISTANBUL FILM FESTIVAL 
Sanat ve T ekn i k  Danışma Kurulu 
Artistic and T echn ica l Advisory Committee 

Yönetmen 
Director 

Program Dan ışmanı 
Programme Advisor 

Yönetmen Yard ımcısı 
Assistant to the Di rector 

Yönetmen Sekreteri 
Secretary to the Director 

Basınla i l işki ler 
Press Relations 

Reklam ve Halkla i l işkiler 
Publ ic Relations 

Konuk Ağ ır lama 
Hospital ity 

Rezervasyon ve Protokol 
Reservation and Protacal 

E lektron ik  Altyazı Koord inasyonu 
Coord inator for E lectronical Subtitl i ng 

Fi lm Trafiğ i 
F i lm Traffic 

Santral 
Operatar 

Arşiv 
Archives 

Yardımcı Hizmetler 
Service s 

Sungu ÇAPAN 
Atilla DüRSAY 
Şaki r ECZAClBAŞI 
Onat KUTlAR 
Vecdi SAYAR 
Hülya UÇANSU 

Hülya UÇANSU 

Vecdi SAYAR 

Ali SÖNMEZ 

Nuray MUŞTU 

Esra Ni lgün MiRZE 

Ayşı l  MUTVE R  

Sara BERKER 
Ömür BOZKURT 

Zel iha KAYA 
Şengül YILMAZ 

Senem DENiZ 

Bülent BAŞlBÜYÜK 

Aynur TURAN 

Mehmet AVCI 

Hasan SAYAN 
Azmi AKSUN 
Hasan HASBAL 
Fazı l  TAŞDEMiR 
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TEŞEKKÜR / ACKNOWLEDGEMENTS 
istanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu, 1 O. Uluslararası 
Istanbul Film Festivali 'nin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan 
tüm Bakanl ık, kurum ve kişi lere teşekkür eder. 
ı he board of the Istanbul Foundation for Culture and Aris would 
/ike to thank the following Ministeries, institutions, companies and 
individuals for their generous suprrt in realizing the 1 Oth 
International istanbul Film Festiva . 
Sayın Ahmet Kurtcebe ALPTEMOÇiN, Dışişleri Bakanı 
MALiYE VE GÜMRÜK BAKANLIGI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 
Sayın Avni AKYOL, Milli Eğitim Bakanı 
ULAŞTlRMA BAKANLIGI 
Sivil Havacıl ık Daire Başkanlığı 
Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü 
Sayın Namık Kemal Zeybek, Kültür Bakanı 
KÜLTÜR BAKANLIGI 
Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü 
TRT Genel Müdürlüğü 
iSTANBUL VALiLiGi 
iSTANBUL BÜYÜIÇŞEHiR BELEDiYE BAŞKANLIGI 
ISTANBUL BEYOG.LU BELEDIYESI : BELE[)IYE BAŞKANLIGI 
ISTANBUL KADlKOY BELEDIYESI : BELEDIYE BAŞKANLIGI 
iSTANBUL ŞiŞLi BELEDiYESi : BELEDiYE BAŞKANLIGI 
Adriana Chiesa Entı3rprises Uel Nuyts) 
Aı·ans Ultra (Sinan Unal) 
A manya Başkonsolosluğu 1 General Consulate of Germany 

IDieter Rain) 
Anabasım Matbaacıl ık A.Ş.  
Araştırma Reklam Tasarım Hizmetleri Ltd . (Kemal Öktem) 
Arcan Ticaret (Dilek Günay) 
Austrian Fi lm Commission (Michaela Koiseri 
Avusturya Kültür Ofisi 1 Cultural Office of Austria (Dr. Erwin Lucius) 
Başkent Ofset Ltd. Şti. 
Berrin Koper 
Beyoğlu Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği 

(Aydın Gün, Vitali Hakkol 
British Council, Istanbul (Victoria Field, Leyla Tonguç) 
British Council, London (Geraldine Higgins) 
British Fi lm Institute (Sheila Whitaker, Kate Mellor) 
Bulgaria Fi lm (Mr. Staikov) 
Bülent Erkmen 
Catalan Films & TV (Monika Ganzenmüller) 
CDN Productions 
CemaleNin Mutver 
Centar Fi lm (Svetlana Banovcanin) 
Cumhuriyet Gazetesi ,  Cumhuriyet Dergi 
Czechoslovak Fi lm, Foreign Relations Department (Mirka Mizerova) 
Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti Büyükelçil iği 1 

The Embassy of the Socialisi Republic of Czechoslovakia 
Uan Hlivka) 

Çiçek Film (Arif Keskineri 
Detay Basım San .  ve Tic. Ltd . Şti 
Directorale of Film Festivals, lndia (Malta Sahai) 
Dominique Green 
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı (Ali Gevgi l i l i )  
EKS Yapım (Er iş Akman) 
Elias Ouerejeta P .C.S.L. (Rocio Mesonero-Romanos) 
Esin Turizm llshak Ojalvo) 
Farabi Cinema Foundation (Ali R. Shoja Noori) 
Festival des 3 Continents (Ala in jalladeau) 
Film Air Services 
Fi lm Palski Uolanta Galicka) 
Films Transit (Catherine le Clef) 
The Finnish Fi lm Foundation (Kirsi Tykk(lainen) 
Fransa Büyükelçi l iği 1 The Embassy o France 

(Aiexandre Tolstoy, Hülya T ula n) 
Fransa Dışişleri Bakanlığı 1 The Ministry of Foreign Affairs of France 

(Marie-Christine de Navacelle) 
Gaumont (Phi l ippe Drevon) 

Greek Film Center (Voula Georgakakou)Hakkı Mısırlıoğlu 
Hemdole Film Corporation (Kathy Morgan, llyanne Morden) 
Hungarofilm listvan Varadi ,  Anna Maria Huszarik) 
Hürriyet Gösteri Dergisi 
ICAIC (Francesco Leon) 
Institute Portugues de Cinema (Cilia Pais de Sousa) 
l lhami Turan 
ispanya Kültür Bakanlığı 1 Ministry of Culture, Spain 
. (Carmelo Romerol .. 
Istanbul Etap Otelleri (Unsal Şınık) 
lsviçre Sigorta (Okan Balcı, Ali Neyzi) 
ltalya Dışişleri Bakanlığı 1 The Ministry of Foreign Affairs of ltaly 

(Aiidora Katocchi) 
iıalyan Kültür Merkezi ,  istanbul 1 halian Cultural Center, Istanbul 

(Amalia Coppola FurleHi) 
J & M Entertainment (Lindsay Holmes, Li nda Deacy) 
Jane Balfour Films Ltd. Uane Balfour, Ashley Luke) 
]P2A 
]ugoslavija Film (Rada Drobnjak) 
K Films 
Kazak Fi lm (Bülent Kazak) 
Konsept Filmeil ik A.Ş.  (Onat Kutlar, Hasan Karabey) 
Korhan Abay 
Little Bird (Aiain Gavin, jonathan Cavendish) 
Mas Matbaası (Lokman Şahin, Cenap Kangöz) 
Metin Deniz 
Mısr International Films (Yusuf Şahin) 
Mia Matbaacılık ve Tic. Ltd. Şti 
Mill iyet Sanat Dergisi 
Mimeray Ofset Matbaacıl ık Koli. Şti. (Erol Ağakay) 
Mod Films 
Moda Filmeilik A.Ş. (Fehmi Yaşar) 
MTV (Süha Arın) 
Nadir N. Karakoç 
National Fi lm Board of Canada (Helene Tanguay, HugueHe Parent) 
Neş'e Sağlam 
Ofset Yapımevi (Derya Beşikçi) 
Panoramic Films (Michel Chauvin) 
Pera Palas (Hasan Süzer) 
Polanya Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğu 1 

The General Consulate of Paland Uan Kolacin) 
Portekiz Büyükelçil iği 1 The Embassy of Portugal 
Promopro Promosyon Prodüksiyon A.Ş. 

(Nuri Çolakoğlu, Sitare Ergenokon) 
Pullman Etap Istanbul Oteli (Unsal Şınık) 
Pyramide (Ciaudie Cheval, Didier Lacourt) 
Reklamevi (Atilla Aksoy) 
Renn Productions (Veronique Boucheny) 
River Fi lm (Bruno Held) 
Romanialilm (Aiina Salcudeanu) 
RPM- Radar (Paul McMi llen) 
SE-SAM (Türker inanoğlu, Sacide Erkmen) 
SlPA Press (Gökşin Sipahioğlu, Mesut Tufan) 
Sourat Films (Michel Khleifi) 
Sovexport Fi lm, Istanbul 
SSCB Başkonsolosluğu 1 The General Consulate of USSR 
Standard Video (Uğur Terzioğlu) 
Stephane Lerouge 
Stil Matbaacılık Yayıncıl ık Sanayi ve Tic. A.Ş. 
Suna Süzer 
Tanıtım Grafik (i lhan Bilge) 
Telefilm CanadaUean Lefevbre) 
Tele-video Ltd. Şti. 
Tipograf (Osman Tülü) 
Tual Fi lm (Mustafa Tual) 
T uğ -Çen Fi lm Video 
Türk-Alman Kültür işleri Kurulu 1 Geethe lnstitut 
Türkiye Konferans Tercümanları Derneği 

(Belg in Dölay, Zeynep Bekdik) 
UGC D.A. (Pascal Diot) 
U IP, Turkey (Mehmet Özduygu) 
Un ifrance Fi lm International (A. Boismery, M. Gendre, A. Khalife) 
Werner Bros . ,  Turkey (Haluk Kaplanoğlu, Hülya Oztürk) 
Weltvertrieb im Fi lmverlag der Auloren (Monika C. Vogt) 
Vestel (Tahsin Karan, Levent Birdinç) 
Vii leelfa Fi lmproductions OY (Erkki Astala) 
Yeşilçam Filmeilik (Atıf Yılmaz) 
Yurdaer �ltıntaş 
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Beyazpe rde n i n  t ü m  y ı l d ı z l a r ı n a ,  

yarat ı c ı l a r ı n a .  s a d ı k  i z l ey i c i l e r i n e  . .  

s i n e m aya saygı l a r ı m ı z l a .  

B E V M E 
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SiNEMAYA ! • FESTİVALE ! * NiCE 10 YlLLARA ! 



P a m u k b a n k , y e d i n c i  s a n a t  

t u t k u n 1 a r ı n a n i t e l i k l i  

f i l m l e r  s u n m a y ı  a m a ç l a y a n  

O n u n c u  U l u s l a r a r a s i  

i s t a n b u l  F i 1 m F e s t i v a l i ' n i n  
d ü z e n l e n m e s i n d e  

o y  n a d  1 ğ I r a / d e n  

k ı v a n ç  d u y a r .  

PAMUKBANK � 



Marie Claire . Mart. 

Hong Kong'da neler 
oluyor? Bu kentte 

ahşveriş, beton, dolar ve 
insan, her şey bir tutku. 
Arnerikah genç bir kız 
İran 'da fal baktınyor: Ürdün 
Kraliçesi Nur'un hikayesi. 
Kadınlann savaş haldandaki 
görüşleri, iktidarsızhğa karşı 
.ldasik ve modem çareler, 
lsabella Rossellini'nin 
güzellik sırlan, Paris'ten 
gelen ilk yaz layafetieri bu 
ay Marie Claire'de. 

Hong Kong'da ticaret, yatırım ve alışveriş • Kraliçe Nur Arap 

dünyasıyla Batı arasında doğal bir köprü oluşturuyor • Savaş ve 

kadınlar • "Bir iktidar meselesi" • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü • İsmet 

Doğan'ın resim atölyesinde hafif, rahat, uçucu kıyafetler • "Isabellissima" 

• Paris'in orta yerinde bahçe içinde bir dünya • Bütün çorbalar küçük birer 

lezzet deposu • Festival filmlerinde yeni kadın yüzleri, kişilikleri .. 
G O Z E L  G E R Ç E K  V E  H O R  

M A R ı E  C L A ı R E / G E L I Ş I M  



HOTEL 

M�ruUyet Cad. No. 98-100 
Tepeba�ı f!I:X:JX) istanbul 

Tel:151 45 60 fax: 151 40 89 
Telex: 24152 Pera (TQ) 



e e e 
kadın dergisi 
Kadın olmak kolay değildir . Her kadın ,  
kadın olamaz . Kadın olmak için öncelik
le kadınlığından memnun olmak , dahası 
gurur duymak ve kadınlığıyla barışık ol
mak gerekir . Elele kadının dergisidi r .  

elele 
düşündürür 
bilgilendirir 
sorgular 
şaş1rtır 
çok boyutludur 
özgürlükçüdür 
eşitlikçidir 
sıradışıdır 





T a m O t o m o b i l  

HYUnDRI 

Hyundai üç önemli üstünlüğe sahip: Tum aksesuarları üzerinde ve 

satış fiyatının içinde. Yedek parçası bol, fiyatları hesaplı. 

Yurt çapında yaygın servis olanağı var. Onunla mutlaka hemen tanışın. 

Paranızın gerçek karşılığının bir Hyundai olduğunu göreceksiniz. 

ÜSTÜN ÖZELL i K ,  TAM KONFOR ,  UYGUN F İYAT . 
HYUnDAI SDN�T� 

* 2000 cc, transversal 4 silindirli, elektronik yakıt enjeksiyonlu SOHC motor. 
* Monokok, anti koroıyon gövde. * Çift dolaşımlı servo sistem ve denge valflı frenler. 
* Helezon yaylı, bağımsız Mac Pherson süspansiyon ve stabilizer. * Sabit hız kontrol 

sistemi. * Merkezi kilit. * Elektrikli kapı camları. * Elektrikli yan dikiz aynaları. 

* Elektrikli, içten kumandalı bagaj ve yakıt depo kapakları. * Ayarlanabilir hidrolik 
direksiyon. * Stereo müzik seti. * Otomatik anten. * Ergonomik koltuklar. 

* Renkli camlar. * Takometre. 

1Urkiye Genel Distribütörü 
Büyükdere Cad. No. 36 Levent Apt. Kat 5 Daire 22 Mecidiyeköy-İstanbul Tel: 175 03 16 (4 hat) Faks: 175 05 82 

ASSAN HYUNDAI MOTORLU ARAÇLAR SATIŞ A.Ş. 
Hyundai, Amerika'da Ulusal Karayolları Trafik Dairesi'nin yapmış olduğu dayanıklılık testi sonucuna göre; kendi kategorisinin en emniyetli otomobili. 



2 .00 1 4 . 1 5 1 6 .30  1 8 . 4 5  2 1 . 1 5  DEVAMLI . . .  

Ya şam ı  d il ed iğ in iz  gün ve s e an s  ta yakalayab i lmen i z  i ç in : G arant i  2 4 , 

yı l ın  3 6 5  günü 2 4  saa t  h i zmet i n ize  a ç ı k .  Ga rant i  2 4  ' t e n  s iz d e  yararl an ı n .  
Ya şam ın ı z  ' ' d evaml ı ' '  l ı k  kazans ı n . 



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 
AYlJIC ASI'ROI.Qj DERGisi � 
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Dünya • Türkiye•yi 
� 

2000'e DOGRU'dan 
izliyor 

istatistik not:Türkiye'den dünya medyalarina 
en çok haber ihraç eden 

bas1n organi 



« C E N T R E  P O M P I D O U ,  P A R I S »  

VIA D�LLE CALDAIE 9A - 501 25 FLORENCE ITALY - T 39 55 281 1 54 LAB. 21 1 781 - FAX 21 6044 

1 45, BD. DAYOUT - TOUR SAINT BLAISE • 75020':PARIS - TEL. F.AX 331 4031 0265 

P.O.BO • PRINC T ION · NEW ORK, NY 1 2 - TEL. 1. 88 
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U LUSLARARASI YAR IŞMA PORTEKIZ 

INTERNATIONAL COMPETIT/ON PORTUGAL 

AYRI KALPLER 
OS CORNOS DE CRONOS 
SEPARATED HEARTS 

Yönetmen/Directorjose Fonseca e Costa Senaryo/Screenplay: Americo Guerreiro e Costa 
Görüntü Yön./Cinemotography: Daniel del Negro Kurgu/Editing: Jose Alves Pereiro, Jose Fonseca 
e Costa Müzik/Music:Antonio Emi l iano Oyuncular/Cast:Carlos Vereza, lnes de Medeiros, Mario 
Viegas, Paula Guedes, Maria do Ceu Guerra, Henriquetta Maia Yapım/Production Ca.: MGN
RTC-Mapa Fi lmes Dünya Haklan/Expart Agent: lnstituto Portugues de Cinema, R .S .  Pedro de 
Alcantara, 45, ı . , ı 200 Lisboa, PORTUGAL ; Fax : 372 777 

ı 990 1 35 mm. 1 Renkl i-colar 1 ı 05' 
• 

1 sviçre'de bir Amerikal ıyle refah içinde yaşamayı seçen karısı tarafından terkedilen 48 yaşında, 
başanya ulaşamamış bir yazar olan Alexander, aile yaşamın ın çöküşüne bir tepki olarak kendini 
aparimanına hapseder. Yaşından oldukça genç görünen Alexander, penceresinden gizlice bale 

çalışmalarını izlediği genç kıza, Ana Sofia 'ya aşık olur. Bu çılgınca tutkunun tutsağı olan adam, 
yaşıyla hiç bağdaşmayan gençlere özgü davranışlar içine g irmekle kendin i  Ana Sofia'dan ayıran 
yaş engelini giaerecegine inanır . Spor giyinmeye başlar, hayallerinde başkaldırışın ve gençl iğin 
sembolü olan bir motosiklet satın al ı r  ve tıpkı bir delikanlı g ibi davranır . Gerçek nedenlerini 
çözememekle birl ikte, haha sonlarında, çöken evl i l ik yaşamının bazı görevlerini yeniden 
canlandırmak için kısa, sinsi ziyaretler yapmayı sürdüren Margarida, kocasındaki bu değişikliği 
hemen farkeder. Ana Sofia ve Alexander arasında gelişen bu aşk, yaşanan tüm bu duygusallıktan 
sonra beklenen son aşamaya ulaşır ve yazar, genç kıza bir nişan yüzüğü vererek, artık: evli l iği 
düşünmeye başlar. Ana Saha'n ın anne ve babasının evindeki doğum günü partisinde Alexander 
kızla dans ederken bayı l ı r .  Bundan sonra, yaşl ı l ığın ansızın geliveren, acımasız saldırısının farkına 
varan Alexander, Ana Sofia'ya karşı duyduğu aşkı bir kenara bırakarak evine döner. Doğal bir 
ölümü bekleme, ya da onun gözünde çekiciliğini hep korumuş son bir çözüm yolu olan intaharı 
seçme iki lemiyle yüzyüze gelen Alexandre, buzdolabı nı boşaltıp kendini dolebın içine hapsederek, 
günün birinde bir mucizeyle bir daha ele geçiremeyeceği gençl iğini yeniden yakalayabilecekmiş 
gibi yaşamını dondurmaya karar verir . .  

S uddenly finding himself alone at 4 8  years of age after he is left by his wife, who prefers 
living in comfort with o rich American in Switzerland, Alexandre, a Frustrated writer, reacts 
against the collopse of his Family universe and shuts himself in his oportment. Alexandre, who 

stil/ looks exceptianolly young, Fal/s in love with Ana Sofio, o teenoger whom he usuolly wotches 
from the window white she is doing her bal/et exercises. The violent passian that ensloves him 
couses him to odopt the behaviour of o youth, believing in this wo� that he can eliminafe the time 
barrier seporoting him from Ana Sofio. He begins to dress informolly1 buys o matorçye/e - which in 
his imagination is o symbol of rebellion and youth -, and acts /ike o ooy. lt is not dilficult for 
Morgorida, who mal<es swift, Furtive visits to him ot weekends to reenoct same rituals of the morried 
life that has cal/apsed to notice these changes, olthough she can not determine their true couse. The 
love betvveen Alexandre and Ana Sofio progresses to the fina/ consequences in o Full ronge of 
sentimenis that leod the writer to think of morrioge, having oHered the young gir/ on engagement 
ring. At Ana Sofio 's birthdoy porty in her porents ' home, Alexandre passes out while daneing with 
the gir/. From then on, Alexandre notices the sudden, relentless onset of age and he drops his love 
For Ana Sofio and returns home. Confronted with the dilemmo of death or suicide - o fina/ solution 
that has olwoys tempted him -, Alexandre decides to lfY and freeze his life by emptying the 
refrigerotor and dosing himself inside os if same day he might miroculously recover his irretrievobly 
los! youth . .  

3 8  

JOSE FONSECA 
E COSTA 

Angola'nın Caala kentinde ı 933 'te 
doğdu. Lisban'da hukuk tahsili 
gördüğü sırada film eleşti rmenliği ve 
sinema kulübü yöneticil iği yaptı .  
60'Iı yıllarda kısa metraj l ı  filmler ve 
reklam filmleri çekti, Antonioni 'nin 
"L'eclisse 1 Botan Güneş' fi lminde 
çalıştı. 

Bom in Coolo, Angolo in 1 933. 
While studying Law in Lisban he 
alsa worked as a film eritic and 
director of a cinema-club. During 
the 60's reolised shorts and com
mercials and worked with Antaniani 
in his "L 'ec/isse" 

FiLMlERi / FILMOGRAPHY 

ı 970 O recado 
ı 975 Os demonios de Alcacer-Kibir 
ı 980 Kilas, o mau da fita 
ı 98 ı Musica, Moçambique 
ı 982 Sem sombra de pecado 
ı 986 La playa de los perres 
ı 988 A mulher do proximo 
ı 990 Os cornos de Cronos 



ULUSLARARASI YAR IŞMA HIND S 
INTERNATIONAL COMPETIT/ON IN DlA 

KAPLAN ADAM 
BAGH SAHADUR 
TIGER MAN 

Yönetmen/Director: Buddhodeb Dosgupto Senaryo/Screenplay: Buddhadeb Dosgupto Görüntü 
Yön./Cinerrıatography: Venu Kurgu/Editing: Uj jol Nondi Müzik/Music: Shontonu Mohopotro 
()yuncular/Cast: Povon Molhotro, Shibol, Vosudev Roo, Rodho, Archano, Shombo, Biplab 
Chottopodhyoy Yapım/Praduction Ca.: Buddhodeb Dosgupto Dünya Haklan/Export Agent: 
National Fi lm Development Corporation limited, Nehru Centre, Worl i ,  Bomboy 4000 1 8 , INDIA ; 
Fax • 22 494975 1 

1 989 / 35 mm. / Renkli.Color / 9 1 '  

G hunurom yılda bir kez inşaat işçil i_ğinin sıkıcı l ığını ve tekdüzel iğ in i  terkederek köyüne döner ve 
Nonpura Festivali'nde Koplan Adam olur. Koplan donsı köylüler tarafındon büyük coşkuyla 
korşılonon geleneksel bir oyin ölmekte olon bir halk sonotıdır. Bu, aynı zamanda 

Ghunurom'ın bobasından ve büyükbabsındon öğrendiği bir aile geleneğidir. Genç adam her yıl 
donsına eşlik eden ve kızı Rodho ile evlenmeyi umduğu Clovulcu Sibel' in evinde kalır . Bu yıl festival 
için kasaboya bir yabancı gelir. Bu, yonında donsçı bi r kız, bir polyoço ve kofes içinde oir leaporlo 
gezen gösterişl i oyuncu Sombo'dır .  Köylüler bu horiko_yoboncıyo kenar ve akın akın Sombo'nın 
gösterisine koşorak Ghunurom'ı tek baş ına bırakırlar. Ghunurom' ın end işelerine endişe katan şey 
Rodho'nın do Sombo'don hoşlonmosıd ır . . . 
KAPlAN ADAM, yaretsol arayışına ters yönde gel işen bir ortamda sanatçının iç ine g i rdiği krizi 
çizmeye çalışıyor. "Konu bugun de devam eden tarihsel bir süreci yansıtıyor "  diyor yönetmen, ve 
ekliyor• "Kohromonımız Ghunurom Alımışi ı yı l lara kadar bütün H indistan köylerinde ve kasabolarında 
en onemli eğlence kaynağı olon halk sanatçılarındon biridir .  Altmışlardon bu yana sahne sonotları 
kavramı ,  bu sonatların ahlaksol ölçütleri ve değerleri büyük bir değişime uğradı .  Geleneksel halk 
sonatıyle kent eğlenceleri orasında bir uzlaşmazlık başgösterd i . Bu çatışmayı Ghunurom simgeliyor . . .  
Kaplan Donsı hala Hindistan'ın uzak köşelerinde sergilenmekte . Bu h imdeki mekan, kostümler, dans 
biçimi ve dansa eşlik  eden ritm özgündür." 

G hunurom goes bock to his viiiage once o year, leaving the drudiJery and monotony of his 
seasonal iob as o /abarer on o building site, to perform as the Tiger Man at the Festival of 
Nonpura. The Tiger Dance is o traditional rife, o cfying fo/k art that is greotly opprecioted 

by the villagers. lt is o/so o family Iradi tion, skills of which Ghunurom inherited from his father and 
grondfather. Eoch year, the young man stoys in the home of Sibol, the drummer who accomponies 
his donce, and whose daughter Radha he hopes to marry. This year, o stronger arrives in town for 
the annual festival. He is Sambo, o flomboyant showman who is occomponied by o doneing gir/, o 
clown, and o caged /eopord. The viilogers ore seduced by this marve/ and flock to see his show, 
leaving Ghunuram to himself. And to compound Ghunuroms 's anxieties, Radho is o/so ottracted to 
SambO . . .  
BAGH BAHADUR ottempts to portray the erisis of on ortisi in on environmenl that is movinşı ogoinst 
his creative search. "The theme ref/ects o historicol process in progress ot the preseni time , soys the 
director and adds: 'The P.rotagonisf, Ghunuram is one of those fo/k performers who til/ the sixties 
were the moinstream peiformers in villoges and in suburbs all over lndia. From the sixties, the 
concepl of performing ari, its ethics and values have undergone o thorough change. A confrontation 
has sfarted taking place between troditionol fo/k ort and citified enlertainmenl. The conflict is 
symbolised by Ghunurom . . .  The Tiger Donce is stil/ P.firformed in less accessible paris of lndio. The 
setiing is outhentic and so is the costume, the form of the donce and the occomponying rhythm. ' 

BUDDHADEB 
DASGUPTA 

1 944'te Batı Bengol'de Anoro 
kentinde doğdu. Hindistan' ın Ray, 
Ghotok ve Sen'den sonra en önemli 
yönetmenlerinden biridir. F i lmleri 
önemli film festivallerinde gösterild i ,  
ödüller kazandı ve olumlu eleşti riler 
ald ı .  Birçok önemli belgesel yaptı . 
Aynı zamonda Bengo l edebiyatında 
sesi duyulan bir azandır ve beş ş i i r  
kitabı vard ır. 

Bom in 1 944, in Anoro in West 
Bengo/. One of the most importont 
filmmakers in lndio ofter Ray, 
Ghotok and Sen. His films were 
screened ot moior film festivols and 
won owords and high critica/ 
occ/oim. He has mode severol 
significont documentories. He is 
o/so on emineni poel in Bengo/i 
/iterolure and has five books of 
verse to his credit. 

FiLMLERi / FILMOGRAPHY 

1 978 Doorotwo / The Distonce / 
Mesafe 

1 979 Neem Annopurno / 
Bitter Morsel / Acı Lokmo 

1 98 1  Griho juddho / Crossroods / 
Kavşaklar 

1 982 Sheet Grishmer Smriti / 
Seosons' Memoirs / 
Mevsim An ı ları 

1 984 Andhi Goli/ The Blind Alley/ 
Çıkmaz Sokak 

1 986 Phero / The Return / Dönüş 
1 989 Bogh Bohodur / Tiger Man 1 

Koplan Adam 
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ULUSLARARASI YAR IŞMA HONG KONG 

INTERNATIONAL COMPETIT/ON HONG KONG 

-

DANSEDEN BOGA 
WU NIU 
DANCJNG BULL 

--

' 

. -

Yönetmen/Director: Alien Fong Senaıyo/Screenplay: Cheung Chi-shi Göriintü Yön-l 
Cinematography: Chank Lok-yee Kurgu/Editing: Kwok Keung Müzik/Music: Eugene Pao, Ric 
Halstead Oyuncular/Cast: Cara Miao, Lindzay Chan, Anthony Wong, Fung Kin-chung, Margaret 
Wong, Law Kar, Lie Fu, MaNhew Cheng Yapımcı/Praducer: Willy Tsao, Alien Fong 
Yapım/Praduction Co.: Daneing Bull Produçtions Dünya Haklan/Export Agent: Jane Balfour Fi lms 
Ltd . ,  Burghley House, 35 Fortess Road, London NW5 ı AD, London, ENGLAND ; Tlx : 9 ı 7632 ; 
Fax : 07 ı 267 42 4 ı 
ı 990 1 35 mm. 1 Renkli-colar 1 ı 20' 

L iberal düşüneeli bir kadın olan dansçı Lisa Hu arkadaşı Benny Ni u' nun bir dans topluluğu 
kurmasına yardımcı olur. Amaçları modern dansı teşvik ederek yeni topluluğa iki yı l l ık bir plan 
hazırlamaktır. Lisa ai lesinden kalan mücevherleri sotarken Benny'nin annesini aileye ait binaların 

bir kısmın ı  dans stüdY.osuna çevirmek üzere ikna ederler. Büyük bir iyimserlikle proieye i lk adımlarını 
atarlar: Lisa idareci, Benny de koreograf olarak çalışacaktı r .  Derken baş kadın dansçtiarı vicdani bir 
bunalıma g i rer: Ah Ch ing büyük bir aşkla ,  bale arasında seçim 'iaP.mak zorundadır. Bu arada Lisa 
topluluğa para bulmak için dansı bırakmak zorunda kalır. Bu degişiklik de, topluluktan sağuyup Ah 
Chin(il 'le bir balıkçı köyüne Y.erleşen BennY."Ie olan ilişkisini sona erd i rir . Bu üçlü , 4 Haziran'da 
Pekin de Çinl i  öğrencilerin öldürülmesine duydukları tepkiyle tekrar bir araya gelecektir . . .  
Alien Fong'un yapıtları Hong Kong'da gerçekleştirilen diğer fi lmiere benzemez. Çevresindeki 
dünyadan aldığı öyküleri arilatır yönetmen ve oyuncularla (ki bunlar genellikle amatörlerd iri birlikte 
çalışarak, rollerini senaryonun şematik sın ırların ı n  ötesine taşır. Bunun sonucunda da fi lmleri Hong 
Kong yaşamının ritmine ve altakımiarına son derece duyarlıdır. Fong'un ellerinde basit günlük olaylar 
örgüsü Hong Kong'un kültürel, duygusal ,  mal i  ve nihayet siyasi bir savaş alanı biçiminde ezici bir 
portresine dönüşür. "Filmlerim gösteri yıldızlarıyla ilgil idir: oyuncular, lV, dansçılar, sevdiğim tüm 
sanat biçimleri"bdiyor yönetmen ve i lave ediyor: "Bu fi lm, çalışmalarının üzerindeki korkunç baskıya 
dayanamayan ir sanatçıyı anlatıyor. Sabah 9 akşam 5 arası süregelen sıradan bir işe girmek, 
normal bir ev yaşamın ı_ benimsernek istiyor. Oysa sonunda herşey istedi_� i- ()ibi olm�yor. 4 Haziran 
katl ıarnı sayesınde yenıden bır sanatçı olması, oloylara katılması gereklig ın ı  anl ıyor . 

T he liberal woman Usa Hu, o dancer, helps her friend Benny Ni u to start o dance company. 
They wanf to promote modem dance and make o fwo-Y.ear plan for their new company. Usa 
sel/s her family jewellery and Benny's mather is persuaded to canveri some of the family's 

buildings info dance studios. The couple embark on their project optimistically with Usa as 
administrator and Benny as choreographer. Then their leading female dancer has o erisis of 
conscience: Ah Ching has to choose between o greaf /ove and o career as o ballerina. Meanwhile 
Usa must to give up daneing to concentrate on fund-roising o career move that soon ends her 
relationship with Benny who in tum grows disillusioned with the !roup and selifes down in o fishing 
viiage with Ah Ching. The frio wi/1 be reunited in their disgust at the murder of Chinese students in 
Beijing on 4 )une . .  
Alien Fong 's films are /ike nothing else made in Hong Kong. He tel/s stories drown from the world 
araund him and works with actors (often non-professionals} to develop their ro/es beyand the 
schematic outlines of o script. The pay-off is that his films are uniquely sensitive to the rhythms and 
undercurrents of Hong Kong life. In Fong's hands, the f.allem of simple, everyday events yield o 
bruising picture of Hong Kong os o cu/tura/, emotiona , financial and ultimately pqlitical ballle
gröund. 'My films are concemed with performers: actors, TV, dancers, all the art forms 1 /ove', says 
fhe director and adds: "This film is abaut an ortisi who breaks down under the enormous pressure 
allached to his work. He wants to sellle down to o 9 to 5 routine, o normal home life. In the end, if 
doesn 't work out that way. Because of june 4 massacre, he must be an artisi, be involved again ' 
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ALLEN FONG 

Çince ismi Fong Fuk-ping'dir. 
ı 947'de Hong Kong'da doğdu.  
Baptist Kolep'ne devam eNi; 
ı 97 ı  'de okuldc:ın ayrı l ıp ABD'ne 
gitti . Georgia Universitesi'nde gaze
teci l ik bölümünde, radyo sinema ve 
lV eğitimi gördü. Daha sonra ı 973 
yılında Californio Ün iversitesi'nde 
sinema üzerinde uzmanlaştı. 
ı 975'de Hong Kong'a döndü ve 
RTHK televizyonunda önce yönetmer 
yardımcısı, daha sonra da yönetmen 
olarak ı 977 yılına kadar çalıştı. l ik 
uzun metrai f ı fi lmini ı 9S ı  yılında 
gerçekleştird i .  

His Cantonese name is Fong Fuk
ping. He was bam in Hong Kong 
in 1 947 and began ottending 
Baptist College bul left in 1 97 1  to 
move to the USA. He studied Radio, 
Film and TV at Georgia University's 
School of joumalism then majored 
in cinema studies at University of 
Southern California in 1 973. On 
his retum to Hong Kong 1 975, he 
joined the TV station RTHK as an 
assistant director and began 
directing for the station in 1 977. 
He completed his first feature in 
1 98 1 . 



' 
INTERNATIONAL COMPETIT/ON YUGOSLA VIA 

YAPAY CENNET 
UMETNI RAJ 
ARTIF/C/AL PARAD/SE 

Yönetmen/Director: Korpo Gadina Senaryo/Screenplay: Bronko Vucicevic Görüntü Yön. / 
Cinemalography: Tomislov Pinter Kurgu/Editing: Korpo Gadina Müzik/Music: Predrog & Mloden 
Vronesevic Oyuncular/Cast: jürgen Morche, Vlodo Novok, Drogono Mrkic, Zeljko lvonek, Morusa 
Oblok, Gudrun Gobriel, Nerine Kidd Yapımcı/Praducer: josip Kosula Yapım/Praduction Co.: Vibo 
F i lm, Ljubljono Dünya Haldan/Export Agent: jugoslovijo Fi lm, Mokedonsko 22,  Beogrod, 
YUGOSLAVIA ; Tlx : ı ı 704 ; Fax : o ı ı 624 ı 3 ı  
ı 990 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 ı 03' 

L os Angeles, ı 935 .  Almanya'dan kısa bir  süre önce ayrılmış olon yönetmen Frilz Lan�, 
kendisine "yaşamının en güzel dönemini" soran genç gazeteci Wiı l ie'n in yapocağı soyleşiye 
hazırlanmaktadır. Uzun oir geriye dönüşle Long, ı . Dünya Savaşı'nda cephe gerisinde, 

Avusturya-Macaristan ordusunun bir suboyı olarak geçird iği bi rkoç ayı onımsor. Genç Long, 
Slovenyo'do küçük bir kosaba olon jovorje'ye gelir ve kenaini "Bir Yaz Gecesi Rüyosı"nın ortasında 
buluverir . Eskiden film yönetmenliği yapmış evsohibi avukat Gotn ik'le dost olon Long, sonroları 
yaşamını adayocağı sonolla i lk kez ton ışır . Fakat genç adamın varlığı bu burjuva kesimin yapay 
barışını zedeler. Bu durum do beraberinde hem güzel, hem de IrajiK sonuçlar getirecektir . . .  
Yugoslavya'da i lk sinema filmini çeken Sloven mil l iyetçi ,  avukat, ressam, seyyoh ve sinema öncüsü 
Dr. Grossmon'lo, savaş sırasında onun evinde yaşoyan Frilz Long'ın tonışmolorıylo ilgili tarihsel 
gerçekiere dayanan YAPAY CENNET sinemanın gelişimini özetliyor. Fi lmin adı için Beoudeloire'den 
esinleni lmiş .  Hiçbir çirkinliğin yer olmadığı , kusursuz, sonsuz mutluluk ve adalet yanılsaması filmde 
birkoç tür "yapay cennet" biçiminde yonsıtı lmış: sinema (optik yanılsamadon yola çıkan bir 
yonı lsomocılık) ve genelde sanat, aşk, uyuşturucu, Alpler'de doğcılık, ispirtizmo, din ve devrim 
bunlardon bazıları . Yönetmen, "Sanırım, YAPAY CENNET tüm yapay cennetierin iflas ettiği 
günümüze göre bir f i lm; bu iflas, yanılsamalardon kurtulmanın çok iyi bir şey olduğu gerçeğine 
rağmen, elbette üzüntü yaratıyor", diyor. 

L os Angeles, 1 935. Director Fritz Long has iust left Germany, and is preparing ta be 
interviewed by o young iournolist, Willy, who asks him abOut the "most beautiful period of 
his life'. In o fong flaslibock, Lang remembers the several months during the First World War 

which he spent as an Austro-Hungarian army officer in the back lines. Young [ang arrives in the 
smail 5/ovenian town of javorie and finds himself in the middle of o "Midsummer Night's Dream". 
Having made friends. with his host, the lawyer Gatnik who used to make films, Lang came info 
cantaci for the first time with the art form to which he was to dedicafe his life. But fiis presence 
destroys the artificial peace of this baurgeais milieu and this has bath pleasanl and tragic 
consequences . . .  
UMETNI RA/, based on historic facts known abaut the encounter between Dr. Grossman, o 5/ovene 
nationalist, Tawyer, pa i n ler, Irave/ler and cinema pioneer, who shot the first film footage in 
Yugoslavio and the inter-war �riod when Frilz Lang came to stay with him, recapitulates the 
evalutian of cinema. The fiile of the film is barrowed from Beaudelaire. The illusion of perfect, 
everlastinşı happiness and iustice, without any ugliness, is reffected in several types ol "artificial 
paradise : film (illusionism, based on an optical illusion) and ari in general, love, drugs, Alpine
climbing, spiritualism religion, revolution, ele. "UMETNI RA} is, we hope, o film for our time of 
bankruptey of all artihcialparadises; the bankruptey that assuredly creates sadness, in spite of the 
fact that it is much beller to be liberated from illusions", says the director. 

KARPO GODINA 

ı 943' te Skopje'de doğdu .  
Yönetmenlik diplaması aldığı 
Ljubljono Tiyatro Radyo F i lm ve 
Televizyon Sanal Akademisi'de 
öğretmen olarak görev olmaktadır. 
20'den fazla fi lmin görüntü 
yönetmenl iğini ;  birçok televizyon 
serisi, kısa metroj l ı  film ve sahne 
oyununun yönetmenliğini yapmıştı r .  

Bom in 5kopie in 1 943. He 
graduated in directing from the 
Liubliana Academy of Theatre, 
Radio, Film and Television Aris 
where he now teaches film 
direclion. He was director of 
photography for more than 20 
features. He directed numerous 
television series and shorl films, as 
well as stage plays. 

FiLMLERi / FILMOGRAPHY 

ı 980 Splav Meduze 
ı 980 Fi lm Discoveries 
ı 982 Rdeci Boogie 
ı 990 Umelni Ro j 

4 ı  



ULUSLARARAS I YAR IŞMA FRANSA - Ç IN 

INTERNA TIONAL COMPETIT/ON FRANCE - CH/NA 

• • 

YITIK BAHAR 
PRINTEMPS PERDU 
LOST SPRINGTIME 

Yönetmen/Director: Ala in Mazars Senaryo/Screenplay: Alain Mozars, N .T. Bi nh Görüntü Yön./ 
Cinematography: Helene Louvort Kurgu/Editing: Alain Mazars, Nguyen Minh-Tom Müzik/Music: 
Olivier H ulman Oyuncular/Cast: Sang Xiaa Chuan, Ru Ping, Ding Jiaqing, Zhong Jiqing, Xu Huo, Fu 
Ca i Yapım/Praduction Ca.: Bi name, K Films Dünya Haldan/Export Agent: K Films, 5 rue Claude 
Tilier, 750 1 2 Paris, FRANCE ; Tlx : 2 1 3907 ; Fax : 40 2 1  9 1  57 
1 990 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 92' 1 966'do Kültür Devrimi 'nin başında hapse girip, Moğolistan'da bir çalışma kampıno gönderilen 

opera şarkıcısı Yen Yuejun, 1 969 yılında serbest bırokı l ı r . Moğolistan'da kalıp kamyon 
şöförlüğü yaparsa da, yeni keşfedilen "Şokrakkuşu Köşkü" adlı bir 1 6. yüzyıl operasını sahneye 

koyma hayallerini de hala sürdürür. Yen Yuejun başka bir yöreden kendisine uygun bulunan genç bir 
kızla, Ling Ling'le evlendiri l ir . Ancak, Ling Ling' in çocukluk sevgil isi Feng Feng' in  ortoya çıkmasıyla 
çiflin mutlu aşk ilişkilerinin tadı kaçar. Aslında Ling Ling uzun bir ayrı l ık döneminden sonra yeniden 
bi raraya geldiği, çocukluğundaki oyun arkadaşı Feng Feng'e derin bir aşkla bağlıdır. . .  
Yönetmen Mazars projesini kısıtlı bir bütçeyle, dört kişi l ik bir ekiple Moğolistan'da lam 3 0  ayda 
gerçekleşlirebilmiş. Konu filmde söz edilen bir 1 6. yüzyıl operasından alınmış. Kader öğeleri ,  Budisl 
inançları, oyarlama evii l ikler ve manevi iletişim fi. lmin öyküsündeki katı politik gerçeklerle içiçe g i rmiş. 
"FI Imin çıkış noktası, YITIK BAHAR'dan önce de beş film çektiğim Çin'e karşı uzun zamandır süre 
gelen hayranl ıktı", diyor yönetmen. "Aynı zamonda çağdaş bir melodram do yönelmek istiyordum ve 
sonunda müzikle i lgi l i bir film yapmaya karar verdim. Son yüzyılda yaşanan sosyal ve pol itik 
ayaklanmalara ve Çin'deki son olayların yoğun etkisine karşın, duygusol öykülere duyulan beğeni ve 
opera gelenekleri ,  hiçbir şey değişmemişcesine hala Çin kültürü ve yaşamının temel inde yer 
o lmaktadır. Bana öyle geliyor ki hiçbir ülkede, böylesine derin bir melodramatik özellik, böylesine 
yoğun duygular göremeyiz. Işte Çin'de bulduğu m ve oktarmaya çolıştığım do bu." 

F irsf imprisoned in 1 966 af the beginning of the Cu/tura/ Revolution and then seni fo o work 
comp in Mongolio, opera singer Yen Yuejun wos fina/Iy freed in 1 969. He stoyed in 
Mongolio and become o truck-driver while stil/ pursuing his dreom of stoging o recently 

rediscovered 1 6th century opera, 'The Bullfinch Povilion'. Through o formal arrongemenf Yen Yuejun 
is married fo ·a beoutiful young gir/ from anather province, Ling Ling. Bul their hoppy love offoir furns 
sour os her childhood sweetheort, Feng Feng appears. Actuolly Ling Ling is stil/ deeply in love with 
her childhood ploymofe with whom she is reunited ofter o long seporofion . . .  
With o minuseu/e budget and o crew of four on locofion in Mongolio, if took director Mozors 30 
months fo complete his project, which remoined infaci even o ffer evenfs of Ticnonmen Squore. The 
plot wos drown from o 1 6th century opera. Elemenis of desfiny, buddhisf foith, orronged morrioges 
and spirituol communicotion m ing/e with the horsh politicol reolities of the story. 'The origin of the 
film", soys the director, 'wos o long-stonding foscinofion for Chino, where 1 had olreody shot five 
Films before PRINTEMPS PERDU. 1 wished o/so fo direct o confemporory melodromo, and fina/Iy 1 
had the idea of making o film obout music . . .  In spite of the social and palilical upheovols 
experienced during the lost century, and the tremendous impoct of recent events, that certoin toste 
for sentimentol stories and the froditions of opera are stil/ rooted in Chinese culture and life, just os if 
nothing has chonged. lt seems fo me that no other counfry expresses such o deep 'melodromofic" 
nofure and violence of feeling. This is who/ 1 found in Chino and whot 1 fried fo retronscribe'. 
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ALAIN MAZARS 

1 955'te Paris'te doğdu. 1 977'den 
itibaren Çin di l i  eğitimini sürdürürken 
birçok kısa film yaptı . 1 978'de 
öğretmen olarak çalışmak üzere 
Çin'e gini. Daha sonra çeşitli 
zamonlarda orada filmler yapmak 
üzere Çin'e geri döndü. 
Belgeselierinden biri "Yitik Bahar'da 
yansılılan "The Bullfinch Povilion 1 
Şokrakkuşu Köşkü' adlı opera 
hakkındodır. Fi lmlerinden üçünü 
Modrid'de gerçekleşlirmişlir. 

Born.in Paris in 1 955. From 1 977 
he mode mony short Films while 
completing o degree in Chinese. In 
1 978 he went fo Chino to work os 

o feocher. Since then, he has 
returned severol times to moke films 
there, one of them o documenfory 
obout "The Bullfinch Povilion' the 
opera represented in 'Printemps 
perdu'. Three of his fi/ms were 
mode in Modrid. 



ULUSLARARASI YAR IŞMA MACAR ISTAN 

INTERNATIONAL COMPETIT/ON HUNGARY 

• •  

ANNEME VE BABAMA GUNCE 
NAPLO APAMNAK, ANYAMNAK 
DIARY FOR M Y  FATHER AND M Y  MOTHER 

Yönetmen/DirectorMarta Meszaros Senaryo/Screenplay: Marta Meszoros, Eva Potoki Görüntü 
Yön./Cinematography: Nyiko joncso Kurgu/Editing: Eva Kormentö Müzik/Music:Zsolt Döme 
Oyuncular/Cast: Zsuzso Czinkoczi, jan Nowicki , Mari Töröcsik, l ldik Bonsogi ,  Anno Polony, Lojos 
Bolozsovits, Isivon Hirtling, jolon joszoi ,  Peter Kertesz Yapım/Praductian Ca.: Studio Budopest 
Dünya Haklan/Expart Agent: Hungorofi lm, ı O, Bothori utco, Budopest V, HUNGARY ; 
Tlx : 225768 ; Fax : ı 53 ı  850 
ı 990 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 ı ı 3 '  

F i lm, 23 Ekim ı 956 do, Budopeşte'deki Stal in heykel in in ihtilal sancıları çeken öfkeli bir 
kolabal ık tarafındon alaşağı edilmesiY.Ie başlar. Onların gözünde Stal in ' in heykeli , nefret 
enikleri despotizmin sembolüdür. Moskova'da F i lm Akademisi'nde burslo sinema eğitimi gören 

jul i ,  Sovyet askerleri Macarisianı  tümüyle işgal edene değin volanına dönme izni olamaz. Ulkesine 
döndüğünde gördükleri, daha önceki kuşkularını doğrular niteliktedir :  yerle bir olmuş binolor, 
çocukların ın ardından ağlayan onneler, kon, acı ve gözyaşından oluşan akıl olmaz bir görüntüyle 
Y.üzyüze gelmiştir genç liız. Sovyetler Birliğ i 'nde yapıfon propogandaların yaşanan gerçekle hiçbir 
i lgisi olmadığı açıK seçik ortadadır. Boynundon hiç eksik etmediği kamerasıyla olayların içine dolan 
juli, bir tanık ve bir araştırmacı olarak gördüğü her şeyi belgeleyip kaydetmeye başlar . . .  
Bu film, yönetmen Meszaros'un "Günce" üçlemesinin "Çocuklarıma Günce" ( ı 982) ve "Aşklarımo 
Günce" 1 )987) filmlerinin ardından gelen üçüncü bölümüdür. "Filmi me ı 980'de başlayıp ı 990'do 
bitird im.  Ustesinden �elmem gereken iki güçlük vard ı .  Oneelikle oldukça uzun bir dönemi anlatmak 
istiyordum ve üstelik oykü iki ayrı ü lkede geçiyordu .  B i r  diğer zorluk do her üç fi lmin de başlıbaşına 
bir birim olması gereğiydi .  Yani karakterler aynı olsalar, Olaylar devam etseler bile her öykünün, her 
fi lmin ayrı bir başı ve sonu olmak zorundayd ı .  Kurduğum düşlere göre üçlemenin son hali , üç filmden 
elde edilen tek bir film olacak, karakterlerin başından geçenleri ve tarihi ·Mocoriston'do gerçekleşen 
süreci· sürekli olarak izleyebilecektim .  "Günce" üçlemesinde insanların zor ve karmaşık tarihsel 
dönemlerde ne denli yalın davrandıklarını özetlemek istedim", diyor yönetmen. 

T he film begins with the toppling of Stolin's slolue in Budopest on the 23rd of October 1 956 
by the fevered crowd in the throes of revolution . For them the stotue is o despised symbol of 
despotism. )u/i, who hos obtained a scholarship to study at the Film Acodemy in Moscow, is 

not permitfeci to return to Hungary until after the complete invasion by Soviet troops. Bock home she 
is confronted with a shocking sight: buildings shot to pieces, mothers mourning the loss of their loved 
ones, and blood, sorrow, and teors everywhere. She fina/Iy becomes convinced of what she had 
suspected all olong, namely, that there was no truth to the propaganda that was being blured in the 
Soviet Union. With an ever preseni camera oround her neck, )u/i hurts herself info the whirl of events 
with the fervor of an investigator and witness, documenting and recording everything meticulously . . .  
This film is the third part of the "Diary_" Iri/�( by director Meszaros1 fallawing "Diary for My Children ' 
1 1 982) and 'Diary for Mr- Loves" 1 1 987). ' began it in 1 980 ana finished it in 1 990 with fwo 
difficulties to overcome. One wos that 1 wanted fo deseribe o rather long period and the story was 
set in fwo counfries. The other difficulty wos that each of the three films was supposed to be a 
seporate un it in itself, which meant that even though the characters were the same and the sfories 
confinued each sfory, each film had fo have a seporole beginning and ending. According to my 
dreoms, the fina/ version of the trilogy would be one film edited out of the three, in which r can 
continuously follow the fate of the characters os well os history · the process that happened in 
Hungary. In the 'Diary' trilogy, 1 basico/Iy wanted to summorise how sirnp/e people behave in 
difficult ond complicated histarical times , soys the director. 

MARTA MESZAROS 

ı 93 ı  'de Budopeşte'de doğdu. 
ı 936'do ailesi Sovyetler Birl iğ i 'ne 
göçtü . Ortaokulu SSCB'de bitirdikten 
sonra ı 946'do Mocariston'o 
döndü. Moskova Fi lm Akodemisinde 
okudu. Başlang ıçta popüler bilimsel 
filmler, sonra do yi rmin in üstünde 
belgesel yaptı. ı 976 Berlin F i lm 
Festival i 'nde "Evlat Edinme' adl ı  
fi lmiyle "Altın Ayı" ödülünü, ı 987 
Berlin F i lm Festival i 'nde ise 
"Sevgi l i lerime Günce" ile En iyi 
Yönetmen "Gümüş Ayı" ödülünü ald ı .  
Bom in Budapesf in 1 93 1 .  Her 
family emigrated to the Soviet Union 
She aftented secondary school in 
the Soviet Union and returned to 
Hungary in 1 946. She enrolled at 
the Moscow Academy of 
Cinematographic Art. At first she 
made popu/ar science films and 
then, altagelher about fwenty five 
documentaries . She won the 
Golden Beor in 1 976 with 
"Örökbefogadas" and the Silver 
Beor in 1 987 with "Nap/o 
szerelmeimnek / Diary for My 
Lovers" at the Berlin Film Festivals. 

FiLMLERi / Fll.MOGRAPHY 

ı 968 El T ovozon nap 1 Kız 
ı 970 Szep lonyok, ne sirjotok 1 

Ağlamayın Güzel Kızlar 
ı 973 S,zobod lelegzet 1 Kurtuluş 
ı 975 Orökbefogodos 1 

Evlat Edinme 
ı 976 K.ilenc hohop 1 Dokuz Ay 
ı 977 Ok Ketten / Iki Kadın 
ı 978 Olyon Mini Otthon 1 

Evdeymiş Gibi 
ı 979 Utközben 1 Yollarda 
ı 980 Örökseg 1 Mirasçılar 
ı 982 Noplo gyermekeimnek 1 

Çocuklarıma Günce 
ı 983 Delbabok orszogo 1 

Serop Ulkesi 
ı 987 Noplo szerelmeimnek 1 

Sevgi i i ierime Günce 
ı 990 Noplo Apomnok Anyomnok/ 

Anne ve Boboma Günce 
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U LUSLARARASI YARIŞMA SSCB 

INTERNATIONAL COMPETIT/ON USSR 

- .. 

KAGITIAN GOZLER 
BUMASHNYJE GLASA PRISCHWINA 
PRISHVIN 'S PAPER EYES 

Yönetmen/Director: Voleri Ogaradnikav Senaryo/Screenplay: Voleri Ogoradnikov Görüntü Yön. / 
Cinematography: Voleri Miranow Müzik/Music: Edison Denissow Oyuncular/Cast: Alexander 
Romanzow, Oleg Kowalow, Sergei Lawrentiew, Piotr Rudakow, Juri Zapnik, Piotr Barkow, Michail 
Wekschin Yapım/Praduction Ca.: Lenfilm Studio, Arbeitsgruppe, Stimme, Len ingrad Dünya Haklani 
Export Agent: Sovexportli lm, ı 03 ı 09 Moscow, Kalashny per. ı 4, USSR ; Tlx : 4 ı ı ı 43 ; 
Fax : 095 200 ı 256 
ı 989 1 35 mm.  1 Renkli-colar 1 ı 50' 

• •  

U n l ü  bir televizyon muhabiri olan Pavel Prishvin ,  kız arkadaşı konulu filmler yönetmeni  
Koysta 'n ı n  çektiği , i lk mobil TV istasyonunda çalışan fi lm ekibiyle i lgi l i bir ti lmde başrolde 
oynamaktadır . Ancak Pavel, ne yönetmenin çalışmasını ve diyalogları kullanış biçimin i ,  ne 

de kendi rolünü be_ğenir. Aynı zamanda senaryonun yazarı olduğundan, dizi film kalıplarını 
değişti rerek klasik TV dizisi anlayışına modern bir hava geti rmeye çalışır. Bu ilerici sayılabilecek 
görüşlerine destek a rayarak, fi lmde anlatılan politik olaylara katılan ya da tanık olan insanlarla 
temasa geçer. i lk Leningrad televizyon ekibinden bazı kiş i lerin ortadan kaybolduğu, "Kağı�an 
Gözler" olaY,ın ın  esrar ın ı incelemeye başlar. Çok geçmeden Pavel kendini iki film arasında sıkışmış 
bulur. Aklında şekillenmeye başlaY,an ikinci fi lm çok daha iyi, içten ve gerçekçidir. Pavel savaş 
sonrası Sovyetler Birliği 'n in  gerçeKlerine kendini kaptırarak, bu dünyanın insanın kan ın ı  donduran 
mekanizmaların ı keşfetmeye başlar . . .  
Voleri Ogorodnikov söz korwsu tarih i ,  düş ve travma olarak ele alarak onu alışı lmadık bir 
ortaoyununa dönüştürüyor. Oykü geçmişten geleceğe aktarılırken, gerçek te mistisizmle karışıyor. 
Sonunda herşey ü rpertici bir ölüm farsına, film içinde filme dönüşüyor. "Ve bir kez daha geçmişimizin 
bizi hala kaygılandırdığını anlamamıza yardımcı oluyor", diyor yönetmen ve soruyor: "Geçmişe karşı 
sorumluluğumuzu unulmaya hakkımız var mı? Ruhun temizlenmesi gerekir, ancak yalnızca kendi 
huzurumuz için deği l . "  

P ovel Prishvin, a famous television reporter, is playing the lead r.art in a movie abaut a film· 
making team of the first mavab/e N station being shot by his friend, Koysta, a director of 
feature films. He neither likes the way in which sFie is hand/ing the filming and dialogue, nar 

his own role. As he also happens to be the outhor of the script, he tries to make changes to the 
serial stereotype and give a more modern touch to television soap operas. In order to back up his 
sornewhat progressive ideas, he gets in touch with those who really toak part in and were witness lo 
the palitical events to/d in the film. He starts an investigation info the mystery of the 'Paper Eyes' 
case, after which certain members of the first Leningrad television team had disappeared. Pavel 
finds himself caught between two films the second of which is taking shape in his mi nd and which is 
better, more sineere and more realistic. Absorbed by the reality of the post-war Soviet Union, he 
starts discovering same of i ts chilling mechanisms . .  
Voleri Ogorodnikov is concerned with the subject history as dream and as Irauma and turns it in to 
an eccentric Grand Guignol game. The story is transferred from the pçıst info r.resent, reality blends 
with misticism. In the end, the who/e thing turns out to be a macabre farce, a film within a him. "And 
once again it helps us to understand that we are stil/ preoccupied with our post", says the director 
and asks: 'Do we have the right to forgel abaut our respansability for the pasi? The purification of 
the saul is necessary bul not only for tlie sake of our peace of mi nd. ' 
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VALERI 
OGORIDNIKOV 

ı 95 l  'de Leningrad'da doğdu. 
ı 984 yıl ında, lgor Talakin'den özel 
ders aldığı VGIK (Si nemacı l ık Yüksek 
Enstitüsü)'nden mezun oldu. 
1 987'de büyük bir başarı kazandığı 
"Valomscik' adlı i lk uzun metraj l ı ,  
konulu f i lmin i  gerçekleştird i .  'Kağı�ar 
Gözler" yönetmenin ikinci uzun 
metra jl ı fi lmidir. 

Bom in Leningrod in 1 95 1 .  He 
groduated from the VGIK (Superior 
Institute of Filmmoking) in 1 984 
wheFe he fo!lowed a special course 
given by lgor Ta/akin. In 1 987 he 
made his lirsl feature length film, 
"Valomscik', which was o great 
success. 'Bumoshnyje Glasa 
Prischwina / Prishvin's Paper Eyes' 
is his second fu/1-length film as 
director. 



ULUSLARARASI YAR IŞMA ISPANYA 

INTERNATIONAL COMPETIT/ON SPAIN 

VARSOYA KÖPRÜSÜ 
PONT DE VARSOVIA 
W ARSA W BRIDGE 

Yönetmen/Director: Pere Portabella Senoryo/Sc,._..play: Pere Portabella, Octavi Pellissa, Carles 
Sanlos Göriintü Yön./Cinematography: Tomas Pladevall Kurgu/Editing: Marisa Aguinaga Müzik/ 
Music: Carles Santas OyuncularlCast: Paca Guijar, Jordi Dauder, Carme Elias, Ona Planas, Jose 
M. Pou, Jaume Comas, Francesc Orella, Pep Ferrer, Ricard Borras, Ferran Rane Yapırncı/Praducer: 
J .A. Gonzalez Serret Yapım/Praduction Co.: Films 59 Dünya Haklan/Export Agent: Chrisla Saredi 
World Sales, 0Hilienstrasse 1 9, CH-8003 Zurich, SWITZERLAND ; Fax : 4 1  1 463 7 1  80 
1 990 1 35 mm. 1 Renkli.Color / 90' 

B ir kadın profesör, bir yazar ve bir arkesıra şefi edebiyat çevrelerinin katı ldığı büyük bir partiye 
gider. Yazarın 'Varşova Köprüsü' adlı romanı kısa süre önce bir ödül kazanmıştır. Yazar 
gazetecilerin sorularını birbiri ardına yanıtlar, fakat kitabın konusunu bir türlü anlatamaz: bunun 

için romanı okumaları gerekmektedir .  'Varşova Köprüsü'nün lanılım yazı ları perdeye gel ir . . .  Yanıp 
çaraklaşmış bir ormanda arkesıra şefinin cesedi bulunur. Uzerinde bir dalgıç §Jiysisi vard ır .  Derken 
til m zamanda _geriye döner ve profesör ile arkesira şefinin i l işkisi üzerinde yogunlaşarak, şefi n kızının 
anılarını ve şetin geçmişini yansıtır. Bütün bunlar landa Varşova Köprüsü ve Berlin kentinin 
görünümüyle simgelenir .  Karakterlerin yaşamları ve yapıtları arasındaki gerilim yüzyüze bir 
çalışmayla sonuçlanacaktır. . .  
Pere Portabella 1 3 yıl l ık suskunluğunun ardından çektiği bu dönüş lilmiyle, 1 960 ve 70'1erde yaptığı 
deneysel filmiere yenil ikçi bir katk:ıda bulunarak sinemoda sürekli Y,eni olanaklar arayışını sürdürüyor. 
Cesur .bir . .gerçekçilik ve gerçeküstü bir lanlazinin bileşimiyle görsel bir şölene dönüşen VARŞOVA 
KOPRUSU, sanaıla siyaset arasındaki geri l iml i i l işkiye göndermede bulunurken müziği ve resmi 
referans noktaları olarak kullan ıyor. F i lmde görülen herşey bir arı;ıya gelip bir kolaj oluştururken ,  
aydın çevreleri ve sanal yorumunu ele alan bir lars yaratılıyor. 'Uç satırl ı k bir savdan Y,ola çıkarak 
açık ve anlamlı bir öykü anlatmak istedim: kader, öykünün ortasında beklenmedik bir Jaza ile araya 
g iriyor . Bu noktadan sonra sözcüklerin yerini resimlere bırakarak VARŞOVA KOPRUSU'nü yaptım", 
diyor yönetmen . 

A female professor, o writer, ond an arehesira conductor ottend o grond /;terory cocktail party. 
The wrifer has ;usf been owarded o prize for his novel "Warsaw Bridge". The winner 
answers ;ournalists ' quesfions one alter another, but he is unab/e fo deseribe the plot of his 

book: they wi/1 simply have to read if. C redi ts for "Worsaw Bridge" oppear on the screen . . .  In a 
burnt-down forest, the body of the arehesira conductor wearing underwafer diving geor is found. 
The film then moves back in time to de/ve info the relationship between the professor and the 
arehesira conductor, the recollections of his daughter, and the arehesira conductor's post, 
symbalized by the urban landscape of Berlin wiih the Warsaw Bridge in the background. The 
tensions between the life ond work of the characters lead to !heir headon confrontation . . .  
After 1 3 years of inactivity os a film director( Pere Portabella refurns with a n  innovative contribution 
thot direc/Iy correspands to the experimenta film making which he was involved with during the 
1 960's and 1 970's, in the continual search for new possibilities in cinemotogrophy. A m ix of gritty 
realism and surreolistic fantasy, visually sumpluous PONT DE VARSOVIA uses music and painting as 
reference paints fo hint af the uneasy relationship between art and politics. Everything in the film 
combines fo form a collage as well as a force on intelligentsio and the inferprefafion of art. "Starting 
from a three-line orgumenf, 1 wanted to tel/ an open and suggestive story. fate, as an unpredictoble 
accident interrupts ihe course of the story. From this poinf, ana willing to replace the speech by 
picfures, 1 made PONT DE VARSOVIA", says the director. 

PERE PORTABELLA 

1 929'da, Figueras'ta doğdy. Kimya 
öğrenimi sürdürdüğü sı rada lspanyol 
öncü sanal hareketlerine katı ldı . 
1 959'da FllMS 59 yapı m şirketini 
kurdu ve aynı sene Carlos Saura'n ın 
i lk f i lmi 'Los Golfos' ( 1 959) ile 
Marea Ferreri 'n in 'E l Cochecilo 
( 1 960)'sının yapımcıl ığ ın ı  üstlendi . 
Luis Bunuel'in 'Viridiana' ( 1 96 1 )  
fi lminin de ortak yapımcısıyd ı .  
1 964'te Francesco Rosi, 
Portabel la'nın senaryosunu yazdığı 
"The Moment of Truth"u yöneHi .  
FILMS 59 şirketinde kendi uzun ve 
kısa metra j l ı  filmlerinir yapımcı l ığın ı 
da üstlendi. 1 977 yıl ında "lnforme 
General' filminden sonra sinemayı 
bıraktı ve politikaya atıld ı .  "Varşova 
Köprüsü' ile tekrar sinemaya dönüş 
yaptı . 

Bom in Figueras in 1 929. He 
studied chemistry while taking part 
in the Spanish avant-garde art 
movemenf. In 1 959, he founded 
the FILMS 59 producfion company 
and produced the firsf film by 
Carlos Saura 'Los Go/fos" and the 
film by Marea Ferreri 'El Cochecito" 
and also co-produced "Viridiana' by 
Luis Bunuel. In 1 964, Francesco 
Rosi made 'The Moment of Truth' 
based on Portabella 's screenplay. In 
the FILMS 59 company Portabella 
has also made his own films, either 
fu/1-/ength or short. After "lnforme 
General', in 1 977 he left films and 
began to make his way info politics . 
With "Warsow Bridge" he came 
back to the movies. 

FiLMLERi / FIIMOGRAPHY 

1 968 Nocturn 29 
1 970 Cuaduc-Vampir 
1 972 Umbracle 

Cantanls '72 
Miro tapis 
Miro forja 

1 973 El sapar 
1 977 lnforme General 
1 990 Ponl de Varsovia 
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U LUSLARARASI YAR IŞMA FRANSA 

INTERNATIONAL COMPETIT/ON FRANCE 

FARE NDJ 

Yönetmen/DirectorSabine Prenczina Senaryo/Sc,_,play: Sa bine Prenczina, Barbara Jago 
Görüntü Yön./Cinematography: Elisabeth Prouvost Kurgu/Editing: Genevieve Letellier 
Müzik/Music Mi no Ci new Oyuncular/Cast:Tim Roth, Marie Matheron, Mothias Habich, Jo 
Sheridan, Hodan Siad, Ben iamin Zephaniah Yapım/Praductian Ca.: River Films Dünya Haklan/ 
Export Agent: River Fi lms, 2 allee du Bord de l'eau, 750 1 6  Paris, FRANCE 
1 990 1 35 mm.  1 Renkli-colar 1 l 00' 

G enç yazar Anton, bir yardım göreviyle Etyopya'ya, Harar'a giden nişanlısı na, esin kaynağı 
aramak ümidiyle eşlik eder. N işanlısı bir konferansa katıldığından kendi başına kalan Anton, 
eski kentin sokaklarında dolaşı rken, bir zamonlar Rimbaud'nun kold ığı eve rostlar. Evrn 

şimdiki sahibi Zeleka ve tarunu Ysso ile tonışır . Zeleko, bi rkoç kuşak önce aifesin i  kondıron Fransız 
azandan intikam olma tutkusunu yıllar boyu içinde yoşotmış1 garip bir büyücü kadındır. Zeleka'nın 
büyülü etkisi altında Anton Ysse'ye aşık olur, ve kendin i  Rimoaud nun gizemli koderini çözmeye 
yönelik sancıl ı bir arayış içinde bulur. Bu arayış içerisinde, g itgide kendi benliğin i yitirir ve sonunda 
Ysse'den ayrı l ı r . Onu çağıran karşı konulmaz gücü izleyereK çöle, Zeleka ve koderiyle yüzleşmeye gi· 
der .. ." 
"FARENDJ bir seyohotin, bir sürüklenişin öyküsüdür" diyor yönetmen Prenczino, "Afriko 'n ın eski 
otolarının ruhlarının yaşadığı bi l inmeyen bir evrende yapılan bir gezinin öyküsüdür bu . Tabi i ,  önce 
Rimbaud'nun eserlerini okudum ve filme hazırlık döneminde, Haror'da yaşoyan ünlü azanın yaşamı 
üzerine araştırma ')'Opan Emi le Fouchet i le tonıştım .  Gerçekten de kentteki en yüksek yapın ın adı 
"Rimbaud Evi"ydi .  Etyopya, iki karşıt ucu birarada barındıran gariP. bir ülkedir .  Bir yondon insanların 
ve manzaranın güzelliğ i , öte yondon bazı dinsel törelerden koynaklanan katı l ık peşinizi bı rokmoz. 
Etyopya'da altı yıl kaldım,  ve bu ülkede yaşamış olon pek çok kişi gibi ,  ben de hala onun izlerini 
toşımoktoyım .  Rimbaud vokosı bir sırdır; ozon yazmak için burada aurmuş, çevreyi dolaşmış ve 
Horor'do tom l l  yıl kalmıştı ." 

A nion, o young writer in search of inspirafion, accompanies his fiancee on her humani/arian 
mission fo Harar, Ethiopia. Left on his own devices while she affends o conference, Anton 
wanders through the ancienf fown and sfumbles upon o house said fo have been occupied 

by Rimbaud durir]g his stay there. He meets Zeleka, the preseni occuponl, and Zeleka 's grond
daughter Yssa. Zeleka is o kind of sorceress, who harbors an aneesiral desire for vengeance 
againsf the French poet who wronged her family genera/ions ogo. Under Zeleka 's sPff/1, Anton fal/s 
in love with Ysso and embarks upon o hollucinatory quesf for the fruth of Rimbaud's cloudy destiny 
losing liflle by lillfe his own idenfity. U/timate/yr he obandons Yssa fo follow an irresistible force that 
bed.ons his laward o confrontation with ZeleKa, and doom, in the desert . . .  ' 
FARE ND} is the sfory of o trip, of o wandering", explains director Prenczina and adds: 'lt is the ta/e 
of an incursion through an unknown universe where old spirits of an aneesiral Africa prevoil. Of 
course, /'ve reod Rimbaud and during the preparatory stage, and 1 me/ Emi/e Fouchet who has been 
working on o research on the life of ihe famous poel who ocfually lived in Harar. The taliesi house 
in the city, as o maller of fac/, is cal/ed the Rimbaud House. Ethiopia is o very difficult country which 
ollies fwo extremes: the beauty of the scenery, of the people and the harshness which hangs on you 
through cerfain ri/es. /'ve lived for six years in Ethiopio, and /ike many others who spent some time in 
this country, 1 stiff carry its marks. Rimbaud's case is o mystery; he slopped !here to write, he Irave/ed 
araund and decided to stoy in Harar for 1 1 years. " 
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SABINE 
PRENCZINA 

Doğu Berlin'de doğdu. 1 966-76 
�eneleri arasında Etyopya, Iran ve 
ltolyo'do yaşadıkton sonra, sinema 
tahsil i için l 970'de Paris' e yerleşti .  
23  yaşında gerçekleştirdiğ i ilk kısa 
metro il ı fi lmi "Et paurlant elles 
tournent' 1 984 Cannes Film 
Festivali'nde 'Halk Ödülü"nü aldı . 
ikinci kısa metraj l ı  konulu filmi"la 
mart dans l'ome"ı l 986'do çekti . 
"Forendi" ilk uzun metrajl ı konulu 
f i lmi. 

Born ·in East Berlin. Between 1 966-
76 she has lived in Ethiopia, Iran 
and ftaly. In 1 970 she moved fa 
Paris fo study cinema. She won the 
'Public Aword' in Cannes in 1 984 
with her firsf shor/ feoture 'Et 
pourfanf el/es /ournent'. She direc/ed 
o second short feature "La mor/ dans 
/'ome' in 1 986. 'Forend( is her firsf 
fu/1-/ength feoture film. 



ULUSLARARASI YAR IŞMA ISPANYA - ITALYA 

INTERNATIONAL COMPETIT/ON SPAIN - ITALY 

• 

DALI 

Yönetmen/DirectorAntoni Ribas Senaryo/Sc,_,play: Montserrat Roig, Miquel Sanz, Enric Goma, 
Anton i Ribas, T emistocles Lopez Görüntü Yön./Cinematography: Macari Golferich Kurgu/Editing: 
Emilio Ortiz Müzik/Music:Antoni Sechi Oyuncular/Cast: Lorenzo Ouinn, Sarah Douglas, Michael 
Catl in, Catherine Wallach, Rosa Novell ,  Em ma Ouer, Paco Guijar Yopım/Production Ca.: 
Montornes Films, DB Films Dünya Holdon/Export Agent: Calalan F ilms, Valencia 227, 08007 
Barcelona, SPAIN ; Fax : 30 1 2  247 
1 989 1 35 mm. 1 Renkli-coler 1 1 06' 

T aşkın, skandalların adamı, egzantrik, kutsal olan hiçbirşeye saygı duymayan, çı lgın. işte 
kendini Sürrealizm'in en büyük ustası ilan etmiş olan Salvador Deli'yi tanımlamak için kullanılan 
sıfatiardan bazıları . . .  1 940 yı l ında New York. Deli ve karısı Gala Amerika Birleşik 

Devletlerine henüz ayak basmışlardır . Amerikalılar için Dali adının henüz bir anlamı yoktur .  Ancak bu 
h ı rslı sanatçının uzun süre kendi köşesinde sessiz sedasız kalmak gibi bir niyeti de yoktur. Amerika'ya 
gelen sanelçıyı alanda, kendisini Time dergisine kapak konusu yapmak isteyen Tom adlı bir gazeteci 
karşılar. Birli kte otel odasına kapanırlar ve Dali olağanüstü yaşam öyküsünü anlatmaya başlar. Dali, 
Tom'a Picasso, Henry Miller, Andre Breton, Garcia Lorca ve Luis Bunuel gibi kişilerle garip 
karşılaşmalarından, arkadaşlıklarından söz ederken, zamanın ünlü sanatçıları, oyuncuları ve şöhretleri 
de gözlerimizin önünde bir resmigeçit yaparlar . . . 
Özgün ressam, sinemacı ve yazar Salvador Deli 'nin kişi l iğini ve eserlerini yansıtan bir film yapma 
fikri uzun süredir yönetmen Anton i Ribas'ın aklını kurcalıyordu .  Fi lmde sanatçı, benzersiz "Da li 
dehası'na özgü tüm taşkınlıkların yükünü omuzlarında taşıyan, ilham perisi, annesi, sevgil isi , sırdaşı 
ve sabırlı karısı Gala'yla aralarındaki benzersiz ilişkiyi anlatırken, Del i 'n in özel ve bil inmeyen 
yönlerini de keşfetmekteyiz. Bu inanı lmaz bir öykü; aynı ressam gibi .  Ayrıca 20. yüzyıl ın en büyük 
sanatçılarından biri ve şüphesiz en tartışma yaraton ressamı olan Salvador Deli 'ye uygun bir saygı 
gösterisi. 

O utrageaus, scandalous, eccentric, sacrilegous, mad. These were the words most often used 
to deseribe Salvador Do/i, the se/f-proclaimed supreme master of Surrealism. New York, 
1 940. Do/i and his wife, Gala, have just arrived in the United States. The artisi is stil/ 

unknown in America, but he has ambitious plans, and he doesn't intend to remain anonymous for 
long. Do/i is met at his arrival by Tom, an American journalisi who is going to write a cover story 
about the artisi for TIME magazine. Enclosed in their hotel room, Dal i begins to teli the story of his 
extraordinary life. A parade of the most famous artists, performers, and celebrities of the period pass 
before our eyes as Do/i talks about his bizarre encounters and his friendship with such people as 
Picasso, Henry Mil/er, Andre Breton, Garcia Lorca, and Luis Bunuel . . .  
Director Antani Ribas has long been drawn lawards making an attempt to partray the personali Iy 
and works of Salvador Do/i, the painter, filmmaker and original writer. In this film, we o/so d iseover 
the 'private' Do/i, as the artisi reveals his unique relationship with Gala; his muse, his mother, his 
!over, his confident, his patient wife who bare the greatest excesses of Dali's perverse genius. lt's an 
ineredib/e story, o/most as ineredib/e as the man himself, and it is a fitting tribute to Salvador Do/i, 
one of the greatest artists of the 20th century and certainly the most controversial. 

ANTONI RIBAS 

ı 935'te Barcelona'da doğdu . Sanat 
yaşamına tiyatro ile başladı . 
Sinemaya ilgisi 50'I i yıllarda 
yönetmen yardımcısı olarak görev 
almasıyla başlar. Yopımcı l ığını üst
lendiği filmler, Montreol ve Biorritz 
Festivallerinde ödül kozanon 
"Locuitot Cremodo"yo kadar, ticari 
ve yeni l ikçi uçlar arasında gidip 
geld i .  "Victorio" üçlemesi ve 
Solvador Deli 'n in garip dünyasını 
kendi açısından yonsıttığı son filmi 
ile bu çizgiyi sürdürdü .  

Bom in Barcelono, in 1 935. 
Having been previously involved in 
theatre, his attraction to film began 
at the end af the 50's when he 
started working as an assistant
director. His film-making fluctuated 
between commerciality and innova
tion un til the appearance of "La 
Ciutat Cremada" with which he 
obtained awards in the Montreal 
and Biarritz Festivals. He followed 
along the same lines with the trilogy 
"Victoria" and with this, his special 
perspective on Salvador Dali's 
curious world. 

FilMLERi / FILMOGRAPHY 

ı 967 Los salvajes en Puente 
San Gil 

ı 968 Polabros de o mor 
ı 970 Amor y medias 
ı 973 La otra imagen 
ı 975 La Ciutat Cremoda 
ı 978 Cotolons Universals 
ı 98Q-83 Victorio 
ı 985 El Primer T orero Porno 
ı 989 Deli 
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ULUSLARARASI YARIŞMA KUBA 

INTERNATIONAL COMPETIT/ON CUBA 

YARDlMCI ROLLER 
PAPELES SECUNDARIOS 
SUPPORTING ROLES 

Yönetmen/DirectorOrlando Rojas Senaryo/Screenplay:Osvaldo Sanchez Görüntü Yön./ 
Cinemcıtography: Raul Perez Ureto Kurgu/Editing: Nelson Rodriguez Müzik/Music:Mario Daly 
Oyuncular/Cast: Roso Fornes, Juon Luis Galiardo, Luisa Perez Nieto, Ernesto Tapia, Leonor Arocha, 
Carlos Cruz, Cristobal Gonzalez Yapımcı/Producer: Jose Roman Perez Yapım/Production Co.: 
Institute Cubano del Arte e lndustria Cinematograficos IICAIC), Television Espanola, S.A. Dünya 
Haklan/Export Agent: ICAIC, 23 St. No. 1 1 55 ,  Plaza del Revolucion, Vedado Habana 4, CUBA; 
Tlx : 5 1 1 4 1 9  

1 989 1 3 5  mm. 1 Renkli.Color 1 l 1 7' 

S uçu birbirinin üzerine atan yaşamı ve kariY,eri arasında kalan Mirtha, yüzyıl ın boşında bir 
Havana genelevinde geçen ünlü bir trajediyi sahneye koymak üzere gelen misalir yönetmen 
Alejandro'nun işe başlcıdığı gün tiyatroyu bırakmaya karar verir. Alejandro, Mirtha 'ya önemli 

rollerden birini vermeye söz verereK onu istifa etmekten vazgeçirir . Ama o tiyatroda verilen sözler 
ancak bir oyundaki kadar değerl idir . Beceri, profesyonellik, ün ve büyük bir yıldız, yönetmen ve 
aktris Rosa Sota'nun gücü, hepsi ters yüz olur. Bir mufettişin beklenmedik gelişi, bir d izi şeytani 
manevranın başlamasına neden olur. Alejandro, bir suçun bedelini yıl larca bir kasaba kabaresinda 
çalışarak ödemenin acısını tümüyle çıkarmaktadır .  Bir grup genç aktörü n gelişiyle durum daha da 
kötüleşir. Grup üyelerinden Pablo, nosta l j i  ve güçsüzlüK duygularını kamçılayorak Mirtha'nın 
beklentilerini yeniden canlandırmayı başarır. Mirtha, alkışlar ve aşk arasında bir seçim yapmak 
zorunda kalır. Bir başrol koparabilme tutkusuyla paramparça olan değerlerinden geriye ne kaldıysa, 
bunlar da ahlak zayıtl ı klarının ve itiraf edilmeyen endişelerin sınavından geçecekti r .  Bir başka genç 
oyuncu, Maria, elindeki kozları iyi değerlendi rerek kendin i  öne çıkarmayı bi lecektir. Varlıklarının 
gerçek anlamına ihanet eden yaşamda sürekli öne çıkma arzusunun insanı yabancılaştıran çarkından 
Kendini kurlarmayı başaran tek kişi Pablo olur. Bir yandan Mirtha'nın aşkını korumaya özen 
gösterirken öte yanda değişmeye çalışmaktadır .  Tiyatronun büyülü ışıklarının ardında bir zamanlar 
altın gençliğinin uçarı duvarına kazıdığı Rilke'nin d izelerinin bizi genel bir suçlamanın ağırlığıyla 
yüzleştiren sözleri yer almaktadır : "Böylece gelir gideriz; işin komiği, yarımız gerçekten kendimiziz, 
ne gerçeğiz, ne de oyuncu". 

T om by the fruslralion resulting from a career and a life that b/ome eoch other, Mirtho decides 
lo leove the theolre, precisely ot the time when Alejondro, o guesl director, orrives lo sloge 
the forthcoming play: o renowned fove lrogedy foking pfoce in o Hovono brothef ot the 

beginning of the century. He promises her o leoding role and thus dissuodes her from resigning. Bul 
in thot theolre promises are the price of making believe. Everything colopses: efficiency, 
professionolism, the fome and the power of o greot sfor, the 'director on'd octress Roso Soto. The 
sudden visif of on inspı:ıclor lriggers off o long line of evi/ monipulotions. Alejondro sovours the 
possibility of definitively redeeming o guilt pg id with years of work in o provincio/ coboret. The 
siluation grows even tenser when o group of young oclors appears. Pobfo, one of its members, 
succeeds in owokening Mirtho 's expeclotions, slirring up her nostolgia and her feebfeness. She 
forces herself to choose between fove and occloim. Moral weoknesses and unconfessed 
opprehensions put to test the fost human remmonfs of the chorocters, tom oporl by the desire of 
performing o leoding role. Morio, anather young octress, with all possibi/ities on hond, wi/1 know 
how to impose herseff. Pobfo is the only one wfio breaks owoy from the olienofing mochinery where 
the consfonf onxiety of getiing oheod in life betroys the very meoning of their exisfence. Alteniing to 
keep Mirtho 's love, he is olsa trying to change b€yond the theotre's olluring lighis the stotemenl of 
Rilke's verses she once copied on the irreverent wolls of her golden youth, choffenging us with the 
weight of o public guilt: 'Thus we come and go, ironicoffy, being in half our true sefves, nor reol, 
nor oclors '. 
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ORLANDO ROJAS 

1 950'de Küba'da doğdu. 1 970-72 
yılları arasında "Arte 7' adlı dergide 
sinema eleştirmenliği yaptı . l 973'te 
'lnstituto de Arte e lndustria 
Cinematografica Cubano'da 
yönetmen asistanl ığı yaptı ve konulu 
1.JZUn metra j fi lm lerde çalıştı . 1 985 
yıl ı nda, i lk konulu fi lmi 'David için Bir 
Kız Arkadaş'ı gerçekleştird i .  'Yardım· 
cı Roller' yönetmenin ikinci fi lmidir. 

Bom in 1 950 in Cubo. Cinemo 
eritic in the mogazine 'Arte 7' 
during 1 970. 1 972. In 1 973 he 
begon working ot the 'lnstituto de 
Arte e lndustrio Cinemotogrofico 
Cubono' os directian assistant and 
on fulf.fength feoture films. He 
debuted with o fuff·fength feoture 
film in 1 985: 'A Girlfriend for 
David". "Supporting Ro/es" is the 
second feoture of the director. 



ULUSLARARASI YAR IŞMA YUNANISTAN 

INTERNATIONAL COMPETIT/ON GREECE 

XENIA 

Yönetmen/Diractor: Patrice Vivancos Senaryo/Screenplay: Malvina Karal i ,  Patrice Vivancos 
Görüntü Yön./Cinematography: Giorgos Aıvanitis, Yannis Daskalothanassis Kurgu/Editing: Yannis 
Tsitsopoulos Müzik/Music: Dimitris Papodimitriou Oyuncular/Cast: Themis Bazaka, Denis Podalides, 
Brizio Montinoro, Francisco Algora Yapım/Praduction Ca.: Greek Fi lm Centre, ET- 1 , Patrice 
Vivancos, Productions du Lezord, Verı Dünya Haklan/Expart Agent: Greek Fi lm Centre, 
1 O, Ponepistimiou Avenue, Athens 1 34, GREECE ; Tlx : 2226 1 4  
1 989 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 90' 

G enç Fransız aktörü MaHhieu Yunanistan'a gelir. Orada hamileliğinin son döneminde, 
bunalımın eşiğinde bir kadın olan Xenio ile tonışır . Endülüs'e gitmek ve kamerasıyla 
flemenko'yu yokolamak isteyen Xenio'nın asıl amacı babasız çocuğunu orada dünyaya 

getirmektir. Bu yolculuğu birlikte yapmaya karar verirler. Yol arkadaşının tüm çabalarına karşın Xenio 
sırlarını saklamakla kararlıdır. Başlangıçta rastlantının birleştirdiği yollan yakınlaşır ve kesişir. 
Arabanın durmadan bozulması, grevler ve bazı garip rastlantılar onları biraraya getirmek için elele 
vermiş gibidir. Hiçbir yerden ayrılamayan ve hiçbir yere varamayan bir yaşam ve ölüm yolculuğunda 
iki yoboncıdırlar. Genç adam, bir oyun için yapılacak rol seçimine katılmak üzere Fransa'da kalırsa 
da rolü alamaz. Xenia onu Ispanya'ya çağırır. Koderin kendisine hazırladığı oyundan habersiz, 
Ma»hieu bu teklifi kabul eder . . .  
Gerçekçi bir konuyu ele alan şi irsel senaryosuyla XENIA duygulu bir yol fi lmidir. "Xenia yalnız 
Yunan'lı olabilird i .  O, sinemanın ve yaşamın düşlerini aydınlatan yaratıcı bir çı lgınl ığın dünyasında 
yaşamaktadır. O, nasıl yaşayacağı, nasıl aşık olacağı, çocuğunu nerede ve nasıl dünyaya 
getireceği konusunda basit, kati ve temel olanı seçmiştir . . .  Karakterierime sevecenlik ve duyarlı l ıkla 
yaklaşmaya çalıştım, hatta bi reysel davranışlarındaki aşır ı l ıklannda bile", d iyor yönetmen. 

A young French actor, Motthieu comes lo Greece. He meels there Xenia, o woman focing o 
crisis, who is in o slole of advanced pregnancy. She wanls lo leave for Andalusia in order 
to capture a dance, the flamenco, on camera, bul most of all so os to give birth to her 

fatherless ch i/d there. They decide ta make the trip together. Despite the efforts of her companian 
she insists to keep her secrets to herself. At first their routes are fortuitous. Then they touch and fina/Iy 
their paths cross. Same curious coincidences, car breakdowns, strikes and pure chance, all serve to 
unite them. They are two people leaving nowhere and going nowhere; two strangers on a iourney 
of life and death. The young man stays in France for the audition of a play, but he is not chosen. 
Xenia cal/s him to Spain. Matthieu accepts the offer without knowing what fate has in slore for him . . .  
/ts poetic script with a realistic plot makes XENIA a beautiful road film full of emotions .  ' . . .  Xenia 
could only be Greek. She lives in the !and of madness, but of the creativity which kind/es the dreams 
of life and of the cinema. And she chooses the primitive, the decisive, the basic: how she wi/1 /ive 
and how she wi/1 fal! in love, how she wi/1 give birth and where . . . 1 tried lo look upan my characters 
with sympathy and sensitivity even in the often extreme expressions of their individual behaviour", 
says the director. 

PATRICE VIVANCOS 

1 955'te Paris'te doğdu. Edebiyat ve 
sinema eğitimi gördü, daha sonra 
yönetmen yardımcısı olarak çalıştı. 
1 980'de Yunanistan'a yerleşti ve 
filmlerde yönetmen yardımcıl ığı 
yapmayı sürdürdü .  Aynı zamonda 
Yunan Televizyonu için belgeseller 
yöne»i .  "Xenio" yönetmenin ilk konulu 
uzun metro i f i lmidir . 

Born in Paris in 1 955. He studied 
literature and film and later worked 
as assistant director. Moved to 
Greece in 1 980 and continued 
working as assistant director in 
films. Has alsa directed 
documentaries for Greek te!evision. 
'Xenia" is his first fu/1-/ength feoture 
film. 
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1 O .  U l u s lararas i I stan bu l 
F i l m  Fest ival i '  ne  

1 O y 1 ld 1 r  
b i r l i ktey iz . . .  

lz leyeceğ in iz f i lm leri ve yönetmenleri 
Hürriyet Gösteri i le tan ıyı n 

· · sTERİ 
S A N A T E D E B I Y A T  D E R G I S I 

SANAT FESTiVALLER i  H Ü RR iYET GÖSTER i  i LE iZLEN i R  



UNITED COLORS OF BENffiON ' un değerli katkılarıyla 
gerçekleşti rilmiştir. 

We shOUld fı'i<e lO thank UNITED COLORS OF BENETTON 
fOr tlrfrj;r con#ribiıtidtıs. 



1 A 'A 

ARTS AND THE MOVIES FRANCE 

• • • •  

26'51 IÇIN UÇ YER 
TROIS PLACES POUR LE 26 
THREE SEATS FOR THE 26th 

Yönetmen/Director: Jacques Demy Senaryo/Screenplay: Jacques Demy Göriintü Yön./ 
Cinematography: Jean Penzer Kurgu/Editing: Sa bine Mamau Müzik/Music: Michel Legrand 
Oyuncular/Cast: Yves Montand, Mathilda May, Française Fabian, Patrick Fierry, Catriana Macall , 
Paul Guers Yapımcı/Praducer. Claude Berri Yapım/Praductian Co.: Renn Productian Dünya 
Haklan/Export Agent: Raissy Films, ı O, Av. George V, 75008 Paris, FRANCE 
ı 988 1 35 mm. 1 Renkli.Calar 1 ı 06' 
• •  

U n l ü  aktör - şarkıcı Yves Mantand yeni uluslararası gösterisinin hazırlıkları için Marsilyo'ya 
gelir. Genç:liğini yaşadığı bu kent Yves Mantand fıayran larıyla kaynamaktadır. Bunlardan biri 
de bir pariümeride tezgahtar olarak çalışan ve sahne ışıklarından başka bi rşey düşünemeyen 

genç Marion 'dur . Marsilyo Operası 'n ın sahnesinde Mantand kendini tümüyle meslek yaşamın ın 
önemli anları yansıtan gösterinin hazırlanmasına vermiştir. Ama sahne arkasında, genç bir adamken 
sevdiği ,  fakat Paris'e giderken geride bıraktığı Mylene'i sık s ık düşünmektedir ünlü sanatç ı .  Sahnede, 
kulislerde ve Eski Liman'da yaşananlar arasında kader Yves Mantand' ın randevu defterin i  
dolduracaktır . . .  
Mizah ve ironiyle yüklü bir film olan 26'SI iÇiN Ü Ç  YER, Amerikan müzikallerini sevenleri cezbedip 
büyülemek için yapılmış .  Aşk ve melodramın hoş bir karışımı olan, şarkıya, dansa, sevgiye, yaşama, 
ve ışıklar kentine yapılan bu parlak ve gösterişli yolculuk Edith Piaf' ı ,  Marilyn Manroe'yu ve Simone 
Signoret'yi büyük bir cüretle anımsatır bize. Son filmi için Demy, "Mantıklı müzikal diye 
tanım iayabiieceğim türde bir film bu", diyor. "Şarkılara yalnızca, Mantand sahnede meslek yaşamının 
i lk yılların ı  an latan gösterinin provalarını yaparken yer veri ldi . Bunun müzikali güncelleşti receğini 
düşündük. Günümüzde kimse art ık "Rochefort' lu Genç Kızlar" 8 ibi bir müzikal yapamaz. Fi lmin 
Mantand ' ın  yaşamıyla i lgil i bölümü, benim onun için uygun gorüp yazdığım bir biyografi, yani 
kurmaca. Mantand yazıfon ların tümünü onayladı .  O zaman hiçbir şey bilmediğim halde, belki de 
gerçekten yaşanan şeyleri yakalamışım .  Gerçekle taklit; gerçeklikle, içinde herşeyin mutlu, ışıkl ı ve 
hoş olduğu sahne gösterisi arasındaki içiçe geçişi ayna gibi yansıtan bu görüntüyü çok beğendim.'  

F omous acior-singer Yves Mantand is bock in Marsei/fes for the preporotions of his next 
international musicol. In this city where he'd spent his odolescence, Yves Mantand has his 
numerous fons all oflutter. Among them is Morion, o young gir/ working os o so/es person in 

o perfume shop, who dreoms only of the foot lights. On stoge ot the Opera Cie Morseille, Mantand 
is lota/Iy invofved in setiing up the show, which retroce the principle episodes of his coreer. Yet 
bockstoge he often dreoms of Mylene, whom he had foved os o young man but had left behind 
when he went up to Paris. Bul between whot's hoppening on stoge, in the wings, and ot the Old 
Port, fote is going to fi/1 in Yves Montond's oppointment book. . .  
Stocked with humor and irony, TROIS PLACES POUR LE 26 is poised to chorm and bewitch those 
who love the American musicol. A delightful mixture of romance and melodromo, this film 
oudociousfy evakes Ed ith PioF, Marilyn Monroe and Simone Signoret. lt is o bright, spfoshy 
excursion in to song, donce, fove, life and city of lights. 'The film is what 1 would co// o fogicol 
musicol", soys Demy. "There are only songs when Mantand is on the stoge reheorsing his show 
obout his beginnings. This is more in keeping with the present. One coufd never moK.e o musicol like 
'Les Demoise7fes de Rochefort" todoy. The port of the film obout Montond's life is octuolly fiction, o 
biogrophy 1 wrote for him. Mantand ogreed with everything. Without knowing it at the time, 1 have 
perhaps invented things which really happened. 1 /iked this mirror image, this alternoting between 
reof and fo/se, reality and stoge show where everything is hoppy, liglll and pfeosont. ' 
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JACQUES DEMY 

ı 93 ı  'de Fransa'da, Pontchateau'da 
doğdu .  Nantes'da sanat, Paris'te 
sinema üzerine eğitim gördükten 
sonra ı 952 'de animatör Paul 
Grimault'un asistanl ığını üstlendi .  
ı 954'te belgesel ustası Georges 
Rouquier'n in asistanl ığını yaptı . 
Yönetmen olarak ilk kısa metraj 
fi lmini ı 956'da; ilk konulu uzun 
metra j fi lmi "Lola"yı da ı 96 ı  yılında 
gerçekleştirdi . Müzikal kavramında 
bir devrim yaratan üçüncü filmi 
'Cherbourg Şemsiyeleri' ile Cannes 
�ilm Festivali'nde Altın Palmiye 
Odülünü kazandı . Bunu kendine 
özgü "Fransız Müzikalleri' ile 
sürdürdü. ı 990 yılında öldü . 
Bom in Pontchoteou, Fronce in 
1 93 1 .  After ort studies in Nantes 

and film studies in Paris, he become 
assistant to animotor Paul Grimouft 
in 1 952 and lo documentarist 
Georges Rouquier in 1 954, in 
1 956 he direc/ed the first of several 

shorts and in 1 96 1 mode his debut 
as feoture director with 'Lo/o'. His 
third film, 'Les Parapluies de 
Cherbourg', revalutionary in its 
concept as o musical, won the 
Golden Po/m in Cannes. He 
folfowed it with his ariginal 'French 
Musicols". He died in 1 990 
ÖNEMLi FiLMLERi / 
SELECT7VE F/I.MOGRAPHY 

ı 96 ı  Lala 
ı 963 La baie des anges 1 

Melekler Körfezi 
ı 964 Les parapluies Cherbourg 1 

Cherbourg Şemsiyeleri 
ı 967 Les demaiselles de Rochefart 

Rochefart'lu Genç Kızlar -
Tatlı Günler 

ı 97 ı  Peau d'ane 1 Eşek Derisi 
ı 972 The Pied Piper 1 

Fareli Köyün Kavalcısı 
ı 979 Lady Oscar 
ı 982 Une chambre en ville 1 

Kentte Bir Oda 
ı 988 Trois P.laces paur le 26 1 

26'sı Için Uç Yer 



SANATLAR VE S INEMA ABD 

ARTS AND THE MOVIES USA 

• •  

BEYAZ AVCI, KARA YUREK 
WHITE HUNTER, BLACK HEART 

Yönetmen/Director: Clint Eostwood Senaryo/Screenplay: Peter Viertel, james Bridges, Burt Kennedy 
Görüntü Yön./Cinematography: jock N.  Green Kurgu/Editing: Joel Cox Müzik/Music: Lennie 
Niehous Oyuncular/Cast: Clint Eostwood, jelf Fohey, Chorlo�e Cornwell, Narman Lumsden, 
Moriso Berenson, Alu n Armstrong Yapımcı/Praducer: Cl int Eostwood Yapım/Praductian Co.: 
Molposo, Rostor, Worner Bros. Dünya Haklan/Export Agent: Warner Bros . ,  4000 Worner Bld, 
Burbonk, CA 9 ı 522, USA ; Tlx : 677 ı 29 ; Fax : 8 ı 8  9546443 
ı 990 1 35 mm. 1 Renkl i.Color 1 i ı O' 

J ohn Wilson sömürge Afrikosı'ndo çeki lecek olon dev bütçeli bir fi lmi  yönetmek üzere onlaşma 
yapar. Wilson, bcişkolorıno bedeli ne olursa olsun, ancak kendi düşleri ve deneyimleriyle i lgi l i , 
onlara tutkun bir adamdır. Aynı zamanda içind� bulunduğu mali darboğazı aşabi lmek ve eski 

ününü tekrar kazanmak için bu film projesine acilen ihtiyacı olan son derece pc.ırlak, tartışma! 
uyandıran ve kendi üzerinde yıkıcı etkisi olan bir sanatçıdır O. Ancak bütün d ikkati bambaşka bir 
noktada yoğunlaşmıştır. Dostlar ının ve sırdaşı senarist Peter Verri l i ' i n  karşı çıkmalarına rağmen Wilson 
aniaşılamaz derecede tutkun olduğu en büyük arzusunu gerçekleştirmek için herşeyin i  feaa etmeye 
razıdır. Bu arzu dünyanın en muhteşem hayvan ını , yani Afrika fi l in i  ovlaY,arak öldürmekti r .  Bencil 
isteklerini gerçekleştirmek için oyuncuların ve set ekibin in yaşamlarını teh l ikeye atmaya hazırdır 
yönetmen . . . 
Konusunun bir bölümünü Peter Viertel' in 'Afrika Kraliç�si' fi lminin çekimi sırasında john Huston'la 
yaşadığı deneyimlerden alan BEYAZ AVCI, KARA YUREK, kendini zorlu denemelerle sınayarak 
tanımaya çalışan kibirli ve tutkulu bir insanın psikolojik çelişkilerin i  inceliyor. Eastwood, Huston 
karakterin i  hakkını vererek canlandırıyor. Aslında jolin Huston 'la hiç karşılaşmamış, ama bunun bir 
avantaj olabi leceğini düşünüyor. 'Burada en büyük tuzak onu taklit etmekti ' diyor . "Bense onun gibi 
konuşabilmek için düşünce tarzını yakolamaya çalıştım .  O, insanların kendisin i  din lemeleri için 
neredeyse emir verirdi .  Sanatından başka şeylerle d e  i lgi l iydi: Kadınları, kuman, içkiyi, seyahati 
severdi .  Çağının bir ürünüydü o . . . Film uzlaşmaz bir adamın uzlaşmayı reddeden bir partresi ' 

J ohn Wilson is hired fo direct o big·budget film fo be shot in coloniol Africa. He is o man 
obsessed, preoccupied with his own visions and experience, regord/ess of the cos/ /o others. 
Wilson is o brillianl, controversial and se/f-deslruclive ortisi who urgently needs this film pro;ecf 

lo gel his sfrained finances and professional repula/ion back on /rock. Yet his alienlion is e/sewhere. 
Despile the protestations of his friend and conlidanl, screenwriter Peter Verri/1, Wilson is willing lo 
sacrifice everything to fu/fi/1 his inexplicably overwhelming desire to hunf and kil/ the most 
magnificenf öeast on earth : the African elephant. He is ready to endanger the /ives of his cas/ and 
crew for the fulfilmenl of his own egotistical desires . .  
Loose/Y. bosed on screenwriter Peter Vierte/'s own ex�riences with john Huston, during the shoofing 
of the film dossic 'The African Queen', WHITE HUNTER, BLACK HEART exomines the 
psychological turbulence of an arrogant, passianale man who defines himse/f by taking on 
overwheTming challenges. EastwooCJ plays the Huslon characler with obvious apprecia/ion of the 
man. Perhaps surprisingly, he never metjohn Husfon, bul feels this may have been an advantage. 
'The main pitfa/1 would have been lo do o night·club impersonation of him ', he soY.s. "What 1 tried to 
do wos lo think /ike he did, to catch that ki nd of delivery that he had. He wos ki nd of commanding 
peaple fo /islen fo him. He wos inferested in other things than his art. He liked women, gambling, 
carousing1 going places. He wos very much o product of his li me . . .  The film is an uncomprimising 
portraif or an uncompromising man . '  

CLINT EASTWOOD 

ı 930'da San Francisco'da doğdu. 
Aktör olarak i lk şöhretini televizyon 
dizisi "Rowhide"la Kazandı .  Dünya 
çapındaki ününü ise Sergio 
Leone'nin Spoge�i Western 'lerine ve 
Don Siegel ' in polisiye filmlerine 
borçludur. 30'un üstünde filmde rol 
alan sanatçı ilk yönetmenlik 
çalışmasını ı 97 ı  'de 
gerçekleştirmiştir. 

Bom in San Francisco, 1 9  30. Firsl 
achieved fome os actor in TV's 
'Rawhide', bul his world class fome 
came with Sergio Leone's Spagelfi 
Weslerns and Don Siege/'s po/ice 
fi/ms. Eastwood sforeel in over 30 
features and directed his firs/ feature 
film in 1 97 1 .  

FiLMLERi / FllMOGRAPHY 

ı 97 ı  Play Misty for Me 
ı 973 High Plains Drifter 

Breezy 
ı 975 The Eiger Senetion 
ı 976 The Outlaw josey Wales 
ı 977 The Gauntlet 
ı 980 Bronco Billy 
ı 982 Fi refax 

Honkytonk Man 
ı 983 Sudden lmpact 
ı 985 Pa le Rider 
ı 986 Heartbreok Ridge 
ı 988  Bird 
ı 990 White Hunter, Black Heart 
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. . . 
SANATLAR VE S INEMA INGILTERE - ITALYA 

ARTS AND THE MO V/ES UNITED KINGDOM - /TAL Y 

. .. ..., . 

MIMARlN GOBEGI 
THE BELLY OF AN ARCHITECT 

Yönetmen/DirectorPeter Greenowoy Senaryo/Screenplay:Peter Greenowoy Göriintü Yön./ 
Cinematography: Socho Vierny Kurgu/Editing: John Wilson Müzik/Music:Wim Mertens 
Oyuncular/Cast:Brion Dennehy, Chloe Webb, Lambert Wilson, Sergio Fonton i, Stephonio Cossini , 
Vonni Corbell ini Yapımcı/Producer: Colin Collender, Wolter Donohue Yapım/Production Ca.: 
Mandial (London). Tongram Fi lm (Rame) Dünya Haklan/Expart Agent: Socis, Vio Tomocell i ,  ı 39 
Roma , ITALY ; Tlx : 624487 ; Fax : 687 88 24 
ı 986 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 ı ı 8 ' 

O rta yaşlı Chicago'lu mimar Stourley Krocklite ve kendinden oldukça genç karısı, pek 
tanınmayon Fransız mimar Etienne-Louis Boullee'nin yapıtlar ının tonıtılocoğ ı bir sergin in 
organ izasyonu için Roma'ya gelirler. Stourley, Roma'daki i lk gecesi nde, korısı Louise i le 

sev işirken dayanı lmaz mide ağrı ları no yokolonır. Stourley, günlerini Boullee ve mide ağrıları orasında 
geçirmeye başlayınca, korısıyla orası bozulmoyo boşlar ve Louise do şehri başka adamlarla birlikte 
gezmeye koyulur . Stourley, Louise'yı sodokotsizlikle suçlar. Ancak, Louise Stourley'den bir çocuk 
beklediğini söyleyerek bu iddioları reddeder. Bu orada, sergi hazırlıklar ın ın yolunda gitmemesi ve 
sağlığ ın ın ciddi bir biçimde bozulmosı 1 Mimar'ın gitgide içine kopanmasına neden olur . Stourley, bir 
doktora boşvurur ve testierin sonucunu oeklerken şehri doloşır : "Batı Uygarl ığı 'n ın Göbeği" Roma daki 
heykellerin göbeklerini incelemektedir. . .  
Peter Greenowoy, çok kısa bir sürede, yapıtları sabırsızlıkla beklenen ve dikkatle izlenen bir film 
yönetmeni olarak sinema dünyasındaki yerini ald ı .  Ele aldığı ve ardına düştüğü konularda entellektüel 
tutumunu sürdüren Greenowoy, sinemanın kültürel sorunları ciddi olarak irdelemesi gerektiği fikrini, 
filmlerinde ısrarla yinelemekteCl i r . Geçen yı l  olağanüstü boşarı sağlayon 'Aşçı, Hırsız, Korısı ve 
Aşığı'ndon sonra, bu kez de Greenowoy i n  imzasını taşıyan,  dalio eski, oma yine gözde bir film 
sunuyoruz. F i lm in i  tıpkı bir mimarın yapısına gösterdiğ i özenle kurguloyon yönetmen, zamanın 
ötesinden _günümüze uzanan Roma lmpçırotorluğu kolıntı lorıylo , bir ölümlünün öyküsünü yonyana ele 
aldığı bu tilme izleyicinin de ilgi duyorok katılmosını sağlamayı başarmış. Bu son derece etkileyici 
psikoloj ik  dramı n ,  duygulma yer vermesi açısından Greenowoy'in diğer filmlerinden ayrı ldığı 
söylenebi l i r. 

M iddie-aged Chicago orchitect Stourley Kracklite and his much younger wife Louisa come to 
Rome where Stourfey is to organise an exhibition devoted to the work of / ittie-known 
French architect, Etienne-Louis Boullee. On his first night in Rome, while mokin9. love with 

Louisa, Stourley experiences excruciating stomach pains. Relations between Stourley anCJ Louisa 
quickly sour os he becomes more and more preoccupied with Bouleee and his stomach poins and 
she visits the city with other men. Stourley occuses Louiso of infedi/ity but she denies this and retorts 
that she is pregnant with his chi/d. Meanwhi/e, prepcırotions for the exhibition don't go well and 
Stourley becomes increosingly withdrawn as his health degenerates seriously. The orchitect consults 
a doctor, and whi/e woiting for the results of tesis, he wanClers raund Rome, this "be/Iy of the 
Western civilization", inspecting the bellies of i ts statuory . . .  
Peter Greenawoy has, in the space of a very short time, positioned himself os o fi/mmaker whose 
work is eagerly anlicipated and critica/Iy dissected. Unabashed/y inte/leetual in his concerns and 
pursuits, his films have seemed determined to reintroduce the notian that the cinema should eng_oge 
in serious questions of cu/tura/ examinotion. After last yeor's immense success, "The Cook, the Thief, 
his Wife and her Lover', here we preseni an o/der favorite in the Greenawoy oeuvre. Structuring his 
film os corefully os on orchitecl would design o building, the director manages to involve the 
oudience in the story of a man whose mortolity is ploced next lo the timeless remnonts of lmperiol 
Rome. This extremely maving psychodrama appears to stand against Greenaway's other work as il 
gives room and expressian to the emotions. 

54 

PETER 
GREENAWAY 
,. 

ı 942'de ingiltere'de doğdu. Resim 
eği timi  gördü ve ilk sergisini ı 964 
yılında açtı. ı 965' ten sonra kurgucu 
olarak çalışmaya başladı ve ı ı yıl 
kurgu mosasında çalıştı. ı 966'do 
kendi filmlerini yapmaya başladı ve 
o günden beri fi lm, resim, roman ve 
resimli kitap üretmeyi sürdürdü. lik 
uzun metro j l ı  fi lmini gerçekleştirdiği 
ı 982 'den beri sinema dünyasında 
kendi kuşağının en özgün 
yönetmenlerinden biri olarak yerini 
a ldı . 

Bom in 1 942 in England. He 
trained as o pointer and first 
exhibited his pictures in 1 964. He 
began working as o film edifor in 
1 965 and spenl 1 1 years cutting 

films, including numerous 
documentaries for the Centrol Office 
of Information. In 1 966 he started 
making his own films and since then 
has continued to produce films, 
pointings, novels and illustrated 
books. He realized his first fu/1-
/ength feature film in 1 982 and 
since then he has been considered 
os one of the most original film 
directors of his generation. 

FiLMLERi / FILMOGRAPHY 

ı 982  The Droughtmon's Controct 1 
Ressornin Anlaşması 

ı 985 A Zed and Two Noughts 1 
Bir Z ve Iki O - Hoyvonot 
Bahçesi 

ı 986 The Belly of on Architect 1 
Mimar'ın Göbeği 

ı 987 Drowning by Numbers 1 
Sayılarda Boğulmak 

ı 989 The Cook, The Thief, His 
Wife and Her Lover 1 
Aşçı ,  Hırsız, Korısı ve Aşığı 



SANATLAR VE S INEMA INGILTERE 

ARTS AND THE MOVIES UNITED KINGDOM 

. -

SESSIZ ÇIGLIK 
SILENT SCREAM 

Yönetmen/Director: David Hayman Senaryo/Screenplay: Bill Beech Görüntü Yön./ 
Cinematography: Denis Crosson Kurgu/Editing: Juslin Krish Müzik/Music: Bob Losl, Colum McNoir 
Oyuncular/Cast: loin Glen, Andy Borr, Kenneth Glenaan, Steve Hotchkiss, Tom Walson,  David 
McKail Yapımcı/Producer: Poddy Higson Yapım/Production Ca.: BFI Production, F i lm Four 
International Dünya Haklan/Expart Agent: BFI Produclion, 29 Rathbone St. ,  London W l  P, 1 AG, 
ENGLAND ; Fax : 07 1 580 94 56 

1 989 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 86' 

L çırry Winlers Soho'da bir bora girer ve barmeni vurur. Tetiği neden çektiği onlaşılamaz. Sonuç 
lskoçya'nın en sıkı ha ishanelerinde müebbet hapislir. 70'1i ı l ların isyanfarında elebaşılık eden 
Larry hof?ishane _yetkifıerince kontrol altında tutulmak amaç.ıyla uyuşlurucuya alışlı r ı l ır . 1 972'de 

lam bir müpteladır . . .  Film Larry'n in  Barlinnie hapishanesindeki "Ozel Birim"e gönderi lmesiyle başlar. 
Bu birim hapishane isyanlarından sonra kurulmuş ve mahkumlara insanca yaklaşımıyla tanınmıştır. 
Larry'n in  uyuşturucu bağıml ı l ığ ı  tedavi edilir ve genç adam duyguların ı  ş i i r  ve müzik yoluyla dışa 
vurmak üzere yönlendirilir. Yapıtlar ı ,  düşgücünun utuklarına açılan ve çocukluğunun mutlu an ı larıyle 
hapishanedeki yaşamının gerçeklerini bineşliren bir kapıdır sanki. Korkunç düş sahneleriyle birarada 
işlenen yoğun ve güçlü anılar dizisi seyirciyi her şeyi kapsayan tek bir gece boyunca Larry'nin usuna 
götürür. . . 
Ne lam anlamıyla l ineer, ne de kronolojik bir anlatıma sahip bu deneysel film, bazen Larry'nin 
bozense annesinin gözünden yansılılan anılardan oluşan bOlümlerle, Larry Winlers ' ın gerçek yaşam 
öyküsünü anlatmaktadır ve konusunu onun 'Sessiz Çığl ık" adlı şi i rinden almıştır. Bu an ıfar ve Larry'n in  
yapıtları yoluyla, film şıenç adamın yaşamının düş kı riklıkların ı , gülünç yanlarını ve lra jedisini ele al ır .  
Senarist Beech, 'Larry n in  yaşam öyküsü üzerine ilk çalışmalarımız o ölmeden uzun süre önce 
başlamıştı , '  d iyor ve devam ediyor: 'Birim'e yaptığım ziyaretler sırasında kısa bir biyografik film 
çekme fikri üzerine görüş birliğine vardık. Fokal bu fikir 1 6  mm. çekilen altı dakikalık 5ir açılış 
sahnesin in dışına çıl<amadı . B"arlinnie'nin içinde çekilen bu sahne sanki Lorry'nin öldüğü sabah 
bulunduğu durumu, Iraj ik bir biçimde öngörüyordu . '  

L orry Winters wolks info o Soho bor and shoots o bormon. /t's not clear why he pul/s the 
trigger. The result is o life sentence in Scotlond's thoughest prisons. As o ring/eoder in the 
biOOdy riots of the 70's Lorry is drugged by the prison outhorities os o meons of control. By 

1 972 he is on oddict . . .  The him begins os Lorry is transferred to the Borlinnie prison 's 'Speciol Unit'. 
The Unit was established in response to prison riots, dea/ing more humanely with prisoners. Larry is 
token off drugs and encouraged to express his feelings through poetry and music. His work provides 
o doorwoy info the landscape of his imagination, linking hoepy memories of his childhood to the 
reality of liis life in prison. A series of fleeting, powerful recollections combined with haunting dreom 
sequences lake the viewer inside Larry's mina through a single a/1-encompassing night . . .  
With a narrative, neither linear nar chronological, created from a series of episodes, same of them 
memories, seen through his mother's as well os Larry's own eyes, this experimental film tel/s the real 
life story of Larry Winters and is bosed on his poem "The Sileni Serearn . lt is through these 
memories, and with Larry's own poetry and writing, that the film attempts to dea/ with the frustrotion, 
humour and tragedy of his life. 'fnitial work on Larry's life story began long before he died', says the 
scriptwriter Beech and adds: 'During my visits to the Unit, he and 1 began to co-operate on the idea 
for a short film biography. But the idea never moved beyand a six·minute opening sequence shot on 
1 6mm. inside Barfinnie itself, which proved trogicolly prophetic in the manner by which Larry was 

discovered on the morning of his death . "  

DAVID HAYMAN 

Solcu tiyatro grubu 7 :84 (jskoçyo 
Halk Tiyolrosu) 'nun a rlistik yönetmeni 
ve "London Royal Courl Thealre'ın  
ortak yönelmenidir. Son yıllardaki en 
iyi oyunlarından biri, Marlin Sheen'le 
birlikte sahnelediği ,  Aids'le ilgili 'The 
Normal Heart"dır. Sinema oyuncusu 
olarak rol aldığı filmler arasında Ale> 
Cox'un 'Sid'n'Nancy' ve John 
Boorman' ın "Hope and Glory'sini 
sayabiliriz. Bunun yanısıra birçok TV 
fi lminin yönetmenliğini de 
üstlenmiştir. 'Sessiz Çığl ık' yönetmen· 
lik yaptığ ı  ilk konulu sinema film id ir. 

Artistic director of the left-wing 
theatre group 7:84 (Scottish 
Peap/e's Theatre) and co�irector of 
the Royal Court Theatre in London. 
His most successful productions in 
recent years include the Aids play 
'The Normal Heart' with Martin 
Sheen. Film octor {in Alex Cox' 
'Sid'n 'Na ney' and john Boormon 's 
'Hope and Glory', among athers) 
and director of numerous television 
films. 'Si/eni Scream' is his first 
feature film as director. 
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ARTS AND THE MOVIES USA 

HENRY VE JUNE 
HENRY & JUNE 

Yönetmen/Director. Phil ip Kaufman Senaryo/Screenplay: Ph i l ip Kaulman, Rose Kaulman Görüntü 
Yön./Cinemcıtography: Phil ippe Rausselot Kurgu/Editing: Vivien H i llgrove, William S. Scharf, Dede 
Alien Müzik/Music: Debussy, Ravel Oyuncular/Cast: Fred Word, Uma Thurman, Maria de 
Medeiras, Richard E .  Grant, Kevin Spocey, Jean-Ph i l ippe Ecoffey, Bruce Myers Yapımcı/Producer. 
Peter Kaufman Yapım/Production Ca.: Walrus and Associated ltd. Productians Dünya Hakla
n/Export Agent: Universal Pictures Ine . ,  ı 00 Universal City Plaza, Un iversal City Cal 9 ı 608, USA 
; Tlx : ı 88506 
ı 990 1 35 mm. 1 Renkl i.Color 1 ı 34 1 93 ı ve ı 932 yılların ın  Paris'inde geçen film konusunu Anais Nin ' in güncelerinin uzun süre 

gizli kalan bölümlerinden ve Henry Miller'in özyaşamsal ramanlarından al ı r .  HENRY VE JUNE 
cinsel bir yolculuğun, cinsel özgürlüğü en uç sın ırlarına kadar taşıyan iki yazar arasında 

kusursuz aşkı arayışın lilmidir. Film kocası Hugo, Henry Miller ve Miller'in güze ve gizemli eşi 
arasında kalan genç bir kadın ın  cinsel uyanışını yansıtır. Miller'in eşi June ise kocasın ın  ve Anais 
Nin ' in yapıtlarında etkisi geniş ölçüde hissedilen bir kadındır. . .  
Sinema yazarı olarak Kaufman'lar oldukça karmaşık edebi kitapları uyarlama konusunda 
ustalaşmışlardır. Ancak, günce uyarlaması gibi imkansız bir işe giriştiklerinde bundan önceki 
deneyimlerinin onlara pek de yardımı olmaz. En büyük sorun ,  olayları dakikası dakikasına, tıpkı 
yaşandıkları gibi dramatize edebilmek, ve saatler sonra güneeye geçirili rken aldıkları etkilerden ve 
tahli l lerden arındırarak canlandırman ın  bir yolunu bulmaktı. "Nin ' in  tahlilleri, bir şekilde herşeyin 
özünü kurulmaya yatkındı" diyerek durumu kabullenen Kaufman ,  sorunu nasıl çözdüğünü şöyle 
an latıyor: "Bu özü olaylara yeniden katmak oldukça güçlü. Bunu yapmanın tek yolu, kitabın atmosferi 
içinde yaşamaya başlayarak orada neler olduğunu hayal edebilmekt i . "  

S et against the bockdrop of Paris in 1 93 1 and 1 932, the film is bosed on the long· 
suppressed sections of the diaries of Ana is Nin and the autobiographical novels of Henry 
Mil/er. HENRY &JUNE is o sexual odyssey, o search for the perfeci love between two 

writers who may have pushed the limits of sexual freedam to its furthest bounds. The film explores the 
sexual awakening of o young woman tom between her husband Hugo, Henry Miller and Miller's 
beautiful and mysterious wife, june · the woman who obsessed Miller in his wrifings and came to 
obsess Ana is Nin in hers . . .  
As screenwriters, the Kaufmans have mastered the art of adapting impossibly complex and literole 
books info accessible mainsfream films. Bul their previous experience didn 't prepare them for the 
challenge of adapting o diary. The biggest problem was finding o way to dramofise events as they 
happened, moment to moment, without the analysis and reflection that comes when those events are 
deseribed hours afterward in o diary. "Nin's analysis tends to dehydrafe thin9s in same way", 
director Kaufman admits. "And putting the juice back info the events was diHicult. The way you do it 
is, you just sart of inhabit the atmosphere (of the boak) and start dreaming about what's in there. • 
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PHILIP KAUFMAN 

Chicago, l l l inois'da, ı 936'da 
goğdu. ı 958'de Şikago 
Universitesi'nden mezun oldu. Daha 
sonra bir yı l Harword Hukuk 
Fakültesi 'ne devam elli ve tarih 
üzerine lisansustü çalışmalar yapmak 
için ün iversiteye geri döndü. Yazmak 
üzere San Francisco'ya gilli. Iki yıl 
boyunca Avrupa'yı gezdi ve 
Amerikan okullarında öğretmenlik 
yaptı. Sinema kafiyerine başlamak 
üzere ı 967'de Amerika'ya geri dön 
dü. 

Bom in Chicago 11/inois, in 1 936. 
After graduafing from the University 
of Chicago 1 958, he spenl one 
year at Harvard Law School, then 
retumed to the Univeristy for post· 
graduate work in history. He went 
to San Francisco to write, then 
taured Europe for two years, 
working as o teacher in American 
schools. He retumed to the US to 
begin his film career in 1 967. 

FilMLERi / FIIMOGRAPHY 

ı 967 Fearless Frank 
ı 97 ı  The Greal Northlield 

Minnesota Raid 
ı 97 4 The White Dawn 
ı 978 lnvasion of Bodysnatchers 
ı 979 The Wanderers 
ı 983 The Right Stuff 
ı 987 The Unbearable lightness 

ol Being 
ı 990 Henry & June 



ARTS AND THE MOV/ES USA 

MO' BEnER BLUES 

Yönetmen/Director: Spike Lee Senoryo/Sc,._,pl�: Spike Lee Görüntü Yön./Cinematography: 
Ernest Dickerson Kurgu/Editing: Som Pellord Müzik/Music: Bill Lee, Branford Marsolis 
()yunculor/Cast: Denzel Wash ington, Spike Lee, Wesley Snipes, Giancarlo Esposito, Robin Harris, 
Bifl Nunn Yapımcı/Producer. Spike Lee Yapım/Productioıı Ca.: Forty Acres and a Mule F i lmworks 
Production Dünya Haklan/Export Agent: Universal Pictures Ine . ,  1 00 Universal City Plaza, Un iversal 
City Cal. 9 1 608, USA ; Tlx : 1 88506 
1 990 1 35 mm. 1 Renkli-coler 1 ı 29' 

B leek Gilliam büyük bir caz trompetçisidir. Müzik aşkı onun yaşamındaki herşeyi ikinci plana 
itmesine neden olur. Buna, daima ona destek olan iki kadın, uysal i lkokul öğretmeni lndigo 
Downes ve gözü yükseklerdeki şarkıc ı Clarke Bentoneourt da dahildi r . Gill iam kötü günler 

yaşayan Bleek Quintet topluluğunun şelidir .  Müzikten çok kumario i lgi l i görünen menajerleri, Bleek' in  
çocukluk arkadaşı Grant, erkesirayı yönetmekten yoksundur ve onlara önemli kontrotlar sağlayamaz. 
Grubun başarılı saksafoncusu Shadow Henderson da Bleek kadar h ı rslıdır ve Bleek' in toplulukla i lgi l i 
korariarına karşı çıkorak isyan eder. Bu mesleki kriz gittikçe derinleşir ve Bleek'in özel yaşamını da 
etkileyerek onun o güne dek müziğe öncelik veren değer yargılarını yeniden gözden geçirmesine yol 
açar . . .  
Spike Lee "Doğruyu Seç"ten sonra yaptığı bu filmde, d ikkatin i  ı rksal çatışmalardan bir diğer dramatik 
alana, caz müzigine çeviriyor. "Her zaman müzikle ilgili bir fi lm yapacağımı bi l iyordum. Müzik 
deyince de, birl ikte büyüdüğüm müzikten, cazdan sözediyorum", d iyor yönetmen ve devam ediyor: 
'Bu çağdaş bir bağlamda geçen bir coz filmi olacaktı . Bugün hala bir geleneği sürdüren genç 
cazcılar olduğunu göstermek istedim. Aynı zamanda bu film in yalnız cazla ilgili olmasın ı  da 
istemedim, ancak senaryonun caz müzisyenleri etrafında gelişeceğin i  de bil iyordum. Böylece bu i l iş
kiler hakkında da bir fi lm oldu. "  8 /eek Gilliom is o greof iozz frumpeter whose love for music leods him to consider everything 

else in his life os secondory, including the two women who are consfontly by his side: the 
sweet-toiking primory school teocher, lndig_o Downes, and the spunky aspiring singer, Clarke 

Bentoncourf. Gilliom is the leoder of o bond, the Bleek Quintef, which is going through o rough 
period: Giont, their monoger and Bleek 's boyhood pal, who is more inferesfed in gombling, looks 
ineapob/e of monoging the bond and con't swing impartonf confrocfs for them. Within the group 
Shodow Henderson, on excellenf soxophonisf who is iusf os ombitious os Bleek, is rebellious and 
oppases to the decisions that Bleek tries to impqse on the bond. This professionol erisis becomes 
more and more profound and �ins fo offect Bleek's privote life, leoding him to reossess his sco/e 
of vo/ues, which up to now had given pride of ploce fo his music . . . 
Spike Lee's follow-up to 'Do the Right Thing' sees the confroversiol director switch his aliention owoy 
from rociol conflict and lawards fo anather greof dromofic oreo, jazz music. '/ o/woys knew 1 woufd 
do o movie obout the music. When 1 soy the music, /'m to/king obout iozz, the music 1 grew up 
with', soys the director and continues: 'lt would be o iozz film set in o confemporory confext. 
1 wonted to show that there are young iozz musicions out there todoy who are corrying on o 
trodition. At the same time, 1 didn 't wonf fo do o film that wos exclusively obout iozz, though 1 knew 
the script would center on chorocters who were iozz musicions. So this is o/so o film obout 
relotionships. '  

SPIKE LEE 

1 957'de Atlonta, Georgio'da 
doğdu. Brooklyn'de büyüdü. 
Atlanta'da Morehouse Kolej ine 
devam etti ve Kitle Iletişimi bölümünü 
bit irdi. Daha sonra New York Üni
versitesi film okulunda lisansüstü 
eğitimin i  tamamlad ı .  Bu sırada iki 
konulu kısa film, bir de 1 saatl ik tez 
filmi yaptı . Tez film iyle Öğrenciler . 
Arası Akademi Odülünü kazand ı .  I lk 
konulu fi lmi 'She's Gotta Have lt 1 
Sahip Olmalı' ile _aralarında Cannes 
Festival i  Gençlik Odülü ve Los 
Angeles Fi lm E leştirmerı.leri 1 986'n ın  
En Iyi Yeni Yönetmen Odülü de 
olmak üzere birçok ödül kazandı .  
ik inci uzun metraj l ı  f i lmi 'School 
Daze 1 Okul Sersemliği" ile 
Columbia Stüdyoları 1 988 ' in  en 
l;ıüyük ticari başarısın ı  kazand ı .  
Uçüncü konulu fi lmi 'Do the Right 
Thing 1 Doğruyu Seç"le ( 1 989) tüm 
dünyada ününü pekiştirdi. 'Mo' 
Belter Blues" son fi lmidir. 

Bom in At/onla, Georgio in 1 957 
He grew up in Brooklyn . He 
offended Morehouse College in 
Ationia where he maiored in mas"s 
communications. Later he attended 
New York University's graduafe film 
school and completed two shorf 
features and an hour-long thesis film, 
which won the Studenf Acodemy 
Award. For his firsf feoture film, 
'She's Gotta Have lt', he received 
numerous owards, including "Prix de 
lo )eunesse' of Cannes, and the Los 
Angeles Film Crifics Award as Best 
New Director of 1 986. Columbia 
Studios obtained ifs best 
commercial success in 1 988 with 
his second film, "School Daze'. The 
third Feoture Film he directed, 'Do 
the Right Thing' made him famous 
all araund the world. 'Mo' Belter 
Blues' is his /asi film. 
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ARTS AND THE MOVIES FRANCE 

MONTALVO VE ÇOCUK 
MONTALVO ET L'ENFANT 
MO NT AL VO AND THE CHILD 

Yönetmen/DirectorCiaude Mourieras Senaryo/Screenplay:Ciaude Mourieras Görüntü Yön./ 
Cinematography: Walther Van den Ende Kurgu/Editing: Monique Dartonne Müzik/Music: 
Arvot Part Oyuncular/Cast Mathilde Altaraz, Christophe Delachaux, Robert Seyfried, Jean.Ciaude 
Gallotta, Michel Ducret, Mareeline Bertolot Yapırncı/Praducer: Gilles Sandoz Yapım/Praductian 
Ca.: CDN Productions, La S . E . P.T. , Le Groupe Emile Dubois, FR3 ,  INA, La Maison de la Culture de 
Grenoble, SGGC, THDI Chateauvallon, Theatre de la Vi lle Dünya Haklan/Export Agent Amorces 
Diffusion, 4 Square St. lrenee, 750 1 1 Paris, FRANCE ; Tlx : 290358 ; Fax : 45 63 75 32 
1 988  1 35 mm.  1 Siyah - Beyaz (B&W) 1 75' 

C laude Mourieras' ın bu filmi Jean.Ciaude Golatta 'n ın  bir bale eserine dayanır .  Film, bir erkek 
çocuğun uyanışın ı ,  erişkinler dünyasın ın gerçeklerini tanımasını geri dönüşlerle anlatır. 
Montalvo ve Çocuk, kırda basit bir kulüoede, herşeyden uzak yaşamaktadırlar. Çocuk 

Montalvo'ya hayrandır; çünkü o, çocuğun gözünde, büyüyünce olmak istediği toreadorun ta 
kendisidir. Çocuğun bir başka tutkusu da her gün biberonla beslediği kuzusudur. Ancak, günün 
birinde Montalvo kuzuyu keser. Çocuk öfkeden kuduradursun kuzusu yakın bir köydeki ziyafet 
masasında afiyetle yeni r .  Şölende, hem Montalvo'nun, hem de Roberto adl ı  birin in kalbini çalmaya 
uğraşan güzel Pandora da vardır . Çocuk, Pandora'n ın  iki adam arasındaki rekabeti körüklemesini 
büyülenmişçesine izler . . . 
Dans ve sinema sanatlarını ustaca kaynaştıran bu güçlü fi lm, konusunu !;m ile Dubais Grubunun 
.l 986'da Grenoble'da sahnelediği bir bale eserinôen almıştır. Olaylar ıtalya'da geçer ancak, 
lsp:ınyol dans ve müziğinin güçlü etkisi karakterlerin çingene kökenli olduğunu sezdirir . Zaten 
oldukça az olan dieloglar hiç çevrilmeden bırakılmış, bOylece tüm dikkatin harekete dayanan anlatım 
gücünde ve kameranın bakış açısında yoğunlaştırılması amaçlanmıştır. Sonuç oldukça etkileyicidir. 
Yönetmen Mourieras, bir tür stilize gerçeklik sağlamak amacıyla fi lmi siyah-beyaz çekmiş. F i lm,  sıkça 
rastlanan aşk, şehvet, ihanet ve ölüm gibi önemli temaları ele almakta. F i lmde yer alan yüce 
duygular ve göz al ıcı sahnelerle bütünlük sağlamak amacıyla hareketli bir kamera di l i  seçen 
yönetmen elde ettiği sonucu 'sesler etrafında kurulmuş müzikal bir film üzerine çeşitlemeler' olarak 
tanımlıyor. 

C laude Mourieras made a film based on a bal/et by )ean-Ciaude Galotta. lt tel/s in flashback 
a story of a boy's gradua/ awakening to the realities of adult life. Montalvo and the chi/d /ive 
togetlier in a humb/e hut isolated in the countryside. The ch i/d is mad about Montalvo, who 

could have been the toreador the ch i/d would o/so /ike to be one day. The child has anather great 
passion: a lamb which he feeds faithfully with a boby's bottle. Bul one day Montalvo slaughters the 
la mb. That same day there is a large feast in the nearby viiiage and, to the fury of the chilCil 

his 
lamb is served at the meal. Among those at dinner is the beautiful Pandora, who elicits the ove of 
both Montalvo and a certain Roberto. The child watches in fascination as Pandora bui/ds up the 
rivalry between these two men . . .  
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Dance and film are superbly married in this powerful and yel subtle film, based on a bol/et created 
by the Groupe Emi/e Dubois in Grenoble in 1 986. ft's set in ltaly, bul the influence of Spanish 
dance and music is strong, suggesting that the characters are from Gypsy stock. What Iiiiie dialogue 
there is is not translated, apparently to concentrate our aliention on the expressive power of 
mavement and the camera's paint of view. The results are very impressive. Director Mourieras has 
filmed in monochrome, to give a sart of stylised reality. The film concems the usual great themes: 
love, lust, belroyal and death. The director, who adapts a bravura camera style to match the high 
emotions and brings off some quite brilliant sequences, deseribes the end result as "a variation on a 
musical film, built araund sounds". 

CLAUDE 
MOURIERAS 

l 953'te Fransa'da Lyon'da doğdu. 
l 979'dan beri bi rçok kısa film ve 
video yapımı yönett i .  'Montalvo ve 
Çocuk' i lk uzun metraj l ı  fi lmidir. 
Onceki üç filminde olduğu gibi bu 
filminde de Jean.Ciaude Gollotta ile 
birlikte çalıştı. Mourieros'ın son 
projesi 'Düşsel Diyaloglar' adın ı 
taşımaktadır. 

Bom in 1 953 in Lyon, France. He 
has si nce 1 979 directed a number 
of short films and videos. 'Montalvo 
et l'enfant' is his first feature film in 
which he renews his associalion 
with )eon·Ciaude Gollotta from three 
eorlier films. Mourieras ' fatesi 
pro;ect is 'Dialogues imaginaires'. 



ARTS AND THE MOVIES USSR 

-

MOSKOVA AGITI 
MOSCU ELEGY 
MOSCOW ELEGY 

Yönetmen/Director: Alexander Sokhurov Senaryo/Screenplay: Alexander Sokhu rov Kurgu/Editing: 
Alexander Sokhurov Dünya Haklan/Export Agent: Sovexportlilm , ı 03 l 09 Moscow, Koloshny per. 
ı 4, USSR ; Tlx : 4 ı l 1 43 ; Fax : 095 200 ı 256 
ı 987 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz IB&W) 1 62' 

S on dört yıl içinde Leningrod Belgesel F i lm Stüdyosu, Sovyetler Birl iği 'nde göze çarpon güncel 
toplumsal ve siyasal konulara dürüstçe eğilmeye kararlı bir sinema sovunucusu olorok ortaya 
çıktı .  Stüdyo'nun yapıtları yalnızca sosyolojik nedenlerle değil , aynı zamanda sergiledikleri 

sinemasal gelişmeler yönünden de ilgi çekiyor. Bu belgesel, Stüdyo'nun yapımcı l ığ ın ı  üstlendiği ve 
içinde 'Sovyet Ağıtı', 'Maria', "Petersburg Ağıtı', 'Ailelere Ağıt' ve 'Yalın Ağıt'ın da bulunduğu dizinin 
bir bölümüdür. Film boyunca benzeri az bulunur belgesel malzemeler kullanılarak, yapıtlarında 
zaman ın  karmaşıklığın ı  ve çelişkilerin i  ele alan ünlü Sovyet yönetmen Andrei T arkovski 'n in l ı 932,  
Zavra ji i-lvanovo 1 ı 986, Paris) öyküsü anlatılıyor. F i lm in  çekimine T arkovski'nin 50. yaşın ı  kutlama k 
amacıyla başlanmış, fakat SSCB Sinemacılar Birliğ i 'n in  üyeleri arasında !i lmin amacı ve içeriğine 
yönelik bir anlaşmazlık boşgösterince çalışmalara bir süre ara verilmiş. F i lm Tarkovski'nin yaşamın ı  
ayrıntılarıyla yansıtmaya çalışmıyor ; amaç, Sovyetler Birliği'nde ve çalışmalarını sürdürebilmek için 
göçrnek zorunda kaldığı Batı'da, bu ünlü yönetmenin bıraktığ ı izler üzerinde yoğunlaşmak. Belgesel 
geleneğine uygun biçimde, film in siyah-beyaz olarak gerçekleştiri lmesi de ona geçmişteki 'Sovyet 
ağıtlarına benzer" bir hava vermiş. 

T he Leningrod Documentory Film Studio hos emerged in the losl four years os the leoding 
odvocole of o cinemo determined lo honestly address some of the reol social ond politicol 
issues ol work in Soviet Union todoy. Their work is not inleresling jusl for sociologicol 

reosons bul they o/so exhibit o high degree of filmic sophislicalion. This documenlory is port of o 
series produced by the Studio, omongst which ore: "Soviet Elegy", '/'v1orio", "Petersburg Elegy', 
'Porenls Elegy', ond "Simple Elegy". lt is bosed on unique documentory moteriol ond tel/s the story of 
the fomous Soviet Director Andrei Torkovski ( 1 932, Zovrojii-lvonovo 1 1 986, Paris), on outhor who 
expressed the complexity and conlrodiclions of the time in his works. Filming slorted to 
commemorole Torkovski's 50 years, bul o disogreemenl omongsl members of the USSR Filmmakers 
Union on the o im of the Film and i ls canlenf meonl that work on il wos slopped for some time. The 
Film does not try to teli the story of Torkovski's life in all its detoils, but rather lo cancentrole on troces 
left by him in the Soviet Union and on his life in the W esi, where he wos obliged lo move in order 
lo be ab/e lo work. In ogreemenl with the documenlory genre, the film is mode in black and white, 
giving o 'more soviet elegioc' mood. 

ALEXANDER 
SOKHUROV 

l 95 ı  'de doğdu. Gorky'de 
ı 969'dan ı 975'e kadar 
ıelevizyonda çalıştı ve tarih üstüne 
lisans aldı . VGIK'dan l 978'de 
mezun olup "Lenlilm"de yönetici 
olarak çalışmaya boşlamadan önce 
kısa bir süre için Mosfilm ' in "Debut" 
stüdyolarında çalıştı . Yakın zamana 
kadar fi lmlerinin çoğu engellenmiş 
ya da yasaklanmışlır. 

Bom in 1 95 1 .  He worked in 
television in Gorky from 1 969 lo 
1 975 and took his degree history. 
He graduoted from VGIK in 1 978 
and worked in the Debut studio al 
Mosfilm briefly before joining 
Lenfilm os o director. Most of his 
Films have been deloyed or shelved 
until recently. 

FilMLERi / FILMOGRAPHY 

ı 975 Maria 
ı 978 A Solitary Human Voice 
ı 979 Sonala lar Hitler 
ı 980 Dismissed 
ı 982-87 And That's All 
ı 983-87 Anaesthesia Dolarasa 
ı 984-87 Compasifian ı 5  
ı 985-87 Endurance, Efiort 
ı 985-86 Elegia 
ı 987 Empire Style 
ı 987 Moscow Elegy 
ı 988 Days ol the Empire 
ı 989 Soviet E legy 

59 



S NA TLAR V S EM MISI R - FRANSA 

ARTS AND THE MOVIES EGYPT - FRANCE 

• • • 

ILLE DE ISKENDERIYE 
ISKINDIRlAH KAMAN OUE KAMAN 
ALEXANDRIA AL WA YS AND FOREVER 

Yönetmen/Diredor: Yusuf Şahin Senaryo/Screenplay: Yusuf Şahin Görüntü Yön./Cinemotography: 
Ramses Marzouk Kurgu/Editing: Rashido Abdel Salam Müzik/Music: Mohamed Nouh 
Oyuncular/Cast: Yousra, Yusuf Şahin, Hussein Fahmy, Amr Abdel Guelil, Tahia Carioca, Hoda 
Sultan, Seif Eddine, Ablo Kamel Yapım/Praduction Co.: Mısr International F i lms Dünya Haklan / 
Export Agent: Mısr International F i lms, 35 Rue Champollion, Ca i re ; Tlx : 93366 ; Fax : 7 48033 
ı 990 1 35 mm. 1 Renkl i-calor 1 ı O ı ' 

E n gözde oyuncusu Amr'la şiddetli bir tartışma sonucu ayrı lan Mısırlı sinemacı Yehia 
Esl<.andarany (nomı diğer Yusuf Şahin) tüm yaşamın ı  gözden geçirir. Bugünün Mısır' ında artık 
hiçbi rşeyin geçmişte görürıdüğü gibi olmadığın ı  anlar; ne yaşamı,  ne sinema, ne de başka 

şeyler. Amr' la çektiği ve konusu ıskenderiye sokaklarında özyaşamsal bir gezinti olon ilk fi lmini ve 
ıskenderiye'de HamJet'in yeniden yapımı olan son fi lmini düşündüğünde Yehia petrodolarların Mısır 
sinema endüstrisi üzerindeki etkisin in  bilincine acıyle varır. Bu etkin in  sonucu yönetmenler greve 
gitmiştir . . 
Yusuf Şahin iskenderiye'deki çocukluğunu, sinemaya artan ilgisini ve.eşcinsell iğirıi anlattığı 'Neden 
ıskenderiye?" ve " Anı' dan beri özyaşamsal filmler çekti . Bu yeni film ıskenderiye Uçlüsü'nü 
tamamlayarak yönetmen ve Mısır sinemasının önderi olarak olgunluk yıl larını ele alıyor. Bu filmde 
alaycı ve özeleştirel bir aynaya bakıyor. "Tüm iletişim yolları bir kullanım talimatı olmadan icad 
edilmiş; bu yüzden elimize geçen tek şey yanlış anloşılmalar," diyor yönetmen ve ekliyor: "Yaşamımız 
birbirim ize verebileceğimiz en güzel şeyi saklamakla geçiyor: hepimizin bir tutkusu var . .. Hepimiz 
acı çekiyoruz ve ikiyüzlülüğün tehdidi altında sessizce yalnızlığın bizi kuşatmasına izin veriyoruz. 
Eğer duygularımı din lemek: sizi rahatsız ediyorsa benden uzaK durun . . .  Fakat sevinçlerime ve 
yaralarıma bakmayı kabul ediyorsanız elinizi ı 00 dakika için bana bırakın . Yollarımız çakışmaya 
mahkum . . .  Siz kendinizi daha az yalnız hissedeceksiniz, ben de . .  . "  

A fter o violenf break with his favourife acfor Amr, Egypfian Film-maker Yehia Eskandarany 
(alias Youssef Chahine) is forced fo review his enfire life experience. He discovers that 
nothing is as if seemed in the post in today's Egypt; neither his life, his cinema, or anything 

else. Looking I:Xıck on his firsf film with Amr, an autobiographical wander through Alexandria, and 
the last Film, o production of Ham/et in Alexandria, Yehia becomes acutely aware of the impact of 
petrodollars have had on the Egyptian Film indusfry, which resulred in o sirike of directors . . .  
Youssef Chahine has been making autobiographical films since "Aiexandria Why?" and 'Memory' 
in which he recounfs his boyhood in Alexandria, his JJrowing inferesf in the cinema, and his 
homosexuality. This new film finishes his Alexandria Trilogy and examines his mafure life as o film 
director and leader of the Egyptian cinema. He looks here directly info o safirical and self.crifical 
mirror. ''All the means of communicafion have been invented but withouf any instructions for use; so 
the only result is misundersfanding", says the director and adds: "We spend our life hiding the oest 
we can give fo each other: we all have o passion . . .  W e all suffer, and all keep si lenf letting solitude 
take us over, threafened by hypocrisy. If you get upsef from lisfening fo my feelings, then sfay away 
from me . . .  but if you accepf fo look info my ;oys and wounds, then give me your hand for 1 00 
minules or so. Our paths are meanf fo cross . . .  You 'li find yourself less lonely and so will l . . .  ' 
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YUSUF $AHiN 

ı 926'do Lübnan' l ı  bir baba ile 
Mısır'l ı bir annenin çocuğu olarak 
dünyaya geldi. Katalik bir ortamda 
büyüdü .  Victorio Koleji'nden sonra 
eğitimini papazların yonında 
sürdürdü. Daha sonraları, iki yıllık 
sinema eğitimi için Los Angeles 
yakınlarında Posadeno'yo g itti . 
ı 948'de Mısır'a geri döndü. 
ı 950'de i lk uzun metraj filmi "Popo 
Amin"i yaptı . ı 990'do 
gerçekleşti rdiği "Ille de ıskenderiye" 
ye dek 27 uzun metraj konulu film 
yöne tti . 

Bom in 1 926, son of Lebanese 
father and Egyptian morher and 
grew up in Catholic environment. 
Having graduated from Vicforia 
College, he spent o year af the 
University of Alexandria and then 
spenf o further two years studying 
cinema in Pasadeno near Los 
Angeles. He refurned fo Egypt in 
1 948 and in 1 950 he made his 

first feature film 'Papa Amin'. He 
has made o total of 27 feature 
films, the lotesr being "Aiexandria Al
ways". 

ÖNEMLi FilMLERi / 
SELECTIVE FILMOGRAPHY 

ı 958 Gore Centrole 1 
Merkez Garı 

ı 960 Entre tes Moins 1 Ellerinde 
L'Appel des Amonts 1 
Aşıkların Çağrışı 

ı 968 La T erre / Toprak 
1 970 Le Choix 1 Seçim 
ı 978 Alexandrio pourquoi? 1 

Niçin ıskenderiye? 
ı 982  La Memoire 1 Bellek 
ı 985 Adieu Bonoperle 1 

Elveda Bonoport 
ı 986 Le Sixime jour 1 Altıncı Gün 
ı 990 Iskindirich Kaman oue Koman 

ille de iskenderiye 





IN MEMORIAM HUNGARY 

ZOLTAN HUSZARIK 

1 93 ı yıl ında doğdu. ı 950 yıl ında Akodemideki öğrenimine 
film yönetmenliği dalında başladı, ancak ı 953 'te hocaları bu 
yeteneğini başka bir doldo denemesini önerdiler. Bundan 

sonraki birkoç yıl boyuneo ülkenin değişik yörelerinde çeşitli işlerde 
çalıştı. ı 957'de sinema dünyasına geri dönerek kontrol sorumlusu 
olarak çalışmaya başladı .  ı 959'don itibaren öğ renimine Tiyatro ve 
Fi lm Akademisi 'nde devam edip, ı 96 ı  yılında film yönetmenliği 
diplomasını ald ı .  Bunu takip eden yıl larda yardımcı yönetmenlik 
yapıp, güzel sonotlar ve grafik sonotıylo ilgili çeşitli işlerde ve kitap 
resımierne olonında çalıştı. ı 965 yılında gerçekleşti rdiği ilk kısa 
metroj l ı  filmi "Eiegy", daha o zamondan yönetmenin film olanındaki 
zengin düş gücünü ve duyarl ı l ığını yonsıtıyordu .  Bunu izleyen "Cop
riccio" ve 'Amerigo Tat' adlı iki kısa metroj l ı  filmi de üst düzeyde yo
pıtlordı . Bunları izleyen, ı 97 ı  'de gerçekleştirdiği ve çeşitli ödüller 
kozanon ilk konulu fi lmi "Sinbod" ile sonatının zirvesine ulaştı ve 
uluslarorası üne kavuştu. Daha sonra yeniden kısa metroj l ı  filmiere 
yönel:n Huszorik'in_ "Angelus" ve "A Piocere' 

_
adlı yapıtları bu doldo 

verdıgı en çarpıcı orneklerdır .  Bı rkoç edebı kokenli televizyon 
programı yapıp, ölümünden önceki yıl larda radyo ve sahne için 
oyunlar yönetti .  ı 979 yılında yaptığı ikinci konulu filmi "Csontvory' 
son filmi oldu .  ı 98 ı  'de, uzun metroj l ı  bir belgeselin çekiminden bir 
gün önce beklenmedik  bir şekilde öldü. 
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FiLMLERi / FILMOGRAPHY 

ı 965 Elegio 1 Elegy 1 Ağıt (short / kısa film) 
ı 967 Copriccio (short 1 kısa film) 
ı 969 Amerigo T ot (short 1 kısa film) 
ı 97 ı  Szindbod 1 Sindbod 1 Sinbad 
ı 973 Tisztelet az oregosszonyoknok 1 Angel us 1 Melekler 

(short 1 kısa film) 
ı 975 A Piocere (short 1 kısa film) 
ı 979 Csontvory 

H e was born in 1 93 1 .  He started his studies at the 
Academy as a Film director in 1 950, but in 1 953 his 
teachers advised him to try his ta/eni elsewhere. For the 

next few years he did various iobs throughout the country. In 1 957 
he returned to the film industry working in charge of inspection and 
from 1 959 onwards he continued his studies at the Academy for 
Theatre and Film Art and received his film director's dip/oma in 
1 96 1 .  For the next few years, he worked as an assistant director 
and did a considerable amount of work in the fine aris, graphic art 
and doing book illustrations. He made his first film 'Eiegy' in 1 965, 
whtch already carried the stamp of his rich fantasy and sensitivity for 
pictures. His next two short films "Capriccio" and 'Amerigo Tot" were 
�Ise: top q�ality. He followed this up with his first feature film 
Szındbod 1 1 97 1 )  whteh turned out to be the elimax of his career 

and attracted notab/e international aliention with numerous awards. 
He switched bock to making shorts of which the most outstanding 
turned out to be 'Angelus" and 'A Piacere". On a few occasions he 
made programs for 7V primarily of a literary character. In the /asi 
years prior to his death he often directed for the radio and the 
stage. He made his second feature film 'Csontvary' in 1 979 and it 
turned out to be his /asi. In 1 98 1 , he died unexpectedly one day 
before the First shooting day of a fu/1-/ength documentary. 



IN  MEMORIAM MACARISTAN 

IN MEMORIAM HUNGARY 

• 

SINBAD 
SZINDBAD 
5/NDBAD 

Y�/Diredor: Zeltan Huszarik Senaryo/Screenplay: Zeltan Huszorik, based on a novel by Gyula Krudy Görünlü Yön./ 
Cınematography: Sondar Sara Kurgu/Edi�ng: Mihaly Moreli Müzik/�usic: Zeltan jeney Oyuncular/Cast: Zeltan Latinovits, Margit Dayka, 
Eva RuHkay, Erıka Szegedı Yapım/Praduction Co.: Mafılm Studıo ı Dünya Haldan/Export Agent: Cinemagyar, Budapest, V. Bathori u. ı O, 
Budapest, HUNGARY ; Tlx : 225768 ; Fax : 36 ı ı 53 ı 850 
ı 97 ı  1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 98' 

Z amon anı lara egemen değildir. Anılar insanın kafasın ın 
içinde izdüşümlerle birbirlerini izlerler. Güneşin son ışıklar ın ın 
aydın lattığı ağaçların gölgeleri arasında çekici iki genç kız 

adı Sinbcid olan yakışıklı prenslerin in  kolları arasında dans 
etmektedirler . . . Yorgun bir al, karın buzlu beyazl ığ ın ı yansıtan yolda, 
yavaş ya�aş, ardındaki arabayı çekmektedir. Arabada kır saçlı , 
yaşlıca bır adam vardır :  Sinbad. Sehir dışındaki küçük vii ianın 
şaşkınlığa düşen sahi�si, bu _bekfenmeyen ı:abancıyı hemen tanır: 
Kapıda duran Sınbad dır. Olunceye kadar surecek yavan mulsuz bir 
evli l iğin boyunduruğu alt ına girmezden önce, daha genç bir kızken 
aşkıyle yanıp tutu_ştuğu Sinbcia . . .  Aradığı sükuneti yaln ız orada 
bulduğu için her tı rsaHa kapısını çaldığı ,  duvarları arasında her 
güna�ın o.ffedildiği kötü şöhretl i  evin sah ibesini ziyaret eder. Ancak, 
aradıgı sukunu asla bulamaz; çünkü orada kendisini yeni tonışıklıklar 
ve hayalkırıklıklc:ırı beklemektedir . . .  Kuyumcunun güzel karısı ,  gizli 
vaatlerle dolu bır şekılde, bal renklı saçlarını laramaktadır. Bir genç 
kız gölgesi köy kil isesin in kapısından içeri süzülerek kaybolur. 
Galeriden yükselen orgun sesi gördüğünün bir hayal ofmadığın ı 
gostermektedir . . .  Manzaralar, l<.asabOiar, güneş ışığ ın ın yıkaaığı 
sokaklar, gölgelerle dolu mezarlıklar, ışıltı l ı yazlar, pırıltılı kışlar ve 
geceyarıları iç geçi rişleri içinde aşk mektupları yazan kızlarla, 
kocalarından saklanmaya çalışan kadınlar, hepsi Sinbad' ın  
sevgil i leridir. K im bilir, öelki de Sinbad sevgin in ta kendisidir . . .  
Sinema çevrelerinde adını duY,uran Zeltan Huszarik b u  ilk konulu 
fi lminin malzemesini , yüzyı l ın ilk Y,Orısında yaşamış olan büyük yazar 
Gyula Krudy'nin garip, UÇUCU, l irik ve nereaeyse sürrealisl 
yazılarından almıştır. Huszarik filminde, mükemmel bir görüntü 
yönetmeni olan Sandar Sara'n ın da yard ımıyla düşler kadar güzel 
bir görsel dünya yaratmıştır. 

ACIT 
ELEGIA 
ELEGY 
Yönetmen/Diredor : Zeltan Huszarik 
ı 965 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 2 ı '  
Makinanın ön plana çıkmasıyla insanoğlunun yaşamından tümüyle 
dışlanan otlar üzerine l i ri k bir ağıt . . .  
* B u  kısa film 'Sinbad' filmiyle birl ikte gösterilecektir .  

T ime does not damina/e memories. They whirl in  one's mind 
overtaking and following each other. Among shady lrees, fil 
up by the /asi rays of the sun, two chorming young gir/s 

dance on tlie arm of their beou. His name is Sindbad. A tired horse 
slowfy pul/s o cari ofong the road that reffects the glaciol white of 
the snow. A gre�hoired old man si/s on the cari: Sindbod. The 
start/ed bostess of the smail suburbon vi/lo recognizes the 
unexpected stronger. Sindbod stouds ot the doar. Sindbod who 
once represented love for her, in old times, when she wos young, 
before she entered the yoke of o �ocefu/, unhoppy morrioge - until 
deoth. Visits to the owner of the ii/-Fomed house, where he olwoys 
found guietude, where everything is forgiven, the pfoce he afwoys 
fongs for, and where he can never fina rest, becouse new meetings 
and new dissoppointments cal/ him. The pretty wife of the goldsmith 
combs her long honey cofoured ho ir with so much promise. A 
young gir/; he sow her shodow di sappearing ot the viiiage church -
only lhe sound of the organ from the gollery ossures him that it wos 
not o vision . . .  Londscopes, towns, sun drenched streets, shody 
cemeteries, brilliont summers, and spork/ing winters - sighing /onely 
gir/s who write fove fetters ot midnight, and wives trying to hide from 
!heir husbonds - were all Sindbod's lovers. Perhops, becouse 
Sindbod himseff is love . . .  
Zofton Huszorik, borrowed the moteriol for his first feoture from the 
stronge evoporoting, lyric, and o/most surrea/isl writings of Gyulo 
Krud'(, on excellenf writer, who lived in the first decodes of this 
century. He has created o vision-/ike beoutiful picture world in his 
film, with the coapero/ion of the excellenf director of photogrophy, 
Sondor Sara. 

A fyricol requiem obout horses, who have been forced out of the life 
of human beings by mochines. 
* This short film wi/1 be screened with 'Sindbod". 
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IN  MEMORIAM MACARISTAN 

IN MEMOR/AM HUNGARY 

CSONTVARY 

Yönetmen/Director: Zoltan Huszarik Senaryo/Screenplay: Isivan Csaszor, Peter Dobai Görüntü Yön./Cinematography: Peter Jankura 
Müzik/Music: Miklos Kocsor Oyuncular/Cast: lzhak Fintzi Yapım/Procluction Ca.: Mafi lm, Hunnia Studio Dünya Haklani Expart Agent: 
Cinemagyar, Budapest, V. Bathori u .  ı O, Budapest, HUNGARY ; Tlx : 225768 ; Fax : 36 ı ı 53 ı 850 
ı 979 1 35 mm. 1 Renkl i-Colar 1 ı ı 4' 

F i lm,  ı 853-ı 9 ı 9  yılları orasında yaşamış olan na if sanat ustası 
Tivador Csontvary'nin yaşam öyküsünü anlatır. Csontvary, köy 
eczacıl ığı işini terkederek dehasını dile getirmek için resim 

öğrenmek üzere yollara düşen bir maceraperes"i r. Fi lm, aynı 
zamanda, sanatçının 'Güneş Yolu' d iye tan ımladığı bir süreci; bugün 
Çekoslovakya sınırları içinde kalan Balkan sıradağlarından Tatra 
Dağları'ndaki şelaleleri ,  Taarmina, Casteliamme ve Lübnan'daki 
Baalbek' i ,  ya da Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da resimiediği 
görüntüleri yakalama ve yaratma sürecini de aktarır .  Filmi n bir başka 
özelliği de, sanatçın ın ,  içinde yaşadığımız dünyayı oluşturan ışık ve 
renkleri algılayış biçimini , "32 m2 Güneş Yolu'nun ressamı bu ustanın 
yansıtmaya çalıştığı gibi, onun gözünden aktorma çabasıdır . .  
F i lm, bu ressamın yaşam öyküsünü anlatırken, bir başka dahi 
sanatçıyı da, Csontvary'i canlandırmak için, adeta sanatçının ruhunu 
yakalamaya çalışan, ancak yaşamının ve mesleğinin en verimli 
çağ ında ölen aktör Zoltan Latinovitz'i de şükranla onar. Fi lmin ele 
aldığı iki zaman boyutundan biri, Csantvary bölümü, mekan, kostüm, 
makyaj v.b.  öğelerle ressamın yaşamının gelişimin i ;  diğeri, yani 
Zeltan' ın bölümü ise, günümüz Macaristan' ında bir sanatçının 
yazgısını ele alarak çağımızın tipik bir görüntüsünü yansıtı r .  

MELEKLER 
TISZTELET AZ 
OREGASSZONYOKNAK 
ANGELUS 
Yön./Dir. : Zaltan Huszorik 
35 mm. 1 Renkli (color) 1 ı 5 ' 
Fi lm, aramızda yalnızlığa mahkum edilerek yaşamların ı  sürdüren yaşlı 
kadınlara gösteri len şi irsel bir saygı ifadesidir. Ne denli yaşlı 
olurlarsa olsunlar, bu insanlar çalışır, işlerini yapar ve içinde keyifli 
bi rşeylere yer olmayan yaşamlarını sürdürürler. Teseliiyi basit ve 
insancıl bir şekilde yaşıyor olmakla bulup, gençlere örnek olurlar. 
Onların varlığı ve yürek porçalayan kaderleri, bizler için üzerinde 
düşünülmesi gereken ve onlarla ilgilenmemiz gerektiğini hatırlatan bir 
uyarı niteliğindedir .  
* Bu kısa f i lm "Csontvary' filmiyle birlikte gösteri lecektir. 
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T his film obout the �oive moster Tivador Csontvary norrotes 
the lıfe-story of o vısıonory who obondoned o provinciol 
opotheeory business to teoch himself the ort of pointing and 

give expressian to his genius. lt o/so traces the process · the 'Sun 
Path' in his phroseology · os the ortist's works were conceived and 
creoted works in which he pointed waterfal/s in the Tatra mounloins 
of who! is now Czechoslovakia and in the Balkans, sceneries al 
Taormina and Castel/amare and in Baalbek, the Lebonon and 
elsewhere in the Middle East and North Africa. Anather sirand in 
the film is an attempt to show the arlist's peculiar visian · to show 
things as the master o the poinler of the '32 square metre Sun Path' 
sow them: the world, the lighis and colours that make up the very 
world we live in . . .  
By teliing the story of the pointer's life, the film o/so poys tribute in 
the memory of an oc/or of genius o lo/ton Latinavi/s o who died in 
the prime of his life and orlislic career, showing the way the oc/or is 
preporing lo impersonate the pointer, entering info the spirit of the 
port. Of the tvva time plones of the Film, one o the Csontvary port o is 
tied lo the pointer's life progress and the other o the port of Z. o is o 
typically taday port, preseniing an artist's lot in preseni-day 
Hungary. 

A poetical hamage to old women, who live among us, sen/enced to 
loneliness. They live and do their work however old they are: devoid 
of pleosure bul not work. They set on exomple to young people, 
and canso/e themselves with !heir pure and human life. Their life is o 
woming that we have lo think over !heir heort rending des/iny and to 
core for them. 

* This shorl film wi/1 be screened with 'Csontvory'. 
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A MASTER OF COMEDY: JACQUES TAT/ FRANCE 

JACQUES TATI 

A sı l soyadı Tatischeff olan Jacques Tali 9 Ekim 1 908 
tarihinde Fransa'da le Pec 'te do- du. Rus Çarı 'n ın  Paris 
büyükelçisinin forunu olan Yati ba�sının resim restorasyonu 

�e çerçeveci l ik işi� i sürd.ürmek _için sanat eğitimi gördü .  Ancak spora, 
ozell ı kle de rugby ye buyuk ı lg ı  duymaktaya ı .  Hatta kısa b i r  süre ünlü 
Racing takımınaa profesyonel oyuncu olarak yer aldı. Daha sonra, 
30'lu yıl ların başında müzikhal ve kabare sanatçısı olarak çalışırken, 
spora ılgıs,ınd.en ve bu konudaki deneyimlerinden yararlanarak 
zaman ın  unlu sporcularını pondomimle canlandırdı. Kısa zamanda 
başanya ulaşan Tati 'n i� gösterilerinde kullandısı bazı bölümler, 
sana_tç!nın kendı yazdıgı ve oyunculuğunu da ustlendiği kısa filmiere 
donuşturuldu. Ancak, ciddi olarak film çalışmalarına ooşlaması 2 .  
Dünya Savaşından sonraya rastlar. Claude Autant·lara'n ın i k i  konulu 
filminde küçük roller aldıktan sonra Tali 1 947'de kendi yönettiği ve 
başrolünü üstlendiği kısa filmi "l'ecole des facteurs 1 Postacı 
Okulu"nu gerçekleştird i .  Sonuç o denli başarılıydı ki fi lmin prodüktörü 
kcınuyu gelıştırerek uzun metrai l ı  bir filme dönüştürmeye karar verdi ve 
boylece 'jour de Fete 1 Bayram Günü' ( 1 949) .ortaya çıktı . F i lm 
1 949'da Venedik Festivali'nde En Iyi Se.naryo Odülü 'nü, 1 950 
Cannes Festival i 'nde ise Sinema Büyük Odülü 'nü kazand ı .  25 yılda 
yalnız beş konulu filme imzasını atan Tal i 'n in yapıtlarındaki özgünlük 
ve eşsız nitelikler onu komedi fi lmlerinin ustası olarak zi rveye 
çıkarmaya yett i .  
Senarist ve yönetmenliğin yanı s ı ra aktörlük te yapan Tali dört dörtlük 
bır sınemacıyd ı .  Insanın kendi yarattığı modern dünya sistemleri 
içinde tutsak olduğunu göremernesi ve "makinaya karşı insan" 
kavramı ,  'jour de Fete 1 Bayram Günü"nden "Mon Oncle 1 
Amcam"a değin yaptığ ı  tüm konulu filmierin ana temasını oluşturur. 
Bir usta gözüyle farklı ortamlarda ve toplumsal durumlardaki insan 
dav!anışlarını tüm detaylarıY.la yakalayan Tali, bunları fi lmlerinde 
olaganüstü komik bir biçimde kullanmıştır. Sesli komedi filmlerinin 
yapoyl ığı içinde büyük ölçüdeyitirilen doğallığı ve gerçekçi liği 
yenıden yakalamak ıçın, Tatı tum fılmlerınde kendinden başka 
profesyonel aktör kullanmamayı yeğlemiştir. Fi lmleri biçimsel olarak 
yeni-gerçek�il i kle kıyaslanmıştır. Uzak plan çekimierin sıkça kullanıl· 
ması komediye dogal bır nıtelık kazandı rırarak komik karakterin çev· 
resiyle yakın il işkisini gösterir. Diyaloglar en aza indirgendiği halde 
fondakı sesler komık sahnelerde zengi n  bir biçimde ve ustalıkla 
kullanılmıştır. Tali, her filmi için dört yıla yakın bir süre hazırlanmıştır. 
Parasal kaynak bulmakta zorlanan Tali sürekli olarak fi lm üretememiş, 
bankalar tarafından borçlarına karşılık eski filmlerine el konulması, 
pa�asın ı  çevirerek yeni filmler yapmasını engellemiştir . Bu nedenle 
çagımızın bu ozgun komedi ustası 1 982 yılında öldüğünde, ardında 
5 eşsiz yapıt ve yüklü miktarda borç bıraktı . 
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FiLMLERi / FILMOGRAPHY 

1 947 l'ecole des facteurs 1 School of Postmen 1 Postacı Okulu 
(short 1 kısa film) 

1 949 Jour de Fete 1 Day of the Fair 1 Bayram Günü 
1 95 1  les vacances de Monsieur Hulot 1 Mr. Hulot's Holiday 1 

Bay Hulot'nun Tatili 
1 958 Mon Oncle 1 My Uncle 1 Arncam 
1 967 Playtime 1 Oyun Vakti 
1 97 1  Trafic 1 Traffic 1 Trafik 
1 976 Parade (TV) 

J acques Tali, real name TatischeH, was bom at Le Pecq in 
France on October 9, 1 908. The grandson of the Russian 
Czar's former arnbassader fo Paris, he received art training 

. so that he could enter his father's art restorotion ond picture 
fromıng busıness. Bul he was drawn by_ sparts especially rugby, 
whı�h he played professıanally for o bnef spe/1 with the famaus 
Racıng team. He utilized this inferesf and experience in the early 
30s when he turned cabaret and music hall enferfainer with an aci 
in which he panfomined the top sparts figures af the time. His 
success was immediale and several of his roufines were made info 
shorf films which he wrofe and in which he sfarred. But his film 
career d id not begin . in earnest un til after WW 1 .  After playing smail 
garts ın two feature fılms of Claude Autant·Lara, Tali directed o short 
film feafuring himself. "L 'Ecole des Focfeurs', in 1 947. The result wos 
SO suscessfu/ that fiS fJrOOucer decided fo expand if info O feature 
fılm : ']our de fete ( l 949). The film won the best script award af the 
Venıce Festıval and ın 1 9  50 the Grand Prix du Cinema at Cannes. 
In 25 years, Tali has made only five feature films but the originallity 
and unıque qualıty of h ıs work have assured him of o leading 
pasıfıon ın the panthean of film comedy. 
Tali was the complete film·maker, being wrifer and director as well 
as actor. The greot theme that ran through Tati's films from his 
feature, ']our de fete' through 'mon one/e", was that of man versus 
machine, of peap/e's inability fo see that they_ have became trapped 
wıthın the systems of the modern world which they have bui lt for 
themselves: _Tati's fine eye for the detad of how people behave, in 
dıfferent mılıeu and socıal sıtuotions was put to hilarious use in these 
fılms. Apart from hımse/f, Tat1 has tended throughout his films to use 
non-ocfors as pcırt of his affempt fo re-invest film comedy with the 
spantaneıty and realısm whıch has been largely losf in the 
artificiality of the sound film comed}'. His style has been compared 
wilh that of Nearealısm. The exclusıve use long shot gives an 
unforced qualıty to the comedy and shows the infinate relation af the 
comıc chorocter fo his surroun'dings; although the dialogue is mini· 
mal, the sound-track is rich in subtle absurdities. Tali spends up to 
four years preparing each film. Besef by financial problems, Tali has 
been unab/e fo turn out films with any regularity. His old films have 
been ımpaunded by banks as co/lateral againsf large debts thus 
resfncfın[J the cash flow that would allow him fa prOduce more films. 
Thus, thıs ongınal master of comedy of all times left nothing but 5 
unıque masterpıeces and o considerable amount of debts behind 
when he died in 1 982. 



A MASTER OF COMEDY: JACQUES TAT/ FRANCE 

BAYRAM GÜNÜ 
JOUR DE FETE 
DA Y OF THE FAIR 

Yönetmen/Di�r:Ja�ques Tati Senaryo/Scnıenplay:Jacques Tati, Henri Marquet, Rene Wheeler Görüntü Yön./Cinematography: Jacques 
Mercanton Müzık/Musıc: Jean Yatove Druncular/Cast: Jacques .!ati, Guy_ Decomble, Paul Frankeur, Santa Relli, Roger Ra fal, Beauvais, 
Delcassan,  Ma ı ne Vollee Yapım/Praductian Ca.: Candy Fılms Dünya Haldan/Expart Agent: Panoramic Films, 1 2 , rue du Chateau, 92250 
la Garenne-Colombes, FRANCE ; Fax : 47 82 20 30 
1 949 1 35 mm. 1 Siyah Beyaz IB&W) / 78' 

D urum gülmecesiyle dolu o hçırika sessiz si nemanı n ,  dünyayı 
insan ve madde arasındaki çekişme olarak orumlayan o 
eski filmierin geleneğini sürdüren, yalnız ve �ğımsız bir 

adam perdeye girer, hem de bisiklet üzerinde. Işte bu !i lmin 
ardından Tati, bir balıkçılı andıran yürüyüşüyle Bay Hulot'ya dönüştü 
ve normal insan davranışı denilen şeyin inanılmaz yönlerini 
gözlernlemeye başladı .  Burada ise Tati, küçük taşra kasabasında 
oturan garip karakterlerden biri; çekmiş ün iformasının içinde, dev 
ayakkabıları ve anlaşılmaz konuşmasıyle sır ık gibi bir postacı . . .  
Gezici bir panayır, peşisıra çocuklar ve hayvanlar, Sa inte-Severe 
kasabasına gelir. Kasabal ı lar sinema çadırında Amerikan Posta 
Hizmetleri ile ilgili bir film izledikten sonra köyün postacısını onlara 
benzemesi için zorlarlar. Fi lmin en gülünç sahneleri, postacın ın 
mektup dağıtımını nasıl hızlandı rmaya çalıştığ ın ı  yansıtı r . Fakat çok 
geçmeden herşey sona erer: panayır kasabadan ayrı l ı r  ve kasaba o 
eski uykusu na döner . . . 
BAYRAM GÜNÜ'nün ince esrarengiz havası, olaylara bağlı olarak 
perdeye gelen kısa pandomim sahnelerinden kaynaklanmaktadır. 
Dağıtırncı bulmakta karşılaşılan güçlükler nedeniyle fi lmin birkaç kısa 
filme bölünmüş olması izleyicilere herhangi bir rahatsızlık vermez. Bu 
bölümlerin ortak noktası kolayca farkedilmektedir: gerçeğin 
uyumsuzluk ve başarısızlıktan oluşan bir bütün olarak ele al ınması . 
Bazı sahnelerde Tati gerçeküstücülüğe Keaton kadar yakın 
görünmekte, ancak Keaton maddenin kendisiyle doğan çatışmaların 
saçmalığını işlerdi .  Keaton durumların dinamizminde espri ararken, 
Tati durağan şekilsizlik ve yapaylıktc yatan komedi potansiyelini 
açığa çıkarmaya çalışmakta. Bu çıkışıyla Tati, farklı bir gülmece 
anlayış ı ,  gözlem gücü, zıtlık ve çekişmeleri dramatik kullanım 
yeteneği ve bağımsızlığıyla seyirciyi derinden etkiledi .  Fransız 
komedisinin bu kilometre taşı 1 949 Venedik Fi lm Festival i 'nd� En iyi 
Senaryo Odülü'nü ve 1 950'de Cannes Film Festiva li Büyük Odülü'nü 
ald ı .  

A lonely and independent canlinver of  the wonderful sileni 
cinema of situotionol gogs, which interpreted the world in 
terms of o conflict between man and matter, walked onla 

the screen. To be more exacl, he rode in on a bicycle. lt is only in 
the film fallawing that Tali metamorphosed info the heron-goited 
Monsieur Hulot and storted to obseNe the ridiculous facets of whot 
we know os normal human behovior. Here he is one of the 
defective chorocters who populate o liflle provincial town, o pale
like postman in a shrunken uniform, with fao large shoes and 
completely incomprehensible speech . . .  A Irave/ing fo ir comes lo the 
viiiage of Sainte·Severe, surrounded by children and ani mo/s. The 
viilogers see a short film obout American Pasta/ SeNices in the 
cinema lenf and exhorl the local postman to imiiate them. A hilorious 
slapstick port of the film shows how he attempts to speed up the 
delivery of mail. Bul if is soan all over: the fun fair leaves and the 
viiiage returns lo its former dormonl stale . . .  
The flimsy intrigue of JOUR DE FETE consisls of pantom i me 
microscenes connected by the place of action . Probably the division 
of the film info several shorts · an aci that was pending ofter 
unsuccessfu/1 attempts to find a distributor · would preseni no 
difficulties; one can stil/ easily find the comman denaminotor running 
throughoul. lt is the visian of reality as conglameralion of 
maladiuslmenl, inefficiency and foilure. At moments Tali seems to be 
as close to Surrealism as Keaton was; bul while Keaton built up 
absurd siluotions on doshes with matter itself. Keaton obtained gogs 
from the dynamic quality of situations, bul Tali exploited the comic 
polential dormanl in basico/Iy static deformity or unnaturalness. In his 
debut Tali impressed the speclalor with his exceptional sense of 
humor, with his ability ta obseNe and to employ dramatica/Iy 
canirasis and contradictions and with his independence. This 
milesione in French comedy won the Best Script Award at the 1 949 
Venice Film Festival and the Grand Prix du Cinema al Cannes in 
1 950. 
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A MASTER OF COMEDY: JACQUES TAT/ FRANCE 

BAY HULOT'NUN TATiLi 
LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT 
MR. HULOT'S HOLIDAY 

Yönetmen/Dirtıe!?ı; Jacqu�s Toti Senaryo/Screenplay: Jocques Toti, Henri Morquet Görüntü Yön./Cinematography: Jacques Merconton, 
Jean Mouselle Muzık/Musıc : Aloın Romans �ncular/Cast: Jacques Toti, Notholie Poscoud, Michele Rollo, Louis Perrault, Andre Dubois, 
Volentıne Co max, Lucıen Fregıs Yapım/Production Ca.: Cody Films, Discino Dünya Hakları/Expart Agent: Ponoramic Films 1 2  rue du C ho-
tea u, 92250 Lo Gorenne-Colombes, FRANCE ; Fax : 47 82 20 30 

' ' 

1 95 1  1 35 mm. 1 Siyah - Beyaz (B&W) 1 93' 

l l  s akın konu oromoyın ,  tatil eğlence demektir,' uyarısıyla 
başlayon film, Toti 'n in değerli otobiyogrofik kahromanı 
Boy Hulot'nun tatil güneesinden oluşur. Kambur, hantal, 

sırık gibi bir adamdır Boy Hulot. Sürekli piposunu tüttürerek, kuş gibi 
sıçrayarak yürür. Üzeilikle boşkolarına yardım etmeye çalışırken, 
istemeden çevresinde korışıklıklor yaraton bu sevimli kahroman bir 
kıyı kasabasında tatile çıkar. Fi lm her deniz tatilinde meydana gelen 
soçmolıkloro yönelik ince ve sevimli bir gözlemdir. Içindeki gülmece 
unsuru ise Boy Hulot ile günlük gerçekler orasındaki oykırı l ı klordon 
kaynaklanı r .  Fi lmin Hulot'nun fişeklerle dolu bir barakayı ateşe 
vermeyi başardığı klasik sonuno kadar, nefis bir görsel şokolar dizisi 
seyirciyi sürükler. Filmde diyalogların payı azdır, ancak davetkor 
deniz seslerin i  yansıtan ses kaydı fi lmin gerçekçi duygusuna katkıda 
bulunmaktadır. 
BAY HULOT'NUN TATiLi bugüne dek yapılan en radikal filmlerden 
biridir. Eğer bu radikal l ik şimdiye kadar tom olarak onloşılmodıyso, 
(dünyanın dört bir yonında seyi rciler bu filmi seyrederken 
utonocoklorı yerde eğlendiler) bunun nedeni f i lmin bir komedi 
oluşudur ve herkes komedilerin ciddiye al ınmayacağın ı  bilir. Oysa 
bu film olmadon Godord, Stroub, Duros ve daha do önemlisi 
çağdaş sinema vorolomozdı .  1 953 yapımı bu filmiyle Jacques Toti 
sinema ile klasik onlatım orasındaki ilk kesin sınır ı çizdi. Mesafeli 
çekimleri yakın çekime, genel görünümü ince ayrıntılara tercih etti her 
zaman. Izleyici dikkatini yönelteceği noktayı kendisi beli rlemeyi 
öğrenmelidir; Toti bu seçimi onun için yopmoyocoktı r .  Toti için 
onlatım kalıplarını terkediş özgürlükçü bir tovı rdır; Boy Hulot'nun tatil i ,  
seyi rci iç in de, kendi dürtülerine göre dovronobi leceği, patronun 
(yönetmenin) emirlerine uymak zorunda kolmayacağı 93 dakikalık 
bir tatil olacaktır. 
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T he Film, preceded by o warning: 'Dont't look For o plot, for 
o holiday is meant purely for fun', is made in the form of o 
vacation sketchbook of Tati's warthy autobiographic hero. 

Monsieur Hulot, o hunched and gawky po/e-/ike fel/ow who 
constantly puffs ot his pipe and moves in o sornewhat bird-/ike 
foshion, is an am iab/e charocter who innocently ecuses chaos all 
around him, particularly when he is trying to be helpful, arrives on 
holiday in o seoside villaf}e· The Film is. an ocute �nd delightful 
observatton of the absurdittes ınherent tn any seostde holiday, 
deriving i ts humour from the conflict between Monsieur Hulot and 
everyday reality. A morvellous disploy of visual gags works up to o 
dassic slapstick fina/e, when Hulot manages, characteristically, to 
sel fire ta o shed of full of fireworks. Dialogue plays very /i tt/e port in 
the film, but the sound-track, with its evocative seoside sounds 
contributes considerably to the reolistic feel of the Film. 

' 

LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT is one of the most redical 
Fi/ms ever mode. If i ts rodicolism has never been Fully perceived - it 
has entertoined oudiences oround the world, rather than 
seando/izing them - it is becouse this film is o comedy, and 
everyone knows that comedi es aren 't to be token seriously. Bul 
without it, there would be no Godord, no Stroub, no Duras - no 
modern cinemo. With his 1 953 film, jacques Tali drove the first 
decisive wedge between cinemo and classical narration. He prefers 
long shots over close-ups, the embracing overview to the significant 
detail. The wiever must leorn to direct his attentions For himself- Tali 
wi/1 not make the choice for him. For Tali, the renunciation of

' 

narrative is o liberaling aci; M. Hulot's holiday wi/1 o/so be o 
vacation for the viewer, 93 minules in which we are free to follow 
our impufses, and not submit to the boss ' (directors) orders. 
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A MASTER OF COMEDY: JACQUES TA Tl FRANCE 

AM CAM 
MON ONCLE 
M Y  UNCLE 

Y�/Dit"8dor:.J.acques Tali Senaryo/�r:-ıP!ar:Jacques Tali, Jacques Lagrange, Jean l'Hote Görüntü Yön./Cinematography: Jean 
Baurgoın Kurgu/Edıting

_
: Suzan ne Baran Muzık/Musıc: Ala ın Romans, Frank Barcell in i  Oyvncular/Cast: Jacques Tali, Jean-Pierre Zola, 

Adrıenne S:rvantıe, Ala ın Becourt, Lucien Fregis, Betty Schneider Yapım/Praduction Co.: Specta Films, Gray Fi lm, Alter F i lm, Fi lm del 
Centauro Dünya Haklan/Expart Agent: Panoramic Films, ı 2, rue du Chateau, 92250 lo Garenne-Colombes, 
FRANCE ; Fax : 47 82 20 30 
ı 958 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 ı ı 6' 

P lastik imalatçısı Bay Arpel, karısı ve küçük oğlu Gerard'la 
birlikte, gösterişli binbir rrıakino_ile dolu,

-
��� ?tomatik, ultra 

modern evınde oturur. Kuçuk oglan bu kışılıksız çevrenin 
içinde ezilir ve i lginç dayısı Hulot'un eski ,  renkli b i r  mahallenin arka 
sokaklarından birindeki evine gitmeye bayıl ı r .  Gerard' ın dayısına 
duyduğu hayranlıktan hiç de hoşnut olmayan Arpel'ler Hulot'ya önce 
bir iş, sonra bir eş bulur, ve en sonunda da onu kendi işlerine 
sokarlar. Ancak bütün bu girişimler fiyasko ile sonuçlanır. Sonunda 
Hulot'yu temsilcileri olarak yurtd ışına yollar ve oğulları ile hiç değilse 
daha yakın bir i l işki kurmayı başorırlar. 
NIICN/1, Bay Hulot'nun serüvenlerinin devamı; bu kez konu 'Bay 
Hulot'nun Tatili'nde olduğu gibi deniz kıyısında tatil yapan bir adam 
değil, günlük kent yaşamı .  Buna 'olağan yaşam' denemez, çünkü 
Tali çağdaş kent manzaralarında sıradışı şeyler görürken , çağdaş 
yaşamın uyumsuzlukları ve saçmalıklarını do gozlemlıyor. Tali 
çağdaş teknoloj in in harikalarından keyfince yararlanmak dururken, 
kendini komşularına gösteriş yapmak zorunda hisseden sıkıcı 
burjuvaları alaya alıyor . Arpel'lerin ruhsuz modern çevresi ve 
Hulot'nun gelişigüzel bir sıcaklıkla dolu dünyası, renk ve seslerin iyi 
pla�lanmış kullanımıyle vurgulanarak karşı laştı rı l ıyor. Eski mahallenin 
sakınlerı bırbırlerıne sıcaklık ve anlayışla yaklaşırlar; otomatik 
yaşamdan nefret eden çocuklar da öyle. Arka sokağ ın  sıcak ve canlı 
sesleri yumuşak bir tonla yansıtılırken, Arpel'lerin elekiramekanik sirki 
kulak tırmalayıcı sesler çıkartıyor. Tali bunu şöyle açıkl ıyor: 'Bu film 
bireyin savunmasıdır; ne sistemleştiri lmeyi, ne de mekanizasyonu 
seviyorum. Ben otobanlara, yollara, havaalanlarına ve çağdaş 
yaşamın kur�mlarıno deği l ,  eski mahalleye, huzurlu bir köşeye 
inanıyorum. Insanlar çevreleri geometrik çizgilerle çevriliyken başarıl ı 
olamazlar.' 
NOT: Bu fi lmin 'DAYIM' olması gereken ismi ,  Türkiye'de fi lm i lk 

gösterildiğinde, yanlış bir çeviri ile 'NIICNII" olarak kayıtlara 
geçmiş. Biz de yıllar sonra bu yon lışl ığı düzelimed ik. 

JlJIIII onsieur Arpel, o plostics monufocturer, /ives with his wife 

IY'I and little son Gerord in o pretentious, godget-fil/ed, fully 
outomoted, ultro-modern house. The little boy feels 

oppressed by these impersonol surroundings and veıy rnuch en;oys 
visiting his eccentric uncle Hulot in his old house in on ordinoıy bock 
street of on old picturesque quortier. The Arpels, displeased obout 
little Gerord's odmirotion for his uncle, find Hulot o ;ob, then o wife, 
and fina/Iy toke him into their businesss. All these offempts finish, 
how else, with disoster. By the time they grotefully dispotch Hulot 
obroad os their representotive, they have ot leost estoblished o 
ciaser relotionship with their son. 
MON ONCLE is the continuetion of the odventures of Monsieur 
Hulot; this time not in o specific situotion of o man on o seoside 
vocotion os in "Les voconces de Monsieur Hulot' but om id eveıydoy 
urban life. One does not soy 'ordinoıy life" becouse Toti perceives 
veıy extroordinoıy things in the modern urban londscope while 
satirico/Iy observing same of the incongruities and obsurdities of 
modern life. Toti ridicules the dul/ bourgeais who feels compel/ed to 
continue the rituol of irnpressing his neighbors while being toa stupid 
not to drow reol benefit from the blessings of modern technology. 
The dıfference between the soulless modern environrnent of the 
Arpels and the hophazord worrnth of Hulot's surroundings is 
emphosized by corefully-plonned controsts in the use of colour and 
sound effects. The inhobitonts of the old quorter are treated with 
wormth and syrnpho!y; so are the children who dislike outomoted 
life. The gentle tones ossocioted with the homely and lively bock 
street cal/ide with the deformed sounds of the electro-mechonicol 
circus of the Arpels. Toti exploined: 'This film conducts o defense of 
the individuol; 1 don't /ike to be regimented, nor the rnechonizotion. 
1 believe in the old quorter, the tronquil corner, rather than in 
highwoys, roads, oerodromes and all the organization in modern 
life. People oren 't ot their best with geometricol lines ol/ raund them. ' 
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B I R  GULDURU USTASI :  JACQUES TATI F RANSA 

A MASTER OF COMEDY: JACQUES TAT/ FRANCE 

OYUN VAKTi 
PLAYTIME 

Y�/�iredor: Jacques Toti Senaryo/Screenplay: jocques Toti, jacques Logronge Görüntü Yön./Cirıematogrophy: jean Bodol 
Muzık/Musıc: Froncıs Lemarque Oyuncular/Cast: jacques Toti, Barbara Dennek, jocqueline Leconte, Volerie Comille, Fronce Romilly, Erico 
Denızler Yapım/Production Ca.: Specto Films Dünya Haklan/Expart Agent: Ponoromic Films, ı 2, rue du Choteou, 92250 Lo Go renne
Colam bes, FRANCE ; Fax : 47 82 20 30 
ı 967 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 ı 20' 

B ir grup Amerikalı turist Paris' e gelerek, orada yalnızca diğer 
bütün büyük kentlerdekilerden farklı olmoyan gökdelenleri ve 
işhonlorını bulurlar. Bundan önceki iki Toti fi lminin kahromanı 

Boy Hulot, arasıra modern Paris' i n  com kutuları orasında dolaşan 
turistlerin yoluno çıkar. Toti de Antonioni gibi, kent karşıtı tezin i ,  
mimariyi belirleyici bir güç biçiminde göstererek kuwetlendirdi ve 
daha do ileri giderek, içinde kabayların hapsedildiği bir lobirente 
benzeyen, lekesiz ve ruhsuz kendi stüdyo kentini yoptı rdı .  Aslında bu 
kabaylar hemen tonınobilecek 'tip'ler: Amerikalı turistler, Alman 
sotıcılar, lambalarını tamir etiirmek isteyen ancak günümüzün 
karmaşıklıklığında bu becerinin kimsede bulunmadığını gören ufak 
tefek yaşlı kadınlar, kıl ı kırk yoran bir çih, kimseye servis yapmayon 
gorsonlar. Bu karakterlerin tümü !ilmin sonunda herşeyin yepyeni 
olduğu bir restoronda buluşur; herşey öyle yenidir ki, yer koroları 
müşterilerin ayağına yopışır, servis kapıları öyle küçüktür ki, içine 
to bak sığmaz . .  
Muhteşem tosorımlı beton ve com setleri, eski Paris'in yaln ızca com 
kapılarda görünüp kaybolan görüntüleri, zengin renkleri ve geniş 
ekranıylo, OYUN VAKTI Tali 'n in filmlerinin görsel açıdan en zengin 
olanı ve belki de en ince komedisi . Hulot'nun bir rondevuyo yetişrnek 
için koşuşturmosıylo birbirine bağlanon bölümlerin oluşturduğu 
kusursuz yapısıyla bu film tom bir güldürü şöleni .  Bir sahnede Hulot 
Amerikalı bir kızla arkadaş olur ve ono hatıra olarak bir armağan 
verir; bu küçük bir çiçek buketidir, ancak çiçekler plostikti r . Bilerek ya 
da bilmeden, bu sahne fi lmin tümü için bir melankoli simgesi oluşturur 
sanki: kusursuz, iyi n iyetli ve nefis bir işçilik örneği ,  ancak gerçeğin 
yerini tom olarak tutomıyor. 
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A group of American lourisls orrive in Paris, only to find its 
mass of skyscropers and office blocks indislinguishoble 
from those of ony other big city. Monsieur Hulot, the hero 

of lwo previous Tali films, features episodicolly os he crosses the 
path of the lourisls, wondering araund the gloss boxes of the 
modem Paris. Like Anlonioni, Tali slrengthened his onti-urbon 
orgumenl by making the orchitecture o daminating force, bul went o 
stoge further by building his own studio city, spatless and soulless, 
/ike o moze enclosing experimentol mice. And the mice are 
recognizoble 'types': the American lourists, the German so/esmen, 
the liflle old lodies who need sameone to mend o simple electric 
lomp bul find that such experlise is not ovoiloble in todoy's 
sophisticotion, the fussing morried couple, the woilers who never gel 
round lo servmg onybody. The chorocters are fina/Iy united in o 
restourant where everything is so brond new that the floor tiles stick 
to the customers ' feet, while the serving halehes are so smoll thot the 
plotes cannot be passed through them . . .  
With ils superbly designed sets of concrele ond-gloss, where the 
only glimpses of troditionol Paris are fleeting reflections in plote 
gloss doors, and i ts luxurious use of colour and the wide screen, 
PlA YT/ME is the most visuolly exciling of Toti's films, and probobly 
his subtlesl comedy. Sight and sound gogs abaund in this superbly 
constructed film, the vorious episodes of which are linked by Hulot's 
trying to keep on oppainlmenl. At one painl, Hulot slrikes up o 
lentolive friendship with on American gir/ and gives her o preseni lo 
toke bock home; it's o smo/1 bunch of flowers, bul they are ploslic. 
lntenlionol or not, il mokes o meloncholy symbol for the film os o 
who/e: precise, we/1-meonl, o spectoculor piece of croftmonship bul 
not much of o substitute for reality. 
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TRAFFIC 

Yönetmen(�iıııclor: jacques Toti Senaryo/Screenplay: jacques T ati Görüntü Yön./Cinematography: E dauard Van den Euden, Mareel Weiss 
Kurgu/Edıling: Maurice Laumain, Sophie Tatische� Müzik/Music: Charles Dumont Oyuncular/Cast: jacques Tati, Maria Kimberley, Mareel 
Fraval, Honore Bestel Yapımcı/Praducer: Robert Darlman Dünya Haldan/Export Agent: Panoramic F i lms, 1 2 , rue du Chateau, 92250 
La Garenne-Colombes, FRANCE ; Fax : 47 82 20 30 

1 97 1  1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 1 05'  

Y eni  icat edilen b i r  kamp arafı9sı ,  uluslararası b i r  otomobil 
göste�isi için. Fransa'dan Amsterdam'a götürülmek üzere Bay 
Hulot ya teslım edılır; ancak H u lot yolda akla gelmedik 

binbir aksilikle karşılaşır. Tati ise modern yaşamın bir diğer 
saçmalığın ı ,  otomobili keşfeder. Bu kez Bay Hulot, Tali 'nin insanın 
bir uzantısı olarak gördüğü otomobille ve otomobil sanayinin tüm 
altyapısıyla mücadele halindedir. 'Oyun Vakti'ndekinden daha 
belirgin bir karakter olmakla birlikte, Bay Hulot bu filmde de 
bağlayıcı bir unsurdur. Arıza, trafik sıkışıklığı, kaza gibi sorunlara 
çözüm bulabildiği sürece Bay Hulot ileriemelere de ayak uydurur. 
Kendi çağdaşları yıkıcı eylemiere karışı rken, o iyiniyetini korur. . . 
Tali 'n in tüm filmlerinde bulunan, insanla makinenin savaşı ve 
insanların kendi kendilerine kurdukları modern dünyanın sistemleri 
içinde sıkışıp kaldıklarını görememeleri gerçeği ,  bu filmde de göze 
çarpar, ancak daha üstü kapalı bir biçimde. Tati zararsız araba 
kullanma alışkanlıklarını alaya alarak, bir dizi yan espri geliştirmiştir: 
örneğin araba losliğinin altında, ya ölü bir köpek ya da eski bir 
ceket olabilecek, ezilmiş bir cisim gibi. Ancak bu esprilerde kan 
dökmekten ihtiyatla kaçını lmıştır. Zaten ihtiyat her zaman Tali 'n in 
gülmece anlayış ın ın temel unsuru olmuştur ve ihtiyatsızlıklar çağında 
seyirci bu unsurun kıymetini iyi bilmelidir. 

M onsieur Hulot, entrusted with transporting o newly 
invented comping cor from Fronce to Amslerdom for on 
international aulo show, encounlers unprecedented 

misfortunes, and Tali explores yel anather exomple of the obsurd in 
modern life, the motorcor. M. Hulot bottles this time with the 
molorcor - which Tali saw os an extention of man himself - and with 
the who/e infrostructure of the outomabile business. More prominent 
as o choracter than in 'Piaytime", bul stil/ o model of detachment, 
M. Hulot has come to terms with progress to the extent that he tends 
to have the solution to such problems os breokdowns, traffic-joms, 
and cor crashes, offering good sense while his contemporaries 
sworm obout in counler-productive distraction . . .  
The greot theme that ran through all Toti's films, man versus 
machine, and people's inability to see that they have become 
lropped within the systems of the modern world which they have 
built for themselves, stil/ exisls in this film, but in o subtler woy. Tali 
here solirizes all the less lethol driving hobits, stringing together an 
om iab/e line of sight-gags - /ike o squoshed shope under o cor
wheel thot could be either deod dog or discorded joeket - which 
have an edge to them that is discreetly blunted to ovoid the 
shedding ol blood. Discretion, after all, has olwoys been the 
essence of Toti's humour, and in the ero of the indiscreet, the 
oudience should be groteful thot he continued to give us o sporting 
chance. 
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USTALARA SA YGI iSPANYA 

TRIBUTES SPAIN 

CARLOS SAURA 

1 932 yılında Huesca'da doğan Souro iç Savaş yıl larını 
Madrid ve Barcelona'da geçirdi. Mühendislik Elğitimi gördü.  

. .  1 950-53 yılları arasında profesyonel fotoğrafçı l ık yapan 
yonetmenın eserlerı sergılendı. 1 952-57 yılları arasında Modrid 
lnvestigaciones y Experiencias Cinematogroficos'da sinema öğrenimi 
gördü. Mezuniyet filmi 'La Tarde del Domingo 1 Bir Pazar 
Oğledensonra"ydı .  1 964 yıl ına kadar oxnı okulda eğitmenlik yaptı 
dalıa sonra politik nedenlerle ayrı ldı . 1 955'te Eduarda Ducay ı n  
tamamlayamadığı b i r  filminde yönetmen yardımcıl ıg- ı  birkaç filmde 
kü ük 

' 
raiTerde aktörlük� Mario Carnus'nün _'Muere una mujer" adl ı filminde 
senaryo yazarlıgı ve aynı y:ınetmenın gerçekleştiremediği birkaç 
fılmınde d� senaıyo yazarlıgı yapmıştır. i lk profesyonel yönetmenliği 
Cuenco koyu hakkında renKli olarak çektiği 45 dakikalık seyahat 
belgesel idir. Meslek hayatına savaş sonrası ızdırabı n ı  kanıtlamak ve 
Franco yönetimi sırasındaki daloveraları görüntülemek amacıyla 
başladı .  Ancak ilk başarıl ı filmleri 'Los golfos 1 Sokak Serserileri " ve 
"La Caza 1 Av" sansüre uğramıştı. Yapıtları düzenli olarak çeşitli 
festıvallerde yer almış, Cannes, Berlin ve diğer film festivallerinde 
sayısız ödüller kazanmıştır. 
Ca.rlos Saura ispanya iç Savaşı ve onun kötü sonuçlarıyla ilg ilenen 
ı lk lspanyol sine,macılard�n biridir .. Birçok filminde, savaş yılların ı ve 
sonrasını 1 930 larda dogup, ılerkı yıllarda duygusal ve psikolojik 
hasarlardan acı çeken savaş sonrası insanlarını incelemiştir. Saura 
yapıtlarında sadece savaşın değil, savaş sonrası dönemde 
Franco'nun zaferiyle pekiştirilen baskıcı eğitim sistemi ve kapalı a i le 
Y.apısının da olumsuz yön lerini ele almıştı r .  1 975 yılında Franco'nun 
olumune kadar bu bal<.ış açısını serbest olarak açıklamak mümkün 
dı:ği ldi .  Fi lml�r, senaıyo yazımı sırasında ve de bitiminde sansüre 
ugruyordu .  Yonetımın karşısında olan hiç bir şeye izin verilmezdi. 
Saura sti l ini ve çalışma yöntemi bu ortamda gelişti rmiştir. Saura ve 
zcımonın genç yö�etmenleri tabu konulara değinmek amacıyla 
gondermelere, ça�rışım ve alegerilere başvurdular. Saura, bugünü 
açıklamakta geçmışte al ınan etkilerin sürekliliğin i  ve önemini 
vorgulomak amacıyla ola)lların kronolojik akış ın ı  bozar. Fi lmlerinde 
g�mış �e bugun, gerçeklik ve fontazi özellikle içiçe geçirilmiştir. 
Ruya fıgurlerı en az perdede gördüğümüz aktörler kadar elle 
tutulabilir ve somuttur .  Izleyici bunlar arasındaki farkı ancak 
oyuncuları n. kostümlerini�, seslerin in ve mimiklerinin değişmesiyle 
ayı rdedebıl ı r .  Saura çogunlukla aynı oyuncuları birkaç filminde 
oynatmıştır. Bir süre, tilmlerinde bOş rolde sürekli olarak, daha sonra 
karısı .. olan. Geraldine Chaplin ' i  kullanmıştı. Sanat yaşamının büyük 
bır bölumunde de aynı pr6duktör ve aynı ekiple çalışmayı yeğlemişti. 
Bu nedenle fi lml.erin in �k çoğurıda bir sürekli l ik göze çarpar. Aynı 
zamanda, her fılm! o donemde lsp;ınya.'yı. et.ki leyen belirli bir p<ılitik 
ve sosyal atmosferı yansıtır. Franco nun olumunden sonra filmlerde 
sansürün kaldırılması ve demokrasin in  yeniden kurulmasıyla Saura 
karmaşık ve çızgıdışı uslubunu bırakarak daha basit, neredeyse 
belgesele yakın -ti l  mler gerçekleştirmeye başladı .  
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FiLMLERi / FILMOGRAPHY 

ı 957 lo Torde de DamingolA Sundoy's Afternoon / Bir Pazar Öğledensonra 
ı 958 Cuenco lmedium length documentoıy / orta uzunlukta belgesel) 
ı 959 los Golfos 1 The Hooligons / Sokak Serserileri 
ı 963 Llonto por un Bondide 1 lameni for o Bendil / Bir Hoyduıo Şarkı 
ı 965 lo Ceza 1 The H u nı / Av 
ı 967 Pepperminl Froppe .. .. 
1 968 Stress es Tres, Tres / Stress is Three Three / Stres Uçtür Uç 
ı 969 lo Modriguero / The Den 

' ' 
ı 970 El jordin de lo Delicios / The Gorden of Delights / lazzetler Bahçesi 
1 972 Ana y los lobos / Ana and the Wolves / Ana ve Kurtlar 
1 973 lo Primo Angelice / Cousin Angelice / Kuzin Angelice 
1 975 Üio cuervo� / Roise Rovens / Besle Korg'Nı 
1 977 Elıso vıdo mıo 1 Elıso , My love / Eliso, Aşbm 
1 978 los ojos Vendodos / Blindfolded / Bağlı Gözler 
ı 979 Mo mo cumple ci en onos / Mo mo T urns o H undred / 

Annemiz Yuz Yaşında 
1 980 DeP,riso, Depriso / Fost, Fost / Çabuk Çabuk 
1 98 1  Bodos de Siıngre / Blood Wedding / Kanlı Düğün 

Dulces horos 1 Sweet Hours / Geçmişin Tatlı Anıları 
1 982 Antonieto 
1 983 Cormen 
1 984 los Zoncos / The Stilts / Ayak Değnekleri 
ı 985 El Amor Brujo 1 A love Bewitched l Büyülü Aşk 
ı 987 El Dorodo 
ı 988 lo Noche Oscuro / The Dork Nighı / Koranlık Gece 
1 990 Ay Cormelo! 8 om in 1 932 in Huesco. He spent most ol the Civil W or 

yeors in Madrid and Barcelona. He was educated as 
engineer. He became o professianal photographer from 

1 950 fo T953 and had work shown in exhibitions. He then 
became a film student at lnstifufo de lnvestigaciones y Ex�riencias 
Cınemaf()9rakos ın Madrıd between 1 952-57. His graduafion film 
was 'La Torde del Domingo / A Sunday's Aftemoon'. He stayed af 
school as a teocher untd 1 964, when lie left for political reosons. In 
1 955, he had worked as assistant director of an uncompleted film 

by E�uardo Ducay. He had made brief aciing appeorances in o 
Few fdms. He had written the script for Mario Camus 'Muere una 
mu;er' as well as for some unreolised pro;ects of the same director. 
Hıs Ftrsf professıonal film dtrecfing ;ab came in 1 958 when he 
fılmed a forty:Fıve mınufe fravel documentary in co/or on the 
provıncıal vıllage Cuenco. He began his career with the neoreolisf 
goal of filming fesfimony of posfwar misery and manipulations of life 
underfranco. Yet, bat/i his earr successes, 'Los Go/los' and 'La 
Caza were censored. Hıs wor has appeored regularly at various 
fılm Fesfıvals. He has won numerous prizes at Berlin Cannes and 
other film Fesfivals. 

' 

Saura was one of the firsf Sf!Onish filmmakers to deol with the 
Sponish Civil War and ifs aftermath. In several Fi/ms he explored the 
ımpocf of the war years and of the posfwar period on men and 
women of hıs generafıon, those who were bom in the 1 930s and 
who suffered emo!ional and psychological damage that affected 
them well ınfo thetr adult yeors. We see in his films the negative 
effects ?Of only of the wa� bul alsa of the repressive system of 
educatıon and of the canrusing Family structures that were 
consoli�ated by the triumph ol Franco in the postwar period. Until 
Franco s deoth ın 1 975, ıl was not possible fo express this 
vıewpoınt openly. Fılms were censored af the script stage and again 
upon completifıon; nothıng canfroversial was allowed. lt was in !his 
atmosphere that Saura develooed his style and method of working. 
In order to dea/ wıth taboo sub;ects, he and the young directors of 
that tıme, resorted to tactics of allusion, associafion and allegory. 
Saura destroys the chronological sequence of evenfs in order to 
show the impoct of the post and its continued importance in 
explaining the presenf. In his movies preseni and post, reolity and 
fantasy are deliberately fused together. Dreom Figures seem to be as 
palpable and as concrete as any of the 'reol' actors on screen. The 
audıence learns fo dislinguish them through changes in clothing and 
ın the actors vaıces and 1acial expressians. Saura has often used the 
same acfors in several movies. For a while Saura was persislenf on 
Geraldine Chaplin, his wife fo be, on the leod. He has alsa worked 
with the same producer and crew for most af his career. So there is 
o greot confinuity from one of his movies fo the nexl. Every film is 
alsa a consequence of the particu/ar P.O_/itical and social elimale 
prevailing in Spoin. With the deoth of Franco and the subs�uent 
abolıtıon of fılm cencorshıp and restorotion of democratic rule, 
Saura moved away from complex, non-lineor forms and began to 
make sımpler, almasi documentary-like movies. 
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KUZiN ANGELiCA 
LA PRIMA ANGELlCA 
COUSIN ANGELlCA 
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L uis Barse/ona'da yaşayan bir editördür . Annesinin ölümünden 
'[i rm i. yıl, son.ra •. onun son _arzusunu :r:erine getirmek ister: kadın 

.. eastılle dekı aıle mezarlıgına gomulmek istemişti r. Bu vesileyle 
tum akrabalar aile ocağında Dir a raya gelirler. Luis'in yuvaya dönüşü 
aym .z'?.monda, Iç Sa.vaş yıl larının hoş olmayan an ıları na da bir geri 
donuş�ur. Iç savaş doneminde babası Cumliuriyetçilerin saflarına 
katı ld�gında Luıs,. Franco yanlısı olan amcasın ın  evinde kalmıştır. 
Kuzını Angelıca yı bu evde tanımış ve onu, bugün bile etkisinden 
kurtulamadığı bir aşkla sevmiştir. Bugün Angelica, otoriter ve faşist 
babasın ın tıpkısı bir adamla, Anselmo'ylo evli, düş kırıklıkları içinde 
bır kadındır. Luis, giderek onu sarmalayan melankolik geçmişi ile 
bugunun katı gerçeklerı arasında bir denge kuramamaya ve 
boCalamaya başlar. Acaba eskiden yaptığı gibi, bir kez daha 
kaçacak mıdır? 
I<UZiN ANGELiCA Saura'nın en tanınmış filmlerinden biri ve 
lsponyollar açısından büyük skandal yaratan filmidir. Politik 
incelemelere dayanan filmleri arasında sürekli l ik sağlayan bir bağ 
kur�ayı ba�aran Saura'nın filmlerinin her bir! , bir aile albümünün 
degışık sayıaları gıbıdır. KUZIN ANGELlCA da, filmi n kahromanı 
Lu ıs, ilederrıiş Y.Oşındaki. görüntüsünü koruyarak, geçmişten bugüne, 
kendısın ı  surek/ı etk!lemış ola� olayları yeniden yaşar. Ancak bu 
kez, ıçınde yaşadıgı sırada onemini tam onlayamadığı olayları 
olşıun bır adamın .�kış açısıyla değerlendirmekle ve kovromaktadır. 
Luıs, delıkonl ı l ık denemının anı lo!ı orasında kimliğini yeniden bulur. 
Fı lm boyunca geçmışten gelecege kayan zaman, izleyiciY.i sürekli 
sarsarak kırk y�lık yen i�ilerin ve çeliş�ilerin uzantısını şimdiki 
zamana, haHa gelecege taşır. Çoğu lspanyol 'un Luis'in kişilik 
arayışını kendi arayışlarıyla özdeşleştirdiği li lm gişe rekorları 
kırarken, Franco diktatörlüğünün en rahatsız edici fi lmi olma nitel iğini 
de ka�and ı .  Katı bir faşizmin baskıcı bir kilise bağlamında ele 
alın?ıgı fılmde ımgeler

h
Franco mitine inanan yanaaşiarı küçük 

duşuren kodk:ır olarak emen göze çarpar. Franco'nun ölümünden 
yaln ız ıkı yıl once ger�e�leştirilen bu olağanüstü f i lm, imha edilip 
o�o?on kaldırılması yonunde halktan sayısız mektup alan iç basında 
buyuk tepkiyle �arşılondı . . F i lmin_Y,araHığı öfkeyi yatıştırmak amacıyla 
Saura d ıkkatlerı fı lmı� polıtık başı/amından çok psikoanalitik yönüne 
çekmek k:ıygusuyla Ben yenı bı rşey soY.Iemıyorum. Benim dile 
getıdıklerımı Adler, Jung ve Marcuse çoktan söylediler. Ben yalnızca 
onların sözlerini yineliyorum' demesine karşın toplumun ilgisini f i lmin 
politik anlamından uzaklaştırmayı başaramadı .  Saura'nın 
kaY.ı ı:ıvalidesi ve koyın�eri Cfiarlie ve Oona Chaplin'e adadığı 
KUZIN. ANGELICA, ı 97 4 yılında, Cannes Fi lm Festivalinde Jüri 
Üzel Odülü'nü ald ı .  

L uis is a n  edifor who /ives i n  Barcelona. Twenty years alter his 
mother's death, Luis wonts to realize her lost wishes: the 
womon had wonted to be burried in the family grove in 

Castille. A family reunion takes place in her home town on this 
occasion, and Luis ' return to the viiiage is o/so o trip info the post 
recai/mg uneosy memories of the Civil W ar. During the Civil W or 
his father had taken sides with the Republicans ono Luis had stayed 
with his uncle's family, supporters of Franco. There he had found 
and loved his cousin Angelica, with o /ove that stil/ has traces on 
him. Ang_elica is now o disillusioned housewife married ta Anselma 
who perlectly resembles Angelico's outhoritorion, foscist fother. 

' 
Grodually, as Luıs ıs enveloped wtth hts memories, he finds it 
difficult to reconcile his incompatible meloncholic post with the horsh 
realtttes of the present. Would he stil/ run owoy from the town os he 
d id before? . .  
LA PRIMA ANGELlCA is one of Saura's best-known and for 
Spaniordsf most scandolous films. Saura estoblished o link between 
his Films o politicol memoirs, so that eoch work seems to be o page 
from o famtly o/bum. Here, the protagonist Luis revives the events 
whtch have constontly haunted him, preserving his preseni physical 
appeoronce throughout the film. His visions ore that of a mature 
man, onolysing o period of his post, experienced but never fully 
grasped then. He discovers his preseni identity in recollections of his 
boyhoad. Ttme swttches From post to preseni jolt the viewer 
throughout the Film which ends by extending /orty_ years of defeat 
and conflict in to the preseni and, inevitobly, the Future. Mony 
Sponiords recognized Luis' search for idenfity os their own in this 
ftlm, one of the -biggest box office hi ts as well os one of the most 
disturbing of the Franco dictotorship. The imoges associoting on 
obsesstve. church wtth o rtgtd fasctsm, were eostfy recognize'd as 
codes rtdtculmg the supparters of and believers in the Franco 
mythology. Filmed only two years before Fronco's death, they 
caused o furor in the national press, which received fetters cal/ing 
for the destruction of this extraordinary Film. Hoping to co/m the 
outroge hts Ftlm oroused, Soura stres�ed the psychoanolytic rather 
than fhe poltftcal cantext of the ft!m: 1 om not soying anything new. 
Adler.,Jung, and Marcuse have olreody said it. 1 om only echoeing 
them! Bul thts dtsclatmer dtd not dtslroct pub!tc ottention from the 
(?Oiiticol meaning of the Film. LA PRIMA ANGEL/CA, dedicoted to 
Sauro's rıorents-in-law Chorlie and Oono Choplin, received the 
Speciol Prize of the )ury in Cannes Film Festival. 
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BES LE KARGA YI 
CRIA CUERVOS 
RA/SE RAVEN 
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pım/Produdion Co. : Elias Guerejeta Production Company Dünya Haldan/Export Agent: Spanish Ministry of Culture · Tlx : 27286 · Fax : 
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ı 976 / 35 mm. / Renkli.Color / ı ı 2 '  

B ESLE KARGAYI fi lminin başlangıcı ''Kuzin Angelica'nın son 
sahnesinin devamıdır: kameraya dönüşen bir aynanın önünde 
kızın ın saçlarını tarayan bir anne . . .  Madrid' in merkezinde eski 

bir evde ı 995'in genç kadını Ana ı 975' in  Ana' sını anımsar . . .  
Henüz 8 yaşındaki Ana, etrafında kardeşleri, teyzesi, felçli 
büyükannesi ve sevecen,  anaç bir hizmetçiyle, sürekli olarak, yitird iği 
annesinin anılarıyla yaşamaktadır. Küçük kız kısacık yaşamında 
sevgiyi, yitirmeyi, ve ikiY,üzlülüğü tanımıştır. Babası ,  annesi, ve büyük 
bir sevgiyle baglandığı küçük aomuzu ard arda ölürler. Çocuk 
zengin hayal gücüyle bu anı lara bir kimlik vermeyi başarır .  Bunun 
yan ı  s ı ra küçül< kız, zehir diye nitelendirdiği zararsız bir beyaz tozla, 
ev halkın ın yaşamasına ya da ölmesine karar verecek güce sahip 
olduğuna inanmaktadır . Ana, yalnızl ığın ı diğer iki kızkardeşiyle 
f)aylaşırsa da, çocukların OY,unları, hatta sıkça söyledikleri " Neden 
Gidiyorsun?" adlı sevgil i şarkıları bile kimsesizl iklerini ve 
yalnızlıklarını yansıtır . . .  
Bu film, aile albümünün yeni bir sayfasıdır. "Kuzin Angelica' 
çocukluk döneminden erişkinliğe taşınan si l inmez izleri vurguluyorsa ,  
BESLE KARGAYI filminde durum tersine döner, ve bu  kez de erişkinler 
dünyasın ın çocuklar üzerindeki etkileri ele al ın ı r .  Sauranın acı bir 
lspanyol özdeyişini.! ı::ç:ria cuervos y te scaran los ojos / Besle 
kargayı oysun gazunu ) f ı lmıne ad olarak seçm��ı, dı l ı  n faşist 
kullanımın ın eksiksiz bir şekilde yansıtı lmasıdır. Ozdeyişin bu kin 
dolu kehaneti, tıpkı Franco rejimindeki gibi, baskıcı, korkutucu ve 
konformist bir m itin tipik özelliklerin i taşır .  Fi lmi n kahramanı Ana'n ın 
düzenin gerektirdiği törelere uyum sağlamamaktab direnciyle Saura, 
BES LE KARGAYI filminde bu milin esrarını bir kez. daha çözmeye 
çalışır. Ancak, çocuk büyüyüp anne olduğunda, Ispanya'da 
kadınların kuşaklar boyu, değişmeyen yaşamı gibi ,  onun da umutları 
solup gıdecektı r. Franco nun olumunden bır yıl-once gerçekleştiri len 
film, rej imin, _  gençlerin olgu.nl()şarak _'kargaya" - yani bu !aşist mi te 
karşı koyan ısyancılara - ôonuşmelerın ı ,  antı ka bır dın ı  egitim 
aracı l ığıyla nasıl engellediğini _gözler önüne serer. BESLE KARGAYI 
Madrid 'de, Molina sokağındaki eski bir konakla çekildi . Konağın 
bahçesindeki boş yüzme havuzu, ulusal belleğin boş haznesi ni temsil 
eder. BESLE KARGAYI Carlos Saura 'n ın  yaratıcı l ığının halk kitleleri 
tarafından da kabul gtırdüğü bir filmdir. ı 976'da Cannes F i lm 
Festivali'nde jür i  Ozeı Odülü 'nü kazanan film, çeşitli uluslararası 
festivallerde de ödüller almıştır. 
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T he origin of the CRIA CUERVOS is the confinuation of the 
fina/ ima e of 'La Primo Angelica' where o mo/her combs 
her daug1ter's ha ir in front of a mirror which turns info o 

camera. lt tokes place in on old house locoted in the centre of 
Madrid and Ana of 1 995, reminds us of the Ana of 1 975 . . . Ana is 
eight years old and lives surrounded with the memories of her los/ 
mother, in a house full of her sis/ers, on outhoritorian aunf, her 
parolytic grondmother and an earth-motherly ma id. The liflle gir/ has 
known love, loss, and hypocrisy in her short life. Her father, mo/her, 
and pet güinea pig, to whom she is very al/ached, all die. With a 
sfretch of imagination, the child manages to give body to these 
memories, ana naming a hormless wliite powder as 'poison', 
comes to believe that she can end the lives of the inhobitants of the 
house. Ana shares her solitude with her two sis/ers, bul even their 
childhood games and favorife song, the popu/ar 'Por que te vas? / 
Why Are You Going Awoy?' echo their loneliness and isolation . . .  
This film is anather poge from the family album. If 'Lo Primo 
Angelica' sfress the indelible imprinf of childhood on adults, CRIA 
CUERVOS reverses focus fo caplure the impoct of the adult world 
on children. Saura's choice of o biller Sponish proverb ('Crio 
cuervos y te sacaran los ojos / Raise ravens and they'li pluck out 
your eyes') for the fiile of this film is on occurafe reflection of foscisf 
use of language_. The rancorous prediction of this porticu/ar proverb 
IS espec1o1/y typ1col of o repress1ve, fearful, and canformisi myth 
such as that of the Franco ref}ime. CRIA CUERVOS is onother 
aflempt by Sauro to demystity this mythology, for i ts protagonist, 
Ana, resisis every al/empt to i niliate her info i/s rituals. Bul as the 
child becomes the mother, her hopes, foo, will fade since women 's 
lives in Spoin have not changed for generafions. Filmed the year 
before Fronco's death, if clarifies how the r€J9ime, through an 
ontique religious education, makes certoin Inat the young do not 
mature info 'cuervos' - rebels ogoinst i/s fascist mytfi. CRTA 
CUERVOS wos filmed in on old house on Moria De Mo/ina Street 
in Modrid. /ts enclosed garden has a drained swimming pool, 
signifying the empty reservoir of national memo�. For Corlos Soura, 
CRIA CUERVOS has been the menifesfafion of li is orlistic 
recognition by the fJ_ublic. In 1 976, the film received the Special 
Prize of the jury in Cannes Film Festival, and has received several 
awards in other international fes/ivals. 
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ll K oca Ana" yüz yaşına girmektedi r .  Tüm aile bi reyleri 
annenin d - um gününü kutlama k üzere eski konakla 
bi raraya g�irler. Ailenin eski dadısı da orta yaşlı 

kocasıyla birlikte bu toplantıya katı l ır . F i lm,  doğumgünü nazıriıkiarını 
izleyip, bu farklı bireyler arasındaki i l işkileri i rcfelerl<.en, bu ortamda 
yenıden canlanan anılar aracılığıyla onların şimdiki ve geçmişteki 
çatışmaların ı ,  soplontı lorını, mutluluk ve mutsuzluklarını netret ve 
tutkularını �le. a_l ır . Annenin,  kocası h izmetçiyle koçan kızı Luchy, 
kızlarını buyuHukten sonra, artık refaha ulaşmak için aile mülkünü 
sotaro� v.uracağı vur9unun hayaliyle yaşamaktadır. Oğul Fernando 
ıse, gozunde uçuş gazluklerı ve sı rtında bir planörle kendini sıkça 
evden koşarak dışarı atan bir 'mucit'tir. Bir gece çatı orasında 
buldukları eski eşyolar ve elbiseler aile bi reylerini keyiflendi ri rken bir 
yandan da çoculiluk kıskançlıklarını ve acılarını anımsotır onlara.' 
Ertesi sabah .. ailenin bazı üyeleri anneye ?o$umgünü sürprizini 
hazırlamak uzere bıraraya gelırler. Onu oldureceklerdir. Luchy 
annenin ilacına zehi r  katılması işini üstlenir . Fernondo, dehşete 
kapılmasına karşın itiraz etmeden bu cinayet planına katılır . . . 
Baskın ın estetiğini ('Estetica franquista ': ) metaforik fi lm üslubuyla 
mükemmele ulaştıran Soura, ANNEMIZ ı 00 YAŞlNDA filminde de, 
acı_ bir aile farsı çerç;evE!sind_e, Ispanya'nın değişmeyen ve 
deg!şhrılemeye� goruntusunu ayn_ı . �slupla inceoen, ineeye işlerneyi 
surdurur. 1 972 de gerçekleşti rdıgı Ana ve Kurtlar fi lm indeki 
karakterler, bu filmefe de yer alı rlar. F i lmdeki anne, tıpkı Franco gibi, 
o kadar uzu� yaşamış!ır ki (lile. çaresizlik içinde bir. değişikli � 
beklemektedır. Şık dogumgunu portısınde anne, bölgeleri gosteren 
lsponya horit?sına benzer, �zerinde çpcuklorın ın isimleri yazılı bir 
elbise gıyer. Ana ve Kurtlar fılmınde lsponyol kurumlarını temsil 
eden karakterler, bu filmde Franco sonrası demokrasisinin 
gerektirdiği değişikli_klerden geçi rilmişiE!rd.i r .  Saura alayla, 
'Neredeyse yarım yuzyıla yalın dıktatorluk doneminden sonra 
Franco Ispanya'yla özaeşleşmişti ve kendisine güç veren kurumlar 
tarafındaı:_ yönetildiSi halde yıkı lmomıştı ', der. Ispanya'n ın sonsuza 
kadar dııgişime bagışıklı bir kişilikle caniandınidığı bu kara farsta 
Saura, fi lmin karakterlerine sempatiyle yaklaşı r .  HaNa. yaşlı aile reisi 
kadınd9_ bile öz�l bir duyurnscıl süç: bulmak olasıdır . Ispanya'n ın 
gelec_Eıgı , $oura nın te?essumun� <:Jondurursa do karakterleri gülünç 
çekıcıl il<.lerını �or_urlar. Komık, gulunç bır fılm yapmaya çalışt ım. Belki 
de karakterlerımın duygusal sorunlarını pek dromotize etmedim ve 
işte ka_rşınızdalar; çoğu film kahromanın bizi inandı rmaya 
çalıştıgından çok dana az dramatik bir biçimde . .  .' diyor Soura. 

"T he Great Mother" is going to turn a hundred years old. 
Surraunding her in the old home, the members of the 
family gel together to celebrate Mama's birthday. The 

former family governess Ana and her middl�ged husband are also 
preseni in this reunion. The Film takes place in this setting, obseNing 
the preparations for the party, and the existing relationships 
between the ddferent people who, once more, live through their 
memories, their post and preseni conflicts, their obsessions, their 
disenchantments and iays as well as their hatred and ambition . 
Mama's daughter Luchy, her husband run away with the maid and 
daughters grown, looks forward to the bonanza she wi/1 reop by 
seliing the family estate. Mama's son Fernando is an inventor who 
can be seen running outside the family home strapped in a hang 
g/ıder and wearıng goggles . Old obfects and dothes they found in 
fhe attic one night delight the family members but also restore 
memories of cliildhood iealousies and pain. The next morning, same 
famıly members gather to plan Mama's birthday surprise: her deoth! 
Luchy directs that paison be put info Mama 's medicine. Fernando, 
though horrified, accedes to the murder plot without protest . . .  
Saura, who perfected the 'estetica franquista' · the aesthetic of 
repression, as it is often referred to · with his metaphorical Film style, 
continues to efaborale it in the bitter family farce, MAMA CUMPLE 
1 00 ANOS which is a visian of Sppin unchanging and 

unchageoble. The family consists of the same dıaracters as in a 
erevious Saura film, 'Ana Y. los lobos', made in 1 972. Mama, /ike 
Franco, has lived so long_ that the family waits desperately for a 
change. In the elegant birthday party, she wears a dress which, /ike 
a map of Spain with i ts provinces, has the names of her various 
children and grandehi/dren written on it. The characters who 
represented Sppnish institutions in 'Ana _y los lobas' have been 
m'odified here by the demands of post-Franco democracy. 'After his 
o/most half-century dictatorship', iakes Saura, 'Franco has become 
Spain itself, ruled but not destroyed by the institutions that kept him 
in power. ' Whi/e pruducing a dark farce in which Spain is 
personified as everlastingly immune to change, Saura treots the 
characters of the film lovingly. Even the aging matriarch is found to 
hr;ıv.e special se;nsory powers. Saura's laughter is chil/ed by his 
vısıon of Spom s future; h ıs characters, however, retain a comic 
charm. '/ did try to make a funny film, a humorous one. Maybe it is 
because 1 see my charocters ' sentimental problems with less 
dramatism and liere they are a lot less dramatic than the 
protagonists try to make us believe", says Saura. 
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MARGARETHE VON TROTIA 

2 1 Şubat ı 942'de Berl in 'de doğdu. Latin Dilleri ve 
Edebiyatı eğHimi $ördükten sonra Münih ve Paris'te 
Alman Edebıyotı uzerıne çalıştı . Daha sonra yine 

Münih 'te oyunculuk eğitimi gördü. Dinkelsbül, Stuttgart ve Frankfurt'ta 
çeşitli tiyatrolarda rol aldı . ı 969'don bu yana kendini tümüyle TV ve 
sinema çalışmalarına odayon von Trotta, sırasıyla, önce oyunculuk, 
sonra yönetmen asistanl ığı, daha sonra do yönetmenlik yaptı. 
ı 970'te, eski kocası Volker Schlöndorff'un filmlerinde rol olmoya ve 
onunla ortak çalışmalar yapmaya başladı .  ı 98 ı  'de "Die Bleierne 
Z.eit 1 Kurşun Yıllar" fi lmiyle Venedik Film Festival i 'nde Altın Aslan 
Odülü'nü aldı .  
Kadınlar ve kadınlar orasında gelişmesi olası i l işkiler üzerinde 
yoğunlaşması, Von Trotta'n ın sinemacı l ığın ın  önemli bir yönünü 
oluştururken, bu özellik yalnız filmlerinin içeriğini deği l ,  bu içeriğin 
yonsıtı l ış ını do etkiler. Kadın lar orasındaki i l işki lere dikkatle eğilen 
von Trotto bu ilişkileri besleyen toplumsol ve politik sistemleri de 
sorgular. Bu sistemleri i n�elerken kadın karakterlerinin psikolojik 
analizinden yororlon ı r. üzde politik ve statükonun korunmosını 
eleşti rir nitelikte olmalarına karşın ,  von Trotto'n ın filmleri oldukça 
alışı lagelmiş bir yopıdodır. Bu nedenle von Trotto gerek feminist 
hareket içerisinde, gerekse bu hareketin dışında kalan kesim 
orasında epeyce tartışmaya yol açmıştır. Bazı feministler tarafından 
geçerli olon sistemle çok yakın ilişki içinde çalıştığı ve herhangi bir 
politik değere soh�p olamayacak kadar al ış ı lagelmiş yapılar ve 
karakterler yorottıgı gerekçesiyle eleşti rilmiştir. 
Alışılagelmiş kadın karakterler kullanmasına karşın von Trotto onları 
geleneksel bir biçimde yonsıtmoz. Karakterlerinin perdede 
hareketlerle, bakışlario ve nüonslorlo gelişmesine izin veri r .  Ele aldığı 
karakterlerin psikolojik durumların ın  ve bilinçaltiar ın ın yansıtılmosına 
büyük önem veren von Trotto, bunu sürekli olarak rüyolor, hoyoller, 
geri dönüşler ve kişisel sapiantılar üzerinde yoğunleşorak sağlar. 
Yapıtları bu yönüyle, sinemoyı psikolojinin derin liklerini yansıtmak 
için bir ortam olarak kullanan Bresson ve Bergmon' ın filmleriyle 
benzerlik gösterir. von Trotta, canlandırocoklorı karakterlerin 
dürtülerini ve duygularını iyice kavrodıklorından emin olmak için, 
zamanın ın büyük bir kısmın ı  oyunculorına ayırır. 
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FiLMLERi / FILMOGRAPHY 

ı 975 Die Verlorene Ehre der Kathorina Blum 1 The Lost Honour of 
Kathorina Blum 1 Kathorina Blum'un Yitirilmiş Onuru 
!co-director 1 artok yönetmen) 

ı 978 Dos zweite E rwachen der Christo Klages 1 
The Second Awokening of Christa Kloges 1 
Christo Kloges'in Ikinci Uyanışı 

ı 979 Schwestern ader die Balance des Glücks 1 
Sisters, or The Balance of Happiness 1 
Kızkardeşler ya do Mutluluğun Dengesi 

ı 98 ı  Die Bleierne Zeit 1 The Leoden Times · The German Sisters 1 
Kurşun Yıllar · Alman Kızkardeşler 

ı 983 Heller Wohn 1 Sheer Modness · Friends and Husbands 1 
Dostlar ve Kocolar 

ı 985 Roso Luxemburg 
ı 987 Felix: Eva 
ı 988  Po u re e Amore ./ Love and Feor 1 

Aşk ve Korku · Uç Kızkardeş 
ı 990 Die Rückkehr · L'Africono 1 The Return 1 Dönüş · Afrikolı Kadın 

8 om in Berlin, on 2 1 Februory 1 942. She has studied 
Romance longuoges and (iteroture ond then took on German 
studıes, ın Munıch and Pons. She loter studied aciing in 

Munich. She performed in theoters ot Oinke/sbül, Stuttgort 
ondFronkfurt. Since 1 969, she has been working enlirely in TV and 
film. She storted first os on oclress and loter become o writer 
assisiani director and director. In 1 970, she beı:lon oppeori�g in 
and colloboroting on fi/ms of Volker Schlöndorf(, her ex·husbond. 
She received Golden Lion in Venice Film Festival for 'Die bleierne 
Zeit" in 1 98 1 .  
An importont ospecl of Morgorethe von Troffo's filmmaking which 
oHects not only the content but o/so the representotion of the content, 
is her emphosis on women and the relotionships that can deve/ap 
between them. By poying c/ose aliention to these relotionships, von 
Trotto brings into question the social and politicol systems which 
susloin them. She exomines these systems through c/ose 
psychologicol ono/ysis of her femole chorocters. Although the 
essence of von Trotto's fi/ms is politicol and critica/ of the status quo, 
their structures are quite conventionol. von Trotto has coused much 
controversy within the feminist mavement and outside of it. She has 
been criticized by same feminisls for working foo closely within the 
system and for creoting chorocters and structures which are foo 
conventionol to be of ony politicol value. 
Although von Troffo uses conventionol women chorocters, she does 
not represent them in troditionol foshion. She o//ows her chorocters 
to deve/ap on screen through gestures, g/onces and nuonces. Greot 
importonce is given to the psychologicol and subconscions 
delienotion of her chorocters by von Trotto's constont aliention to 
dreoms, visions, floshbocks and personal obsessions. In this woy, 
her work can be seen os inspired by the fi/ms of Bresson and 
Bergmon, filmmakers who o/so use the film medium to portray 
psychologicol depth. von Troffo spends o greot dea/ of time with her 
octors and adresses to be sure they reolly understand the emotions 
and the motivotions of the chorocters which they portroy. 



A 1 ALMANYA 

TRIBUTES GERMANY 

KIZKARDEŞLER VEYA MUTLULUGUN DENG.JSi 
SCHWESTERN ODER DIE BALANCE DES GLUCKS 
THE SISTERS, OR THE BALANCE OF HAPPINESS 

Yönetmen(�ireclıor: Margareth: ":on Tro�o Senaryo/Screenplay: Margerethe von Trotta Görüntü Yön./Cinemaıography: Fronz Rath 
Kurgu/Edıting: Annetle Dorn Muzık/Musıc: Konstantin Wecker Oyuncular/Cast: Jutta Lampe, Gudrun Gabriel, Jessica Früh, Rainer Delventhal, 
Konstantin Wecker Yapırncı/Praducer: Eberhard junkersdorf Yapım/Praduction Ca.: Bioskop Fi lm, Munich Dünya Haldarı/Expart Agent: 
Weltvertrieb im Filmverlog der Autoren, Tengstrasse 33 ,  8000 Munchen 40, GERMANY Tlx : 5 2 1 5637 ; Fax : 3 8 1 70020 

1 979 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 95' 

M eric'n ın Anna'ya ihtiyacı vardır, Anna'n ın da Maria'ya. 
Biri başarıl ı bir yönetici sekreteri, diğeri biyoloji dalında üst 
lisans öğrencisi bu iki kızkardeş birlikte yaşamaktadırlar. 

Planlı ve becerikli bir kişi l iği olan Maric işinden kazandığı parayı 
kızkardeşinin araştırmaları için kullanmaktadır. Ancak Anna'n ın  
çalışmalarını sürdürüp sürdürmeme konusunda kuşkuları vardır .  
Maddi bağıml ı l ıkları na ek olarak, aralarında bir i  son derece 
mutluyken ötekin in  mutsuzluğu yaşadığı bir duygusal bağıml ı l ık ta 
vardır. Ancak hassas bir denge üzerine kurulu bu ilişki sonunda 
Anno'yı tümüyle y�kedecektir Maric güçlü kişiliği ve istekleriyle 
Anna uzerınde yogun bır baskı kurunca, başanya dayalı bir toplum 
düzenine ayak uyduramayan Anna intahara sürüklenir. Maric 
dayanılmaz bir suçluluk duygusu içine düşse de, herkesin yerine bir 
başka kişinin konulabileceği inancıyla, bürodaki daktilo kızlardan 
Miriam'ı yanına alır . Kızın dil kursların ın  parasını ödeyerek ve onu 
da Anna kadar kendine bağıml ı bir hale getirerek, kızkardeşinin 
rolünü üstlenmeye zorlar . Ne var ki Mi r io m Anno değildir . . . 
KIZKARDEŞLER, elindeki malzemeyle ne yapacağını çok iyi bilen ve 
bunu kullanarak, kadın dünyasının karmaşık psikolojik  partresini 
başarıyla çizen bir yönetmenin eseridir. von Trotta'n ın kızkardeşlerin 
birbirine bağıml ı  ilişkilerini yansıtı rken kullandığı ekonomik di l ,  
Bergman' ın kadınlar arası i lişkileri ele aldığı "Çığl ıklar ve Fısıltılar", 
'Sessizlik' ve 'Persona' filmlerini anımsatır. vo� Trotta fi lmini şöyle 
tanımlıyor: "Bundan önceki "Christa Klages'in Ikinci Uyanışı' f i lmimde 
olduğu gibi KIZKARDEŞLER'de de önemli roller üç kadın arasında 
paylaşılıyor. Daha önceki filmdeki üç kadın aynı kadının gelişmesinin 
üç farklı evresini yansıtırken, burada iç bil incini ve duyarl ılığ ın ı  
harekete geçiren tek b i r  kadın ın kişil iğinde birieşebi lecek üç  olası 
duygusal durum söz konusu: Miriam'ın yaşam sevgisi , canl ı l ığı ve 
tecrübesizliğine karşı�: becerikli ve başarı l ı  olma isteğiyle dolu Maric 
gıbı bır kadının sertl ıgı , ve son olarak ta Anna gibi hassas ve 
kolayca etkilenebilen bir kadın ın ölümü istemesi ." 

M aria needs Anna, and Anna needs Morio. The two 
sislers, one o successful execufive secretory and the other 
o groduote studenf of biology, live together. They have 

been inseperobfe and mutuolfy inferdependenf since early childhood 
- and yel, eoch one is only so happy as the other is unhoppy . .  in o 
hormonious relotionship. Efficienf and we/1-orgonized, Morio uses 
the solary she makes ot work to supporf her sisters reseorch bul 
Anno ıs feefıng confused about whether she wonts to finish her 
reseorch. Added to this moferiol dependonce comes an emotional 
one: one of them is only so hoppy os the other one is unhoppy. A 
precirous bo/o nce, which fina/Iy destroys Anno completefy. When 
Morio overwhefms Anno with her power and demonds, Anno, who 
could never odjust to o performonce-oriented society, is Fina/Iy 
driven to suicide. Mo rio is left with horrible feelings of guilt, bul, os 
she is convinced that no human being is irreplaceoble, she soon 
takes in Miriom, one of the gir/s from the typing pool ot the office, 
finance her language /essons and fries to force her info the role of 
Anno, until Miriom is os dependonf os Anno had once been. Bul 
Miriom is notAnno . . .  
SISTERS reveals o director completefy in commond of her moferial, 
creoting o compel/ing and complex psychologicol portraif of the 
female world. The two sisfers ' mufuolfy dependenf relotionship is 
observed by von Troffo with o stunning economy that reminds one of 
Bergmon's foroys info the relationship between women in films /ike 
'Cries and Whispers", 'The Silence" and "Persono'. 'In SISTERS, os 
in my eorlier film 'The Second Awakening of Chrisfo Kloges', three 
women are casl in the principal ro/es. jusf as the three women in the 
eorlier film might have been three stoges of development of o single 
womon, here we have three possible emofionol conditions which 
might be united in the personality of o single womon, setiing her 
inner consciousness and sensitivity in motion - Miriom 's love of life, 
vitality and noivefe, beside the industriousness and wi/1 to succede, 
the rigorousness of o womon /ike Morio, and finolfy the vufnerobility 
and willingness to die of o womon /ike Anno", soys von Trotto. 
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KURŞUN YILLAR - ALMAN KIZKARDEŞLER 
DIE BLEIERNE ZEIT 
LEADEN TIMES - MAR/ANNE AND JULIANE - THE GERMAN SISTERS 

Yönetmen(�irec:lor: Marg�rethe 
.�o_n Trott� Senaryo/Screenplay: Margarethe von Trotta Görüntü Yön./Cinematography: Franz Rath 

Kurgu/Edıling:
_ 
Dagmar Hı ı rtz Muzık/Musıc: Nıcolas Economou ()yuncular/Cast: j �tta Lampe, Barbara Sukowa, Rücfiger Vogler, Doris 

Schade, Verenıce Rudolph Yapımcı/Praducer: Eberhard junkersdorf Yapım/Praduction Ca.: Bioskop-Fi lm P.roduction Dünya Haklan/Export 
Agent: Weltvertrieb im F i lmverlog der Autoren, Tengstrasse 33 ,  8000 Munchen 40, GERMANY Tlx : 5 2 1 5637 ; Fax : 38 1 70020 
1 98 1  1 35 mm.  1 Renkl i-colar 1 1 07' 1 968 kuşağ ı gençlerinin çoğu gibi, iki kızkardeş te toplumu 

değiştirmek ve yeni bir dönemin öncülüğünü yapmak amacıyla 
politik harekete katı l ırlar. Kardeşlerden her biri, 1 968 

devriminde farklı görevler üstlenirler. Içgüdüleriyle hareket eden 
Marianne yeraltına inerek teröristlere katı l ı rken, daha gerçekçi olan 
juliane, devrim öncülüğünü feminist bir gazetedeki işi aracıl ığıyla 
sürdürmeyi seçer. Pek çok alanda aktif görev alan juliane'nın 
yaptıkları, terörist harekete katılan Marianne' ın eylemlerine kıyasla 
son derece ı l ıml ı  kalır. F i lm, Marianne'ın tutuklanıp hapse 
atılmasından sonra, juliane'n ın kızkardeşini ziyaret etmesiyle doğan 
ilişkileri üzerinde yoğunlaşır .  juliane kendini, aile ve arkadaş 
çevresinden soyutlayarak tüm ilgisini kızkardeşi Marianne' ın 
yaşamına yönelti r. Bu süreç içerisinde, hem kızkardeşi hem de kendi 
yaşamıyla i lgi l i pek çok şeyi daha iyi anlar. Marionne' ın oğlunun 
sessiz varlığı filme yeni bir boyut getirerek, dramatik etkiyi 
kuwetlendirir . . . 
"Kızkardeşler" filminde olduğu gibi, von Trotta'yı uluslararası bir üne 
kavuşturan KURŞUN YILLAR - ALMAN KIZKARDEŞLER'de de aynı 
tema ele al ın ı r  ve fi lm iki kızkardeş arasındaki il işkinin etrafında 
yoğunlaşır. von Trotta'n ın, "Kızkardeşler" fi lm iyle ilgil i çalışmalarını 
bitirdiğ i sırada, annesinin o güne değin kendisine hiç sözünü 
etmediği bir kızkardeşinin olduğunu öğrenmesi garip bir rastlantıdır. 
Yönetmen KURŞUN YILLAR - ALMAN KIZKARDEŞLER'de Christine 
Ensslin ve onun "terörist" kızkardeşinin deneyimlerinden yararlanmıştır. 
Çocukluktan başlayarak, 60'1ı yıllara kadar, iki kızkardeş arasındaki 
il işkinin tahli l i , bu film in özünü oluşturur Politik açıdan birbirlerine ters 
düşseler de yaşamları sürek� i. olarak kesişmektedir. Bader·M�inhof 
olayı anı larda henuz tazelıgın ı  korurken, Alman yaşamında onemli 
yer tutan terörizm dünyasını öyküsüne merkez olarak almakla 
KURŞUN YILLAR - ALMAN KIZKARDEŞLER, açıkça, "Katharina Blum" 
ve "Christa Klages" filmlerinin politik bağlamına döner. Yönetmen 
von Trotta, 1 98 1  Venedik Fi lm Festivalinde Altın Aslan ödülü 
kazanan bu fi lmini "Geçmişin varl ığını sürdürmesi hakkında rahatsız 
edici bir fi lm" diye tanımlıyor. Sonuçta fi lm ailenin, feminizm in, ve 
yaşamsal çelişkilerin yoğun bir incelenmesidir. 
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A long
_ 
with most of their generotion, two sisters ;oin the 

politıcal mavement of 1 968, eoger to change society and 
usher a new ero. Each of the sisters stirs the 1 968 

revolution in a different way: Morionne is impulsive and goes 
underground to live os o revolutionory terrorist, while )ulione is 
procticol and chooses to usher in the revolution from her post at o 
feminist newspoper. julionne works os on octivist in o number of 
oreos bul her activities seem conservotive when ploced next to the 
terrorist octions of her s ister. After Morian ne 's arrest and 
imprisonment, the film focusses on the emerging relotionship 
between the two sisters os julione visi/s Morionne in the ;ai/. julione 
isolates herself from family and friends os she contemplotes the 
pottem of her sister's life. Through this process, she comes to o 
deeper unders/anding of her sister and her own life as well. 
Rivetting in its dromotic power, the film goins on added dimension 
with the inclusion of the sileni presence of Morionne's son . . .  
"Sisters' ploced the relationship of two sisters at the centre of its 
discourse, on idea that von Trotto wos to retum in DIE BLEIRNE ZEIT, 
the film that morked her breokthrough onto the international stoge. 
Remorkably, ofter she had finished work on "Sisters', von Trotto 
discovered that she had o sister whom her mother had never 
mentioned to her. The director bosed DIE BLEIRNE ZEIT on the 
experiences of Christine Ensslin and her "terrorist" sister. The 
relotionshıp between the two sısters, from childhood through the 
1 960s, pulses ot the core of this introspective film. Although they stand in opposition to eoch other politicolly, their lives continuolty 

converge. DIE BLEIRNE ZEIT retums to the explicit politicol context of 
"Kothorino Blum" and "Christo Kloges", plocing its story within the 
world of terrorism so centrol to German life ot that moment in time 
with the Boder-Meinhof story stili fresh in people's minds. Director

' 

von Trotto deseribes her Golden Lion winner ot the 1 98 1 V en ice 
Film festival os "o disturbing film obout the continued presence of the 
post". Altogether, the film is o riveting exominotion of family, 
feminism and fatal conflicts. 
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KORKU VE AŞK- ÜÇ KIZKARDEŞ 
PAURA E AMORE 
FEAR AND LOVE - THREE SISTERS 

Y�/Diredor: Morg?�ethe von Trotta Sena�(Sc�play: Dacia Mara in i ,  Margerethe von Trotta Görüntü Yön./ Cinema1ography: 
Gıuseppe Lancı Kurgu/Edıting: Enzo Meniconi Muzık/Musıc: Franco Piersanti Oyuncular/Cast: Fanny Ardant, Greta Scacchi ,  Valeria 
Golino, Pete� Simonischek, Sergio Castell itto, Agnes Sora/, Paolo Hendel, Jan-Paul Biczycki Yapırncı/Producer: Angelo Rizzoli Ya
pım/Production Co.: Erre Produzioni - Reteitalia Spa (Rame). Bioskop Fi lm Gmbh (Munich). Cinemax-Generole D'lmages (Paris) Dünya 
Haldan/Export Agent: Medusa Distribuzione, Vio Barnaba Oriani 22 , 1-00 1 97 Roma, ITALY ; Tlx : 6 1 2093 ; Fax : 874 325 
1 988 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 1 1 2 '  

P cıv�a :  70'/i yıl ların sonlarında italya'n ın kuzeyinde küçük bir 
unıversıte kasabası. Velıa, Marıa ve erkek kardeşleri Roberto, 
kızkardeşleri Sondra'nın 1 8 . doğum günü için bir parti 

verirleL Bu sakin ve mutlu kutlama ortamında başlayan o,l�ylor dört 
kardeşın de yaşamlarını etkıleyecektır, Velıa, genç fizık ogretmeni 
Massimo'ya aşık olur; Moria'n ın içi yeni bir aşk bulma arzusuyla 
kıpır kıpırdır; Sandra tüm güçlük/ere ve cesaret kırıcı engellere karşın 
tıp eğitimini sürdürmeye karar verir. Evli olan Massimo, iki büyük 
kızkardeşinin tutkularının odak noktasıdır; ancak o kendini tümüyle 
aşka adayamamaktadır. Roberto'ya gelince, o da kendine uygun 
olmayan bir kadınla evlenecek ve geçen zaman bu düşüncenin 
doğruluğunu kanıtlayocaktır . . . 
Aldatmalor, zarif sapıklık/or, tutkulu değiştokuşlar tinsel özlemler ve 
hayal kırıklıkları gibi zaman içerisinde farklı dokular/o işlenen bu 
karmaşık ilişkiler ağı, 80'/erin melankçılik ve bölük pörçük bir 
güneesini oluşturuL Anton Çehov'un "Uç Kızkardeş" adlı oyununun, 
özgün ve çağdaş bir uyarlaması olan bu fi lm, oyundaki belli başlı 
karakterleri ve insanın ideoloj iye ve kendi berıl iğine yabancı/aşması 
kavramının oluşturduğu ana temasın ı  korur. "Uç Kızkardeş'te Çehov, 
"Kendi başına mutluluk yoktur. Gerçek olan tek şey ona ulaşma 
tutkusudur' d iyor. Bugün benim üç kızkardeşim ,  Çehov'un sözlerinin 
geçerli olmadığını kanıtlamak istercesine başkaldı rıyor ve yaşamaya 
çalışıyorlar. Ancak onlar da acı gerçeğin ıstırabından paylarını 
alı�orlor. Vaadettiğini vermeyen bir geçmişten ve canavarlar 
doguran bir gelecekten oluşan çifte hapishanelerinde dolanıp 
duruyor/or', diyor von Trotta ve çağdaş 'feminizm-sonrası' yaşamın 
içerdiğ i çelişki ve karmaşayı kendisinden beklediğimiz bir sivrilik/e 
anlatı rken sözlerini 'Bu benim, bizim torihimizdir" diye bağlıyor. 

P avia, o smail university town in the north of ltaly, lawards the 
end of the Sevenfies. Velio, Maria and their brother Roberto 
give a party for their sister Sandra 's eighteenth birthday. The 

events set in matian during this apparently happy and ca/m 
cefebration wi/1 affect the lives of all four siblings. Velia wi/1 fal/ in 
fove with Massimo, a young physics professor; Maria feefs the 
stirrings of deosire for a new /over; Sandra wi/1 decide to persevere 
in her medical studies in the foce of difficulties and discouragement. 
Massimo, afreody married to sameone else, becomes the pivot of 
the desires of the two o/der sisters, but he cannot commit himself in 
fove. As for Roberto, he wi/1 marry a woman to whom he is not 
suited; time wi/1 only confirm him in this reolization . . .  
This complex web of relationships, betrayafs, delicoteferversions, 
passıonate exchonges, spiritual fongings and persona 
disappaintments is worked out over several years, with multiple 
threads interwoven, momentari Iy lost and recovered in a 
frogmented, melancho/y chronicle of the Eighties. The film, a Free 
and modern adaptation of Anton Chekhov's play 'The Three Sisters", 
maintoins the pfay's feading characters and i ts basic theme, that of 
ideological and existential disillusionment. 'Happiness as such does 
not exist. Only the desire to have it is real', Chekhov wrote in 'Three 
Sisters'. 'Taday, my three sisters rebef and try to live as if Chekov's 
saying was no fonger true. But, little by little, they suffer the bitter 
truth. They evofve in a doubfe prison: a post which has not kept its 
promises, and a future which is engendering monsters. /t's my 
history, ours', says von Trotta who, with all the ocuity we have come 
to expect of her, has crafted an absorbing partroyal of all the 
confusions and contradictions involved in contemparary 'post
feminist" living. 
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DÖNQ.Ş - AFRiKALI KADlN 
DIE RUCKKEHR - L 'AFRICANA 
THE RETURN 

Yönetmen/Director: Margarethe von Trotto Senaryo/Screenplay: Margarethe von Trotto Görüntü Yön./Cinematography: Tonina Delli Colli 
Kurgu/Editing: N ina Borogli Müzik/Music: Eleni Karoindrou Oyuncular/Cast: Borbora Sukowo, Stefonio Sondrelli ,  Somy Frey, Jan Biczycki, 
Alexondre Moushkine, Jacques Sernos, Kodidio Diarro, Pierre Deny Yapımcı/Producer: Augusto Cominito Yapım/ Production Ca.: Sceno 
Group (Roma), Bioskop Fi lm (München) ,  Rochel Prod. (Paris), RAl Rodiotelevisione ltoliono Dünya Haklani Expart Agent: Weltvertrieb im Film· 
verlag, Rombergstr. 5, D-8000 München 40, GERMANY ; Tlx : 5 2 1 5637 
1 990 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 04' 

B ir siyasi muhobir olon Victor doktor Marthe'yla evlidir . Ancak 
karısının en yakın arkadaşı Anna'ya aşık olur ve duyguları 
karşı l ıksız kalmaz. Kendini aşağılanmış hissederek 

umutsuzluğa kapılan Martha tek başına Afrika'ya gider. Yıllar sonra 
geri dönerek Anno'yla buluşur. Anno hastadır .  Yıl lar süren bir ayrı l ık  
ve içlerinde biriken ama asla ifade edilemeyen kinin ardından eski 
dostlukları yeniden filizlenir. iki kadın  duygularını birbirlerine 
anlatarak an layış ve paylaşmaya dayalı bir i l işki kurarlar. Böylece 
tutku, acı kişisel çatışmaıar ve suç geçmişte kal ır . . 
DÖNÜŞ duygusal çalkantıların, gerçekle düş, tutkuyla kıskançlık, 
sevgiyle nefret, mantıklıyla montıksız arasında süregelen çelişkiterin 
fi lmi . Bu, büyü ve gizemin canalıcı bir rol üstlendiğ i ve en azından 
bir süre için intikam isteğinden, hatta hastal ıktan daha güçlü olduğu 
bir çel işki . Bu film, von Trotta'n ın 1 978'de yaptığı 'Christa Klages'ın 
Ikinci Uyanışı" gibi politik ağırl ıkl ı filmlerinden, "Kurşun Yıl lar" gibi 
insan duygular ın ı işleye� ternalara yöneldiği film iere doğru atılmış 
ılerı bır adım .  von Trotta n ın  yonetmenlık yaşamında yenı b i r  donem 
başlaton son derece kişisel ve özel filmlerinden bir diğeri . "DONUŞ 
se.vgi ve dostluk hakkında bir f i lm," diyor yönetmen ve ekliyor: 
'Oyküdeki adam yaşamındaki iki kadın ın arasında kalmış. Bunlardan 
biri ayd ın  özellikleri sergileyen Martha, diğeriyse tatlı ve çok daha 
basit bir kadın olan Anna . Burada anlatmak istediğim şey, onun iki 
kadına da duyduğu gereksinim; her ikisinden de farklı şeyler istiyor. 

·Bu iki kadın ın birbirini tamamlamasını istedim, böylece aralarındaki 
ilişkinin bitmesi onlara çok daha fazla acı verecekti . Benim için bir 
kadın dost tarafından aldatılmak bir erkek tarafından aldatılmaktan 
çok daha kötüdür. Çok sevdiğiniz biri bile olsa, bir erkeğin eninde 
sonunda sizi aldatması beklenen bir şeydir .  Oysa bir kadın 
arkadaşlo durum farkl ıdır . Dostluk sözcüklere gereksinme duyulmayan 
bir şeydir; tam ve içten bir güvene dayanı r . "  
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V ictor, a political journalisi married to Martha, a doctor, 
fal/s in love with his wife's best friend, Anna, who is alsa 
in love with him. Martha, desperale and humiliated, 

leaves for Africa alone. Many years later, she retums and meets up 
again with Anna, who is now il/. After years of separation, of 
accumulated and never-expressed rancour, !heir old friendship 
begins to flourish again. The two women manage to explain their 
feelings to one anather again and to reconcile their old relationship 
bosed on a new sense of shared understanding. Passion, bitter 
personal conflict and guilt are thus repressed and buried forever . . .  
DIE RÜCKKEHR is a story of emotional turmoil - of continuous conflict 
between reality and unreality, passian ond jealousy, love ond hale, 
the rational ond irrotional; a conflict in which magic and the 
esateric play a central role and are, ai leasi for o time, more 
powerful than the thirsl for revenge or even sickness. lt marks a 
further step away by von Trotta from the earlier palitical focus of 
films /ike 1 978 's "The Second Awakening of Christa Klages" 
lawards the human-emotion themes of 1 98 1 's "German Sisters'. lt is 
one of her movies which are much more personal and fntimate, a 
new phase in the directing career of von Trotta. "DIE RUCKKEHR is 
a film about love and about friendship", says the director and adds: 
"the man in the story, is tom between the two woman in his life, 
Martha, sameane who is intellectually much more critica/ and Anna 
who is very sweet and uncomplicated. What 1 want to show is that 
here he has two woman that he must have, he needs same things 
from one and others from the other. 1 wanted there to be two 
complementary women so that, when their relationship came to an 
end, it would turn out to be much more painful for both of them. For 
me, belroyal by a woman friend hurts you more than if it were by a 
man. You expect a man lo betray you sooner or later, even the one 
you love most. But it's di ffereni with a womari friend. Friendship is 
something that doesn 't need words; it's based on implicit, total trust. " 
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ANDRZEJ WAJDA 

6 lVIort 1 929'do Polanya'da Suwolki'de doğdu . Bir süvori suboyı olon 
bobası 2. Dünya Savaşında öldü. 1 6 yoşındon 50nro kiliselerin iç . duvarlarını resimiemek le dohıl olmak uzere çeşıtlı ışierde çalışan Woıdo, 

bir yondon do Polonyo direnişçi leriyle birlikte. sov.�şlı. _Savaştan S<lnro 1 Crocow 
Guzel Sanotlar Akodemisinde ( 1 945-4BI resım ogrenımı , Lodz YukseK Sınemo 
Okulu'nda ( 1 950-521 yönetmenlik eğilimi �ördü. Doho sonra 'Borsko Sakağındon 
Beş Çocuk' filminde Aleksonder Ford'un osıstonı olarak çalıştı, Ford ıse, 
Woido'nın 1 954 yılında eerçekleştirdiği ilk konulu filmi 'A Generatian ( _Bi r  
Kuşak'ın so not Y,Önetmenligini üstlenmişti . Woido'nın yapıtları Batı'da buv.uk . _ .  
ölçüde izlenen ılk sovoş sonrası Polonyo fılmlerı orasında yer olorok onu hok eHıgı 
uluslarorası üne kavuşturdu . Yönelmenin doho sonra sinema ve lV için 
gerçekleştirdiği filmler tema ve içerik açısından büyük çeşitlilik gösterdi . 1 972'de, 
genç sinemocılorı yüreklendirmek omocıylo Film Pelski'nin bir cfolı dorok kurulan 
'F ilm Un it X' in boşkonlığıno , 1 979'do Polonyo Sı nemacılar Sendıkası , Boşkonlığına seçilen Woido Polonyo'doki politik d�rum nedeniyle 1 98 1  de her 
iki görevinden de istifa etmek zoruneo kaldı .  1 98 1  de oskerı ıdarenın yo.nelımı 
ele olmasındon sonra Woido çalışmalarını tiyatro oyunları ve yabancı studyolario 
artok gerçekleştirdiği film yapımiarı üzerinde y�unloşlı�dı . Kısa bir zornon s.onro 
yurt dışına çıkmak zorunda �olon Woido Porıs e yerleştı. 1 983 yılınde hukumet 
Woıdo' nın stüdyosunu feshederek 'f i lm _Unil X'i dı:,vletleşlirdi . �olonyo dışında 
birkoç film yönetlikten sonra ı 986 do ulkesıne dondu. ı,989 �n ooşlorındo, 
Askeri Cunto'nın ortadon koldırılmosındon ve Dayanışma nın guç kozonorak 
Polonyo hükümelinde söz sahibi olmasındon sonra, yeni Polonyo Halk 
Cumhuriyeti 'nde Senotör'lüğe seçildi. Yönetmen, pofitik sorumlulukları ve 
yorgunluğu nedeniyle 'Korczok'ın son filmi olduğunu söylese de orkodoşlorı ono 
ınonmıyorlor. 
Woıdo çoğ ım ızın en bol ödüllü yönetmenlerinden biridir. 'Ashes and Diomonds 1 
Küller ve Elmoslor' ı 959'do Venedik'te F ipresci Odülü; 'Londscope After Bonle 1 
Savaşton Sonraki Görünüm' 1 970'de Milo)lo'do Altın Küre; 'The Wedding 1 
Düğün' .1 973'te San Sebostion'do Gümüş lstirid�; 'The Lond,of Promise 1 
Vaatler Ulkesi' ı 975'te !VIoskovo'do Altın lVIoda , Chıcogo do Altın Hugo; 
'!VIoids from Wilko 1 Wilko'lu Genç Kızlar' 1 97 'de Yobcincı Film Oscar 
odoyı . . .  ve liste böylece uzoyıp gider. 
Woıdo'nın bir üçleme oluşturan ilk filmleri - 'Pokolenie 1 Bir Kuşak' ( 1 954), 
'Konol' ( 1 957) ve 'Popiol i Diomenl 1 Küller ve Elmc;ıslor' ( _ı958J - Polonyo , 
sinemosında bir dönüm noktası oluştururken, Woıdo yı do onemlı bır Avrupo lı 
yönetmen olarak ton ını. Duygusol bir tarih yaklaşımı , romantik bir insan yozgısı 
kavramı 9.!_bi, Woido'nın yaratıcı kişiliğinin ilk belirein özelliklerini bu filmlerde 
görürüz. (,:eşitli biçimler olon Woido'nın eserleri çogımızın farklı evrelerını v;:ınsıtır; 
�oğdoş konulu filmleri_� tarihsel filmler;_ yoyr,ıın bir toplumsol olayın ele olındıgı 
ti lrrileri , , inson.lorın en ozel denı:vımlerı uzerınde Y.<?Sunloşon fılmler ızler . 
Woido nın tüm yapıtlarında dıger bır bırleşlırıcı oge de onun yazınsol ve so_nolsol 
koynaklara bofı lı lıgıdır. Büyük bir böl�mü edebiY.oHon koynoktanon filmlerının 
resimsel yönü Romantık sonol gelenegınden esınlenmıştır .Fılmlerındekı genel 
eğr iimi belirleyen, büyük tarihsel sentezleri, mecazları ve sembollerı yonsıtmosıno 
bfonok sağlayocak biçimde seçtiği lemalord ır. Sürekli ()lorok bireylerin ve . . guruplorın yollarının kesişmesıyle, -koderlerınde bır donum noktası oluşt�ron, lropk 
sonuçlu olovloro yönelir. F i lmlerinde ölüm, yoşom, oşk, yenilgi , bir seçım yopmo 
rorundo kalmanın tropk i kilemi ve büyük hayalleri gerçekleştirmenin olonoksızlığı 
�ibi insanın varoluşunun temel motifleri _içiçe �şlenmişlir. Tüm bu motifler, hotto aşk 
�ibi son derece oznel duygular bıle tarıh baglamında ele alınmıştır. 

FiLMLERi / FILMOGRAPHY 

1 955 Pokolenie 1 A Generolian 1 Bir Kuşak 
ı 957 Konol 
1 958 Popiol i Diomenli 1 Ashes. and Diomonds 1 Küller ve Elmoslor 
1 959 Lotno 
1 960 Niewinni Czorodzieie 1 Innocent Sarcerers 1 Masum Büyücüler 
1 96 ı  Samson 
ı 962 Powiotowo Lody Mokbet 1 The Siberian Lody Mocbeth 1 

Si biryol ı Lody !VIocbeth 
L'omour o vingl ons: Worszowo 1 Love ol Twenty: Worsow 1 
Yirmi Yoşındo Aşk: Vorşavo 

ı 965 Popioly 1 Ashes 1 Küller 
1 967 Gotes to Porodise 1 Cennetin Kapıları 
ı 968 Wszystko no Sprzedoz 1 Everything for So le 1 Herşey Satı lı k 
ı 969 Polowonie no Muchy 1 Hunling F lies 1 Sinek Avı 
ı 970 Kroiobroz po Bitwie 1 Londscope After Bonle 1 Savaşton Sonraki Görünüm 
ı 971 Brzezino 1 The Birch Wood 1 Koyın Orman ı 
1 972 Wesele 1 The Wedding 1 Düğün 
1 973 Pilatus und Andere 1 Pi lote o nd Others 1 Pilotus ve Diğerleri 
1 97 4 Ziemio Obiecono 1 Lond of Promise 1 Vaatler U lkesi 
1 977 Czlolvick z Mormur 1 Mo n of Morble 1 Mermer Adam 
1 978 Bez Zwieczulenio 1 Rough Treolmeni 1 Uyuşturmodon 
1 979 Ponxiy z Wilko 1 The Young Girls of Wilko 1 Wilko'lu Genç kızlar 
1 980 Dyrygent 1 The Conductor 1 Orkeslro Şefi 
1 98 1  Clzowiek z Zelozo 1 Man of Iran 1 Demir odom 
1 98 2  Donton 
1 983 E in Liebe In Deutschlond 1 Love in Germony 1 Almanya'da Bir Aşk 
ı 985 Kroniko Wypodkow Milosnych 1 Chronicle of Amorous Accidenls 1 

Aşk Olayları Günlüğü 
1 987 Biesy 1 Les Possedes 1 Ecinniler 
1 990 Korezak 8 orn in Suwolki Po/and on 6 March 1 929. Son of o covalry officier who 

wos kil/ed in the WW2, Wajdo faught with the _Po/i sh Resi7tance .From the 
age of sixteen whi/e working in o successıon of 1obs ıncludıng paıntıng 

church interiors. After the wor, he stuaıed paıntıng ot Fıne Arts Academy of Crocow 
1 1 945-48} and film directing at Lodz High School of Cinemaf(!9rop_hy_ ( 1 950-52}. 
He became Aleksander Fora's assistant on 'Piotko z ulicy Barskiej / Five Bays from 
Barska Street' and Ford wos the artistic sup_ervisor on Wojdo 's first feoture, 
'Pokolenie / A Generation' 1 1 954}. Wojda's features were among the. first post
wor Palish films to be widely seen ın the West and desrvedly brought hım 
international occ/oim. His subsequent work for the cinema and N has been 
remorkab/y diverse in theme and content. Elected choirman of Film Unit X - o 
production branch of Film Po/ski meant to _encouroge young_ fılmmokers - ın 1 972, 
and President of the Polish Filmmakers Unıon ın 1 979, Wojdo had to resıgn these 
two functions in 1 98 1 becouse of the polıtıcal sıtuotıon ın Po/and. In .' 98 7 , 
fallawing impasition of martiol low, he concentrated on theatrıcal projecls ın Po/and 
and on 1ilm productions in cooperotıon wıth non-Polısh studı,os. Wo1da soon seffled 
in exile in Paris. In, 1 98 3 the povernment dıssolved _Wo1da s studıo and fılm 
production group Film unit X . In 1 986, ofter dıreelıng several fı/ms outsıde Po/and, 
Wajda returned to his native country. With the abolıs1ıment of the_ Mılıtory )unto ın 
early 1 989, when SolidarifY. rose to share power and respons,ıbılıty ın the Polısh . government he wos electeCJ Senotor of the new Po/i sh People s Republıc. He ıs sa ıd 
to have d�lored that, because of his po/itical responsibilities, and becouse of his 
fotigue, 'Korczak' would be his last film. His friends do not believe hım. 
He is one of the most aworded film-makers of our time: 'Ashes and Diamonds' 
1 1 959} took the Fipresci Prize in Venice; 'Landscape After Baffle' 1 1 970} the . Golden Globe in Mi/an; 'The Wedding ' 1 1 973} ihe Silver Conch ın Son Sebostıan; 
'The Promised Lo nd' 1 1 97 5} the Go/d Meda/ in Moscow and the Golden Hugo ın 
Chicago; an Academy award namination for 'Maids from Wilko' in 1 978 . . .  the 
list is endless. 
Wajdo 's first feature films which form o trilogy_ - 'Poko/enie' 1 1 954}, 'Kanal' 1 1 957} 
and 'Popiol i Diament' ( 1 958} - establıshed-liım as o mo1or Euro�an dırector and 
markeel o turning point in Polish cinema. In these fılms we see the foundotıon of 
Wajda's own artistic stamps, his creoture method, whıch consısts o,f an emotıonol 
opproach to history, o romantic canception of human fate. Wa1da s work reveals 
many forms and mony layers of our time: histarical films alternafe wıth fılms on 
contemporory subjects; lilms with o brood socıol sweep_ alternafe wıth hlms that , cancentrole on intimate human experiences .. Anather unıfyıng _element ın . Wa1da_ s 
oeuvre is his foithfulness to literaıy and ortistıc sources. A sıgnıfıcont portıon of hıs 
films come from literoture, while the pıctorıal OSFJ!=Cf fınds ıts ınspıratıon ın the 
romantic artistic tradition. The offinity among his films is determined by o choıce of 
the themes which enables him to depict greot historical syntheses, metaphors and 
symbo/s. He is constantly drawn to those moments in the destinies of individuals and 
groups that are crossroads of events . with tragic consequences. On h ıs fılms the 
main motifs of human existence are ınterwoven - deoth and /ıle, love, defeot and the 
trogic dilemma of having to choose, the impossibi/ity of reolizing weot aspirotions. 
Alrthese motifs are subOrdinated to histoıy, even o lee/ıng os sub1ectıve as love. 
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VAATLER ÜLKESi 
ZIEMIA OBIECANA 

Yönetmen(!'irector:
_ 
Andrz:i yYaida .Senaryo/Screenplay: Andrzei Waida Görünlü Yön./Cinematography: Witold Sobacinski 

Kurgu/Edıting: Klosınskı Muzık/Musıc: Wo i� iech Kilor Oyuncula�(Cast: Daniel Olbrychski, Wa/·cieclı Pszoniok, Andrzei Seweryn, Anna 
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' 

1 97 4 / 35 mm. / Renkli-colar / 1 80' 

P olonyal ı  asil Koral Borowiecki, Alman Maks Baum, ve Yahudi 
ışadamı Moryc Welt ucuza kapattıkları ortak arazileri 
üzerinde modern bir tekstil fabrikası kurmaya karar verirler. 

Esas sorun_ bu iş !çin serekl i  olan kapitali sağlamaktır. Koral, 
arıstokratlıgın sagladıgı olanakları değerlendirer�k başka girişimlerde 
de bulunabılecel<.ken ,  arkadaşlarıyla kalmayı _yegler; ne vorki bu 
şekılde kredı bulması çok zayıf bir olosılıktır. Büyük para sahibi 
Yahudı banker ve yatı rımcılar, Polonyalı ların fabrika kurmaya 
n iyetlenmeden önce uygarlaşmalorı gerektiği görüşündedirler. Zaten 
ışietmeyi çalıştırabilmek için yeterli hammaddenin sağlanabi leceği 
konusunda da ikna olmuş-değillerdir. Koral, Hamburg'a gelecek: her 
ı;,orti Amerikan pamuğ� için _ _?lınan gümrük vergisini� -bir fıaka içinde � 25 oranında artacogın ı  ogren ır . Moryc Ham?urg o giderek 
uretı_mın ılk aşaması ıçın şereklı olon pamuk baglantısını sağlar. 
Çeşıtlı dalaverelerle kredi de bulur. Koral, karıs ın ın çeyizine el koyar; 
Maks ıse babasından bir m iktar borç alır. Bütün bu poralar da yeterli 
olmayınca, uç kafadar bu kez de oldukça riskli işlere girişirler . . .  
Çarlık yönetimi ahında Lodz kentinin incelendiği VAATLER 
ULKESI nde, kentın uç (arklı halkı, Lehler, Almanlar ve Yahudiler birer 
kahramonla temsil edi l i r .  Yirminci yüzyı l ın başlarında Polanya'n ın 
yaböncılar foralından acımasızca sanov.ileşti rilmesin i  çok canl ı  bi r  
şekild_e yansıtan filrıı. Waida'n ın 50'1erde yaptığı politik filmiere de 
bır donuş sov.ı l ı r .  Yonetmen bu filmde endüstrileşme çağın ın 
g�çlükleriyle_ büyük yatı rımlarm çoŞdaş sorunların ı  kıyaslor. F i lm, bu 
d()nemden oneekı selaletı gozle.r onune sermesiy�e bir tesell i ,  ya da 
guncel ekonomık polıtıkaların şovalye maceracılıgıno karşı bir uyarı 
gıbı algılanobıl ır . Ne de olsa Vaido, vatanı Polanya'da böv.le 
sorumsuzca yapılan birkaç yatırıma şahit olmuştur. Belki de !i lmin 
yöneldiği esas izleyici, h�r soruna v.ühek sesle vatanseverliklerin i  ilan 
ederek yaklaşan Polanya dakı entellektuel tabakax:dı .  F i lmdeki en 
olumsuz karakteri Polanya asi lzadesi Koral çizer. Bütün eylemleri 
ahlak dışı ve bunu büyük bir doğall ıkla yapar. Korol 'u 
değerlendirirken kalıtımsal bir ahlak anlayışından söz etmek oldukça 
güçtür. F i lmdeki_ cJiğer karakterler de ondan daha iyi değildir. 
fşç ı lerıne çok kotu bır  bıçımde davranı rlar. Bu şortlar altında, Müller 
ku.ruluşunun bır Polonyalı ,  bir Alman ve bir Yahudi'den oluşan 
yonetım kurulu toplantıdayken , dışarıda işçilerin büyük bir gösteri 
yapması hiç de şaşırtıcı değild ir .  F i lmin sonunda kızı l  mendilli , kanlar 
içinde_ ?_ir i_şçin in_ 9.östericilerin cesetleri orası�da düşe kalka 
yurudugunu goruruz. V�TLER ULKESI Va/'da nın Polanya'daki 
ışçılerın kaderını ele ald ıgı daha sonraki ilmlerin in bir ön hazırlığı 
olarak değerlendirilmelic:llr. 
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T he Polish genlleman Koro/ Borowiecki, the German Moks 
Bo um, . ona the jewish businessman Moryc Well decide that 

. on thelf ıoıntlyowned, cheoply acquired property, they wi/1 
estobhsh o modern textile foctory. Their main problem is how to 
ocquıre the necessary capital. Becouse of his oristocrotic 
bockş;round, Koro/ could ioin other enterprises foo, bul he stoys with 
hıs frıends, olthough there ıs lıffle hope that he can ocquire eredil this 
woy. jewish bankers and investors have the most money, and they 
ho/d the vıew that Po/es should become civilized first and bui/d 
foctories lo ter. In ony event, they are not convinced that the plani 
wı/1 have suffıcıenf omounf of row moferiol for its operofion. Koro/ 
fınds out that the cusfoms duty on o shipmenf of American calfon 
omvıng to Hamburg wi/1 rise by 25 % in one week. Moryc goes to 
Hamburg_ and ocquires the shipmenf which covers the initiol period 
of operofıon. He o/so orronges o loon by vorious monipulotions. 
Koro/ uses his bride's dowry, while Moks obtoins some money from 
h ıs fother. Sınce even thıs much money is not quite enough the three 
enter other dubious dea/s . . .  

' 

A study of Lodz under Tsorist rule, i ts population cansisiing equolly 
of Po/es, Germons and )ews, with o protogonist to represenf eoch, 
ZIEMIA OBIECANA offers o vibront occounf of the brutol 
industriolizofion of Po/and by foreigners in the early twentieth 
century. lt morked o refurn for Woido to the politicol themes of the 
Fıftıes. Here the dırector compores the difficulties of the age of 
industriolizotion with the contemporory problems of large 
ınvestments. The fılm could be considered o cansolation (becouse if 
shows the former squolor), or o worning ogoinsf covolier 
odventurism in economic po/icies. After all, Woido wos witness to o 
number of ir�esponsible invesfmenfs in his notive Polo�d. Perhaps the 
prımory oudıence of the fılm wos that loyer of Po/and s intellectuols 
who opprooched every problem by loudly procloiming their 
potrıotısm. Koro/, the Polish noble_mon, is the most negotive figure in 
the fılm. Every one of hıs octıons ıs ımmoro/, and this is coupred with 
o guıleless behovıor. lt would be difficult fo mention ony hereditory 
morolif'i in connecfion with him. The others are not much beller 
either. They treof their workers in the most immoral woy. Under such 
cırcumslonces it is not surprising that while the boord of directors of 
the Mu/ler ent�rprıse - Po/es, Germons, jews - have their meefing, o 
huge workers demonstrofion tokes P.loce outside. At the end ol the 
fılm we see o bleeding,_ red-kerchiefed worker stumbling among the 
deod demonstrotors. ll ıs ımp<?rtont fo remember that with ZIEMIA 
08/ECANA Woido wos making preporotions for his loter works 
dea/ing with the role of Polish workers. 



UST ALARA SA YGI POLONY A 

TRIBUTES POLAND 

UYUŞTURMADAN 
BEZ ZWIECZULENIA 
ROUGH TREATMENT - WITHOUT ANESTHETIC 

Y�/Director: Andrzei Waida Senaryo/Sc..-ıplay: Agnieszka Holland, Andrzei Waida, Krzysztof Zeleski Görüntü 
Y�./Cınematogrophy: Edward Klesinski Kurgu/Editing: Halina Prugar Müzik/Music: jerzy Derfl, Woiciech Mylynarski Oyuncular/Cast: 
Zbıgnıew Zaposıewıcz, Ewa Dalkowska, Andrzei Seweryn, Krystyna Janda, Emi l i? Krakowska, Roman Wilhelmi ,  Kazimierz Kaczor, lga 
Mayer Yapımcı/Producer: Wıeslawa Starska, Anna Wlodarczyk Yapım/Production Ca.: Zespoly Fi lmowe Un it X Dünya Haldan/Export 
Agent: Film Polski, Mazowiecka 6/8, ()(}950 Warsaw, POlAND ; Tlx : 8 1 3640 ; Fax : 48 22 27 57 84 
1 978 / 35 mm. / Renkli.Color / 1 1 4' 

J erzy Michalawski, kı rkıncı yaşının ortalarında , uluslararası 
konularda uzmaniaşmaya çalışan, başarı l ı  ve popüler bir lV 
muhabiridir. Kendi ayrıcal ıkl ı  konumundan emin, Polanya ile 

Batı Avrupa toplumlarının karşılaştırıldığı bir lV söyleşisinde özgürce 
konuşur. Ancak sistemi eleştirmesi gözden kaçmoyocoktır. Odasına 
döndüğünde, dışlandığını önceleri daha az, g iderek daha yoğun bir 
biçimde hissetmeye başlor: Sürekli abanesi olduğu Batı dergileri artık 
eline geçmemeye başlar. Ozel işlerine el konulur; odası bir 
başkasına veri l ir . Sonunda kendini işsiz bulur. Tam olarak 
bilemediği, ve karşı kayamaYıocağı güçler taralındon meslek hayatı 
paramparça edilirken, 1 5  yı l ık evl i l iği de karısı Eva'nın 
sadakatsizliği yüzünden sona ermiştir. Tek başına kalan jerzy, 
giderek alkol batağına saplanorak dedikodulora hedef olur. En acısı 
do karısının sevgil isi , ahlaksız, lırsotçı ve mil itan bir parti üyesi 
gençle iş alanında rekabete girmek zorunda kalmasıdır. . .  
Polanya haber medyasındaki politik yozlaşmaları i rdeleyen

, UYUŞTURMADAN lilmınde Andreı Vaıda, kahramanını 70 !erin 
sonunda, manevi bir başluk içindeki Polanya'da ölümcül bir 
yolculuğa gönderir . F i lmin i lk sahnelerinde jerzy, kendini beğenmiş 
ve acımasızdır . Giderek özgüvenin i ,  daha doğrusu kişi l iğini 
yitirdikçe, ona duyduğumuz yakınlık artar. Görünüşte idealist ve 
eşitliğe dayalı bir toplumda böylesine bireysel ve insanlık dışı bir 
zulümün boyutlarının s ın ı rsız olabileceği olası l ığ ı karşısında izleyici 
]erzy'nin öfkesini şoşkınl ığını, ve düşkırıklıklarını paylaşmaya başlar. 
Vaida'nın medyanın sorumluluklarını tartıştığı ve ardarda yaptığı üç 
filmden idiğerleri 1 977'de "Czlawiek z marmuru / Mermer Adam" 
ve 1 979'da 'Drygent / Orkestra Şefi") biri olon UYUŞTURMADAN 
filminin esin kaynağını , yönetmenin de hiç yabancı olmadığı, 
devletin 1 970'1erin sonunda çizgiyi aşanları hizaya getirmek için el 
altında tutup kullandığı, "aşağılomok ve imtiyazların geri alınması" 
gibi yöntemler oluşturur. Korunması gereken bu çizgi, çok yakın 
geçmişe kadar geçerl i l iğini koruyan ,  Sovyet-onaylı ,  ve "sanatçı 
dünyayı olduğu gibi değil olması gerektiğ i  g ibi canlandırmolıdır" 
tezini savunan "sosyalist realist" kuraldır. Yetkili lere, özellikle de 
memurların yerlerinin baskıyle değ iştirilmesine karşı bi rçok sert eleştiri 
içeren film, Va ide'nın ekonomik deyişiyle" göz karortan bir öfkeyle 
yapıldı". 

J erzy Michalowski, o man in his middle forties, is o successful 
and popu/or TV iournolist, speciolizing in international offoirs. 
Confident of his privileged position, he tolks freely in o TV 

inlerview obout comporisons between Paland and Western 
European societies. Bul his criticism of the system does not go 
unnoticed. Returning to his office, he begins to sense smail and then 
growing encroochments on his position. He no langer receives his 
regulor western publicotions . His personal iobs are usurped. His 
office IS re-ollocoted to sameone else. Eventuolly he finds himself 
without work. At the same time that his professionol life is being 
dismontled by forces he cannot precisely identify or chollenge, his 
fifteen-year old morrioge to Eva breaks up due to his wife's infidelity. 
He remoins on his own, dedining info olcoholism which is the 
subiect of gossip. Bitteresi of all, his wife's new /over turns out to be 
on objectionoble young opportunist and Porty hord-I iner, with whom 
}erzy finds himself in professionol rivolry . . .  
In BEZ ZNIECZULENIA, which concerns politicol corruption in the 
Polish news medio, Andrzei Woido leads his hero on on eventuolly 
fatal odyssey through the spirituol wilderness that is Po/and in the 
Iate Seventies. In the early scenes of the film, jerzy is cocky and 
truculent. As his self-confidence - his who/e personolity indeed - is 
groduolly stripped owoy, our sympothy for him grows, and the 
viewer begins to shore his own exosperotion, bewilderment and 
disilusionment ot the possibility that in o superficiolly idealist and 
egolitorion society the scope for such individuol and inhumon 
persecution is limit!ess. One of the three consecutive films Voido has 
mode - the others are 'Czlowiek z mormuru 1 Man of Morble' 
1 1 977) and "Dyrygent 1 The Orchestro Conductor" 1 1 979) 
discussing the responsibilities of the medio, BEZ ZNIECZULENIA 
wos certoinly inspired by the directors humiliotions and deprivition 
of privilege that officioldom in the Iate Seventies had in store for 
those who stepped out of line - o line which wos fovoured up to 
recent post: the Soviet-opproved "socio/ist realist" princip/e that "the 
ortisi should depict the world not os it is, but os it should be". The 
film, which contoins o number of horsh comments on the outhorities, 
especiolly in the peremptory transfer of officiols, wos mode, os 
Woido said, "in o blind roge", with no further explonotion. 
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KORCZAK 

Yönetmen/Director: Andrzej Wajda Senaryo/Screenplay: Agnieszka Holland Görüntü Yön./Cinema1ography: Robby Muller Kurgu/Editing: 
Ewa Smal Müzik/Music: Wojciech Ki lar Oyuncular/Cast: W oj tek Pszoniak, Ewa Dalkowska, Piotr Kozlowski, Marzena T rybala, Wojciech 
Klata, Adam Siemion, Karolina Czernicka, Agnieszka Kruk Yapımcı/Producer: Regina Zieg ler, janusz Morgenstern, Daniel Tescan Du Plantier 
Yapım/ Production Ca.: Fi lmstudio "Perspektywa", Regina Ziegler Fi lmproduktion, Telmar F ilm International, Emto Films, ZDF, BBC Films Dünya 
Haklan/Expart Agent: Cinepool , Sonnenstrasse 2 ı ,  D-8000 München 2, GERMANY ; Tlx : 524 ı ı 9 ;  Fax : 089 55876888 
ı 990 / 35 mm. 1 Renkl i-colar 1 ı ı 3 '  6 Ağustos ı 942, doktor, yazar, eğitimci ve Polanya yahudisi 

janusz Korezak'ın bir efsane oldu�u gündür. O gün, SS'Ier 
Korczak'ı Varşova Gettosunda, O nun himayesinde yaşayan 

ikiyüz öksüzü toP.Iamaya zorladılar. Korczak, yıllardır öksüzleri 
korumak ve onurlarını çiğnetmemek için savaşmış ve yıllardır 
umudunu yaşatmayı başarmıştı . . .  ı 878 yıl ında, hali vakti yerinde bir 
yahudi ailesinin oğlu olarak dünyaya gelen Henryk Goldzmit, tıp 
eğitimi görmüş ve 1'olonya edebiyatındon bir kahraman olon janusz 
Koczak takma adıyla, çocuk eğitimi üzerine makaleler yazmıştır . 
ı 9 ı 4'te cepheye gönderildi ve burada çocuk eğitimi üzerine 
'Çocuk Nasıl Sevilmeli" adlı önemli yapıtın ı  kaleme aldı . Savaş 
sonrasında eğitim ve öğretim işine geri döndü. ı 940'da Naziler Po
lonya\n işgal edip, Varşova Gettosunu kurunca, Korezak sah ipsiz 
kalan ikiyüz çocuğa bir yuva verebilmek amacıyla bir öksüzler evi 
kurdu. Kendi pedagoji metodların ı  uygulayarak, çocuklara içinde 
barındıkları bu kurumun duvarları dışındaki korkunç dünyada geçerli 
değerlerin tam karşıtın ı  kendi fiziksel gereksinmelerini karşılama 
yetkisini, lam bir özgürlük ve kendi kendilerini yönetme hakkını verd i .  
Iki yıl sonra, o kararilık günde, Korzock, kendisin i  ölümden 
kurtaracak bir pazarlığa sırt çevirerek, üzerinde Davut Yıldızı 'n ın dal
galandığı bayrağın ardında, ikiyüz çocuğuyla birl ikte, Treblinka'ya 
giden trene binerek, ölümsüzlüğe doğru yola çıktı . .  
Korczak, Andrej Wajda'n ın  Yeni Polanya Cumhuriyeti 'n in bir 
Senotörü olduktan sonra, kamera arkasına geçliiji ve son beş yıld ı r  
ülkesinde gerçekleştirdiği ilk fi lmdir. Yıl lar bOyu Polanya sansürü 
Yahudi temasını ve tarinini filmlerden uzak tutmuştu . Bu bağlamda 
Wajda'n tn f i lmini takdir etmemek olanaksız; film bir dayanışma jesti 
ve tarihi bir belge olarak hatırlanacakttr. Wajda, mütevazi ve arı bir 
senaryoda, insanoğlunun en büyük felaketler karş ısında bile direncini 
yilirmeme özelliğine sahip oldugunu, güçlü ve etkileyici bir şekilde 
anlatır. Wajda, bu kaliteli siyon-beyaz filmde, Nazilerin Gello'da 
çektikleri arşiv tilmlerine de yer vererek, Korezak adındaki bu 
adamın, gitgide daha dayant lmaz bir hal alan basktlara karşı 
koyarken, içinde bulundu$u durumu tümüyle yakalar. Wajda, "F i lmi 
gerçekleşti ri rken, Korezak ın andarına elimizden geldiğince sadık 
!<.almaya çalıştık. Olaya tanık olan kimse yoktu, 5u neoenle de 
Korezak'ın çocuklarıyla birl ikte nasıl öldügünü kimse lam olarak 
bilmiyordu .  Ancak, öykünün Polanya tarihi içinde önemli bir yeri 
vard ır .  Korczak, Polanya'nın sırlarından biridir, ve bir Polonyalı 
olarak, savaş temasını işleyen diğer filmierirnde olduğu � ibi1 bu 
temayı da ele al ıp onu topluma mal etmeyi görev bi lc im , o iyor. 
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O n August 6, 1 942 )onusz Korczok, physicion, wriler, 
educotionalist, and Palish jewlı 

became o legend. On that 
day, the SS forced him lo gol er the two hundred 

orphans who were in his care in the Warsaw Ghetto. For o long 
time he had fought to preseNe their dignity ond to protect them; for 
o lon_g time he hod not given hope . . .  Bom in 1 878 to o 
comlortoble jewish family, Henryk Goldzmit studied medecine and 
published articles on educaling children under the pseudonym of 
}anusz Korezak - o name which belongs lo o hero of the Polish 
literature. In 1 9 1 4, he was seni la the 1ront - where he wrote his 
major educational work: "How to love o ch i/d". At the end of the 
war, he went back lo his teaching and educational activities. In 
1 940, when the Nazis invaded Po/and and created the Warsaw 
Ghetto, Korezak slarted an orphanage providing o home for two 
hundred children. Putling his pedag_ogical methOds info practice, he 
gave the children full rights and sell-governmenl, as well as 
ministering lo their physical needs - o complete canirast to the 
horrifying siluation outside the inslilulion 's walls. Two years later, on 
that crucial dole, Korezak refused an offer to save his own life, and 
chose to lead 'his"jewish children behind the flag of the Star of 
David lo the trains baund for Trebiinka and disappeared into 
immortality . . .  
KORCZAK marks Andrzej Wajda 's first time behind the camera 
since becoming o Senotor in the New Polish Republic and his firsl 
film made in his home country in five Y.ears. Polish censorship has 
kept jewish themes and history out of Films for decades. In this 
cantext Wajda 's film is hard not to admire, and il will be 
remem&;red as o gesture of solidari tr.' and histarical record. Wajda 
turns o beautifully understated and refined script into o patent and 
maving slatement abaut man's ability to resisi in the face of 
unspeakable horrors. The immaculate black-ond-white 
cinematogragraphy, together with archival newsreels filmed by the 
Nazis in the Ghetto, captures all the moods of this man as he 
confronts o siluation which becomes more and more unbearable. 
"W e have lried, says Wajda, 'to adapt the diaries of Korezak as 
faithfully and authenlically as possible. There were no eyewitnesses, 
so no-one knows exactly how Korezak died with his children. But his 
stoıy is importanl to Polish history. Korezak belongs to the category 
of Po/and s secrels and, as o Po/e, 1 feel duty-bound to take up this 
theme and make il public - as 1 have already with other war 
themes. ' 





DUNYA S INEMAS IN IN GENÇ YI LD IZLARI  ISPANYA 

YOUNG STARS OF THE WORLD CINEMA SPAIN 

- . 

BAGLA BENI !  
ATAMEI 
TIE ME UP! TIE ME DOWN! 

Yönetmen/DirectorPedro Almadavar Senaryo/Screenplay:Pedro Almodovor Görüntü Yön./ 
Ci�raphy:Jose Luis Alecine Kurgu/Editing: jose Solcedo Müzik/Music:Ennio Morricone 
Oyuncular/Cast :Victorio Abril, Antonio Bonderos, Loles Leon, Froncisco Robal, ju l ieto Serrano, 
Moria Borronco, Rossy De Pal mo Yapımcı/Producer: Agustin Almadavar Yapım/Production Co.: 
El Desea S.A. Dünya Haldan/Export Agent: El Deseo S.A., Ruiz Perello, 1 5· 1  D, 28028 Modrid, 
SPAIN ; Tlx : 22034 ; Fax : 245 7 4 67 
1 990 1 35 mm. 1 Renkli-colar 1 1 O l ' 

R icki üç yaşında öksüz kalmış, tüm yaşamını çeşitli kurumların koruması altında geçirmiştir. 23  
')'_aşına geldiğinde o güne kadar evi olarak bildiği psikiyotri kl iniğinden ayrılmasına izin veril i r .  
Genç adamın elindeJ<.i tek şey, herkes g ibi bir işe, bir eşe ve bir a ileye sahip olma düşleridir. 

Tüm az gelişmişliğine karşın, hayallerini gerçekleştirme olonoğındon yoksun olduğunun ve bunları 
ancak zor kullanarak elde edebi leceğinin de bil incindedir. i lk: olarak ele geçirmesi gereken ise bir 
kadındır . Morina, korku ve parno filmlerinde rol alan bir ortistt i r .  Ricki, Marina'nın çalıştığı stüdyoyo 
g iderek, kibarco ono yokloşmoyı denerse de, kız onu reddeder. Morina'nın adresini ele geçiren 
Ricki, onu evinin önünden kaçırarak, evine götürür, yatağa bağlar ve kızın kendine aşık olmasını 
bekler! Birlikte yaşamlarının en büyük serüveni böylece Öoşlor. Ricki 'ye göre, bu il işkinin tıpkı bir 
evl i l ik g ibi yürürnemesi için hiçbir neden yoktur . . .  
F i lmin sürprizi, kaçırı lan kızın her sokağa çıkışında kendisini yatağa bağlayıp, ağzını tıkoyan bu 
nörotik adama sonunda aşık olması deği l , Almadavar' ın tüm öyküyü kimseyi rahatsız etmeden, 
inandırıcı bir usluplo aktorobilmesidir. Yönetmenin kendi deyimY.Ie, birbirine bağlanmış ve aralarında 
uyum sağlamak zorunda olan iki insanın, bir anlamda bir evli l igin, şaşırtıcı bir ineelikle çizilmiş 
portresidi r bu. F i lmi ,  ne yasa karşısında, ne de kil ise nezdinde geçerli l iği olon bu evli l ikten görüntüler 
oluşturso do esas konu yolnızlıktır. "Bu, yaşam tarafından dışlanan, kendisine hiçbi rşey hatta birazcık 
sağduyu bile verilmemiş olon bir gencin öyküsüdür. F i lm, onun normal bir insan olabilmek için 
geçirdiği çıraklık dönemini anlatır. Hayatta h içbi rşeye sahip olmayon biri için bir ev, aile ve iş sahibi 
olmak Ilayollerinin gerçekleşmesinden de öte birşeydir. Başlarda zora ve şiddete dayalı g ibi görünse 
bile, bu herşeyden önce bir aşk öyküsüdür", d iyor Almodovor. 

R icki was orphaned of the age of three. He has spenf all his life in vorious social instifufions. 
At the age of 23 he wos been ollowed fo leove the psychiatric clinic which up until that 
poinf haCI been his home. All he has is his dreom of o wife, o family and o job and to be 

/ike everybody else. In spife of his lock of mofurity he knows that these things are out of his reach 
and he musf lake them b';' force. Firsf of all he wonfs o womon. Morina works os on ocfress in 
horror Fi/ms and pornos. Ricki goes fo the studio where she works and opprooches her politely, bul 
she ignores him. He obtoins her address, kidnops her in front of her house, fies her fo her bed, and 
woifs for her fo fal/ in love with him! Now the greaf odvenfure of their life fogether begins, o life 
which, according fo Ricki, ought to work /ike o morrioge . . .  
The surprise is not that the kidnopped gir/ Fina/Iy loves this neurolic man who lies and gçı_gs her 
whenever he goes out, bul that Almodovor mokes the process both convincing and inolfimsive. lt is, 
os he soys on one !eve/ the portraif of o morrioge · of two people bound together, forced to odopt 
to each other · drown with o surprising delicocy. Scenes from this morrioge, neither /ego/ in the eyes 
of the law nor blessed by the Church, moke up for the bu/k of the film bul the reol subject is 
loneliness. "The story is obout o boy who has been neglected by life, nothing has been given him, 
not even o li tt/e comman sense. The Film tel/s of his opprenticeship lawards 15ecoming o normal 
person. For sameone who has nothing, having home, o wife, o iob and çı family is much more than 
o dreom come true. Bul obove all this is o love story, violent and forceful os it might seem ot first", 
soys Almodovor. 

88  

PEDRO 
ALMODOVAR 

1 949'do Caizoda de Colotrovo'do 
doğdu. Bir süre korson yayın mizah 
dergileri için yazdıkton sonra öncü 
bir tiyatro grubuno katı ldı . 1 97 4'te 
8 mm. l ik deneysel filmler üzerinde 
çalışmaya başladı . Kısa metraj 
filmler yaptı. "Lo Lune' dergisinde 
hayali bir uluslarorası parno 
y ıldızının anılarını yazdı .  Son bir koç 
filmiyle dünya çapında üne kavuşan 
Almodovor lspanyol sinemosın ın en 
popüler ve yetenekli genç 
yönetmenlerinden biridir. 

Bom in Caizoda de Colotrova in 
1 949. He storted writing for 
underground comics and 
mogozines before joining on ovont 
gorde theotre company. He begon 
experimenting with Super 8 film in 
1 97 4. He directed short films and 

contributed memoirs of imoginory 
international porno sfor to Lo Luno 
magazine. One of the most popu/or 
and tolented of the new breed of 
Sponish film-mokers, Almadavar has 
reoched worldwide success with his 
recenf films. 

FilMLERi / FILMOGRAPHY 

1 978 Solome 
1 980 Pepi, Luci, Bom y otros chicos 

del manton 
1 982 Loberinto de pasiones 
1 983 Entre tinieblos 
1 984 Que he hecho yo para 

merecer esto? 
1 986 Matador 
1 987 Lo ley del deseo 
1 988  Mujeres ol barde de un 

otoque de nervios 
1 990 Atome! 



YOUNG STARS OF THE WORLD CINEMA A USTRALIA 

SWEET lE 

Yönetmen/Direc:tor: Jane Campian Senaryo/Sc..-ıplay: Gerord Lee, Jane Campion Görüntü 
Yön./Cinematography: Sally Bongers Kurgu/Editing: Veronika Haussler Müzik/Music: Martin 
Armiger Oyuncular/Cast: Genevieve Leman, Koren Colston, Tom Lycos, Jan Dorling, Dorothy Borry, 
Michael Lake, Andre Pataczek Yapımcı/Producer: John Maynord, William MacKinnon . 
Yapım/Praduction Ca.: Arena Fi lm, Australian Fi lm Commission, New South Wales Fi lm and 
Television Office Dünya Haklan/Export Agent: UGC D.A., 24 Avenue Charles De Gaulle, 92522 
Neuilly-sur-Seine Cedex, FRANCE ; Fax : 46 24 37 28 
1 989 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 90' 

B u, cansıkıntılarıyle geçen bir yaşamın sonunda ayrı lan garip bir çihle iki kızkardeş, Kay ve 
herkesin "Sweetie" a iye çağırdığı Dawn'dan oluşan sıradışı bir ailenin ilginç öyküsüdür. 
Alıngan, sinirli ve utangaç Koy' in ağaçlara karşı fobisi vard ır. Bu kız hem ı:ırogmatik, hem de 

insanı korkutocak denli g izemlidir. Bir gösteri yıldızı olmak en büyük tutkusu olan Sweetie ise, şişman, 
düşüncesiz ve duygusal sorunlarla dolu bir genç kızdır .  Tüm aile yalan söyleyen, insanları aldatan, 
sık sık değişik erkeklerle görülen, kısacası Kay'in kendisine yakıştıromadığı her tür eğlenceyi deneyen 
Sweetie'nin karşısında dehşete düşmektedir . Günün birinde Sweetie, yonında uyuşturucu tutkunu 
sevgil isi 'yapımcı' Bob olduğu halde haber vermeden eve gelir ve a ileyi çılgına çevirir . Babası kızı 
denetimi altında tutmaya çalışır, fakat kışkırtıcı ve anarşist ruhlu Sweetie ona başarı şansı 
tonımayacaktır. . .  
Yeni Zelanda d?ğumlu Jane CamP,ion b u  i lk konulu filminde, ödüllü kısa filmlerinin doğurduğu 
umutları başa çıkarma'iacak gerçek üstü bir trajikomedi yaratmış. Insanda şok etkisi bırokan 
gülünçlüğüyle SWEETIE son yılların en özgün filmlerinden biri . F i lm tanıdık gelen bir işçi sınıfını ve 
l<.ent yaşamını �rdeY.e getirirken yine de Fıerşeyi biraz aşırı , biraz garip yansıtıyor. Campion' ın 
değişik açıl ı , belli belirsiz bir gerçeküstücülüğü yansıtan kompozisyonları ve döngüsel konusu ile fi lm, 
kenti çevreleyen varoşlarda yaşamın içine işleyen ve akılcıl ı kla bağdaşmayan özel tutkuları 
aroştırıyor. Insan çaresizliğiyle aynadıkları bir saklambacın içinde koşuşturan karakterler ise hem 
rahatsız edici, hem de yaşam dolu. Acı ,  duY,arlı ve kişisel bir akılcıl ı kla dolu yönetmen "SWEETIE 
sevgisizlik ve getirdiği düş kırıklı klarıyla i lgi l i bir film", diyor. 

T his is the story of o very sfrange family cansisiing of eccenfric parenfs,separofed ofrer o 
lifetime of bOredom, and two sisfers, Koy and Down, nicknameel 'Sweefie". Kay, a froil, 
nervous and shy gir/ P,hobic obouf frees, is both progmafic and scorily mysfical. Sweefie is a 

fat impulsive and emotionally disturbed teenager with amoitions to become a show-biz sfor. Her 
refotives are ferrified by Sweefie who lies, cheafs, picks up men of rondom, and in general has all 
of the loase fun that Kay denies herself. One da}:' Sweefie arrives unannounced of her family home 
with her drugged-ouf bOvfriend and 'producer", Bob, fo disrupt their /ives. Her father fries fo keep 
her in check, bul has lifffe chance of success wifh irrifafing and anarchic Sweefie . . .  
In her start/ing firsl fealure, New Zealand-born jane Campion has creafed a surreal tragicomedy 
which confirms all the promise shown in her award-winning shorf films. Funny and shoeking 
SWEET/E is one of the most original films of the recenf years. The film presenis a recognisable 
working-class inner-suburbon world yel shows everything a bit off-cenfre, a bit sfrange. Campion 's 
angled, faintfy surreel composifions and ellipfical ploffing explore the irrafional, privafe obsessions 
thal underlie everyday suburbon exisfence. Her characfers are both disfurbing and exhilarafing as 
they wresfle in a hide and seek gome with human hopelessness. 'SWEET/E is a film abouf the 
absence of /ove and the resulring disappainfmenfs', says the director whose sensibility is acufe, wry 
and personal. 

JANE CAMPION 

1 955'te Yen.i Zelanda'da doğdu .  
Wellington Universitesinin 
Antropoloji Bölümü'nden mezun 
olduktan sonra tahsiline Londra 
"Chelsea School of Arts"da 
devam eni. Avustralya'ya dönüp 
"Sydney College of Arts"da eğitimini 
sürdürdü. Orada Süper-B mm. filmler 
yaptı. Avustralya Fi lm ve Televizyon 
Okulu'na gini . l ik konulu filmi 
1 986'da televizyon için yöneniğ i  
'Two Friends 1 Iki Dost"tur. Bunu 
kendisine dünya çapında ün 
kazandıran "Sweetie" ( 1 989) ve "An 
Angel at My T able 1 Masamda Bir 
Melek" ( 1 990) izled i .  

Bom in  1 955 in New Zealand. 
She did a BA in anfhropalogy in 
Wellingfon University. She did a 
year's study in London in Chelsea 
School of Arts, then completed the 
course af Sydney College of the 
Arts in Ausfralia, where she sfarted 
making Super-8 films. She wenf fo 
the Ausfralian Film and Television 
School. Her firsf film feafure is 'Two 
Friends" 1 1 986) which she directed 
for N She followed if wifh 
"Sweefie' 1 1 989) and "An Angel af 
my Tab/e' 1 1 990) which made her 
famous all araund the world. 
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SEYYAR SATlCI 
DASTFOROUSH 
THE PEDDLER 

Yönetmen/Director: Mohsen Mokhmolbaf Senaryo/Screenplay: Mohsen Mokhmolbaf, based on o 
stoıy by Alberto Moravi o ( 1  st episode) Görünlü Yön./CinematograP.hy: Hamoyun Poyvar, Mehrdod 
Fokhimi , Ali R. Zorindost Kurgu/Editing: Mohsen Mokhmolbaf Müzik/Music: Mojid Entezami 
Oyuncular/Cast: Zohreh Saramadi ,  Esmail Sarmadian, Behzod Behzodpour, Faridkashan Fallah, 
Marteza Zarrabi Yapım/Productian Co.: Arts Bureou for the Propogotion of lslomic Thought Dünya 
Hakları/Export Agent: Farabi Cinema Foundation, 55 Sie-Tir Avenue, Tehran 1 1 358 ,  Iran ; 
Tlx • 2 1 4283 
1 987 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 95' 

G ünümüz Tahran'ında geçen üç öyküden oluşan bu film, iran kentlerinde yaşoyan yoksu lların 
arasında büyüleyici bir yolculuğa çıkarak, Şah S()nrosı dönemin toplumsal ve ekonomik 
sorunların ı ayrıntılarıyla gözler önüne sermekte. Oykülerden ilki yoksullukları yüzünden yeni 

doğmuş kızlarını evlatl ı k  verecek birilerini arayan bir çihin dokunaklı masal ı. Ikinci öykü komşularının 
alaya aldığı dengesiz bir adamla i lg i l i .  Adamın yaşamdaki tek yakını yaşlı annesidir, fakat onu do 
yemek saatleri dışında odasına kopotmoktadır. Son öykü ise kaçakçı dostların ı polise ihbar etmekle 
suçlanan genç bir seyyar satıcının son saatlerini anlatır. Bu bölümlerin her biri farklı bir öyküyü ele 
almakla birl ikte, üçü de a l ınyazıs ın ın değişmeyeceğini savunan kaderci d insel kavramı 
desteklemektedir. 
Yoğun ve hünerli sinemasal akışıyle bu fi lm, günümüz iran'ında delil ik, suç, yoksulluk ve umutsuzluk 
dolu alt tabakaların dünyasını serg il iyor. "SEYYAR SATlCI 'n ın konusu insan. Bu üçlemenin ilk öyküsü 
insanın doğumu ve dünyaya g i rişiyle i lg i l i .  Ikinci öykü yaşamın ı ,  üçüncüsü de ölümünü anlatır. Bu 
öykülerin kahramanı hep aynıdır • insan", d iyor yönetmen ve ardından ekl iyor• "SEYYAR SATlCI, 
benim insanın varoluşuyla i lgi l i  görüşlerimin görsel bir dışavurumu. Tekn ik açıdan fi lm, kuşkunun felç 
ettiği bir dünyada Islami tutumumu ortaya kayabilmem için gerekli özel bir sinema di l i  oluşturma 
çabalarımı simgel iyor. "  

C omprised of three slories, all sel in confemporary Teheran, the film charts o fascinating 
journey through the poor urban dwellers of Iran, defai/ing the social and economic 
problems of the post-Shah era. The firsf of three stories is the very maving ta/e of o couple 

whose grinding poverty leads them fo try and find sameone fo adopf their newly bom daughter. The 
second story concerns an unstable man who is laughed af by his neighbours and has only his aged 
mather for compony, olthough she is confined fo her room excepl af mealtimes. The last story is of 
the fina/ hours of o young peddler who is suspected of belraying his fellow fraffickers fo the po/ice. 
Though each episode depicts o differenf story, all three paris are related in their supporl of the 
religious notian of unchangeable predesfination. 
With an infense cinemolic bravura, the film charts the lower depths of modern-day Iran, o realm of 
insanity, erime, poverty and despoir. 'Man is the subject-maffer of DASTFOROUSH. The firsf story of 
this frilogy is about the birth of man and his entering this world. The second story is about his life, 
and the third one depicfs his death. The people in all these stories are the same: the human being', 
says the director and adds: "DASTFOROUSH is o picforial expressian of my views on man's 
exisfential sifuafion. Technically the film represents same of my affempts fo shape the kind of 
cinematic language 1 need for the exposifion of my lslamic sfance in o world paralysed by 
skeplicism. "  
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MOHSEN 
MAKHMALBAF 

1 952'de Tahran'da doğdu. Şah 
rejimine karşı politik bir grubun 
mi liton üyesiyken , 1 97 4'te bir polisir 
si lahını elinden olmoya çalışırken 
yaralandı ve 5 yıl hapse mahkum 
edi ldi . 1 979'do Islam Devrimi 'nin 
başlamasıyla diğer siyasi tutuklularla 
birlikte serbest bırakıldı. Devrim'den 
sonra kısa bir süre politik eylemiere 
katı ld ı .  Daha sonra öykü yazarlığına 
başladı. 1 98(}8 1 arası bazı kısa 
öykülerini ve bir romanın ı  bastı rdı. 
1 98 1  'de birçok müslüman 
sanatçıylo birlikte "islami Düşünceyi 
ve Sanotları Yayma Merkezi'ni 
kurdu. Birçok kısa öykü, oyun ve se
naryo yazdı .  Makhmolbaf' ın sonatı 
hem yazıda hem de ifadede kendi 
dini bakış açısına uygundur. 
Bom in Tehron in 1 952. He was o 
member of o militani political group 
aciing agoinst the Shoh's regime, 
and was injured and senfenced fo 5 
years in prison for trying fo disorm o 
policemon in 1 97 4. In 1 979 of the 
dawn of the lslomic revolution, he 
wos releosed along with other 
politicol prisoners. After the revoluti
on, he wos po/i tico/Iy active for o 
short time, after which he entered 
the realm of sforywrifing. Between 
1 980 ond 1 98 1 he printed same 
of this short sfories and o novel. In 
1 98 1 he founded 'The Center For 
the Propogation of lslamic Thought 
and Arts' olong with many other 
Mos/em orfisfs. There, he wrofe 
many short sfories, plays and 
scripfs. Makhmolbof's ort, in wrifing 
as well of expressian suitable for his 
religious poinfs of view. 
FiLMLERi 1 F/LMOGRAPHY 
1 982 Nassouh Repents 1 

Nasuh Tövbe Ediyor 
1 983 Two Sightless Eyes 1 

Iki Görmeyen Göz 
1 984 Fleeing from Evil to Gad 1 

Şeytan'dan Tanrı 'ya Kaçış 
1 985 Boycott 1 Boykot 
1 987 The Peddler 1 Seyyar Satıcı 
1 989 The Cyclist 1 Bisikletli Adam 
1 990 Marriage of the Blessed 1 

Kutsanmışların Evlil iği 
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BiSiKLETLi ADAM 
BICYCLERAN 
THE CYCL/ST 

Yönetmen/Director: Mohsen Mokhmolbaf Senaryo/Screenplay: Mohsen Mokhmolbaf Görünlü 
Yön./Cinematography: Ali rezo Zorrindost Kurgu/Editing: Mohsen Mokhmolbof Müzik/Music: 
Mojid Entezomi Oyuncular/Cast: Mohorrom Zeinolzodeh, Mohshid Afshorzodeh, Esmoel Sultonion, 
Somireh Mokhmolbaf Yapım/Praduction Co.: Institute of Cinemo Affoirs of the Mostazafon 
Foundation , Centrol Bureou for Afghoni Affoirs Dünya Haklan/Export Agent: Forabi Cinemo 
Foundation, 55 Sie-Tir Avenue, Tehron ı ı 358, Iran ; Tlx : 2 ı 4283 
ı 989 1 35 mm. 1 Renkl i.Color / 90' 

N osim hasta korısı Noghreh ' in tedavisi için poroya gereksinimi olon bir Afgon mültecidir. 
Gereken para yasadışı yollardon bulunabil ir, ancak Nosim bunu istemez. Onun yerine 
herkese olonaksız görünen bir kahromanlık yapmaya karar verir. Bir hafta boyuneo hiç 

durmadan farklı codde ve yollarda bisiklet sürecektir. Nosim bu işi başorocoğıno inonmıştır; 
kazanocağındon emin olarak dostları no ve çevresindekilere bahse girmeyi önerir. Böylece gereken 
porayı bulacaktır. Bi rçok kişi Nosim'le bahse girer ve bu bir hafta boyuneo onu izlemeye karar verir . 
Nosim' in küçük oğlu yolda babasına eşlik ederek, ono bu kumarı kazanması için gerekli cesareti 
oşılor . . .  
"BiSiKLETLi ADAM, konusunu on yoşındoyken tanık olduğum bir olaydon al ıyor", diyor yönetmen. 
"Pokistonl ı bir mültecinin Pakistan'daki se l kurbaniarına para toplamak için on gün hiç durmadan 
bisiklete bineceği söyleniyordu .  Gösterinin yapıldığı basketbol sahasına g iderek adamı izledik. Oysa 
yedinci günde yere yığı l ıp kaldı ve insanlar oralarında para toplamoya başladılar. Ben fi lmimi daha 
gerçekçi bir sonia noktalamoya kararl ıydım. Fakat bono verilen tüm "dostça" öğütlere de kulak 
kobartt ım: 'Bu kadar karamsor olmoya ne gerek var? Neden yıllar önce gördüğün bisikletçiyi 
unutmuyorsun?'" 

N osim is on Afghon refugee who needs money for the treolmeni of his sick wife, Noghreh. 
The omount of money required for her would be obtained by illegol meons but Nossim 
does not commil himself to such on oction. He insteod pledges to corry out o feol which 

everyone ogrees is preposterous. lt is o woger obout whether or nal he will succeed in his reso/ve to 
ride o bicycle through differenl streets and roads for o week without stopping. Since Nosim is 
convinced that he can corry out this undertoking successfully, he offers bets to his friends and other 
peep/e in the belief that he will win and so obtoin the money he needs. Severol peep/e ploce bets 
and decide to follow him during the ottempt. Nosim 's young son occomponies him on the course, 
giving his father the couroge he needs lo win the gomble . . .  
"BICYCLERAN is bosed on on inciden/ 1 witnessed when 1 wos ten-years-old", soys the director. "lt 
wos rumoured that o Pakisiani refugee had decided lo ro ise money for flood victims in Pakistan by 
riding o bicycle non·stop for ten doys. We went to see the show in o bosketboll field. The man 
collopsed on the seven/h day and then peep/e storted collecting chority. 1 had meont to end my film 
in o more reolistic vein. But whot wos 1 to do with all the 'friendly' odvice. Why be so pessimistic? 
Why don 't you forgel obout the eyelist you so w years o go?' 

MOHSEN 
MAKHMALBAF 

ı 952'de Tahran'da doğdu. Şah 
rej imine karşı politik bir grubun 
mi l iton üyesiyken, ı 97 4'te bir polisir 
silah ını elinden olmoya çalışırken 
yaralandı ve 5 yıl hapse mahkum 
edildi. ı 979'do Islam Devrimi 'n in 
başlamasıyla diğer siyasi tutuklularla 
birl ikte serbest bırakıldı. Devrim'den 
sonra kısa bir süre politik eylemiere 
katı ld ı .  Daha sonra öykü yazarlığına 
başlad ı .  ı 98ü-8 ı orası bazı kısa 
öykülerini ve bir romanını bastı rdı .  
ı 98 ı  'de birçok müslüman 
sonotçıylo birlikte "islami Düşünceyi 
ve Sonotları Yayma Merkezi"ni 
kurdu. Birçok kısa öykü, oyun ve se
naryo yazdı .  Mokhmolbof' ın sonatı 
hem yazıda hem de ifadede kendi 
dini bakış açısına uygundur. 
Bom in Tehron in 1 952. He wos o 
member of o militani politicol group 
aciing ogoinst the Shoh's regime, 
and wos injured and sentenced to 5 
years in prison for trying to disorm o 
policemon in 1 97 4. In 1 979 ot the 
down of the lslomic revolution, he 
wos releosed olong with other 
politicol prisoners. After the revoluti
on, he wos politicolly active for o 
short time, ofter which he enlered 
the reolm of storywriting. Between 
1 980 and 1 98 1 he printed some 

of this short stories and o novel. In 
1 98 1 he founded "The Center For 

the Propogotion of lslomic Thought 
and Aris" olong with mony other 
Mos/em ortists. There, he wrote 
mony short stories, ploys and 
scripts. Mokhmolbof's ort, in wriling 
os well of expressian suitoble for his 
religious points of view. 
FiLMLERi / FIIMOGRAPHY 
ı 982 Nossouh Repents 1 

Nosuh Tövbe Ediyor 
ı 983 Two Sightless Eyes 1 

Iki Görmeyen Göz 
ı 984 Fleeing from Evil to God 1 

Şeyton'dan Tanrı 'ya Kaçış 
ı 985 Boycott 1 Boykot 
ı 987 The Peddler 1 Seyyar Satıcı 
ı 989 The Cyclist 1 Bisikletli Adam 
ı 990 Morrioge of the Blessed / 

Kutsanmışların Evlil iği 
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AClMASlZ DUNYA 
UN MONDE SANS PITIE 
A WORLD WITHOUT PITY 

Yönetmen/DirectorEric Rochont Senai)'O/Screenplayfric Rochont Görüntü Yön./ 
Cinematography: Pierre Novion Kurgu/Editing: Michele Darman Müzik/Music:Gerard Torikion 
Oyuncular/Cast:Hifpolyte Gira rdot, Mireille Perrier, Yvan Attol ,  Jeon-Marie Rollin, Cecile Mozon, 
Aline Sti l i ,  Paul Pove Yapımcı/Producer: Aloin Rocca Yapım/Production Co.: les Productions 
lozennec, Gerord Mitol Productions, Christian Bourgois Productions, SGGC, FR3 Fi lms Productions 
Dünya Haldan/Export Agent: UGC, 24 Charles de Gaulle, 92200 Neuilly, FRANCE ; 
Tlx : 6 1 4487 
1 989 1 35 mm. 1 Renkli-colar 1 85' 

H i ppo yolların krolıyd ı .  Paris sokaklarında teloşlı kolabal ığın ve trafiğ in arasında, koro ve 
soğugo aldı rmaksızın doloşır dururdu. Bir erkek kardeşi ,  bir dostu ve bir kız arkadaşı vard ı .  
Yaşamın ı  bunlarla s ın ı rlomıştı. I ş i  yoktu, hoşça vakit geçirmezdi ,  hiçbir şeye inonmozd ı :  ne 

Tanrı'ya, ne daha iyi bir topluma, ne parlak gelecek umutlorıno, ne de Avrupa Topluluğu 'no . 
Restoronlara do g itmezdi ,  sinemaya do; okumozdı ,  tatile çıkmozdı .  Ne morjinoldi ne de bir eylemci. 
Hayalleri yoktu, hepsi bu. Planları do yoktu, idealleri de. Zaten sevgiden başka neyi vardı ki? 
Hiçbirşeyi yoktu doğrusu. Ustelik sevgide de tom aradığını bulomıyordu. Kız arkadaşı hayatı ono 
zindon ediyordu çünkü. O her anın tadını çıkarıp, günlerini amaçsız yaşoyarak harcarken kız 
arkadaşı yolunu tüm ayrıntılarıyla çizmişti bile. Eskiden salt yaşamdon nefret ederken, şimdi aşkton 
do nefret ediyordu .  Ono Hippo derlerd i . Çoğumuz gibi ,  acımasız bir dünyoda yaşıyordu . . .  
"Genç bir hayelciyle iki ayağı d o  sımsıkı yere basan bir kadın orasındaki geleceği olmayon bu aşk 
öyküsünü bir dromo dönüştürmek gerekmez, oma bir film bunu gerçekleştirebilir" diyor yönetmen ve 
ekliyor: 'Aioin Rocca'ya Hippolyte için yazdığım senaryodon söz ett im ve herşey o gün toporlondı .  
F i lmlerimde, yalnızca kısa l<.onuforı işlemeye yönelik  deneyimlerimden sonra, o güne değin 
gerçekleşti rdiğim herşeyi si l ip süpürecek bi rşey yapmam gerekiyordu ; gerçek bir konuyu ancak böyle 
ele olobi l ird im.  Hippo benden pek te farklı deği l .  . .  Eğer Hippo yaşamı sevmeseydi in to har ederdi .  
Sadece kendi şartla rı na uygun bir bakış açısıyla yokloşıyordu yaşama, hepsi bu . '  

H ippo is o king of the road. He rooms the slreets in his city, Paris, among the bustle of the 
cars and the crowds1 unheedful of the co/d and the snow. He has o brother, o buddy and 
o gir/. Thot's whot lire comes down to. He doesn't work, he doesn 't enjoy himself, he 

doesn 't believe in anything; not in Gad, not in o belter society, not in o bright future, nar in the 
European Market. He doesn't go to restouronts, nar to the cinemo; he doesn 't reod, nar does he go 
on vocotion. He isn't o dropoul, nar o desperodo. He jusl has no dreoms. He has no projects, no 
idea/s. What does he have, except love? Nothingf to teli the truth, and love isn't exactly smooth 
soiling. Becouse his gir/ is giving him o reolly horo time. As he sovours the moment and lives 
oimless/y from day to day, she knows exoctly where she's going. Before, he hoted life. Now he 
hotes love. He's cal/ed Hippo and he lives in o world without pity. just /ike the rest of us . .  
'One doesn't have lo moke o dromo out of this story of love with no future between o young 
dreomer and o woman who has both feet firmly on the ground', has said the director, "bul o film 
would do. Things came together the very same day 1 to/CJ Ala in Rocca obout the script 1 had wrilten 
for Hippqlyte. After the singulor experience of making short subjects, 1 needed to moke o c/ean 
sweep of everything 1 had done up un til then, so that 1 could lake on o real storyline. Hippo is not so 
di ffereni from from me . . .  If Hippo didn 't love life, he'd have kil/ed himself. Simply, he has seen to it 
that his view of life fits his circumslances. "  
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ERIC ROCHANT 

1 96 1  'de Paris'te doğdu.  1 98 1  'de 
" IDHEC"de film yopımcılığı eğitimi 
görmeye başladı .  1 983' te mezun 
oldu. Uçüncü kısa metroj l ı  fi lmi 
'Presence feminine" ile "Cesor" 
ödülünü kazandı. 'Acımasız Dünya' 
i lk uzun metraj l ı konulu fi lmidir. 

Bom in Paris, in 1 96 1 .  He begon 
studying film-moking at iDHEC in 
1 98 1 , groduoting in 1 983. In 
1 988 he won the Cesor oword for 
short fi/ms for his third work, 
'Presence feminine". 'Un monde 
sons pitie' is his first feoture. 



D NYA SINEMASININ GENÇ YI LDIZLARI  IT AL YA 
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HERKESIN KEYFI YERINDE 
STANNO TUTTI SENE 
EVERYBODY'S FINE 

Yönetmen/Director: Giuseppe Tarnotare Senaıyo/Screenplay: Giuseppe Tarnatore, Tonina Guerra 
Görüntü Yön./Cinematogrcıphy: Blasco Giurato Kurgu/Editing: Ma rio Morra Müzik/Music: Ennio 
Morricone Oyuncular/Cast: Marcello Mastroiann i ,  Voleric Cavall i ,  Marina Cenna, Norrna Martell i ,  
Roberto Nobile, Michele Morgan Yapırncı/Producer: Angelo R izzoli Yapım/Prcıduction Ca.: Erre 
Produzioni Dünya Haldan/Export Agent: Sovereign Pictures Ine . ,  lO Greek Street, London W 1 V  
5LE, ENGLAND ; Fax : 07 1 494 39 49 
1 990 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 1 20' 70 yaşında düşük kademeden emekli bir memur olan Maneo Scuro Sicilya'n ın kırsal bir 

bölgesinde yaşamaktadır. Bütün iyimserliğiyle yaşlı adam, bir gün aniden ltalya'ya 
giderek ülkenin farklı yörelerinde yaşayan beş çocuğuna sürpriz yapmaya karar veri r .  

Amacı, o güne dek iyi bi r  yaşam sürdürdüklerine inandığı beş çocuğunu bir kez Claha aynı masanın 
etrafında toplamaktı r. Ancak Mattea gürültülü1 çı lgın ve sorunlu bir ülkeyi aşarken, yolculuğu huzursuz 
ve şaşırtıcı gelişmelerle dolu bir araştı rmaya dönüşür. Amacına ulaşmaK isterken yolu bir defi leye, 
siyasi bir partin in güç blokuna, ıssız bir bOnliyö kasabasına ve yarı terkedi lmiş tren istas'(.onlarına 
duşecektir. Bu yolculukta, herkesin saklayacak bi rşeyleri olduğunu öğren ir. Eve dönüşünde 
beraberinde gerçek ltalya'n ın ,  yaşayan, insanlara dokunan ve televizyonda asla görülmeyen bir 
ltalya'nın anılarıyle dolu bir bavul vardır . . .  
Guiseppe Tornatore'nin büyük bir başarı kazanarak Oscar'la ödüllendirilen "Cinema Paradiso" adlı 
fi lminin ardından perdeye aktard ığı bu öykü, en derin duyguların ın  ve düşlerin in  peşinde bir adamın 
maceralı yolculuğunu anlatıyor. Yönetmenin sözleriyle bu, "hiçbir zaman manşetiere çıkmayan,  
insanların kendilerine iyi kötü hiçbir şöhret geti rmeyen küçük ve özel dramlar yaşadığı bir ltalya'da 
yapı lan bir yolculuktur. Bu, ülkemin geldiği noktanın ,  güçlükleri n in ,  kaosun, politika dünyasını n ,  
halkların ın ve bu güzel topraklara hepimizin duyduğu hayranl ı�ın çağdaş masal ıdır ." Tarnotare bu 
nefis eski zaman eğlencesinde merhametle mizahi l<arıştırarak tilkesinin ünlü kentlerinin ve daha da 
ünlü yönetmenlerin in  önünde eğiliyor. 

M oltea Scuro, o 7Qyeor-old retired /ow-/eve/ civi/ servont, /ives in o rurol district of Sici/y. A 
stounch optimisl, he suddenly decides to lake off, on� wondering through ltoly, fo pay 
his 5 sons and doughters who live in differenf paris or the counfry, o surprise. His goal is 

simply fo gother his five sons and doughters, whom he has olwoys been lead fo believe are all 
doing fine, araund the same tab/e once ogoin. Yel, os Mattea crosses o noisy, crozy, and froubled 
country, the trip furns info on investigotion lu// of unsettling and surprising twisfs . His mission wi/1 lake 
him fo o foshion show, o pa/iticol party power b/oc o desolote suburbon fown, fo semi-obondoned 
roilwoy sfofions. On his trip he learns that everybody has something fo h ide. When he refurns home, 
he has o suifcose full of souvenirs of the real ltoly, the ltoly that lives and fouches peaple, on ltoly 
you never see on TV . . .  
Guiseppe Tornofore's follow-up fo the hugely succesful and Oscar winner "Cinemo Porodiso" is the 
odventurous trip of o man seeking out his own feelings, dreams and deepest emotions. In i fs 
directors words, if is "o ;ourney through on ltoly that never mokes headlines, and where the people 
have smail, intima/e dromos that wi/1 moke them neither fomous or noforious. This is o modern to/e of 
who! my country has become1 i fs difficulties, choos, pofjficol scene1 peoples, and the foscinetion we 
all have for this beoutiful lono. "  Tornafare mixes pothas and much numour with stylish homoges fo 
both his nofive country's fomous cifies and its more fomous filmmakers in this wonderful old·time 
entertoinment . .  

GIUSEPPE 
TORNATORE 

1 956 yı l ında Bagheria, Sicilya'da 
doğdu .  Gençlik yıl larında 
fotoğrafçı l ık yapıp, ulusal birçok 
ödüller kazandı. 1 982 yılında 
Salerne F ilm Festivali'nde "Ethnic 
Minorities in  Sicily" adlı belgeseliyle 
"En Iyi Belgesel" Odülünü ald ı .  
1 978 i l e  1 985 yılları arasında 
CLTC film yapımcılığ ı kooperatifinin 
başkanl ığın ı yaptı. lik konulu fi lmi " l l 
Camorrista"yı 1 986 yıl ında 
gerçekleşti rdi. Ikinci konulu fi lmi 'Ci· 
neme Paradiso" 1 989 Cannes Fi lm 
Festival i 'nde 'Özel Jüri Ödülü"nü, 
1 989 Altın Küre Ödülünü, 1 990 En  
iyi Yabancı F i lm Oskar' ını aldı .  
"Herkesin Keyfi Yerinde' yönetmenin 
üçüncü fi lmidir . 

Bom in Bogherio, Sicily in 19 56. 
He took up photogrophy of on early 
age and won mony prizes in 
national competifions. In 1 982, he 
won o prize for Best Documenfory 
of the Solerno Film Festival for 
"Ethnic Minorifies in Sicily". From 
1 978 fo 1 985, he wos presidenf 

of the CLTC filmmaking 
cooperofive. He mode his feofure 
film debut "ll Comorristo" in 1 986. 
His second feature "Cinemo 
Porodiso" won the Specio/ )ury Prize 
of the Cannes Festival in 1 989, the 
Golden Globe in 1 989, Acodemy 
Aword for Besi Foreign Picfure in 
1 990. "Stonno Tutti Bene" is the 

third film of the director. 
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KUZEYIN HAR I KA ÇOCUKLAR I :  KAUR ISMAKI KARDEŞLER F INLANDIYA 

A NORTHERN PHENOMENON: KAURISMAKI BROTHERS FINLAND 

AKl KAURISMAKI 

1 957 yıl ında doğdu .  Önce film eleştirmeni sonra da se�aryo 
yazarı , yön:tmen yardım�ısı ve yapımcı olarak çalıştı. l ik . konulu fı lmı Suç ve Ceza En lyı Fı lm ve En lyı Senaryo seçi l ıp 

Finl i lerin jussi ödülünü kazand ı .  Los Angeles Fl lMEX, Nordische 
Fi lmtage, lueck ve Karlovy Vary Uluslararası F i lm Festivali'nde 
diplamalar ald ı .  Ikinci f i lmi 'Calamari Union' Hong Kong 
Uluslararası F i lm Festival 'nde özel ödül almıştır. Uçüncü konulu fi lmi  
"Cennetteki Gölgeler' En Iyi F in F i lmi olarakjussi ödülünü almış, 
Cannes, Moskova ve Tokyo Fi lm Festivallerinde yer almıştır . O 
günden bu yana, iğneleyici toplumsal gerçekçi l ikle sıradışı mizah 
anlayışı arasında gidip gelen beş fi lm gerçekleştirdi. Aki, bir Marx 
Kardeşler hayran ı  olduğunu itiraf eder ve Bunuel, Ozu, Bresson ve 
lubitsch'ten etkilendiğini söyler. 
Sert köşeli , tarafsız ve oldukça alaycı bir yaşam görüşü Aki'nin her 
filminde dile getirilen bir bağlamda, filmierin görsel yapısında, ve 
yönetmenin çalışmalarında yeğlediği, acımasız, neredeyse kaderci 
anlatımındo yansıtılı�. Yapıtlarında be�irgin bir toplumsal eleştiri yer 
almakla bırl ıkte, Akı nın fılmlerı bu baglamı surekli olarak ön plana 
çıkarır. F i lmlerinde yüzeye doğru yükselen derin bir alaycı l ık, ve 
onları karamsar bir umutsuzluğun yansıtı ld ığı yapıtlar olmaktan 
kurtaran sert bir mizah vardır .  
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FiLMLERi / FILMOGRAPHY 

1 98 1  

1 983 
1 985 
1 986 

1 987 

1 988 
1 989 

1 990 

Saimaa-llmiö / Saimaa Gesture idocumentary / belgeseli 
!co-di rector / ortak yönetmen) 
R ikos ja Rangaistus / Crime and Punishment / Suç ve Ceza 
Calarnari Union 
Varjoja Paratiisissa / Shadows in Paradise / 
Cennetteki Gölgeler 
Hamlet li ikemaailmassa / Hamlet Goes Business / 
Hamlet Iş Başında 
Ari el 
leningrad Cowbays Go America / 
leningrad Kovboyları Amerika'ya Gidin 
likaiset Kadet / Dirty Hands / Kirli Eller !TV) 
T ulitikkutehtaan T yttö / The Ma tc h Factory Girl / Kibritçi Kız 
1 Hired o Contract Kil ler/ Bir Katil Kiraladım 

8 om in 1 957. He has worked os o film octor assistant 
director and producer. His first feoture film, 'Crime and 
Punishment' won the Finnish )ussi Awords for best film and 

best script, and diplomas ot FllMEX, Los Angeles, Nordische 
Filmtoge, Lubeck and the Korlovy Vory International Film Festival. His 
second film 'Colomori Union', won o speciol owords ot the Hong 
Kong International Film Festival. 'Shodows in Porodise' his third 
feoture film, won the jussi oword for best Finnish film and wos 
screened in the Directors Fortnight ot Cannes os well os ot the 
Moscow and Tokyo film festivols. He has since mode five films 
which alternafe between biting social reolism and off the wo/1 
humour. Aki odmits to being o fon of Marx Brothers. He cloims to 
have been influenced by Bunuel, Ozu, Bresson and Lubitsch. 
Aki's fi/ms have o hord-edged, dispossionote and o cynicol view of 
life which is reflected in the mood imported to eoch film, its visual 
construction, and the relentness, o/most fatolistic narrative structure 
within which he has chosen to work. Although there is o definile 
critique of society, there is o/so o deep irony in his films, and o 
scothing sense of humour which bubbles to the surfoce and keeps 
the films from fal/ing info despoir. 



A NORTHERN PHENOMENON: KAURISMAKI BROTHERS FINLAND 

CENNE l l l  EKi GÖLGELER 
VARJOJA PARATIISISSA 
SHADOWS IN PARAD/SE 

Y�/Director: Aki Kourismoki Senaryo/Screenplay: Aki Kourismoki Görünlü Yön./Cinematography: Timo Saiminen Kurgu/Editing: 
Roqo Tolvıo Oyuncular/Cast: Mottı Pellonpoo, Kati Outinen, Soku Kuosmonen, Esko Nikkori, Kylli Köngos, Pekko Loiho, jukko-Pekko Polo 
Yapımcı/Praducer: Mika Kourismoki Yapım/Praduction Ca.: Vil leolfo F i lmproductions Dünya Haklan/ Export Agent: Christo Soreel i, 
Ottilienstrosse ı 9, CH-8003 Zurich, SWITZERLAND ; Fax : 4 ı l 463 7 ı 80 
ı 986 1 35 mm. 1 Renkli-colar 1 76' 

M ohzun ve solgun suratlı Nikander, özel hayatı do kendi 
gibi soluk ve bomboş geçen bir çöp komyonu sürücüsüdür. 
Kişi, bu tür bir uğraş içindeyse, yaptığı işte bir tür gurur 

kaynağı bulmak zorundadır; yoksa böyle bir işi sürdürmesi neredeyse 
olanaksızdır . Tüm yaşam boyunca yalnızca çizgi roman okuyon 
Nikonder, bu orada akl ının bir köşesine yaşamdon bi rşeyler elde 
etmek gerektiğini yazmıştır. Donuk yaşamına umut ansızın, llono 
adında bir aşk macerasıyla girer. llono 'çirkin 'den biraz hollice, en 
az Ni konder kadar yaşam kurbanı ve en az onun kadar nail bir 
süpermarket kosiyeridir. Tek güvenl i  cenneti birbirlerinde buldukları 
bu aşk macerası modern beton yapıların soğuk bir kayıtsızlığa 
büründüğü bir mekanda, Helsinki'de gelişir. llono, haksızlığa uğrayıp 
işind�n olunca, intikamını h ı rsızlık yaporak al ı r .  Iki aşık kaçıp kırsol 
bır yareelekı otelde, ayrı ayrı odaloro yerleşirler. Ne var ki bu kaçış, 
ilişkilerindeki beklenmedik olayların daha başlangıcıdır . . .  
CENNETIEKi GÖLGELER, adını Erich Morio Remorque' ın savaş 
mültecileri hakkındaki romanından al ı r .  Aki Kaurismoki'n in bu üçüncü 
konulu fi lmi süpermorketlerin arka odalarında, bingo solonlarında ve 
çöp kamyonlarında geçen gerçekçi bir aşk öyküsü denemesid ir .  Bu, 
aşkın gerekli l iğinin, tevazu ve onurun, hayatta hep koybedenierin 
öyküsüdür. Bu yapay, soğuk bir oldı rmozlık ardına saklanorak 
insanların öz-soygılorındon ve özlerinde varolon iyi l ik duygusundon 
gerıye ne kaldıysa onu da yok etmeye yönelik  gelişmelerin bilincinde 
olon, bu gelişmeleri kaygıyle izleyen ve işleyen bir fi lmdir. F i lmin 
alçakgönüllü yorumu, alçak gönüllü bir aşk öyküsünün ordında 
gizlidir. Yönetmen, bu etkileyici, duygusol ve komik filmde izleyiciyi 
kendine özgü görüntülerinin yardımıyla metropol'de yaşoyan 
insanların melonkolisiyle yüzleştiri r .  Aki, farklı öğeleri ölçülü bir 
kontralle dengeleyerek, ve önceden tahmin edemeyeceğimiz bir 
yöne çekerek, izleyiciyi sürekli şoşı rtı r .  F i lmdeki çiltin beceriksiz 
deneyleriyle, hiçbirşeyin gerektiğ i  gibi olmadığ ı ve kimsenin bu 
durumu değiştirmek için ne yapacağın! bilmediği bir dünyayı yansıtı r .  
Ancak, fılmdekı ınsanlar, kendi yaratmadıkları bu dünyada gözü 
korkmuş kişiler değil, ışığın özlemini duyan gölgelerdir .  F i lmin 
sonunda Nikonder kendin i  toplar ve ik i  sevgil i boloylarını geçirmek 
üzere uzak l imanlara - aslında Helsinki körfezinin hemen karşı 
kıyısındoki, gemiyle bir gün mesafedeki Estonya'yo ! - yelken oçorlor. 

N ikander of the sad and sallaw face is o garbage truck 
driver with an absolutely empty private life. With such o 
job you inevitably develop o ki nd of pride in your work, 

otherwise you could not go on working. All his life, Nikander has 
read only comic baoks and has been spared the knowledge that he 
should achieve something in life. Suddenly romance and hope enter 
his life in the form of 1/ona, o less-than-pretty supermarket cashier, 
who is as much one of life 's victims as Nikander, and just as 
expendable. Their romance is played out against o modern, 
concrete and coldly indiffereni urban landscape of Helsinki, where 
their only safe heoven is each other. When (/ona is unjustly fired, 
she takes revenge by stealing and the two run away to o rural hotel, 
where the'y' lake single rooms. Bul this is only the beginning of their 
unlikely affair . . .  
SHADOWS IN PARAD/SE barrows its til/e from an Erich Maria 
Remarque novel about war-time refugees. Aki Kaurismaki's third 
feature film is an attempt at o realistic love story, taking place in the 
rear rooms of supermarkets, in bi ngo halis and garbage trucks. lt is 
o film about losers, about the necessity of /ove, and o/so about 
dignity, humility and pride. This is o committed film that is anxiously 
aware of developments that threaten to bury all that is left of 
pecple's se/f-respect and potential goodness under coldness, 
indifference and superficiality. /ts modest comment is concealed 
within o modest love story. Provocative, sensual and funny, the 
director confronts the audience with his very special imagery to 
preseni the melancholy of the peep/e living in the metropo/is. Aki 
balances disporole elemenis with measured control, continually 
surprising us by avoiding the predictable. The awkward 
tentativeness of his couple mirrors o world where nothing is as it 
should be, but no one seems to know how to change it. Obviously 
they are to be seen as intimidated by o world not of their own 
making, but they are shadôws longing for light and at long last 
Ni kander pul/s himself together and the two are seen off on their 
'honeymoon to farawoy shores" - actually o day-trip by boot to 
Estonia across the bay from Helsinkil 
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KUZEYiN HARiKA ÇOCUKLAR I :  KAUR iSMAKi KARDEŞLER F INLANDIYA 

A NORTHERN PHENOMENON: KAURISMAKI BROTHERS FINLAND 

ARI EL 

Yöııetmen/Di�r: Aki .Kaurismaki Senaryo/Screenplay: Aki Kaurismaki Görüntü Yön./Cineına1ography: li mo Saiminen Kurgu/Editing: 
Raqa Talvıo Muzık/Musıc: Olavı Vırta, Raulı Sommeqokı, Melrose, Bil l Casey, Esko Rahkonen, Peter Tchaikovsky, Taisto Tammi, Dimitri 
Schostakovich Oyuncular/Cast: T uro Pajala, Susanna Haavisto, Ma ni Pellonpaa, Eetu Hi lkamo, Erkki Pajala, Matti jaaranen, Han nu 
Viholainen Yapımcı/Producer: Aki Kaurismaki Yapım/Production Co.: Vi llealfa Fi lmproductions Dünya Haldah/Export Agent: Christa Sa redi , 
Otti lienstrasse 1 9, CH-8003 Zurich, SWITZERLAND ; Fax : 4 1  1 463 7 1 80 
1 986 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 76' 

T aisto ve bobası moden işçileridir. Laplond'da çalıştıkları 
maden kapanıp, işsiz kold ıklarında, "herşeye yeniden 
başlamak' için çok yaşlı olduğunu düşünen bObası üstü açık, 

beyaz Cadilloc arabasını Taisto'ya bırakarak kendin i  vurur. Taisto 
da arabosıno atlayarak, iş bulmak üzere Güney'e, Helsinki 'ye gider . 
Kent onu 'kolları ardına kadar açık" beklememekiedir kuşkusuz, ve 
Taisto ancak gündelikçi olarak iş bulabilir. Derken, her tarakla bezi 
ve bakmak zorunda bir oğlu olan genç bir kadınla, lrmeli'yle tanışır. 
Birbirleri için yaratı ldıklarını anlamaları pek uzun sürmez. Bir kavga 
sırasında suçsuz yere tutuklana n ve hapse atılan Taisto, lıücresini 
kendisi g ibi yanlışlıkla tutuklanan Mikkonen i le paylaşır. Ikisi 
beraberce hapisten kaçarlar. Yurt dışına kaçabilmek için gerekli olan 
sahte evrakları ele geçi rmezden önce Taisto'nun yaptığı i lk iş 
lrmeli 'yle evlenmek olur. . .  
Aki Kaurismaki 'nin "Cennetteki Gölgeler" ( 1 986) ve .':Kibritçi Kız" 
1 1 989) filmleri arasında yer alan ARIEL, "Proleterya Uçlemesi" diye 
bil inen filmierin ikincisidir. F i lm, fazla derine inmeden, gerçek dostluk 
ve :adakat .temalarını .işleyerek, işçi. sınıfı yaşamının t,arı romantik 
cJeg.erlerını . ırdeler. Akı Kaurısmakı .f ı lmını anlatırken� Bir işsizlik 
oykusu g ıbı başlar; derken romantık nuanslar eklen ır; sonra, 
hapishane yaşamını başlangıcından kaçışa kadar tümüyle 
yansıtmak, sonuçta bir suç öyküsüne dönüşür. Batı gerçeğin i  tutkulu 
v.e neredeyse acıma duygusu uyandırocak bir çarpıcılıkla aktarır . 
Uslup açısından, fi lmi şi irsel gerçekçilikle kara mizah arasında bir 
çizgiY.e oturtabil i riz. Ve sonuçta ortaya çıkan, Eylül akşamı g ibi 
karanlık, güzel bir fi lm", diyor. Aki Kaurismaki, herzamanki alaycı 
iislubuyla, ARIEL' i Fin gerçeğinin anısına armağan ediyor. Kara 
mizaha yakınlığına, ve herKesi hoşnut etmeye çalışır gibi 
görünmesi ne karşın ARIEL, "suç ve macera ti lmine dönüşen bir yol 
filmi" çerçevesinde gelişen umut dolu, gerçek bir romantik aşk 
öyküsüdür. Sergi lediği gerçek son derece sevimsiz olsa da, filmdeki 
karakterler kolayca yandaş bulacak kadar sevimlidirler. Her ne 
yapmak zorunda kalırlarsa kalsınlar, .. yönetmenin de onlardan yana 
çıkmakta kararlı olduğu belirgind ir .  Ustlenilmesi gereken her ne suç 
yarsa, bunların vebali, F inl i leri umutsuz eylemiere iten toplumundur. 
Işsizlik, yozlaşma ve sürekli polis gö.;;etimi filmde enine boyuna 
ırdelenen konulardır .  Yıne de ARIEL, yaşamın size verecek fazla 
bi rşeyi olmasa da ondan en iyi şekilde yararlanmaya bakın" 
mesajıyla Aki Kaurismaki filmleri arasında en iyimser olanlardan .  
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T aislo and his father are mine-workers in  Lapland until the 
mıne ıs c/osed down. The forher declares himself unab/e to 
begin all over again and shoots himself. leaving Taisfo o 

white Cadil/oc converti6/e, in which he drives south to Helsinki in 
search of work. The city does not welcome him with open orms and 
the only work he can find is os o day lobourer. He then meefs 
lrmeli, on aliractive young womon with mony diHerenf iobs and o 
young son fo supporf. lt 6ecomes evidenf that they belong together. 
Bul through no foult of his own, Toisfo is orresled during o fight ond 
put in prison, where he shores o eel/ with Mikkonen, who hos o/so 
been wrongly imprisoned. They escape, and Toisto's firsl oc/ in 
freedam is fo morry lrmeli, before seffing obout to procure illego/Iy 
the popers needed to Flee the country . . .  
AR/EL is the second port of Aki Kaurismaki's 'Proletorion Trilogy', 
sandwiched between 'Shadows in Porodise" ( 1 986) and 'The 
Mateli Foctory Gir/' ( 1 989). lt has the inimitab/e tone and style of 
Aki Kaurismaki 's world; if shares his half-romantic visian of tlie 
dignity of lower-class life, stressing the themes oF true friendship and 
loyolty withoul foo many questions. 'The film begins as on 
unemploymenf story, picking up romantic overtones before turning 
info o descripfion of prison life complete with o break-ouf, and 
finolly becoming o erime ta/e. lt portroys Western reality with 
poss�onate�, sad strokes. Stylistically, the film toes the line between 
poetıc reaflsm and black comedy. The result is o film as dark and 
beautiful os o September evening. "  This is Aki Kaurismaki's own 
descripfion of AR/EL, which he has ironica/1'1. dedicated fo the 
memory of Finnish reality. Despife i ls black humour and tongue-in
cheek posture, AR/EL is o hopeful, unashamedly romantic love story, 
whıch unfo/ds wıthın the framework of ıts road-movie-turned-crime
thriller plot. /ts reality is dreadful, bul ifs characters are likable; it is 
eas'l. to be on their side. Direclor's sympothy for his characters is 
evident and persistent, whatever they are forced to do. Any and ol/ 
b/ome is carried here by society, which practically forces the Finns 
ınto desperale acts. Unemployment, corruption and constant po/ice 
surveillance are some of tlie features the film exposes af length. Stil/ 
the most [!pfimisfic of Kaurismaki's films, it seems to be saying: "Life 
doesn 't olfer you much, but make the best of it. " 



A NORTHERN PHENOMENON: KAURISMAKI BROTHERS FINLAND - SWEDEN 

LENiNGRAD KOVBOYLARI AMERiKA'YA GiDiN 
LENINGRAD COWBOYS GO AMERICA 

Y�/Dinıc:tor: Aki Kaurismaki Senaryo/Screenplay: Aki Kaurismaki Göriintü Yön./Cinernalography: Timo Saiminen Kurgu/Editing: 
Raqa Talvıo Oyuncular/Cast: The Len ingrad Cowbays, Motti Pellonpoa, Nicky Tesco, Kari Voononen, J im Jarmush Yapımcı/Producer: Aki 
Kourismoki, Klas Olofsson ,  Katinka Farego Yapım/Production Ca.: Vii leelfa Fi lmproductions, Swedish Fi lm Institute Dünya Haldan/Export 
Agent: Christo Saredi ,  Ottilienstrosse 1 9, CH-8003 Zurich, SWITZERlAND ; Fax : 4 1  1 463 7 1 80 
1 989 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 82 '  

D ünyanın en berbat müzik topluluğunun üyeleri , Sibirya'n ı n  
donmuş tundrolorı arasında, bir somonlıkto yaşamakta ve 
mesleklerin i  icro etmektedirler. Ne dinleyicisi, ne de ticari 

potansiyeli olon bu uygunsuz topluluğun adı 'Leningrod 
Kovbayları'd ı r . Pozorlonobilirlik ve yetenek konusundaki 
yoksunluklarını telafi eden tek şey bOşarı h ı rslorıdır . Yaptıkları müziği 
dinler dinlemez şoka giren Finli bir emprezoryo onlara 'Bırakın şu 
tundrolorı (bu arada topluluğun şıitaristi sobafıo kadar süren bir 
prova sırasında donorak ölmüştur!), hemen Amerika'ya gidin. Orada 
her holtı yutturursunuz', der. Artık, şöhret uğruna herşey:i, kültürel 
benliklerini bile feda etmeyi göze olmoya hozırdırlor. Bu arada 
steplerdeki çihçi l ik ve hayvon yetiştiriciliği ile i lgil i Rus şarkılarındon 
oluşan repertuorlorıno birkoç rock'n'roll pçırçosı do eklemeY.i ihmal 
etmezler. New York'ta yof?lıklorı müziği d inleyen bir produktör, 
on. ları kuzen.inin Meksiko'doki düğününde çolmolorı için tutar. Koyu 
guneş gozluklerı, dehşet kurk ceketler inonılmoz soç modelleri ve 
uzun sivri burunlu çizmeleriyle, yeni aldıkları Codil loc arabaya otlar 
(komisyoncu rolünde de Jim Jarmusch'u izleriz) Memphis, New 
Orleons, f:iou.ston ve D�l Rio ü�erinden Meksika yolunu tutarlar. 
Arabanın ustunde de bır tobut ıçınde tundrodo donarak ölen 
arkadaşlarını toşımoktodırlor! . .  
LENiNG�AD KOVBOYlARI AMERiKA'YA GiDiN, yol filmi v e  müzikal 
arası degişik bir türde, espirili onlotım ıylo, üstüne ustlük "sudan çıkmış 
balık" temasıyle tom uçorı bir macera ti lmidir. Grup üyeleriyle 
Amerikada'ki farklı yoP,ıdoki lof?lumun tonışmosı, varoluş koşulların ın ,  
hayaile gerçek orasındaki çelişkinin üzerine çöken kosvetle korışık bir 
farso dönüşür. Amerika'n ın ikonlorı, Aki Kourismoki fi lmlerinde sıkça 
kullanı l ı r ve yodırgonmoz, ancak bu kez kültür de9iş tokuşu bir kısır 
döngüye dönüşür. Kourismoki Amerika Düşü i le buyülenen, bu düşe 
sorılon, ve Yeni Dünya'ya gelerek hayaile gerçeBi karşılaştıran pek 
çok Avruf?Oiı fi lmeinin izinefen gitmiştir. Ancak, LENINGRAD 
KOVBOYlARI Wenders' in, Herzog'un, ya do Adlon'un Ameriko 
yolculuğu üzerine yaptıkları filmlerden çok farklıdır. F i lm, yalnız farklı 
tisluploraon · sessiz sinemodon, Jerry Lewis'ten, ve jormusch 
fi lmJ�rindeki gibi ilsinç karokt_erlerden · yororlo,nmış, çı lgın bir komedi 
degıldır ; bunoon ale, başka ozellıkleri vardır. Bu tilm okyonusto ve 
kıtoda yapılan bir seyohotin öyküsüdür; çirkin görünüşlü borlorın ve 
Homburger Ulusu'nun arka bahçesindeki dürüst insanların öyküsü. 
Oyuncular belki çirkin oma duygular güzel ! ' ,diyor yönetmen . 

1 n o remote bom, sornewhere on the lrozen tundra in Siberia, 
lives and performs the worst bond in the world: 'The Leningrad 
Cowboys' is an outfit with ,no audience and absolutely wifh no 

commercial f-X!Iential. What they lock in ta/eni or marketability, is 
compensated for by their drive for success. A shocked Finnisli 
impresario hears the bond members play and suggests theY. /eove 
the tundra (one of the bond members has frozen to deoth during an 
a/1-night reheorsol) and try their luck in America because 'they'// take 
any shit there!' So they are prepared to sacrifice their cu/tura/ 
identily for o shot at tlie big·time. They decide to put some rock'n 'ro/1 
to their repertoire of Russian songs about collective forming and 
animal husbondry on the steppes. After their New York audition, o 
producer books them for his cousin's wedding in Mexico. Sporting 
dark glasses, awesome fur coats, outrageous hairdos and loat-long 
painted boots, they take to the road in o Cadil/oc (purchased from 
o dealer played �Jim )armusch) and heod for Mexico by way of 
Memphıs, New Orfeons, Galveston, Houston, and Del Rio, carrying 
the frozen body of their deod guitarist on the roaf . . .  
A playfu( recreotion of the road movie and musical, with o 'fish out 
of water theme thrown in for good measure, LENINGRAD 
COWBOYS GO AMERICA is one single copricious escapode. The 
encounter between the bond and the liinges of society in the USA is 
o farce mixed with melancholy brooding over the conditions for 
existence, over the canirasting nature ol dreom and reality. lcons of 
America are familiar and frequent in the films of Aki Kaurismoki, but 
in this film the cu/tura/ exchange Irave/s full circle. Kourismaki has 
followed in the tracks of many European film-makers who, 
fascinated by the ideo of America and colonised by i ts imagery, 
have come to the New World to canfront their dreoms. Bul 
LENINGRAD COWBOYS GO AMERICA is an altogether diHerent 
ki nd of film than that made by Wenders, Herzog, or Ad/on on their 
American pilgrimages. The_ film is o wild comedy borrowing from o 
vanety of s tyle s · from the sıleni comedy, to )erry Lewis and the 
fontastic characters of;armusch films, bul it is much more than that. 
'This film is the storr. o o iourney over the oceon and through o 
continent

b 
o story of seomy bors and honest fo/k in the bockyards of 

the Ham urger Nation. Ugly actors but goad feelings!', says 
Kaurismaki. 
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KIBRITÇI KIZ .. 
TULITIKKUTEHTAAN TYTTO 
THE MATCH-FACTORY GIRL 

Yönetmen/Director: Aki Kourismoki Senaryo/Screenplay: Aki Kourismoki Görüntü Yön./Cinematography: Timo Saiminen Kurgu/Editing: Aki 
Kourismoki Music/Music: Reijo Toipale Oyuncular/Cast: Kati Outinen, Elino Salo, Esko Nikkori, Veso Vierikko, Reijo Toipale, Silu Seppalo, 
Outi Moenpao, Morjo Packalen Yapımcı/Producer: Aki Kourismoki Yapım/Production Ca.: Villealfo Fi lmproductions Oy, The Swedish Film 
Institute Dünya Haldan/Expart Agent: Christo Soredi ,  Ottilienstrosse 1 9, CH-8003 Zurich, SWITZERLAND ; ·Fax :  4 1  1 463 7 1 80 
1 990 1 35 mm. 1 Renkli-colar 1 70' 

H er defasında istismar edi l ip bir kenara atılan Iris, aşkı 
a rayon basit bir kızdır. Kibrit fabrikasındaki ruhsuz işinden 
sıkılmakla ve katı ldığı donslı toplantılarda çevresindeki 

erkeklerin hiçbirinin dikkatin i çekememektedir. Tıpkı masallardaki 
gibi , kalpsiz annesi ve üvey babası yalnız onun eve getireceği 
hizmetlerle, veya çağdaş anlamıyla mooşıylo i lgi l idi rler. Iris l::ii r  
akşam maaşını a l ı r  olmaz gidiP. Kendine yeni bir elbise al ır . Sonra 
gittiği bir d iskoda bütün şansı değişir . Orada rostlodığı bir erkek onu 
önce dansa, sonra evine, daha sonra do yatağı no davet eder. 
Adam, daha sonra lris'i hiç o romozso do, genç kızın gözünde o, 
hala hov.ollerindeki 'Yokışıklı Prens"in to kenaisidir. Iris, bu bir gecelik  
mocerai:!on hamile kalınca adama bir aşk mektubu yazar. Ancak 
adam, bu mektuba kürtoj olabilmesi için bir çekle karşı l ık verir. Iris, 
dünyanın sondığından do acımasız ve soğuk olduğunu anlamıştır. Bir 
arabanın çarpması sonucu kaldırı ldığı hastanede IJebeğini de 
kaybeder. Hastoneden çıkarken sessiz kahromonımız artık 
pasifl iğinin duvarlarını yıkmaya kororl ıdır. Bunca adaletsizlik ve 
oşoğılonmodon sonra olocogı intikam sınır tonımoyocoktır . . .  
Gen13lde, Aki Kourismoki 'n in tüm filmleri karamsor komedi lerdir. 
KIBRITÇI KIZ do sonunda bu genelierne içine girer, ancak bu filmde 
yonsılılan acı mo ·duygusu, sanatsol teknikle yon yanadır. Filmi için 
söylediği şu sözlerden de anlaşılacağı g ibi Aki, oldukça korizmotik 
ve değişik espiri anlayışına sahip bir tip: "Geçen bahar ansızın, 
kendimi şehrin sokaklarında, durmadan konuşurken, başımı gülünç 
bir şekilde iki yana çevirip sollayorak koşarken buldum. Ertesi gün, 
bütün günü yolağırnın altında sessizce yatıp kendimden nefret ederek 
geçirdlm. Intikamımı almak için, Robert Bresson'u bir epik macera 
tilmleri yönetmeni g ibi gösterecek bir fi lm yapmaya karar verdim .  
Sonra bu safsatoya çooucok unurulocak kadar uzun bir ad vermeye 
(TULITIKKUTEHTAAN TYTTO) karar verdim." Aslında Kourismoki 
'Prolete�a Uçlemesi"nin veciz, alaycı ve cesur bir üslupla ele alınmış 
bu son filminde, safsotadon başka herşeyi yakalamış. F i lm, 
Kourismoki'nin günümüz F inlandiyosındoki toplumsal yabancılaşmayı ,  
sömürüyü ve tüm işçi sınıfı sorunlarını iğneleyici b i r  d ine eleştirdiğ i 
yapıtlarındon bir diğeri. Genç yönetmen burada öyküyü tüm gereksiz 
öğelerden arındırorak neredeyse belgesele benzer bir yal ın l ık 
yaratmış. Diyolqılorı en aza indirgeyerek gereksiz açıl<lamolordon 
kaçınmış ve "acı n ın yonsıtıldığı bu filmi ustolıkl ı , alaycı bir 
koromizaha dönüştürmeyi başarmış, Si.nernonın en güçlü mizoh 
ustalarındon birinin elinden çıkan KIBRITÇI KIZ, izleyiciyi yüzünde acı 
bir tebessüm ifadesiyle bırakan, kusursuz bir mizonsen boşyapı lı . . .  
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1 ris is o simple young gir/, in search ol /ove, exploited and 
reiected at every turn . She is oppressed by her work in the 
sou//ess match lactory and ignored by men at the local 

dances. As in o fairy ta/e lier molfıer and stepfather are coldheorted 
and merely inferested in her labour, ar in mOdern lerms, her wages. 
One evening, after receiving her paycheck she buys o new dress. 
Lafer on1 she visits the disco and her luck changes: o man invites her 
first to oance, then fo his apartment and fina/Iy to his bed. Iris thinks 
of him as her imagined Prince Charming, although he never cal/s 
her bock. When she gels pregnanf after this one-night-sfand, she 
sends him o love fetter bul his answer is iust o cheque for an 
abortion. Iris discovers that the world is even crueler and co/der than 
she had ever imagined. From the hospital where she has been 
taken after having been run over by o car therby losing her boby, 
our sileni heroine decides fo breok through the walls of pc;ıssivity 
her revenge againsf so much humiliafian and iniusfice wi/1 know no 
bounds . . .  
Aki Kaurismaki's films are usua!ly bleokly funnr:, and THE MA TCH 
FACTORY G/RL evenfually becames /ike that, bul it's o film of greof 
compassion, as well as artful technique. Aki is o man of 
considerable charm and eccenfric humour, as can be seen from this 
FJreomble explaining his inspiratian for the film: 'Suddenly /asi 
Spring, 1 was running aimlessly round the cifY., ta/king foo much and 
twisfing and shaking my head in the most ridiculous WOY.. The next 
day 1 spenl lying si/ently under my bed and hated myself bitterly. In 
revenge 1 decicfed fo make o film that wi/1 make Roberi Bresson 
seem /ike o director of epic action . .picfures. Later 1 named this piece 
of iunk TULITIKKUTEHTMN TYTTO, as the name is long enough to 
be eosily forgotten. ' The third part of Kaurismaki's 'Proletarian 
Trilogy' is o lacanic, cynical and sty/istica/IY. courageous film, 
anything bul iunk. Anather film an the froubles of the Finnish working 
c/ass, il is o wry crifique of exploifation and social alienation in con
femporary Finland. Here, the young director dispenses with all 
grafuifous elemenis in the story, creofi(lg documenfarylike situafions. 
Using the minimum of dialogue, he ol/ers no unnecessary 
explanafions and soon lurns this porirayol of anguish info a wickedly 
sardonic black comedy. A fresh feminist film if ever there was one, 
from ane of the cinema's most poteni ironisfs, THE MATCH 
FACTORY GIRL is o masferpiece of precise 'mise-en-scene" that wi/1 
leave the audience with o grim smi/e on their face. 
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BiR KATiL KiRALADlM 
1 HIRED A CONTRACT KILLER 

Yönetmen/Diractor: Aki Kourismaki. Senaryo/Sc..-ıplay: Aki Kourismoki Görüntü Yön./Cinematography: Tima Saiminen Kurgu/Editing: Aki 
Kourısmokı �ncular/Cast: jeon·Pıerre Leoud, Margı Clarke, Kenneth Colley, Trevar Bowen, lmmogen Clare, Nicky Tesco, Charles Cork 
Yapım/Praduction Ca.: Villeolfo Fi lmproductions, The Swedish Fi lm Institute, F innkino Oy, Esselte Videci Ab, Channel Four Television Dünya 
Haklan/Export Agent: Chrısto Sa red ı, Ottılıenstrosse ı 9, CH-8003 Zurich, SWITZERLAND; Fax : 4 ı ı 463 7 ı  80 
ı 990 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 80' 3 O yıl boyunca aynı iş yerinde sodakatlo çalışan Fransız iş 

adamı Henri, ellinci d · um ününde müdürleri 
. taralındon altın bir so� � l lendiri l i r, sonra da işine 

son v�ri l i r .  Iki haho sonra, evinde oturup_şeçmişe şöyle bir 
boktıgındo tum yaşamıyla ı lg ı l ı  ıkı gerçegın tarkıno varır Henri. 
B�ndon böyle yeni bir iş bulma olanağı yoktur ve şu koskoca 
d�nyodo yopa_yal.nız�ır. Yaşamak için hiç bir nedeni olmadığını 
gorunce, kendını oldurerek acılarına daha boşlamadon bir son 
vermeye karar verir. Ne var ki intihar edecek cesareti yoktur. Geriye 
bır tek seçenek kalmıştır: kendini kiralık bir katile öldürtmek. Bir 
bordo, bu iş için Harry adında k9nser hastası birini bulup kiralar, 
sonra da odasında oturup kaderını beklerneye başlar. Ne var ki 
beklenen katil işini bitirmekte hiç te aceleci dovronmamaktadır. 
Oturup öldürülmeyi beklediği gecelerden birinde canı sıkılan Henri 
bitişikteki bor? .gider ve bir kaaınla t�nışır . l ik ı;ıörüşte birbirlerine aŞık 
olurlar. Henrı n ın yaşamı ansızın kokunde.n degışmiş ve Y.epyeni bir 
anlam kazanmıştır artık. Ancak hala kuçuk bır sorun vard ı r: kiral ı k 
kati l ! . .  
Aki Kourismoki, önceki filmlerinin çoğunda olduğu gibi, BiR KATiL 
KIRA[A[)IM.�da .d� filmi n senaristl iğini yönetmenliğini ve 
produktorlugvnu ustlenmiş. Bu fı lmin diğerlerinden tek farklı yönü 
diyalogların Ingil izce olması . Fransız sinemasının son 30 yı ldaki en 
önemli yıldızlarındon biri olan Jeon·Pierre Leoud'nun, sonradon 
pişmanlığa düşen kahroman rolünü üstlendiği !i lmin çekimleri 
Londra'da gerçekleştirilmiş. Yönetmen, verdiği korarı değişlireceğini 
hesal:ıa kotm�ksızın alın yazısını yönlendirmek isteyen bir adamın 
zarıl oykusunu!. kendıne ozgu, ekonomi.k ve yalın bir üslupla 
aktarmakla . Yonetmenın ıdd ıasıno ( ! )  gore, senaryosu .bir . 
hakasonunda yazılan ve cesaretle uygulanon BIR KA TIL KIRALADIM, 
Kourismoki 'n in yine_ insan durumunu, alaycı bir üslup ve koderci bir 
yaklaşımla ele oldıgı �on fi_lm�dir .  Aki, eleşlirmenlerin tüm Kaurismaki 
t i lmlerını neredeyse agız bırlıQı etmışcesıne tanımladıkları biçimde, 
'Yoş9m guç ama eğlencelidir d iyor ve şöyle sürdürüyor konuşmosın ı :  
"lkı rur l ı lm yapıyorum. Birincisi, Berç�kçi bir üslupla oktarıl ıp mutlu 
son o ulaşır ve sıyah beyazdır. Tıpkı Len ingrod Kovboyları 
Amerika'ya Gidin'de olduğu gibi .  Diğeri ise, çekimi renkli olmasına 
kor�ın

d 
atmosferi koranl ık okın ve sonu mutsuz biten f.ilmlerdir. "Mutlu 

son er�en, l ı lmdekı herkesın bır şekılde yaşamını surdurmeyi 
boşordıgı ,  ızleyıcıyı hoşrıut eden sonları kastediyorum. Ovso bono 
göre mutlu son. 'Hamle! Iş Başında'da olduğu gibi filmdeki herkesin 
ölmesidir!' 

1 n London, Henri, o Frenchmon who has served /oya/Iy the 
same company for thirty years, is given o go/d watch for his 
fiftieth birtfıday bY. the company managers and then dismissed 

from his iob. Two weeks later, silting in his fiat and reflecting on his 
fate, he begins to realize that there are only lwo things he can slate 
about his existence with any certainty: he can't find o new iob, and 
he's all o/one in the world. Having no reoson to keep on living, he 
decides to kil/ himself and end his suffering before it starls. However 
he doesn 't have the courage to commit suicide. There is only one 
alternative: he decides to /ook for an assassin who would do it for 
him. In o bor, he finds Harry, a cancer·ridden contract killer and 
hires him for the iob. He sits in his room, awaiting his fate, but his 
would-be assassin seems not to be in o rush to finish the iob. One 
night, stil/ waiting to be kil/ed, Henri leaves his fiat, goes to the pub 
next doar and meets o woman. lmmediately they fal/ deep/y in 
love. Suddenly everything has changed in Henri s life, it all has o 
new meaning. Bul one smail problem remains: the contract kil/er! . .  
As with most of his former films, Aki Kaurismaki wrote, directed, 
produced and edited 1 H/RED A CONTRACT KILLER himself. The 
difference this time, is the English-language dialogue. lt was shot in 
London and stars one of the greatest actors of the French cinema in 
the pçıst 30 years, )ean·Pierre Leoud, as the regretful protagonist. 
The dırector brıngs h ıs sppre and /ean style to beor on this 
biffersweetb genlle ta/e of o man who decides to lake his destiny in 
h ıs hands y puffıng ıl ın the hands of another, before realızing that 
he wants to change his mi nd. W ri Ilen over o weekend (the director 
claims!), beautifufl.t conceived and audaciously executed, 1 H/RED A 
CONTRACT KILLER is the lotesi chapter in Kaurismaki's ironic and 
fatolistic rumination on the human condition. 'Life is hard but 
amusing", says Aki, iust as critics worldwide have said more or less 
the same thing about his films. "My films come", he says, "in lwo 
types. The first uses o realislic style with o happy ending and is shot 
in black and white (e.g. "Leningrad CowboY.S Go America'); the 
other is shot in colour, bul bul the mood is black and the ending is 
not happy. By 'happy ending', 1 meon o happy ending for the 
audience, when everyone survives, " he exfJioins. "Happy ending for 
me is when everyone dies! (e.g. 'Ham/et Goes Business')' 

ı o ı 
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MIKA KAURISMAKI 

1 955 yılında doğdu .  Fi lm yönetmeni ,  yopımcı ve idari 
yönetmen olarak çalıştı. 1 977-8 1 yılları orasında Münih'te 
Hochschule fur Frensehen und Film'de çalıştı. 1 98 1  'den sonra 

Villealfo film yopım şirketin in yöneticisi ve film yönetmeni olarak 
görev aldı . 1 980'de yop,tığı ilk fi lmi 'Yalancı" Tompere Kısa Fi lm 
Festivali'nde Risto jorvo Odülünü ve Fransa'da Tours'da düzenlenen 
Rencentres lnternotionoles Hen ri Longlois şenliğinde jüri Özel 
Odülünü aldı . Bir sonraki kısa filmi 'joçkpot 2' Tompere Fi lm 
Festival'nde En Iyi Konulu Fi lm seçildi . i lk uzun metraj konulu f i lmi 
"Değersizler" 1 983 'de Yıl ın En Iyi F in Fi lmi olorok jussi Heykelciği 
kazandı. Aynı ödülü 1 986 ve 1 988  yıllarında "Rosso" ve "Bir Gece 
Boyuneo Helsinki Nopoli" filmleriyle aldı . Ayrıca kordeşi Aki'nin 'Suç 
ve Ceza' fi lminin yopımcıl ığını üstlendi ve 1 98 1  'de "Soimoo 
Gesture" belgeselini onunla birlikte yöneHi. 
Mika'nın filmleri yaraNıkları etki açısından Aki'nin yapıtiarına 
benzemekle birl ikte üslup açısından farkl ı l ık gösterirler. Mika'nın 
filmleri daha romantik, daha keyifli, ve daha resimsel olduğu halde, 
gongster filmi geleneğine kardeşininki lerden daha çok yaklaşır. 
Ancak bu özellik ono filmierindeki romontizmi daha özgür bırakma 
olonağı do sağlar. 

1 02 

FilMLERi / FllMOGRAPHY 

1 980 Volehteli jo 1 The Lior 1 Yolancı lshort 1 kısa filmi 
1 98 1 jockpot 2 lshort 1 kısa filmi 

Soimoo-llmiö 1 Soimoo Gesture !documentory 1 belgeseli 
!co-director 1 ortak yönetmeni 

1 982 ArvoHomot 1 The Worthless 1 Değersizler 
1 984 Klooni - Tarina Sommokoitten Suvusto 1 The Clan 

T ale of the Frogs 1 Klon - Kurbağların Öyküsü 
1 985 Rosso 
1 987 Helsinki Napali All Night Long 1 

Bir G.ece Boyuneo Helsinki Nopoli 
1 988 Yotyo 1 Nıghtwork 1 Gece Işi INI 
1 989 Cho Cho Cho 1 Paperitohti 1 Poper Stor 1 Kağıt Yıldız 
1 990 Amozon 

8 orn in 1 955. He has worked os o film director, producer 
and monoging director. From 1 977-8 1 he worked ol 
Hochschule fur Frensehen und Film, Munich, and from 1 98 1 

os o monoging director and film director ot Viiieo/fo Film Productions 
Oy. He made his firsl film 'The Uar' in 1 980 for which he won the 
Ristojorva Prize, Tampere International Shorl Film Festival and the 
Prix Special dujury, Rencanires lnternalionales Henri Langlois, Tours, 
Fronce. His next shorl film, )ockpot 2', won the Best Ficlion Film, 
Tompere lnternolionol Film Festival. His firsl feoture film, 'The 
Worthless", won the jussi Stofuel/e for the best Finnish Film of the 
year in 1 983. In 1 986 and 1 988 he won the jussi Stofueffe for 
'Rosso" and "Helsinki Napo/i All Night Long' respectively. He o/so 
worked os producer of his brother Aki's film, 'C rime and Punishment" 
ond co-directed with him the documentory "The Soimoo Gesture' 
( 1 98 1 ). 
Miko 's films are simi/or fo Aki's in effect, bul not in tone. Although 
his work is more romontic, lusher and picturesque, ironico/Iy if fo/ls 
bock on the conventions of the gongster film more often than his 
brother's; bul this only o//ows him fo give o freer reign fo his 
romonficism. 



KUYEZIN HAR I KA ÇOCUKLARI : KAU R iSMAKi KARDEŞLER F iNLANDiYA 

A NORTHERN PHENOMENON: KAURISMAKI BROTHERS FINLAND 

DEÖERSiZLER 
ARVOTTOMAT 
THE WORTHLESS 

Yönetmen(�irector: Mika �9�rismaki. Senaryo/Scraenplay: Aki Kaurismaki, Mika Kaurismaki Görüntü Yön./Cinernatogrophy: Timo Saiminen 
Kurgu/Edrting: Anttı Karı Muzrk/Musrc: A�tti Tikanmaki Oyuncular/Cast: Matti Pellonpaa, Pirkko Hamalainen, juuso Hirvikangas, Esko 
Nıkkarı, Asma Hu;_

ula, Jorma Markkula, Akı Kaurısmakı, Aına Seppa Yaprmcr/Producer: Mika Kaurismaki Yapım/Production Ca. :  Vii leelfa 
Fı lmpraductıans Dünya Haldan/ Expart Agent: Finnish Fi lm Foundation K ı 3 Kanavakatu ı 2 SF-00 ı 60 Helsin ki FINLAND · Tlx · ı 25032 · 
Fax : ı 77 ı ı 3 

' ' ' ' ' · ' 

ı 982 / 35 mm. / Renkli.Calar / ı o5' 

F i lm, Helsinki'de bir restaranda bulaşıkçı olarak çalışan Manne 
�e.tesadüfen eline bir tablo geçiren, zih insel dengesizliğiY,Ie 

_ tıpık bır Kaurısmakı kahramanı olan arkadaşı Vil la 'n ın  etrafında 
yogunlaşır. Olayları ko�trol etmekten ziyade değişiklikler� ayak 
uydurarak yaşam ıçerısınde suruklenen bırısıdir o .  Manne n i n  küçük 
çapta bir sahtekar olan eski işvereni tablav.u yeniden ele geçirmeye 
n iyetlenince, arada sırada çıktı�ı kız arkadaşı Veera'yı da yanına 
alan Manne, bir dans izlemek uzere şehir dışına çıkmış olan 
arkadaşı Harri'Y,i ziyarete gider. Bu arada tıpkı kopuk, modern bir 
'Bonnie ve Clyde' öyküsünde olabileceği gibi Finlandiya kırlarında 
dolaşır. Veera'nın polis tarafından arandığı ortaya çıkınca 
kahramanlarımız, bir dizi talihsizlikten sonra saluğu Paris'te alırlar . . .  
DEGERSiZLER karakter!erin, Y()lculuklc;ırın,ı nereye .ve neden gittiklerin i 
tam alarak �ılmeden surdurduklerı bır tur yal-fı lmıdır. Mika Kaurismaki 
bı rk.çıç kışa fılmden sonra gerçekleştirdiği ilk konulu filmi 
DEGERSIZLER' in  senaL}'osunu kardeşi Aki ile birlikte yazmış . Oldukça 
farklı bır .fılı:n o.lon DEGERSIZLER bir toplumsal tanımlama deği l .  
Çekıcı �ucunu varoluşun baskılarından a lan b i r  seyahat güncesi, b i r  
yol fılmı bu. Duyarlı ve kolay ineinebilir b i r  yaşam tarzını anlatan, 
yaratıc ı ,  kısıtlamadon _uzak ve görsel açıdan mükemmel bir f i lm.  
Bolca kullanılan gulduru unsuru, fılmde sergilenen bu ölüm kalım 
O.Y�nunun odc:.ık noktasını oluşturuyor. Yaratıcıların ın  belirli bir sinema 
turune duydugu sempatiyi c:çıkça sergi lev.en fi lm, özgünlüğüyle . 
teklıHen ne denlı uza,k oldugunu �a aynı belirgin l ikle ortaya koyuyor. 
Böylece, Kaurısmakı. lerın olgunlu�unu� aldıkları etkileri bağımsız bir 
san.atsal �nlatıma donu�turmekteliı ustun yeteneklerini de gözler 
onune s�rıyo.r .  Sonrakı ti lmlerınde daha ayrıntı l ı  bir biç imde 
ışleyece�ı. bır alanın sın ırların ı  bu filmle çizen Mika, fi lm i  .için şunları 
sayluyor. Bazıları, bır şehrın sı luetın ın ,  arka sokakların golgesinde, 
yedek parça depolarında ve gece boyu açık kalan benzin 
ıstasyonl:ırında e ızlenen macera lar!. ve cinayet dramlarını ele 
vermedıgını · dagan, acı çeken ve olen insanlardan habersiz, soğuk 
bır kayıtsı�ı.kla. al<ıp gıden bu kent yaşamı hakkında hiçbir şev. 
soylemedıgın ı  ıddıa ederler. DEGERSIZLER işte bu köhne cafelerde 
ve dans so,lonla.rında yaşanan melankolik şi ir in oluşturduğu dünyayı 
anlatır. Gözler o.nune. serılen .ve. komediyle trajedin in sınırlarında 
ge�ınen bu oyku •.. e��ı kırık_dokuk arabalarıyla bir sabah ülkesine, 
d�acak bır ozgurluge dogru, yol() ç:ıkanların öyküsüdür. Peşlerindeki 
eşliıyal9rakpalıse ve tarıhın tum yukune karşı kendilerini korumak için 
çılg ın l ıgın uçuk kırmızı pırı ltısındon başka hiçbir şeyleri yoktur.' 

T he film centres oround Monne, o dishwosher in o Helsinki 
restaurant, and o pa inting which fal/s info the honds of one 

. of h ıs fnends, the menta!Ty unbalanced Vi/le, a typical 
Kaunsmakı ontı-hero. He dnfts through life, reacting to its vicissitudes 
rather than control/ing events. When a smail-time crook, Manne's 
former employer and friend, sets out to retrieve the painfing, Manne 
picks up his occosionol girlfriend, Veera, visits his friend Harri in the 
countıy where he goes to wotch ? dance, and wonders through the 
Fınnısh countrysıde ın a kınd of dısconnected, modern-day 'Bonnie 
and Clyde' ta/e. Veera if transpires, is wanted by the p<;>lice, and 
the characters eventually end up in Paris after a series of genlle 
misadventures . . .  
THE WORTHLESS is a variation on the rood movie where the 
characters aren 't really su re where theY. are heading or why they are 
goıng there. After dıreelıng a couele of short films, Mika made his 
leature debut wıth THE WORTHLESS, cowritten with Aki. 
Refreshingly enough, this film is not a social report. lt is a 
straıghtforward travelogue, a rood-movie that draws i ts motive 
power from existential pressures. Visually eleganf, unrestrained and 
mventıve, THE WORTHLESS is an accounf ol a sensitive and 
vulnerable way of life. Ther's o/so a lot of humour in this game of life 
and death. This is o film that c/early reveals the love of its authors for 
cerlaı� genres •. bul with equol clority it dissociates itself from pure 
ımılalıon. Thıs ıs one proof of the maturity of the authors and their 
rore ski// for assimi/ating influences info an independent orlistic 
expression. 'There are some who claim that the city's silhouette tel/s 
nothing of i ls innermost essence, of the adventures and murder 
dromos tucked away in the shadows of back alleys spore-paris 
depats and all night service stations, tel/s nothing ot this life which 
rushes onward with cool indifference, oblivious to the �ple who 
are bam, suffer and then die. THE WORTHLESS tel/s of this world. 
Of the melancho/Y. poetry of shabby cafes and countıy dance halis. 
This ta/e which unfolds in the border areas of tragedy and comedy 
tel/s of individuals who ride in their old beaten-up car toward the 
/and of Moming, a freedam Y,ef to be bam. They are armed only 
wıth the tıny red spark of madness and on their tails they have thugs, 
the polıce and the who/e baggage of histoıy', says Mika who 
establıshes here the temtory that he wi/1 explore in greater defa il in 
his subsequent films. 

1 03 



KUZEYiN HARi KA ÇOCUKLAR I :  KAUR iSMAKi KARDEŞLER F IN LANDIYA 

A NORTHERN PHENOMENON: KAURISMAKI BROTHERS FINLAND 

RO SSO 

Yönetmen(�irector: Mika Kou;.is�oki �naryo/Screenplay: Mika Kourismoki, Kori Voononen Görüntü Yön./Cinematography: Timo Saiminen 
Kurgu/Edıting: Roqo Tolvıo Muzık/Musıc: Morco Cuccino�o Oyuncular/Cast: Kori Voononen, Mortti Syrjo, Leeno Horjupotono, Mirjo 
Oksonen, Moijoliso Mojonlohti, Orozio Anelli, Liso Kolliomoo Yopımcı/Praducer: Mika Kourismoki Yapım/Praduction Co.: Vi llealfa 
Fi lmproductions Dünya Hakları/ Export Agent: F innish F i lm Foundation, K ı 3, Konova ko tu ı 2 , SF-00 ı 60 Helsin ki FINLAND · Tlx : ı 25032 · 
Fax : ı 77 ı ı 3 

' ' ' 

ı 985 1 35 mm. 1 Renkli-Coler 1 70' 

R osso birçok kez yaptığı bu işi başlangıçta canı gönülden 
kabul etmi.ş, ondan istenen� eksiksiz y_:ırine getirmiş ve üç 
odom oldurmuştu. Iş korşı l ıgındo oldıgı poroyla güzel 

elbiseler ve bir orobo satın olorok Morjo'yı gezmelere, volkana ve 
mezorlığo götürmüştü . Yaşam hoştu ve birilerini öldürmüş olmakton 
hiç etkilenmemiş, bundan hiç rahatsız olmamıştı Derken ono 
bi rşeyler oldu ve o günden sonra belki de ortık boşorılı olmak 
istemediğinden, boşorısızlıklor birbirini kovolod ı .  Şimdi ise cebinde 
bir mi lyon li reti ve F in landiya'ya bir uçak bileti vord ı .  Rosso önceleri 
bu iş için Sicilyo'daki tüm katiller orasından neden kendisin in 
seçildiğini onloyomomıştı ve g itmeye de hiç niyeti yoktu . Ancak 
küçük puslu bir havaolonında uçakton inip Morjo'n ın memleketine 
geldiğini forkedince ilk kuşkulor do kafasını kurcolomoyo başlad ı .  
Ama Rosso, bu  totsız düşünceleri kofasından otıverd i .  . .  
Donte'nin "Yoşom yolculuğumuzun tom ortasında, kendimi koranl ık 
bir ormondo buldum, doğru yol kaybolmuştu çünkü" dizelerinden 
yola çı kon Mika, sürüden ayrı l ıp yolunu koybeden ve kurtuluşu fi lm 
boyuneo hiç görmediğimiz bir sevgil in in kollarında oroyon bir odom 
yorotmış. Onunki tümüyle hedefi belirsiz bir yolculuk, çözümü 
olmoyan bir görevdi r  Birbiriyle bağlantısız bir takım nüktelerin, 
rastlantısol korşıloşmolorın, ve Rosso'nun Morjo'ylo olon i l işkisinin 
onı lorıylo dolu bu film, boş, kimi zomon çorak ve tümüyle koderci bir 
yoşom görüşünü yansıtıyor .ROSSO eğlendirici ,  duygulu ve duyarlı 
bır ·l ı lm ; tom anlamıyla bır sınemo eserı . lçınde yer olon herşey 
koyno;orok bir bütün oluşturmuş, kusursuz bir iç mantıkla imgeye, 
sözcüklerle ifade edilmeyen derin bir duygu ve düşüneeye dönüşmüş . 
ROSSO belki Mika Kourismoki 'nin bugüne değin gerçekleşti rdiği en 
uçorı, en ozgur ve cesur fılmlerınden biri . Boşton sona göze ve 
kulağa hitob eden son derece kontrollü ve mükemmel bir fi lm .  
Melonkoli, güzel l ik ve mizohın neredeyse bir doğoçlomo biçiminde 
bı rorada bulunması Fın fı lmlerınde ender rastlanan bır ozell ik .  
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R osso hod been asked many times before, and of firsl he 
had accepted willingly. He had dane os he had been to/d, 
and had kil/ed three men. He had been paid far his work, 

had bought fine efathes and o car, in which he had token Morja ta 
see the sights, the volcana and the cemetery. Life wos good, and 
the kil/ing didn 't seem to touch him af all; he didn 't feel anything 
from il. Then something had happened, and from then on he failed 
time and time ogoin, because he didn 't wanf ta succeed. Now, 
though, he had one mi/lion /ira and o plone ticket to Finland. Rosso 
didn 't af firsf understand why of all the kil/ers in Sici/y, he o/one 
should have been selected for this job, and he had no inteniian of 
going. Only when getiing off the plone ot o smail, misty oirpart did 
il down on him that he had come fo Morjo 's home/and, and then 
the firsf dork nogging doubts orouse. But Rosso pushed the 
disturbing notian out of his mi nd . . .  
Beginning with o line from Donfe, 'Midwoy in the journey ot our life 
1 found myself m o dork wood, for the sfroıght woy wos los! , Mika 
has foshioned the stry of o man who is indeed los! and offempts to 
find solvotion in the orms of o former /over, whom we never see in 
the course of the film. His is ultimotely o trip without destination, on 
ossignmenl without resolution . A film of unreloted vigneffes and 
chonce encounters, suffosed by Rosso's memories of his relotionship 
with Morjo, ROSSO partroys on empty, sametimes desolote, 
ultimotely fatolistic view of life. The most romantic of all the 
Kourismoki fi/ms, ROSSO is on entertoining, sensitive and sensitizing 
film. lt is foto/Iy cinemo. Everything in il has been blended info one, 
info imoges which yel fo do not surrender themselves info words. 
Control/ed from beginning to the end and very elegontly mode, 
ROSSO is probobly Mika Kourismoki's most oiry and free-spirited 
work to dole. This film is o delight for the eyes and the eors 
throughouf. The meloncholy beouty and the humor that appears 
o/most improvised are rore features in the Finnish fi/ms. 



KUZEYiN HAR iKA ÇOCUKLAR I :  KAUR ISMAKi KARDEŞLER F i N LANDiYA 

A NORTHERN PHENOMENON: KAURISMAKI BROTHERS FINLAND 

BiR GECE BOYUNCA HELSiNKi NAPOLi 
HELSINKI NAPOLI ALL NIGHT LONG 

Yönetmen/Diraclor:J:"iko Kourismoki Sena�/Sc�play: Mika Kourismoki, Richord Reitinger Görüntü Yön./Cinemalography: Helge 
Weındler Kurgu/Edıting: Helgo Borsche Muzık/Musıc: jacques Zwart Oyuncular/Cast: Ko ri Voononen, Roberto Manfred i, jeon-Pierre 
Costoldi, Morg� Clarke, N ina Monfredi ,  Samuel Fuller, Eddie Constontine, Soku Kuosmonen Yapımcı/Praducer: Mika Kourismoki 
Yapım/Praduction Ca.: Viileelfa Fi lmproductions, Francis Von Büren, Medioctuel Dünya Haklan/Expart Agent: Finnish F i lm Foundation, K 1 3 , 
Konovokotu 1 2 , SF{)() 1 60 Helsin ki, F INlAND ; Tlx : 1 25032 ; Fax : 1 77 1  1 3 
1 987 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 94' 

B u hareketli komedide, kenH�ki tek F in' l i taksi şoförü Alex' in bir 
gece Batı Berlin'de başından geçen olaylar anlatıl ır. Toksinin 
arka kahuğunda içi para dolu bir çanta bulunca, Alex 

sonunda şonsın yüzüne güldüğünü, artık zengin bir adam olarak 
Nopalili korısı Stella, korısının babası, ilk evli l iğ inden olon kızı ve 
ikiz bebeklerinden oluşan ailesiyle birlikte onoyurduna 
dönebi leceğin i  düşünür. Ancak Alex'in önce, yine arabanın arka 
kahuğunda bulduğu iki ceseHen ve ayrıca hem para dolu çanlayı 
hem de cesetleri ele geçirmek için ardına düşen üç gongsterden 
kurtulması gerekmektedir .  Peşindeki gangsterler ise omaçlarına 
ulaşmak için ikizleri koçırmoyı ,  hoHo bebeklerin kirli bezlerini 
değiştirmeyi bile göze a lmışlardır. Stello'yo gelince, çocuklarını geri 
olmak için herkesi kurşuna dizmeye hazırdır. Bu oyunda kah avcı ,  
kah av olon Alex, Mara adında bir fah işeye umutsuzco tutkun Rus 
asıllı arkadaşı lgor'u yanına olarak, bütün bir gece, şafak söküp bir 
hurdolıkto tüm ailesini, arkadaşların ı ,  gongsterleri ve cesetleri 
buluncoyo kadar, Berlin sokaklarında dönüp dolaşır . . .  
Mika'nın bu i l k  ingil izce filmi adına rağmen Berlin'de geçmektedir ve 
neredeyse tümü gece çekilmiştir. Yönetmenin diğer yop,ıtlarındo do 
olduğu gibi, BIR GECE BOYUNCA HELSINKI NAPOLI sıradışı bir 
gongster filmi ,  bu Amerikan türünün bir Avrupa'lı çeşitlemesidir. Aki 
ve Mika'nın diğer fi

_
lml

_
erinde büyük bir başarıyla yansıHıkları küçük 

ınsonlarlo dolu bu fı lmın oyuncaları do pek etkileyici: ünlü Ni no 
Monfredi halyan büyükbobayı canlandı rırken, Wim Wenders bir 
benzinci, j im jarmusch bilardo salonlarının bir müdavi mi rollerinde 
karşımıza çıkıyorlar. Ve unutulmaz Eddie Constantine de tabii ki 
gangsteri oynuyor. Tı pkı Gadard' ın 'Serseri Aşıklar' ve Truffaut'nun 
'Piyanisti Vurmayın' filmlerinde olduğu gibi, Mika da burada 
sinemanın tüm olanaklarındon yararlanarak, komediden drama 
atlayıp, çeşitli türleri ve atmosferleri birbirine karıştı rmış. 

T his film tel/s the events of o night in W esi Berlin in the life of 
Alex, the only Finnish taxi driver in town. When Alex finds 
on the bockseat of his taxi o briefcase full of money. lt seems 

he has fina/Iy been given the chance to return home as o rich man 
with his family: Stelfa, his wife from Nap/es, her father, her daughter 
from her previaus marriage and their infant twins. Bul first Afex has 
to gel rid af two corpses, which he alsa found on the backseat, and 
three gangsters who are after bath the briefcase and the corpses. 
The gangsters are ruthless: they are as prepared to kidnap the twins 
as they are to change wet diapers in order to gel their way. Stella, 
for her part, is willing to put everybody agoinst the wolf ;ust to gel 
her children back. Alternaling between h un ter and hunted, Alex 
whirls through the Berlin night with his Russian-born friend lgor, who 
is hopelessfy in love with Mara, o prostitute, until as dawn breaks 
Alex fina/Iy finds himself, his family and the corpses all together in o 
scrap yard . . .  
Despite the til/e, Mika's first English language venture is set in Berlin, 
although the film is indeed shot o/most enlirely at night. As in all his 
other work, HELSINKI NAPOLI ALL NIGHT LONG is an off-beat 
gangster film, o European variation on an American genre, full of 
the low lde whıch Akı and Mıka have feotured so successfully in 
their other work. Casting of the film is very impressive: the renowned 
Ni no Manfredi plays the /ta/ian grandfather; Wim Wenders makes 
an appearance as o gas station affendant; )im )armusch paps up in 
o paol hall shoot out, and unforgettable Eddie Constantine plays, of 
course, o gangster. Like the Gadard of '11. baut de souffle' and the 
Truffaut of 'Ne tirez pas sur le pianiste', Mika mixes moods and 
tones, leaping from comedy to drama, playing with all the tools of 
the cinema. 
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KUZEYIN HAR IKA ÇOCUKLAR I :  KAUR ISMAKI KARDEŞLER F IN LANDIYA - ISVEÇ 

A NORTHERN PHENOMENON: KAUR/SMAKI BROTHERS FINLAND - SWEDEN 

CHA CHA CHA 

Yönetmen/Director: Mika Kaurismaki Senaryo/Screenplay: Mika Kaurismaki, Richard Reitinger Görüntü Yön./Cinematogrophy: Tima 
Saiminen Müzik/Music: Anssi Tikanmaki Oyuncular/Cast: Sanna Fransman, Malti Pellonpaa, Kari Vaananen, Si ri Nordin, Soli Labbart, Marili 
Pennanen, Anlli Litja, juhani Niemela, Esko Nikkari Yapımcı/Proclucer: Mika Kaurismaki, Klas Olofsson, Katinka Farage Yapım/Procluction 
Co.: Vi llealfa Fi lmproductions, The Swedish F i lm Institute Dünya Haklan/Export Agent: Finnish Fi lm Foundation, K ı 3 , Konavakolu ı 2 , SF-
QO ı 60 Helsin ki ,  FINLAND ; Tlx : ı 25032 ; Fax : ı 77 ı  ı 3 

ı 989 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 88 '  
• 1 ki adam ve bir kadın :  Matti kendisine miras kalan bir mi lyonu 

islememektedir .  Karl büyük bir hevesle Malli 'n in servetine el 
koymayı düşlemektedir. Matti 'n in a rzusu ise, gerçekte ne 

istediğini lam olarak bilmeyen Karl'ın karısı Sanna'dır. Sonunda, 
beklenen kıyamet kopar. Bu karmaşayı düzeltmek için her üçünün de 
yaşama bakış açılarını tümüyle gözden geçirmeleri gerekmektedir . . .  
Gerçek insanlar ve gerçek yaşamla ilgi l i çı lgın bir komedi .  

ı o6 

T wo men and o woman. Motti inherils o million bul doesn 't 
wanl il. Karl eogerly wonls lo lay his hands on Motti's 
weolth. And whot Motti wonts is Kor/'s wife, Sonno · who 

daesn't reolly know what she wanls herself. Obviously, o complete 
mess follows, ans sor/ing il out means that all three of them have fo 
reconsider fheir who/e attifude fo life . . .  This is o comedy obouf reol 
people, reol life and crazy dreoms . .  . 



KUZEYIN HARIKA ÇOCUKLAR I .  KAUR ISMAKI KARDEŞLER F IN LANDIYA - ABD 

A NORTHERN PHENOMENON: KAURISMAKI BROTHERS FINLAND . USA 

AMAZON 

Yönetmen/Director: Mika Kaurismaki Senoryo/Scnıenplay: Mika Kaurismaki, Richard Reitinger Görünlü Yön./Cinematography: Timo 
Solminen Kurgu/Editing: Michael Chandler Müzik/Music: Nano Vosconcelos Oyuncular/Cast: Kori Voononen, Robert Dovi, Rae Down 
Chong, Minna, Ail i Sovio, Chico Dios, Rui Polanah Yopımcı/Producer: Pentti Kouri, Mika Kourismoki Yopım/Production Ca.: Vii leelfa 
Filmproductions, Bluebird Films Ine. Dünya Hoklon/Export Agent: Finnish Fi lm Foundation, K ı 3, Konavakolu ı 2, SF-QO ı 60 Helsin ki, 
FINLAND ; Tlx : ı 25032 ; Fax : ı 77 ı ı 3  
ı 990 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 ı 25' 

K arısı ölümcül hasta olon Kciri, Helsinki'de bir banka şubesinin 
müdürüdür. Bu durumu kökünden çözümlerneye karar veren 
Kori, müdürü olduğu banka şubesini soyor, korısının 

yoşomıno son verir ve yeni bir yaşama başlamak üzere iki kızıyle 
birlikte Amerika'ya gitmeyi planlar. Ancak, Yeni Dünya'ya 
varışlarındon hemen sonra soyulup herşeylerini koybedince bir çare 
oromoyo başlorlor. Derken, Tanrı 'nın terkettiği bir yerde rostlodıklorı 
Amerikalı bir macerapereslin peşine takılıp Amozon'do altın oromok 
üzere yola koyulurlar. Çok geçmeden, toprağın karşı l ık olmadon 
kendilerine birşeyler vermeye hiç de niyetli olmadığ ını ve ellerinin 
altındaki esas altının ormonın to kendisi olduğunu anlarlar. Ne var ki, 
titizlikle hazırladıkları plan Kori 'nin, bu bokir ormanı doymak 
bilmeyen spekülatörlerden ve modenci lerden korumakta korarlı 
öğretmen honımlo tonışmosıylo yoldon çıkar. Birbirlerine aşık olurlar 
ve Kari hoyotto poro kozanmakton doho önemli şeyler olduğunun 
farkına varır .  . .  
Dinamik Kourismoki ikil isinin diğer yarısı , Mika, Finlandiyanın 
karanlık manzoroları orasında başlayıp, Brezilyanın sık, tropik 
ormanlarında biten, çekim mekanı dünyanın iki farklı yarımküresine 
yayılan, Finlandiya'nın en büyük prodüksiyonlorındon biriyle geliyor 
karşımıza. A/11\AZON farklı nedenlerle altın peşine düşen iki adamın 
öyküsünü sevecenl ikle onlotmokto. Mika, Amozon ormanlarının zo· 
mandon bağımsız zenginliklerini güzel fotoğroflorlo yokolayorak 
,bizi bir kültürden arınma sürecinden geçirir ve varlığımızı tehdit eden 
sorunlario yüzleştir ir . Yokında Türkiye'de bir film çekmeye hazırlanon 
yönetmen, 'Benim için önemli bir seyobotti; bir de ortoya güzel bir 
fi lm çıktıyso, bundan iyisi can sağlığı .  Işte ben bu yöntemle çolışırım' 
diyor. 

K ari is branch monoger of o bank in Helsinki, whose wife is 
termino/Iy i//. Deciding to lake rodicof oction, Kori robs his 
own bank, ends his wife's suffering and plons to feove for 

Americo with his two doughters to begin o new life. Bul no sooner 
do they gel there than they are robbed, and have to start ogoin 
from scrotch. Then, in the middle of nowhere, they run inlo on 
American odventurer and sel out to search for go/d in the Amazan 
basin. When they d iseover that the /and is unwi//ing to yield ils 
riches without exocling o price, they realize that the reel go/d is the 
foresi ilse/f. However, their neot p/ons are sidetrocked when Kori 
meels o teocher who is determined to profeel the roinforest from 
vorocious speculotors and miners. The two fal/ in fove, and Kori ree
/ises that there are more importont things than making money . . .  
Mika, the other half of the dynomic Kourismoki duet, comes with 
Finlond's forgesi production, o film shot on /ocolion that spons the 
eorth 's two hemispheres, starting in the gloomy londscope of Finlond 
and ending in the fush, tropicof roinforest of Brozil. To/d with greot 
compossion, AMAZON is the story of two men who, for di ffereni 
reosons, set out in search of go/d. Beeutifully photogrophed to 
copture the timefess riches of the Amazanian roinforest, Mika feods 
us through o process of de-culturolizotion, fareing us to canfront 
issues that threeten our existence. "lt wos on importont journey for 
me and, if 1 can moke o good film out of il, so much the better. lt's 
the woy / /ike to work", soys the director who is preporing to shoot o 
Film in Turkey. 



Beş yaşındaki bu küçük kız 
Norma Jean Baker. Annesi akıl hastanesine 
yatınldığı için öksüzler yurdunda büyürnek 
zorunda kaldı. Küçüklüğünden beri 
sinemayı çok seviyordu. En büyük hayali 
film yıldızı olmak ve o yıldızlar kadar 
sevilmekti. Bu hayali gerçekleşti. 

Marilyn Monroe oldu. 
Sinema olmasaydı, sadece onu değil, bütün 
diğer oyunculan, _yönetmenleri de 
tanımaktan mahrum kalacaktık Sevdiğimiz 
filmierin hiçbiri olmayacaktı. 

İ y i  k i  s i n e m a  v a r .  

Printemps 
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DUNYA FESTIVALLER INDEN ISPANYA 

FROM WORLD FESTIVALS SPAIN 

ALOU'DAN MEKTUPLAR 
LAS CARTAS DE ALOU 
LETTERS FROM ALOU 

Yönetmen/Director: Montxo Armendariz Senaryo/Screenplay: Montxo Armendariz Görüntü Yön./ 
Cinematography: Alfredo F. Mayo Kurgu/Editing: Rori Sainz de Rozas Müzik/Music: L. Mendo, L. 
Fuster Oyuncular/Cast Mulie Jariu ,  Eulalia Ramon, Ahmed EI-Maaroufi, Akonio Dolo, Albert Vidal, 
Rosa Morata, Mamadou Lam ine, Ly Babali Yapım/Praduction Ca.: Elias Ouereieta Dünya Haldan/ 
Export Agent Spanish Ministry of Culture ; Tlx : 27286 ; Fax : 5 3 1  92 1 2 
1 990 1 35 mm. 1 Renkli-colar 1 90' 

O !aylı bir yolculuktan sonra bir grup Afrikalı gizl ice ispanya'nın güney sahilinde karaya ayak 
basar. Aralarında 28 yaşındaki Senegail i Alou da vardır .  Bir süredir Katalanya'da yaşayan 
arkadaşı Mulai ona iyi bir iş bulacağı sözüyle onu Ispanya'ya göç etmeye teşvik etmiştir. 

Alau geçici bir işe gi rer ve kazandığı parayla Mula i 'nin peşinden kuzeye gider. Her çalıştığı işte bir 
serüven ve kısa bir il işki onu beklemektedir. Bu arada kendisine gerektiği kadar Ispanyolca da 
öğreni r . Fakat bulduğu işlerin hiçbiri kalıcı deği ldir ve Mulai'yi arama gereksinimi g ittikçe artar. 
Alou'nun tek eğlencesi arada sırada ai lesine yazarak serüvenlerini anlattığı mektuplardır. Derken 
Alau Carmen'le tan ışır ve çok geçmeden Mulai'yi bulur. Fakat gelecek pek parlak 
görünmemektedi r  . . .  
F i lmin hazırlığında geçici bir senaryo temel al ındı . ispanya'da yaşayan çeşitli Afrikal ı grupların 
yaşam tarzlarını yansıtacak görüntüler elde etmek üzere Cadiz, Almeria, Barcelona, Pamplana ve 
diğer Ispanya kentlerinde bir video belgeseli çekild i .  Afrikalı göçmenlerin durumu hakkında edin i len 
bilgiler de asıl senaryonun dramatik gelişmesinde değişiklikler yapılmasına neden oldu. 

A fter a dramatic crossing, a group of Africans /and secretly on the south coast of Spain. 
Among them is Alou, o 28 year-old Senegalese. His friend Mu/ai, who has been living in 
Catalonia for some time, has encouraged him to emigrate with the promise of oHering him 

o goad job. Alou finds o temporary job and with the money he eams he continues his joumey north, 
in search of Mu/ai. With each job, there is an adventure, a fleeting relationship and the teaming of 
same basic Spanish which he needs in order to suNive. But none of the work he finds is stable 
enough and the need to find his friend Mu/ai becomes stronger. From time to time, and o/most as 
his only relaxation, Alou writes lettters to his family in which he tel/s them part of his adventure. Alou 
meets Carmen and shortly after this, he finds Mu/ai. Bul the future doesn 't loak bright . . .  
A provisional script seNed as a basis for the definitive preparation of the film. A documentary was 
filmed on video in Cadiz, Almeria, Barcelona, Pamplona, Madrid and other Spanish cities with the 
intention of obtaining images which would reflect the way of life of various groups of Africans living 
in Spain. The more direct knowledge thus obtained of the situation of African immigrants brought 
abaut changes in the dramatic development of the fina/ script 
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MONTXO 
ARMENDARIZ 

1 949'da Olletta (Navara)'da 
doğdu .  Elektronik eğitimi gördü; 
halen Pamplona Enstitüsü'nde 
Elektronik Profesörüdür. Dört kısa 
metrail ı film yaptı . Özellikle bunlar
dan "Carbaneros de Navara" 
yönetmenin 1 984'te gerçekleşti rdiği 
i lk uzun metrai l ı film olan "Tasio"nun 
çıkış kaynağını oluşturdu. Bunu, 
1 986'da San Sebastian Fi lm 
Festivali 'nde Altın istiridye Ödülünü 
kazanan "27 Saat" adlı filmi izledi .  
"Aiou'dan Mektuplar" yönetmenin 
i.içüncü uzun metrai l ı fi lmidir. 

Bom in 01/etta (Navara) in 1 949. 
He studied electronics and is 
curently professor of electronics in 
the Institute of Pamplona. He has 
produced four short films, notably 
"Carbaneros de Navarra", which 
seNed as the basis for his first 
feature film, 'Tasio" ( 1 984), 
followed by "27 Horas 1 27 Hours' 
which won the Golden Shell at the 
San Sebastian Festival in 1 986. 
"Los Cartas de Alou 1 Leifers from 
Alou' is his third feature film. 



DUNYA FESTIVALLER INDEN TUNUS - F RANSA 

FROM WORLD FE ST/V ALS TUN/5/A - FRANCE 

-

HALFAOUINE - ÇATlLARlN ÇOCUGU 
HALFAOUINE - L'ENFANT DES TERRASSES 
HALFAOU/NE - CH/LO OF THE TERRACES 

Yönetmen/Director: Ferid Boughedir Senaryo/Screenplay: Ferid Boughedir Görüntü Yön./ 
Cinernatography: Georges Barsky Kurgu/Editing: Moufido Tlotli Müzik/Music: Anauar Brohom 
Oyuncular/Cast: Selim Boughedir, Mustopho Adouoni ,  Robio Ben Abdolloh, Mohomed Driss, 
Helene Cotzoros, Fotmo Ben Soidone, Adbelhomid Goyess Yc:ıpım/Praduction Co.: Cinetelefilms 
(Tunis), Scarobee Films (Paris), Fronce Medio (Paris) Dünya Haklan/Export Agent: Scarobee Films, 
1 7  rue Cheroy, 750 1 7  Por is, FRANCE ; Fax : 45 22 79 83 
1 990 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 98' 

H olfoouine Tunus'un eski mahallelerinden birinde, karmaşık çıkmaz sokoklorlo, avlular etrafına 
yapılmış penceresiz evlerle dolu, işçi sın ıfındon kimselerin oturduğu bir semllir . Yapılaşma 
kodıniarı dış dünyadon korumaya, sudan ve güneş ışığındon yeterince yororlonmolorını 

sağlamoya ve erkeklerin sofuco baskısını güçlendirmeye yönelik bir biçimdedir. Yine de evleri 
birbirine bağlayon teraslar sevgiii ierin birDirlerini gizlice gözetlemelerine olanak sağlar. Bu teraslar 
zaman zaman tehlikeli de olaoilir, en azındon 1 2  yaşında bir erkek çocuğu olon Nouro'n ın 
gözünde. Ancak Nouro, yine buradan dünyayı daha iyi görebilmektedir . Yaklaşmakta olon ergenlik  
döneminin etkisiyle yaşamı, onu çeken erkekler dünyasıyla, korunduğu kadınlar dünyası arasında 
ikiye bölünmüş gibidir. Annesiyle hamoma gittiğinde tümüyle ya do yarı çıplak kadınların vücuduna 
yönelen ilgisi artık çocukça değildir. Bu nedenle kadınların d i.myosındon, erkeklerin sert ve ikiyüzlü 
dünyasına kovulocoktır . . .  
HALFAOUINE' Ie yönetmen Boughedir yalnızca, herşeyi kitapta yazılanlara t;ıöre Y.Önetme 
arzusundaki aşırı tutucuları hedel o larak kendine özgü direnişini sürdürüyor. Tabuları n eskisinden 
doho güçlü bir biçimde yeniden horticdığı bir dönemde, bir Islam toplumunda olabildiğ ince dürüst 
bir şek:ilde çocukluk döneminden ve cinsellikten nasıl söz edilir? Geçerli kolıplaro ve dogmoloro 
karşın, açıkça olmoso bile bizim toplumumuzda do var olon zevk ve yaşamın keyifli yönleri nasıl 
gösterilebilir?' diye soran yönetmen şöyle devam ediyor: 'Tek amacım zevk ve heyecan uyandıran ve 
tıpkı toplumun nabız atışı gibi süregelen hafif bir yaşam biçimini fi lmi me oktarobilmekti . Duyarlı l ık ve 
mizoh herzaman Tunus yaşamının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bunu tanık olduğum veya boşımdon 
geçen olayları onlatarak başard ım. Bir çocuğun dünyayı algılayış biçimi oslo yanlış degild i r . '  

H olfoouine is o working class district in the old port of Tunis, rife with tongled streets, blind 
alleys, ond widowless houses bui lt araund courfY.ords. The structure serves to profeel 
women from the outside, provide them with sunshine and water, ond ossure moscu/ine 

puritonism. The houses, however, are linked by terroces from which lovers con observe one anather 
in secret. They can o/so be dongerous ploces. Nouro, o ] 2yeor-old-boy, finds them so, but o/so 
finds them o ploce where he con better see the world. His downint;J puberty slirs up his rest/essness 
of being tom between men's world which ottrocts him and women s world which stil/ protects him. 
He goes with his mather to the 'hommom', bul his interest in the nude or semi·clod femole form is not 
that of o child. Thus he is to be bonished to the horder and hypocriticol world of men . . .  
With HALFAOUINE, director Boughedir is conducting his own kind of struggle, aimed first and 
faremost ot the fundomentolists and their desire to have everything govemed by texts. "How to speok 
os truly os possible obour chi/dhood and sexuality in on lslomic society ot o moment where the 
toboos are reemerging os strongly os ever? How to illustrote the iay and the sweet things in life 
which are nonetheless loteni in our society desr.ite the existing c/icfıes and dogmos?' osks 
Boughedir. 'My arnbitian has been to moke o film which inspired ioy and emotion and which 
reveals the reloxed woy of life continuing /ike the pulse of society. Sensuolity and humour have 
olwoys been on integral port of Tunision life. 1 have done this by speoking of whot 1 myself have 
witnessed and experienced. A chi/d's view of the world is never fo/se. 

FERID BOUGHEDIR 

T unus'to doğdu ve ho lo orada 
yaşamaktadı r .  Arap dünyası içinde 
ve Afrika'nın en tanınmış film 
eleştirmenlerinden biridir. "Le Ci neme 
Africoin de A o Z' ve "Le Cinemo en 
Afrique et dans le Monde" adlı iki 
çalışmanın yozarıdır. Bunların 
yanısıra "Les Cinemos de Moghreb', 
"Cinemos Noirs d'Afrique' ve "Les 
Cinemos Arobes" kitaplarının 
yozımıno katkıda bulundu. l ik uzun 
metroj l ı  konulu filmi 'Holfoouine'i 
yönetmeden önce, kitoplorıylo aynı 
temayı kopsoyon iki belgesel ve iki 
de kısa film yaptı . Yönetmen Aloin 
Robbe-Gri l let'e asistanl ık yapmış ve 
ayrıca Froncisco Arrobol ' ın senaryo 
çolışmolorındo yardımcı olmuştur. 

Bom in Tunis and sti/1 /ives there. He 
is one of the best known film critics 
in Africo and throughout the Arob 
world, and olsa the outhor of two 
definitive works: "Le Cinemo 
Africion de A o Z' and 'Le Cinemo 
en Afrique et dans le Monde'. In 
addi tion, he is co-outhor of "Les 
Cinemos de Moghreb', 'Cinemos 
Noirs d'Afrique' ve "Les Cinemos 
Arobes'. He covered much of the 
same ground in two documentory 
films and mode two other films, both 
shorts, before "Holfoouine", his first 
fu/1-/ength fiction film. He has octed 
os assistant director to Ala in Robbe
Grillet and o/so os o id to the 
ploywright Froncisco Arrobol. 

FilMlfRi / FIIMOGRAPHY 

1 975 Le Pique-nique 
1 983 Comere d'Afrique 
1 985 Cinemo de Corthoge 
1 987 Co mera Arobe 
1 990 Holfoouine - L'enfont des 

terresses 

ll l 
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DUNYA FESTIVALLER INDEN KANADA 

FROM WORLD FESTIVALS CANADA 

.. ..., . .  

SAHTE DUGUN 
LES NOCES DE PAPIER 
PAPER WEDDING 

Yönetmen/Director: Michel Brault Senaryo/Scnıenplay: Jellersan Lewis, Andree Pelletier Göıiintü 
Yön./Cinematography: Sylvain Brault Kurgu/Editing: Jacques Gagne Oyuncular/Cast: Genevieve 
Bujald, Manuel Aranquiz, Dorothee Berryman,  Gilbert Sicotte, Teo Spychaski, Monique Lepage, 
jean Mathieu Yapırncı/Praducer: Aimee Danis Yapım/Praduction Ca.: Les Productions du Verseau 
Dünya Haldan/Expart Agent: Films Transit, 402 est, rue Notre-Da me, Montreal , Ouebec, H2Y 
1 C8, CANADA ; Tlx • 055 · 6007 4 ; Fax • 5 1 4  844 7298 
1 989 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 95' 

K anada'da turist vizesinin süresi sona eren Sil i l i  siyasi mülteci Pablo Tarres son derece 
saldır an bir g ·· men bürosu memuru tarafındon takip edilmektedir .  Pablo Kanadalı bir 
kadınra evlene� sınırdışı edilmekten kurtulabilecektir. Avukatı Annie, 40'ına gelmiş ve 

duygusal yönden çekingen bir edebiyat öğretmeni olan kızkardeşi Claire'i onunla evlenmeye ikna 
eder. Evli bir adamla mutsuz bir i l işki süren Claire istemeye istemeye bu "kağıt üzerindeki evli l iğe' 
razı olur. Fakat bunun yalnızca bir formalite olduğunu varsayan Cia i re annesini sevindi ren, sevgilisini 
ise şaşırtan bir karar verir ve biraz eğlenmek için gösterişli bir düğün töreni ister. Ancak bu evli liğin 
sahte olduğunu kanıtlamaya kararlı göçmen büro görevlisi yeni evlileri takip etmeye başlar. 
Birbirlerine olan bağlıl ıklarını kanıtlamak için bir süre aynı çatı altında yaşamaya mecbur kalan Pablo 
ve Cia i re yavaş yavaş birbirlerini tanır ve oş ık olurlar . . . 
Öyküyü Claire'in gözünden aktaran SAHTE DÜGÜN, aşırı duygusallığa ya da abartıya kaçmadan 
ya�amın kalplere giden yolu nası l bulduğunu anlatıyor. Bu açıdan tam anlamıyla gerçekçi bir aşk 
öykQsü. Ancak !ilmin olağandışı gücü inanılmaz incelik ve aynntıyla çizilen karakterlerden 
kaynaklan ıyor. "Bu senaıyoda beni çeken şey yalnızca konu deği l  aynı zamanda karakterlerin 
yaşadığı dramın dokunaKlı yönleriydi .  Aslında bu, benim biraz ciddiyet katmaya çalıştığım bir 
komediair . Bir an gülüyorsunuz, ama hemen ardından boğazınıza bi rşeyler duğümleniyor. Filmi bu 
unsur olmadan çekmek istemezdim,' d iyor yönetmen. 

P ab/o Torres, a Chilean political refugee whose visitor's visa to Canoda has expired, is being 
hounded by a porticulorly aggressive immigration inspector. He can avoid being expel/ed 
from Canada by marrying a Conodion womon and Annie, his committed /owyer, �rsuodes 

her sister C/ai re, on emotionofly reserved professor of litteroture tuming 40, to marry him. C/ai re, 
engoged in on unsotisfying olla ir with o morried man, reluctontly agrees to this 'F!Oper wedding'. 
Bul ossuming it is o mere formolity, C/ai re insists on o foncy wedding iust for the fun of it, to the 
delight of her mather and the ostonishment of her /over. Bul the inspector pursues the newly weds 
determined to prove the morrioge is o froud. Forced to live together under the same roof for o while 
to prove their good fo ith, Pablo and C/ai re, without meaning to, gel to know eoch other and fal/ in 
love . . .  
Teliing its story from Cloire 's point of view, LES NOCES DE PAPIER depicts, without sentimentolity or 
exoggerotion, the process by which life finds o key to o heart. In that sense this is an enlirely truthful 
love story. The film 's extraordinory power, however, grows out of the morvelously subtle and 
delai/ed portrayals of the chorocters. "Whot appeoled to me in this screenplay wos not only the 
subiect bul o/so the maving ospect of the dromo experienced by the chorocters. Actuolly, it is o 
comedy, fo which 1 wisheCI to add o certain seriousness. At momenfs you laugh, bul shortly ofter, 
you have o lump in your throot. Without this element, 1 wouldn 't have wonted to moke the film', soys 
the director. 
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MICHEL BRAULT 

1 928'de, Montreal'de doğdu. 
Dünyanın en ünlü görüntü 
yönetmenlerinden biridir. Claude 
jutra, Anne Claire Poirier ve Francis 
Mankiewicz'in birçok filminde 
çalışmıştır. Kameramanlık kariyerinin 
yanı sıra, Pierre Perrault ile birlikte 
birçok önemli belgesel filmin 
yönetmenliğini de yapmıştır. Bunların 
arasında 'Pour la suite du monde' 
( 1 963) ve 'L'Acadie L'Acadie' 
( 1 97 1  ) , TV serisi ' Le Son des 
Français d'Amerique' vardır . 'Entre 
kı mer et l'eau douce' ( 1 967) ile 
'Les Ord res' ( 1 97 4) adlı konulu 
filmleri yönetmiştir. 

Bom in Monfreal in 1 928. He is 
one of the most renowned 
cinematogrophers in the world. He 
shot numerous Ouebecois c/ossics 
by Cloudejutra, Anne Claire 
Poirier, and Francis Monkiewicz. 
He co-directed severol importont 
documentory films including 'Pour lo 
suite du monde' 1 1 963) and 
'L 'Acodie L 'Acodie' 1 1 97 1 )  with 
Pierre Perroult, os well os the TV 
series "Le Son des Fronçois 
d'Amerique'. He directed the 
feature films 'Entre lo mer et l'eau 
douce 1 1 967) and 'Les Ordres' 
1 1 974). 



DUNYA FESTIVALLER INDEN ITALYA 

FROM WORLD FESTIVALS IT AL Y 

BAKlMSlZ AMCA 
LO ZIO INDEGNO 
THE SLEAZY UNCLE 

Yönetmen/Directorfranco Brusati Senaryo/Screenplayieo Benvenuti, Piero De Bernardi, F ranco 
Brusati Görüntü Yön./Cinematography: Romono Albani Müzik/Music: Stefano Marcucci 
Oyuncular/Cast:Giancarlo Giannini , Yittorio Gassman, Andrea Ferreol, Stefania Sandrelli 
Yapım/Production Co.: El lepi Film S . r . l . ,  D.M.Y. F i lms S . r . l . ,  Surf Fi lms, Reteitalia Dünya Haklani 
Export Agent: Surf Fi lm, Yia P.G.A. F i l ippini , ı 30 Roma, ITALY 
ı 989 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 ı 00' 

B ir amca ve yeğeni yıl lar sonra garip koşullar altında tanışırlar. Her ikisinin de karakterleri taban 
tabana zıttı r . Kişi l ikleri arasındaki çatışma, zamanla, bir sevg i ve nefret i l işkisine dönüşerek, 
ikisinin yaşamını da derinden etkiler. Genç adam çalışkan, l<.endi kendin i  yetiştirmiş, tipik bir 

'sonradan görme'dir . Hoş, normal bir aile yaşamı içinde, mutlu ve hayatından memnun olmak için 
herşeye safıiptir. Oysa Luca amca son derece savurgan, uçuk tiplerle dolaşan, beş parasız bir 
sanatçıdır. H içbi rşeyi umursamaz, ancak ona karşı k:onulamaz; çekicidir, ancak son derece de 
sorumsuzdur. Birbirlerinin yaşam biçimlerinden nefret etmelerine karşın kopamayan bu koskoca iki 
adam, yalnız kendi aralarında değil, çevrelerindeki insanlar arasında da bitmek tükenmek bilmeyen 
yanlış anlamaların, hatta zaman zaman gerçek dramların nedeni olurlar. Luca amca Riccardo'nun 
tüm ideallerini kökünden sarsar, ancak onun da Riccardo'dan öğreneceği şeyler vardır :  bazı 
değerlerin kalıcı ve aile bağlarının önemli olduğu gibi .  . .  
iki akraba arasında i l k  bakışta oluşan hoşnutsuzlukla, onların çekici ve itici özelliklerinin 
sergilenişindeki ironik kurgu, halyan sinema ustalarındon birinin ölçülü onlotımıylo yonsılılan bu 
inceliki i komedinin dayanak noktasını oluşturmakta. Büyük yönetmen Franco 8rusati 'nin usta l ığ ı ,  
Gassmann ve Giannini g ib i  isimlerden oluşan kadrosu i le film, geçtiğ imiz yıl itaiyan sinemasının 
ortoya koyduğu en önemli yapıtlardan bir i . 

A n uncle and his nephew meet in strange circumstances after many years. They are 
camplete apposifes and this characfer clash gives way fo a love and hale relationship that 
wi/1 deeply involve both their lives. The younger man is a hardworking self·made man who 

behaves in a typical "nouveou riche' manner. He has a nice normal family ana all the assers to 
permit him to be a happy and canfended man. On the other hand Uncle Luca is a very exfravagant 
man, campletely disorganised, no strings affached; an artisi withouf a penny who lives in chaos and 
mixes with the weirdesf characfers . He is unscrupulous but irresistible, charming and irresponsable. 
The games of these two grawn-up men who cannot keep away from each other even though they 
both despise the other's lifesryle wi/1 be the cause of constanf misundersfandings and sametimes of 
real dramas fo them and the people who surraund them. Uncle Luca shaffers Riccardo 's ideals but at 
the same time he wi/1 learn from him that same values are evergreen and that family ties are 
importanf fo him . . .  
The immediale dis/ike between the two relatives and their mutual affracfion - repulsion seen in an 
ironical key is the hinge of this sophisticated comedy seen through the careful eye of one of the 
masters of /ta/ian cinema. With a casf /ike Gassmann and Giannini under the directian of the greaf 
Franco Brusafi, we seem fo be wifnessing one of the mojor happenings of /ta/ian cinema lasf year. 

FRANCO BRUSATI 

ı 922 yıl ında Milono'da doğdu .  
ünceleri gazeteci olarak çalıştı. E l i i l i  
yıllarda Luciono Emmer, Franco 
Rossi, Steno ve Monicel l i 'n in 
filmlerinde senaryo çalışmalarına 
katı ld ı .  Fi lm yönetmenliğine 
soyunmadon önce tiyatro eserleri de 
yazd ı .  Altmışlı ve Yetmişli yıl larda 
bazı sıradon filmler çektikten sonra, 
ı 97 4'te, isviçre'deki bir halyon 
göçmen işçisinin acı-komik 
serüven lerini onlattığı "Ekmek ve 
Çikoloto' adlı filmle dünya çapında 
üne kavuştu. 

Bom in Mi/an in 1 922. He firsf 
worked as a journalisf. In the Fifries 
he co-worked as screenwriter in the 
fi/ms of Luciano Emmer, Franco 
Rossi, Steno and Monicelli. He o/so 
wrofe for the theafre before starling 
fo direct films. He shot some 
ordinary films during the Sixfies and 
Sevenfies before gaining worldwide 
success in 1 97 4 with "Bread and 
Chocolat", a black farce about an 
/ta/ian immigranf worker in 
Swifzerland. 

ÖNEMLi FiLMLERi / 
SEI..ECTTVE FIIMOGRAPHY 

ı 962 Disorder 1 Düzensizlik 
ı 968 T enderly 1 Şefkatle 
ı 970 The Tu l ips of the Harlem 1 

Harlem' in Laleleri 
ı 97 4 Bread and Chocolate 1 

Ekmek ve Çi kolata 
ı 979 To Forgel Yenice 1 

Yenediği Unutmak . 
ı 982 The Good Soldier 1 Iyi Asker 
ı 989 The Sleazy Uncle 1 

Bokımsız Amca 

ı ı 3 



DUNYA FESTIVALLER INDEN FRANSA 

FROM WORLD FESTIVALS FRANCE 

• •  

UÇ YIL 
TROIS ANNEES 
THREE YEARS 

Yönetmen/Directorfabrice Cazeneuve Senaryo/Screenplay:jacques Tournier, Fabrice 
Cazeneuve, based on a novel by Chekhov Görüntü Yön./Cinematography: Pierre-Laurent Chenieux 
Kurgu/Editing: Yann Dedet Müzik/Music: Michel Porta! Oyuncular/Cast: Sabine Azema,  jacques 
Vil leret, Phil ippe V alter, Lucas Belvaux, Zouc Yapım/Praduction Ca.: Mod Films, TF 1 Films 
Production Dünya Haldan/Export Agent: Mod Films, 26 rue Beabourg, 75003 Paris, FRANCE 
1 990 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 92' 

D oktar kızı julio Poncenot'nun yaşamı hep kendi küçük taşra kasabasında geçmiştir. Genç kızın 
dünyası, asker nişanlısını n, Sedan'da lmporator l l l .  Na leon'la birl ikte esir düşmesi ve 
hapsedildiği yerden kaçma girişimi sırasında gardiyanb tarafından öldürülmesi haberiyle 

adeta yıkı l ı r .  Aradan 6 yıl geçer ve birden, bir erkek julia'yı farkeder, kıza aşık olur ve ona evlenme 
teklif eder. julia içgüdüsel olarak reddeder. Ama içinden bir ses bu fırsatı n, esiri olduğu hayattan 
kurtarı imanın tek yolu olabi leceğini söyler. Teklifi reddetliğine pişman olur ve evlenmeyi kabul eder. 
Kocasının ismi Alexandre Guil lermen'dir . Kendisinin de söylediği gibi, o zaten hiçbir çekicil iği 
olmayan ufak tefek tombul bir "ihtiyar delikanlı"dır. Babası ise, l l l .  Napoleon'un teşviki ile bir demir ve 
metal harikasına dönüştürülmüş boşkentin tüm yapı m işlerini üstlenerek zengin olmuş eski bir demirci 
ustasıdır .  Yani Alexandre zengindir. Ama julia için zaten bundan azının kıymeti yoktur. Genç kızın 
asıl önem verdiği bu ışık, müzik ve eğlence şehri Paris'tir. Bu kentte genç Madame Guil lermen kısa 
zamanda bir cazibe ve şıkl ık kraliçesi olacaktır . . .  Jul ia'nın hoşlanmadığı halde porası için evlendiği 
kocasını sevmeyi öğrenmesi üç yıl ın ı  alacaktır. Bu üç yıl , aynı zamanda Alexandre' ın, ju l ia'ya 
duyduğu tutkulu aşkın sönmesi ve ölmesi için yeterli bir süre olacaktır. Jul ia sonunda 'seni seviyorum' 
demeyi başardığı anda, Alexandre artık onu dinlememektedi r  . . .  

J ulia Poncenof is a medical doctor's daughter. She has spent all her life in that smail provincial 
town. Her life seems to come to an end the day she hears about her fiance's death in an 
attempt of escape from Sedan, where he has been imprisoned at the same time with the 

Emperor Napoleon lll . . .  Six years pass. Suddenly sameone noticesju/ia, he fal/s in love and 
propases ta her. Although ju/ia refuses him instinctly, deep inside she is well aware that he is her 
oiıly escape from the prison of life she is in. Unwillingly, she accepts his hand. Her husbond's name 
is Alexandre Guillermen. As he o/so deseribes himse/f, he is already 'an old young man' having no 
·charm, being short and stouf. The day Napoleon lll has decided fo turn the who/e capital city info a 
marvet of metal and iron, his father has o/so turned from an ironmonger info a millionaire underta· 
king the task and grabbing every available contract. So Alexandre is very rich, and ju/ia wouldn 't 
care less for the rest. All that matters for her is Paris, this city of light and fun; a city where young 
Madame Guillermen wi/1 pretty soon become a queen of charm and elegance . . .  lt wi/1 take julia 
three years to learn to love her husbo ,d, whom she had married for his money and out of apathy. 
Three years is o/so how long it wi/, take for Alexandre to d iseover that his passianale love for )ulia 
fades and dies. Whenju/ia is fina/Iy ab/e to say '1 /ove you', Alexandre is no fonger listening . .  

1 1 4 

FABRICE 
CAZANEUVE 

1 952'de Paris'te doğdu. Günümüz 
edebiyatı üzerine öğren im gördükten 
sonra televizyon, sinema ve 
tiyatroda yönetmen yardımcısı olarak 
çalıştı . 1 977'den beri televizyon 
programları ve belgeseller yönetti . 
Daha sonra "Comme lo pierre" oyu· 
nunu sahneledi .  "Le Roi de la Chine' 
filmiyle Locarno ve Grenoble'da 
ödüller kazandı. 

Bom in 1 952 in Paris. He studied 
Contemparary Literature and 
worked as an assistant director in 
Tv, Cinema and drama 
praductians. He directed documen· 
taries and TV programmes after 
1 977; and staged 'Comme la 
pierre'. Received various awards 
with his 'Le Roi de la Chine' at 
Locarno and Grenoble. 
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CICERON'DAKI KIR EVI 
LA CAMPAGNE DE CICERON 

Yönetmen/Director: Jacques Devila Senaryo/Screenplay: Jacques Devila Görüntü Yön./ 
Cinematography: Jean-Bemord Menoud Kurgu/Editing: Christione Lock Müzik/Music: Bruno 
Coulois Oyuncular/Cast: Tonie Marshal l , Sobine Houdepin, Jacgues Bonoffe, Michel Goutier, Judith 
Mogre, Corlo Brondt, Jean Roquel, Antcinetle Moyo Yapım/Praduction Ca.: Les Ateliers 
Cinemotogrophiques Si rventes, Les Films Aramis Dünya Haklan/Expart Agent: Amorces Diffusion, 
5, rue de Choronne, 750 1 1 Paris, FRANCE ; Tlx : 643 486 ; Fax : 40 2 1  07 24 
1 989 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 · 1 1 O' 

P aris'te provolorını sürdürdüğü oyundon çıkarılan Christian, bir kadın arkadaşının Fransa'nın 
güneyinde Corbieres bölgesindeki kır evine sığ ınır . Tıpkı cennetten bir köşedir burası; ancak 
mutlulukları kısa sürer. Christian bir başka kadın arkadaşının evine geçer. Burası müzik ve 

tiyatro olonında çalışan kentlilerle doludur. Aktör geriye çekilerek, romanliK entrikoloro kopılan bu 
kişileri uzakton dinler ve izler. Hepsi de, günlerin sıradonlığın ın sıkıntısından kurtulmak için küçük 
koçomokloro kalkışırlor. Dostluklar sorsılır kısa sürede kopocak ya da eş değiştirecek beraberlikler 
kurulur. Kişiler, tıpki bir 'dramatik vodvil'de olduğu gibi, rüyoları , düş kırıkl ıklorı, beklentileriyle 
birbirlerinin çevresinde dönüp dururlor. Hiçbiri masum deği ld ir ; oma hiçbiri de tom suçlu sayılmaz. 
Hiçbirşey olağandışı değildir ve yaşam doğal akışını sürdürmektedir . . .  
Filmde iki farklı öğe içiçedir .  Yapı ve ritm tiyatro kurallarına sıkıca bağlı olmasına karşın, görüntü ve 
mizonsen son derece gerçekçidir. F i lmin tümü belli bir mekan ve bu oyuncular için yazılmış, ve 
planlanon bu mekanda gerçekleşti rilmiştir. Kır evinin doğal çevresi ve hava durumunun açıkça 
biçimlendirdiğ i  film oyunculara ve yönetmenin oyuncuları kullanımına dayanır. Yönetmen filmi için, 
"En ön planda oyuncular vard ı r. Tüm oyunculuklarını ortoya koyarken tehl ikeye attıkları kendi 
imojlorıdır. Onlar hem kendi imajlarının yorotıcısı , hem de fi lmin senaryosunun ortak yozorlqrıdır" 
d iyor. F i lmden çok etkilenen Eric Rohmer beğenisini Cohier du Cinemo'do yönetmene yazdığı 
mektupta şöyle dile getiriyor: "Fi lminizle sadelik

( 
yaratıcılık, zeko, ş i i rsell ik, gerçekl ik, sozcük ve 

hareket güzelliği, - ve en önemlisi, onca kosvet i yıldon sonra - mizoh getirdiniz sinemomızo . "  

C hrisfion, who has been dropped from the play he had been reheorsing in Paris, takes refuge 
in the counfry house of o woman friend in Southern France's Corbieres region; o paradise 
on eorth. Bul their happiness is brief. Christian leaves for samewhere else, maving on fo 

anather woman friend in anather house full of friends, city dwellers who work in music and theafre. 
Standing back the acfor looks on and /isfens from o disfance, absorbed by all the romantic 
infrigues. All ol them, trying fo breok the baredom of their daily roufine, gel invo/ved in li tt/e 
escapades. Friendships become shaky, alliances are formed only fo breok aparf and shift. Like o 
'vaudeville dramafique', characfers circle eoch other with their dreoms, disappainfmenfs, 
expecfafions. No one is foto/Iy innocenf, no one is enlirely guilty. Nothing is exfraordinary, life 
follows i fs natural course . . .  
Two very differenf elemenis are inferwoven in the film. The sfrucfure and rhythm are model/ed closely 
on the laws of theotre. The photography and mise-en-scene are however exfremely reolisfic. The film 
has been shot completely on locafion and especiai/Y. wriffen for this locafion and these acfors. The 
natural surroundings of the country house and the di ffereni weother conditions explicitly shape the 
film. The film is bOsed on the ocfors and directian of them. 'The acfors lake pride of place. lt is their 
image which is af stake. They are the authors of their image and cCKJuthors of the film ', says the 
director. Eric Rohmer was very impressed by this film and he expressed his admirafion in o fetter 
published in Cahiers du Cinema: 'You confribute ausferify, invenfiveness, intelligence, �fry (frue, 
not that of the music video), fruth, the beouty of words, ot gesfures, and - no meon feot after so 
many dismal years - humour. ' 

JACQUES DAYILA 

Cezayir'de Oran kentinde doğdu. il� 
TV çalışmalarını "Cinemo de notre 
temps" ve 'Vive le cinemo" adlı TV 
seri lerinde Jeanine Bazi n ve And re 
Loberthe'ın esistanı olarak yaptı .  Bir 
moda ve sanat programı olon "Dim 
dam dom" için bölümler çekmeye 
başlamadon önce, Bonnord ve 
Ingres üzerine, resim sonatıyle i lgi l i  
iki kısa fi lm gerçekleştird i .  70'1erin 
boşında Micheline Presle ile 
tanışması kendi başına film yopmayc 
karar vermesine neden oldu. Devila 
ayrıca 'Turcoret Lesoge'do" ve 
"Butley Brüksel'de" adlı iki tiyatro 
prodüksiyonundo do çalıştı. 

Born in Oran, Algerio. His firsf TV 
work was as on assistant fo jeanine 
Bazin and Andre Labarthe for the 
series "Cinema de nofre femps' and 
"Vive le cinema'. Before making 
many episodes of the arfs and 
fashion programme 'Dim dam 
dom", he made fwo short films 
abaut painfing, Bonnard and 
lngres. lt was Davila's encounfer 
with Micheline Pres/e in the early 
Sevenfies which made him decide 
fo make films himself. He o/so 
worked on fwo theafre productions 
"Turcaref in Lesage" and 'Butley in 
Brussels". 
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KIMILDAMA, OL VE DIRIL 
ZAMRI, OUMI, VOSKRESNI 
LlE ST/LL, DIE AND REV/VE 

Yönetmen/Director. Vitali Kanevski Senaryo/Screenplay: Vital i  Kanevski Görüntü Yön./ 
Cinematography: Vladimir Bryliakov Müzik/Music: Serguei Banevitch Oyuncular/Cast: Dinara 
Droukarova, Pavel Nazarov, Elena Popova Yapım/Productian Ca.: Studio Lenfilm Dünya Haklon/ 
Export Agent: Sovexportfi lm, ı 03 ı 09 Moscow, Kalashny per. ı 4, USSR ; Tlx : 4 ı  ı ı 43 ; 
Fax : 095 200 ı 256 
1 989 1 35 mm. 1 Renkl i.Color 1 ı 05' 

S outchan,  Sovyetler'in doğu ucunda yanardağlar ve gözleme kuleleriyle çevril i küçük bir 
madenci kasabasıdır. IL -Dünya Savaşı 'n ı  izleyen yılrarda Rusya'n ın bu ücra köşesi 
karaborsanın ve bit pazarının içiçe işlediği bir açık hapishaneye dönüştürülür. Kasabanın 

sakinleri, "özgür" madenciler, kötü bir atmosferde Japon savaş esirleri ve diğer "halk düşmanları"ndan 
aluşan mahkumların yaşamından pek de farklı olmayan acı ve sevinçsiz bir yaşam sürmektedir . 
Ancak ikis i de ı 2 'z'OŞında alan Valerka ve Galia bu sefil ve kasvetl i  artamda neşeY.Ie yaşamayı 
başarmaktadı dar. Galia Valerka'yı tıpkı bir koruyucu melek gibi kollar ve zor durumlardan kurtarır. 
Ama bir gün, bir tren i istemeden raylardan çıkarınca, ValerKa kaçmak ve korkunç haydutların 
çetesine sığınmak zorunda kalacaktır. . .  
Cannes'da Altın Kamera ödülünü kazanan KIMILDAMA, Ö L  V E  DiRi L SoVY,etler Birl iği 'nin doğusunda 
buzlada kaplı uçsuz bucaksız toprakların üzerinde kaybolmuş, minicik bır kasabada yaşamlarını 
sürdürmeye çalışan iki çocuğun arasındaki sevginin güzel ve güç lü öyküsüdür. Ancak onları 
çevreleyen erişkinlerin dünyası kontrolden çıkarak tümüyle çılgın bir görünüm al ı r .  Günlük delilikler, 
küçük kabalıklar, yiyecek, sev.9i ve her çeşit malın yokluğu ve herşeyi kuşatan bitmek bilmez kasvet 
duygusu biraraya gelerek Stalin yıl larının tipik bir portresi çizilir. Ancak çocuklar oyun oynamayı

b büyüyüp hayal kurmayı ve durumlarının en iyi taraflarından yararlanmayı başarırlar. Tıpkı böyle ir 
kampta siyasi nedenlerden ötürü sekiz yıl kalan Y.Önetmen, "Mutlular, çunkü anlar çocuk ve çunkü her 
zaman birl ikteler. Mutluluk doğal bir çocukluk halidir" diyor. 

S outchon is o smail mining town in the Extreme Soviet Orient, surrounded by volconos and 
observotion towers. In tlie years fallawing WW21 this for corner of Russio is Iransformed info 
o convict lobor zone where the black morket ona the flea morket work hond in hond. The 

inhobitonts, the 'free" miners, are bitter and ioyless and live in on unpleosont otmosphere that is no 
differenf than the life of thejoponese wor prisoners and other "enemies of the Pf?Ople' who are 
incarceroted there. And yel two children, Volerko and Golio, both 1 2-yeors-old, manage to live 
hoppily in this sordid and gloomy environment. Golio acts os o veritab/e guardian angel, sarfing 
Volerko out when he gets info scropes. Bul one day when Volerko inodvertently couses o Ira in to 
deroi/, he is forced to flee, and hides among o gong of dreodful crooks . . .  
Winner of the Camero d 'Or of Cannes, ZAMRI, OUMI, VOSKRESNI is o beautiful and powerful 
story of love between two children attempting to survive in o smail town lost samewhere in the vost 
frozen hinteriand of the Soviet Orient. The adult world which surrounds them, however, spins foto/Iy 
out of control info complete modness. The everydoy insonifY.. the petty brutolities, the lock of food, 
material goods or love, and the unending bleakness of it aif odd up to o hideously l}picol portraif of 
the Stalin years. Bul the children manage to play, grow, fontasize and genera/Iy moke the best of 
their situation. ''They are hoppf becouse they are Kids and becouse they are olwoys together. 
Hoppiness is o notural stote o childhood", soys the director who was incarcerated in iust such o 
comp for eight years for politicol reosons. 
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VITALI KANEVSKI 

ı 935'te doğdu. Maskova VGIK 
ISinemacıl ık Yüksek Enstitüsü)'nde 
tahsil görüp ı 977'de mezun oldu. 
Mezuniyet ödevi olarak "Privately for 
Everybody"yi gerçekleştirdi. 
ı 98 ı  'de ilk kısa filmi 'Country 
Story'yi yöneMi . ı 990 Cannes Fi lm 
Festivali 'nde, i lk konulu filmi 
'Kımıldama, Öl ve Diril'le 'Altın 
Kamera' ödülünü kazandı. 

Born in 1 935 and studied ot VGIK 
(Superior Institute of Filmmaking) in 
Moscow groduoting in 1 977 
realosed "Privately for Everybody' os 
his groduotian praiecf. In 1 98 1 ,  he 
realized 'Country Story', his first 
short film. In 1 990, he won the 
"Golden Comero" oword in Cannes 
Film Festival with i ts first feature film, 
"Zomri, Oumi, Voskresni'. 
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GÜNLER VARDlR • • •  VE DE AYLAR 
IL Y A  DES JOURS • • •  ET DES LUNES 
THE RE ARE DA YS . . .  AND MOONS 

Yönetmen/Director: Cloude Lelouch Senaryo/Screenplay: Cloude Lelouch Görüntü Yön./ 
Cinematography:jeon-Yves le Mener Kurgu/Editing: Sophie Bhoud, Helene de Luze Müzik/Music: 
Francis Lo i, Eri k Berehat Oyuncular/Cast: Gerord Lonvin, Potrick Chesno is, Annie Girordot, Serge 
Reggioni, Morie-Sophie Lelouch, Francis Husler, Vincent Undan, Phi l ippe Leotord Yapırncı/Producer: 
Cloude Lelouch Yapım/Praduction Ca.: Les Films ı 3 , TF ı Films Produclion Dünya Haldan/Export 
Agent:JP2A, ı 5  ove Hoche, 75008 Paris, FRANCE ; Tlx : 260808 ; Fax : 42 25 46 30 
ı 990 1 35 mm. 1 Renkli-colar 1 1 ·ı 7' 

B azı günler neredeyse herşey olabilir. Mart ayında, yaz saati uygulamosının başladığı 
ündeyiz. O bir saatlik fark:, size o randevuyu o uçağı, bir ucuzluğu, hatta rü olorınızın tadınını koçırtobilir. Zaman farkı yetmezmiş gibi , dolunay do var üstelik. Insanlar sinirl i , kızgın 

ve aksi. Düzensizliğin hüküm sürdüğü günlük yaşamda, kader bi le kötü zamanlamanın insofıno 
kalmıştır. Eğer tek oir soniye kişinin yaşamını aeğiştirebil iyorso, artık koskoca bir soo"e neler 
olabileceğini vorın siz düşünün! Herşeyi değiştiren sonsuz küçük detaylar ve gözden koçan o sonsuz 
büyüklük . Içlerinden birini ölümün beklediği 1 3  kişinin kesişen kaderleriyle oktarılan bir rastlantı, 
karşılaşma ve aşk öyküsüdür bu . .  
Yönetmen Lelouch filmlerinin konusunu genellikle günlük yaşamdan al ı r .  Yönelmenin, fiJmlerinde çıkış 
noktası olarak, gerçek yaşamdon alınmış küçük olayları ele alma eği l imi , 3 1 .  fi lmi GUNLER 
VARDlR . . .  VE DE AYLAR için de kısmen geçerli .  Bu tilmin esin kaynağın ı ,  yönelmenin Paris 
havaolonında tanık oldu�u traji-komik bir sahne oluşturmuş. Yaz saati uygulaması nedeniyle uçoğını 
kaçıran yolculo[don biri ofkeden çı lgıno dönmüş. 'Keyfi kaçmış insanlar üzerine bir f i lm yapmayı hep 
arzu elmişlim .  Ofkeli insanlar son derece fotojenik" diyor yönetmen her zamankinden daha yaramaz 
bir edoylo. Koderierin kesiştiğ i ,  yaşamların altüst ofdugu, sev9.i l ilerin biroraya gelip ayrıldığı , bir 
dolunay süresince iki uç noktanın buluştuğu film, Lelouch'un gorüp duyduğu ve içtenl ikle sevdiği türde 
bir öyku yaratmak için titizlikle sıroya koyduğu onektod, espri ve olaylara dayanmakla. 

S ome days, ;ust about anything can happen. lt's March, and it's the beginning of daylight
savings. That one hour's difference can make you miss that appointment, miss that plane, a 
borgain, the woman of your dreams. And, as if the time difference weren'l enough, there's 

o/so the full moon: people are lense, irritable, and bod tempers are common. In a daily life that is at 
the mercy of disorder, i::lestiny is �ually the victim of bod tim ing. If a mere second can change the 
course ol someone's life, ;ust think what on earth might an entire hour do! The infinetily smail "details 
which change everything. The infinetily big which seems to become invisible. A story about chance, 
about misfortune, about encounters and /ove, seen through the crossed destiny of thirteen people, 
one of whom is destined to die . . .  
Director Lelouch usually takes the sub;ects of his films from daily life. His penchant for using a smail 
inciden! from real life as his point of i::leporture is porticularly true of his 3 1  st film, IL Y A  DES 
}OURS . . .  ET DES LUNES, inspired by a tragic-comic scene the fi/m-maker witnessed at a Parisian 
airport. A lrave//er, who had missed his plane because of the changeover to summer time, was 
driven mad with anger! '/ have been wanting to make a film on bOCl moods for a long time. Angry 
peop/e are high/y photogenic! ' declares the "director who, in this porticu/ar case, is a tad nostier 
than usual. The !ilm is bösed on anecdotes, gags, and things Lelouch himself has seen or heord, 
rigorously arranged to make the ki nd of story he so dearly loves, where the fates of his characters 
co/fide and their lives are turned upside down, where lovers are brought together and separated, 
and where two exlremes meel for the space of o full moon, for the time of a film. 

CLAUDE LELOUCH 

1 937'de Paris'te doğdu. ABD'de ve 
Moskova'da gerçekleşti rdiği üç kısa 
metraj l ı  filmle ı 9  yaşında 
yönetmenliğe başladı . Askerliği 
sırasında Ordu F ilm Merkezi'nde 
çalışan Lelouch daha sonra 
bağ ımsız yapımiara başlad ı .  Beş 
kadar alçakgönüllü konulu film 
yaptıkton sonra "Un Homme et Une 
Femme 1 Bir Kadın ve Bir E rkek' 
fi lmiyle 1 966'do Cannes F i lm 
Festival i 'nde birincilik ödülünü 
paylaştı, iki Oscar kazandı ve 
uluslarorası beğeni kazand ı .  
Yönetmenin filmlerini aşk, suç ve 
l iberal düşünce gibi ,  üç farklı ono 
başl ık  altında sın ıflandırmak 
mümkündür. 
Bom in Paris in 1 937. He began 
making films at the age of 1 9  with 
3 short documentaries made in USA 
and in Moscow. He worked for the 
army film un it during his military 
service and then started with his 
own independent productions. After 
making five modest features he 
gained international acclaim, a 
share of the 1 st prize at Cannes 
and 2 Oscars with 'Un Homme et 
Une Femme' in 1 966. His films 
may be classified under 3 diverse 
headings: romance, erime and 
liberal politics. 
ÖNEMLi FiLMLERi / 
SEL.ECT1VE FILMOORAPHY 

ı 966 Un homme et une femme 1 
Bir Kadın ve Bir Erkek· 

ı 967 Vivre pour vivre 1 
Yaşamak Için 

ı 970 Le voyou 1 Serseri 
1 973 Lo banne onnee 1 

Yeni Yıl 
ı 97 4 T oule u ne vie 1 

Tüm Bir Yaşam 
ı 98 ı  Les uns el les outres 1 

Birileri ve Diğerleri 
ı 983 Ed ith et Moreel 1 

Edith ve Moreel 
ı 986 20 ons dejo 1 

20 Yıl Geçti Bile 
ı 990 ll y a  des jours . . .  et des lunes 

Günler Vardır . . .  ve de Aylar 

ı ı 7 
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TAXI BLUES 

Yönetmen/Director: Pavel Launguine Senaryo/Screenplay: Pavel Lounguine Göriintü Yön./ 
Cinematography: Den is Evstigneev Kurgu/Editing: Elizabeth Guido Müzik/Music: Vladimir 
Chekassine Oyuncular/Cast: Piotr Mamonov, Piotr Zaitchenka, Vladimir Kachpour, Natalia 
Koliakanova, Hal Singer, Elena Saphonova, Serguei Gazarav Yapımcı/Producer: Marin Karmitz 
Yapım/Production Ca.: MK2 Productions, La SEPT, Lenfilm, ASK Eurofilm Dünya Haldan/Export 
Agent: MK2 Productian, 55 rue Traversiere, 750 ı 2 Paris, FRANCE ; Tlx : 2 ı 4720 
ı 989 1 35 mm. 1 Renkli-colar 1 ı ı O' 

M eskova' l ı  huysuz bir taksi şöförü çılgın bir votka partisine dolan sarhoş müşterileriyle tipik bir 
gece geçirir . Sonunda adamlar parasını vermeden sıvışırlar. E rtesi gün parayı ödemesi 
gereken kişin in peşine düşen taksi şöförü adamın saksafonuna el koyar. Aletin değerini 

öğrenince karaborsada satmaktan vazgeçen şöför, daha sonra suçluluk duygusu içerisinde saksafonu 
geri götürdüğünde adamın beş parasız bir müzisyen olduğunu görür. Böylece bu garip iki l i  arasında 
sağlam bir dostluk ve amansız bir düşmanlık arasında gidip gelen tuhaf, gülünç bir ilişki başlar .  
Skhlikov'a göre Lyosha yetenekli geçinen tabonsız bir Yahudi alkoliktir. Lyosha'ya sorarsanız, 
Skhlikov vücut geliştirme egzersizleriyle, kendisi gibi düşünmeyen herkese ve herşeye karşı nefretini 
bileyen, şiddete eğilimli bir "yalnız adam'dır . . .  
Bu olağanüstü güçlü kara mizah-dram, Moskava sakaklarındaki yaşamı,  s ı radan bir adamın gözüyle 
şaşırtıcı bir biçimde yansıtıyor. Geleneklerine bağlı bir taksi şöförü, Yahudi düşmanı Rus şovenisli ev 
arkadaşı ve Yahudi bir müzisyen arasındaki sevgi ve nefret il işkisi, günümüz Sovyet toplumundaki 
çarpıcı çelişkileri mükemmel bir biçimde aktarıyor. Bu son derece sivri ve kişisel film yönetmenin 
kendi ülkesiyle olan i l işkisini de irdeliyor. Bu konuda yönetmen şunları söylüyor: 'Bu senaryoyu 
yazmak yaşamımı değiştirdi .  l ik kez kişi l iğimi gizlemek zorunda kalmadım.  Sevdiğim, aynı zamanda 
da nefret ettiğ im ülkeme karşı tepkilerimi anlattım .  Benim kuşağırnın tümüyle kurbanı olduğu bu garip 
kendini yoketme olayın ı  ele aldım .  Bizim iç in artık iyi öyküler onlatma zamanı gelmiştir . "  TAXI BLUES 
değişim rüzgarlarından etkilenen Rus toplumunun ruh halinin olağanüstü bir partresini çiziyor. 

A gruff Moscow cabçlriver spends a typical evening chauffeuring drunken reve/ers on a wild 
'vodka hunt. ' They skip out on the fare. The next day he tracks down the fe/law who was 
supposed to pay and confiscates the man's saxophone as poyment. When the cabbie finds 

out how much the instrument is worth, he chooses not to sel/ it on the black market. Later, he guiltily 
returns the saxophone, discovering that the musician is a penniless alcoholic. Thus begins the 
strange and humorous relationship between this odd couple that alternates between them being best 
friends and worst enemies. In Skhlikov's view, Lyosha is a spineless alcoholic jew, and hardly the 
gen i us he makes himself out to be. For Lyosha, Skhlikov is a violence-prone loner, whose body
building exercises abets his hatred of anyone and everyone who doesn 't see things his way . . .  
This high energy black comedy/drama offers a start/ing street-/eve/ view of Moscow through the 
eyes of an average working man. The love/hate relationship between the traditionalist cabdriver, 
his anti-semi tic, Russian-chauvinist hausemate and the )ewish musician perfectly illustrates the violent 
contradictions in Soviet society taday. This is an incisive, extremely personal film that explores the 
director's own relationship to his country. 'Writing this script changed my life. For the first time, 1 did 
not have to h ide my personality; 1 deseribed my reactions to my country, which I lave and hale at 
the same time. 1 approoched this strange phenomenon of self-destruction to which all my generatian 
was victim . . .  Now the time has come for us to teli good stories', says the director. 

ı ı 8 

PAVEL LOUNGUINE 

ı 949'da Moskova'da doğdu. 
Babası senaryo yazarı, annesi 
çevirmendir. Film yönetmeni 
diplamasına sahiptir ama ı 975'ten 
beri filmlerde yazar olarak çalıştı. 
Senaryolarından an kadarı filme 
al ındı. 'Taxi Blues' yönetmen olarak 
yaptığı ilk fi lmdir. 

Bom in Moscow in 1 949. His 
father was a scriptwriter and his 
mather was o trans/otor. He has a 
diplama in film direction, but 
worked in films as o writer from 
1 975, same ten of his screenplays 
having been filmed. 'Taxi Blues' is 
his first film that he has directed. 
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DUNYA FESTIVALLER INDEN ITALYA 

FROM WORLD FE ST/V ALS IT AL Y 

KiMSESiZ COCUKLAR 
SCUGNIZzi 
WAIFS 

Yönetınen/DirectorNonni Lay Senaryo/Screenplay:Nonni Lay, Elvio Porta Görüntü Yön./ 
Cinematography: Cloudio Ciril lo Kurgu/Editing: Franco Froticelli Müzik/Music:Cioudio Mattane 
Oyuncular/Cast:Leo Gullotto, Pina Coruso, Nicolo Di Pinto, Marea Leonordi ,  Cloudio Muzzi, 
Gerarda Mortire, Luigi Sovoio, Gerarda Scolo, Tosco D'Aquino Yapımcı/Producer: Giovonni Di
Ciemente Yapım/PnXIuction Co.: Clemi Cinemotogrofico S.r . l .  Dünya Haklan/Export Agent: 
lmpoct Film Group, Vio Bertoloni, 4 ı Roma, ITALY 
ı 989 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 ı 22' 

B i r  gece Son Corlo Tiyatrosu 'nun yon kapısına iki p<:ılis otobüsü yanaşı r .  Otobüsten, polis 
eşfiğinde, ı 4- ı 8 yaşları orasında otuz l<odor çocuk iner. Tiyatroya girer, makyaj larını yapıp, 
kostümlerini giyerler. Şık bir izleyici topluluğu doldurur sırolorı. Onlar bu gece bir hayır kurumu 

yararına düzenlenen bir gösteriyi izleyeceklerdir .  ışıklor karorır, orkestro uvertüre boşlar ve ağır kadife 
perde yukarıya kalkar. Sergilenen, Nisida Çocuk Hapishonesi 'n in sakinlerinden bu otuz çocuğun 
hazırlayıp sunduğu 'Kimsesiz Çocuklar' adlı tiyatro oyunudur. Çocukların tüm yaşamı ,  yakın pran 
çekilen mimiklerle, koreogrofiyle, değişik sahne ve enstontonelerle, skeçlerdeki diyalog ve şarkı 
sözleriyle sahnede canlandırılır. Aslında sahnede sergilenen parçalar, eksiksiz bir tobronun mozaiği 
içerisinde günümüz Napeli'sinde gençliğin göğüslernesi gereken yaşam koşullarıdır. . .  
'Toplum içinde her insan biraz oktördür. Napel i 'nin gençleri bu işte öylesine ustadırlar ki , 'tipik 
Nopolil i 'yi sonuno kadar oynarlar. Napeli'de yerel fioberler anlamsız, şiddet dolu, kaba, korkunç 
olaylarla doludur. Hava Qenellikle umorsız bir çılgınl ığı yansıtır. Kente çelişkiler, anlamsız eylemler, 
saçmalıklor üşüşmüştür . Bölük pörçük, karmaşık ve onroşılmozdı r bu kent. Sanki neşe doluymuş gibi 
görünse de, aslında dünyanın en hüzünlü kentidir Napeli .  Ti'i_otro

k
yoıomın acılarındon koçmak için 

uydurulmuştur. Bu Nopelili sokak çocukların ın, bu 'Kimsesiz (_;ocu lar ın çoğu, yaşamı bir defin 
kıreninin yokediciliği içinde olgı lorlor. Kendilerini korumaksızın tüm değer yargılarını hiçe soyon bir 
deneyimin ortasına otılıverir, sonra do tüm benzerleri gibi ,  kurtuluşu o pek yüce' ve kendilerine özgü 
duygusal yoğunluk kofesin in tutsaklığında ararlar', d iyor yönetmen.  

O ne evening, lwo po/ice vans stop in front of the side entrance to the San Carlo Theatre. 
About thirty boys aged between 1 4  and 1 8  gel out, escorted by policemen. They go into 
the building, they put on make up, they gel dressed. An elegant audience begins to fi/1 the 

stalls; there wi/1 be o bene/it performance tonight. The house liŞ,hts dim, the arehesira starts the 
ouverture and the heovy curtain goes up. The performance of Scugnizzi', o theotrical show 
conceived and performed by thirty boys detained in the Nisida juvenile Prison begins. Scenes and 
snatches from tlie life the boys leod are reveo/ed by the clase-ups of the boys ' faces by the mimed 
and and choreographed situations, by the dialogue of the sketches and the lyrics of the songs. They 
are all fragments of o complete picture, of o mosaic, on the living conditions that the youth of 
Nap/es have to face in the presenf . . .  
'Man in society is always o bit of a n  actor himself. The young people of Nap/es are actors of such 
profound vocation that they play the role of the "typical' Neopo/ilan to the hill. The local news in 
Nap/es is full of absurd, violenf, grotesque, surreal events. Often the elimale is desperately, wildly 
insane. The city throng with contradictions, senseless actions, irrational nonsense. lt is fal/ing aport, 
confused, mysterious, indecipherable. lt is the saddes/ city in the world/ sametimes opr.eoring as if il 
is the gayesi. Theo/re is improvised in order to escape from the poin o living. Many of these 
'scugnizzi', these Neopo/ilan street urchins, en;oy life with o funeral suicidal charge. They 
defenselessly give themselves over to cynical empiricism and then, in a/1 /ike/ihood, seek refuge in 
the cage of those 'greot' priva/e senliments', says the director. 

NANNI LOY 

ı 925'te Cagliori'de doğdu. 
ı 947'de hukuk doktorasını 
tamamladıkton iki sene sonra, 
"Centro Sperimentale di 
Cinematografia d i  Roma'dan film 
yönetmeni diplomosı ald ı .  Bu 
merkezde ı 963- ı 969 yılları 
arasında öğretmenlik yaptı . 30'a 
yakın filmde yardımcı yönetmen 
olarak görev aldıktan sonra, 
ı 957'de Luigi Zampa ile birlikte 
yönettiği i lk konulu uzun metraj fi lmini 
gerçekleştirdi .  ı 959'da ise i l k  f i lmini 
yönetti . ı 962 'de Moskova 
Festivali'nde ödül alan "Le quattro 
g iornate di Napoli" ile 
eleşti rmenlerin dikkatini çekti . 

Born in 1 925 in Cagliari. Two 
years after receiving his PhD on Law 
in 1 947, he received his dip/oma 
as o film director from 'Cenfro 
Sperimentale di Cinemafografia di 
Roma', and taught in the same 
institution between 1 963- 1 969. 
After working as an assistant 
director in more than thirty films, he 
co-directed his first feature in 1 957 
with Luigi Zampo. He reolized his 
firsf film in 1 959. In 1 962, he 
received high critica/ acclaim when 
his film 'Le quattro giornafe di 
Napoli' was awarded in Moscow 
Festival. 

FiLMLERi / FIIMOGRAPHY 

ı 959 Audoce colpe de i soliti ignoti 
ı 96 ı Un giorno do leoni 
ı 962 Le quottro giornote d i  Napali 
ı 965 Mode in ltoly 
ı 967 ll pedre di  fomiglio 
ı 970 Rosolino Paterne solda te 
ı 972 Detenuto in atteso di giudizio 
ı 97 4 Sistema I'Americo e torna 
ı 979 Cafe Express 
ı 98 2 Tes to o croce 

Mi manda Picone 
ı 985 Amici miei otto lll 
ı 989 Scugnizzi 
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MAYIS'TA MILOU 
MILOU EN MAl 
MILOU IN MA Y 

Yönetmen/Director: Louis Malle Senaryo/Screenplay: Louis Malle, jean-claude Carriere Görüntü 
Yön./Cinema1ography: Renoto Berta Kurgu/Editing: Emmanuelle Castro Müzik/Music: Stephane 
Grappelli Oyvncular/Cast: Michel Piccoli ,  Miou Miou, Michel Duchaussoy, Dominique Blanc, 
Harriet Walter, François Berleand, Martine Gautier, Paulette Dubost, Rozen Le Tallec, Renaud 
Danner Yapım/Praduction Ca.: Nouvelles Editions de F i lms, TF ı Films production, El leri Films 
Dünya Haklan/Export Agent: Pyramide International, ı 8 rue Marbeau, 750 ı 6  Paris, FRANCE ; 
Fax : 40 67 l 4 ı 3 
ı 990 / 35 mm. / Renkli-colar / ı 08' 

B ordeaux'nun ormanları ve boğları arasında yer alan güzel bir kır evinde ailenin henüz ölmüş 
olan büyükannesi Madam Vieuzac açık tabulunun iç inde yatmaktadır . Yan odada ise radyo 
Mayıs '68 olayların ın haberleriyle çınlar: Paris sokaklarında çoskulu bir devrim yaşanırken 

g revler bütün ülkeye yayılmaktadır. Yaşamını bu evde bir tür pastaral hedonizmle geçiren en büyük 
oğul Milou, a ileyi cenazeye çağırır. Ailenin bi reyleri büyükanneyi gömerken bir yandan da 
toprakların nasıl bölünecegin i  tartışır yemek yer, içki içer, flört eder ve politik gelişmelerden 
sözederler. Yeni keşfedilen anılar eski üzüntü ve özlemleri geri geti rir. Karakterlerin hepsi sonunda 
onları kuşatan mutluluğa teslim olarak yavaş yavaş kayıp çocukıuklarına geri dönecek, bu arada da 
Milou keyif ve filozofça bir kabullenmeyle bir çağın sona erdiğini gösterecekti r .  . .  
"Mutlu olmaya karar verdim, çünkü insan sağlığına yararl ı . "  Voltaire'den bu alıntıyı yapan Milou, 
Louis Malle' in çizdiği ı 968 buriuvasının bu acı, alaycı ve alletmeye hazır portresin i  böylesine yaşam 
dolu bir görünüme oturtuyor. Yönetmen, kaygıları politik hareketin kahramanlarınınki lerden binlerce 
ışık yılı uzakta olan bir taşra o ilesi üzerinde Mayıs ı 968' in etkisini tanımlarken, kimseyi suçlamadan 
ironi ve şefkatle son derece gerçek kişileri anlatıyor. Malle bu aile toplantısının aldatmaca ve 
gösterişini acımasızca gözler önüne sererken bile dünyasal güzell iği ,  çetrefil l i bir mutluluk arayışını ve 
çelişkili de olsa duyguların derin karmaşıklığını yüceltiyor, 1 n a gracious country home set in the woods and vi neyards of Bordeaux, the iust.cfeceased 

family matriarch, Madame Vieuzac, /ies in state while1 in the next room, the radio roors with 
news bulletins canceming the events of May '68: exuoerant revolution in the streets of Paris, 

strikes across the nation. Milou, her eldest son, who has spent a lifetime of genlle bucolic hedonism 
in this house, convokes the rest of the family for the funeral. As the family descends to bury the 
grandmother, dicker over the estate 's division, eat, drink, flirt and argue over political goings-on, 
newly rediscovered old memories awaken old resenimenis and nostalgia. Each of the characters wi/1 
gradually allow himself to /et happiness slowly overlake him, drifting s1owly bock to his long lost 
childhood and Milou wi/1 mark the end of an era with philosophica/ acceptance and good 
humour . . .  
'/ have decided to be happy, because it's good for one's health. ' Ouoting Voltaire, Milou anchors 
Louis Mal/e 's wry, cynical, lorgiving portraif of the bourgeoisie circa 1 968 to this sanguine outlook. 
By describing the ellec/s of May, 1968 had upon a provincial family whose own concems are light 
years away from the preoccupations of the movement's protagonists, the director, without attributing 
b/ome to anybody, looks ironica/Iy but with great affection at very real characters. Mal/e celebrates 
earthly beauty, the search for happiness however muddled, and the resonant complexity of 
emotions, however conflicted, even whi/e deftly skewering the deceits and pretentions ot this family 
reunion. 

1 20 

LOUIS MALLE 

l 932'de Kuzey Fransa'da doğdu .  
IDHEC Sinema Okulu'ndan sonra, 
Kaptan Coustea.u ve Bre�son'a 
asistanl ık yaptı. i lk filmi 'Oiüm 
Asansörü"nden başlayarak, Yeni 
Dalga akımının içinde, oldukça 
kişisel bir tavırla yer aldı. Değişik 
türlerde ilgi çeken filmler 
gerçekleştirdiyse de her yapıtında 
aynı başarıyı yineleyemedi .  
ı 977'de Amerika'ya yerleşti . 
ABD'de yaptığ ı filmler arasında en 
boşaniısı kabul edilen "Atlantic City" 
ile ı 980 Venedik  Şenliği'nde aldığı 
Altın Aslan ' ı ,  ülkesine döndüğünde 
gerçekleşti rdiği "Hoşçakalın 
Çocuklar'la yedi yıl sonra yeniden 
kazandı . 
Bom in 1 932, in Northem France. 
He studied in IDHEC and assisted 
Captain Cousteau and Bresson. His 
firsl feature film, 'Ascenseur pour 
I'Echafaud' coincided with the 
taking off of the Nouvelle Vague 
and had a greal im[XJcl. His 
following films, in different 'genres', 
were all inleresting, but fa i/ed to 
win the same critica/ and popu/ar 
success. In 1 977 he settled in 
U.S.A. 'Atlantic City', Golden Lion 
in Venice, in 1 980, is genera/Iy 
accepted as his most significant 
work in America. Back to his origins 
he realised 'Au Revoir /es Enfants' 
which, seven years after brought 
him a second Golden Lion. 
ÖNEMLi FiLMLERi / 
SELECTIVE FIIMOGRAPHY 

1 958 A,scenseur pour I'Echafaud / 
Olüm Asansörü 
Les Amants / Aşıklar 

ı 963 Le Feu Follet /Oidüren Kurşun 
ı 964 Viva Maria 
ı 967 Le Voleur / Hırsız 
ı 97 ı  Le Saullle au Caeur / 

Kalp Çarpıntısı 
ı 97 4 Lacombe Lucien 
ı 978 Pretty Baby / Güzel Bebek 
1 980 Atlantic City 
ı 987 Au Revoir les Enfants / 

Hoşçakal ın Çocuklar 
ı 990 Milou en Mai / 

Mayıs'ta Milou 



DU NYA FESTIVALLER INDEN IT AL YA 

FROM WORLD FESTIVALS ITALY 

ANLAŞlLMAZ HASTALIK 
IL MALE OSCURO 
THE OBSCURE ILLNESS 

Yönetmen/DirectorMario Maniceili Senaryo/Screenplay: Suso Cecchi d'Amico, Tonina Guerra, 
Mario Maniceil i  based on the novel by Giuseppe Berto GörüntüYön./Cinematography: Ca rio 
lafani Kurgu/Editing: Ruggero Mastroianni Müzik/Music: Nicola Piovani Oyuncular/Cast: 
Giancarlo Giannini , Emmanuelle Seigner, Stefania Sandrell i ,  Vittorio Caprioli, Antonella Fassari 
Yapımcı/Producer:Giovanni Di Clemente Yapım/Productian Co.: Clemi Cinematografica Dünya 
Haldan/Expart Agent: lmpact Fi lm Group, Vio Bertoloni ,  4 ı Roma , ITALY 
ı 989 1 35 mm. 1 Renkli.Color / ı ı 4 '  

G iuseppe Nordi 50 yaşlarında bi r  yazord ır. Onu,  yaşamını yeniden yönlendirmek ve 
nevrozlorından kurtulabilmek için, pek de güven telkin etmeyen psikoloğunun kahuğunda 
yolarken görürüz. Yaşamının en önemli olaylarını , onu derinden etkileyen babasının 

ölümünü, meiresi orta yaşlı dul bir Fransız kadın ıyle oralarındaki i l işkiyi kısaca özetler. Sonra, 
kendinden 30 yaş küçük bir kızla olan ilişkisini anlatır. Bu genceci k kız ona bir kız çocuğu verecek 
ve karısı olacaktır. Sıkıntılarından kurtulması için uygulanan tedavi gereği ,  yaşam öyküsünü ve genç 
korısıyla oralarındaki vahşi i l işkiyi yazan Giuseppek çok geçmeden kendini ciddi bir sinir krizin in 
eşiğinde bulur ve derdi ne çare orayarak doktor do tar dolaşmaya başlar. Neredeyse 90 yaş ına 
merdiven dayamış, yaşlı bir doktor tarafından ameliyat edilerek, olmayon hastalığından kurtulur! 
Sonunda Colabrio'do herkesten ve herşeyden uzak, neredeyse bambOş bir kulüoede yaşamaya 
başlayıneo huzur bulur. Gece, karanl ıkta karşı kıyıda görünen Sicilyo'nın ışıklarıno bakarken korısı ve 
kızının yonında olduğunu düşlemektedir . . .  
Fell ini 'nin çağdoşı ve itolya'nın önde gelen yönetmenlerinden biri olon Morio Maniceili ne yazık ki 
ülkemizde FJEik bil inmemektedir .  H ınzırca komikkzeki, ve söyleyeceğini sesini yükseltmeden onlaton 
ANLAŞilMAZ HASTALIK bu durumu değiştirece tir kuşkusuz. Monicell i 'n in safisiike ve kendinden 
emin yönetmenliğini yansıtan, günümüzae gittikçe azalan bir türde, zeki, büyüklere yönelik, keyifli bir 
film bu . 

G iuseppe Nardi is o writer of about 50 years of age. W e see him an the cauch of his not 
very trustworthy psychoonolyst in the process of reconstructing his life in an al/em pt at 
geliing rid of Fıis neurosis. He sums up the most important even/s of his life starting with the 

death ol his father who has had the most imp<?rtanf influence on his life and the relationsliip with his 
mistress, o middle-oged French widow. Then he goes on teliing about his relationship with o young 
gir/, about 30 years his ;unior, who wi/1 become -his wife and by whom he has had o daughter. The 
pothological compu/sion fo gel rid of his frustrafions by trying fo write the story of his life and the 
violent relationship with his young wife drive Giuseppe to tlie brink of o very serious nervous 
breakdown. He moves from one hospital fo anather until o more than 90-year-old surgeon operafes 
on him for o non-existent disease. Finally, far awaY. from everything and everybody, fie feels af 
f280Ce in o partio/Iy dismantled cabin in Calabria from where, af night, he can see the coosf of 
Sicily light up and imagine that his wife and daughter are there witfi him . . .  
Mario Monicel/i, o confemporary of Fellini 's, is one of ltaly's premier directors. Sadly, his work is not 
os well known as if should be in our country. This should change with IL !VtALE OSCURO, o s/yly 
comic1 intelligenf, and undersfated work. Monicelli's directian is sophisficated and sure, and the film 
is o pteasure, the kind of inte/ligeni adult-oriented cinema we see less and less of these days. 

MARIO MONICELLI 

ı 9 ı  5 ' te Roma'da doğdu .  Tarih ve 
Felsefe tahsili yaptı, çeşitli edebiyol 
dergilerine yazılar yazdı .  ı 936-45 
yıHcırı arasında yönetmen yardımcısı 
olarak çalıştı. ı 949 yıl ında Steno 
(Stefono Vonzino) ile birl ikte i lk 
konulu fi lmi "Şöhretler Cehenneme"yi 
yönetti . Bu film loto'yla 4 film için 
sürecek verimli beraberliğ inin 
başlangıcı oldu. ı 958'de yönettiği 
"Güvercin" halyon tipi komedilerin 
olası sayı l ı r ve Man icei l i 'ye dünya 
çapında ün kazandırmıştır. "Anlaşıl
maz Hastalık" yönetmenin 27. 
konulu fi lmidir. 

Bom in 1 9 1 5  in Rame. He studied 
history and philosophy and 
collaborated in same literary 
reviews. During 1 936-45 he 
worked as an assistant director. In 
1 949 he co-directed his first feature 
film with Stefano Vanzia: 'f\u diable 
/o celebrite". This film marked the 
beginning of o fruitful co/la boration 
which resulted in the realizafion of 
the four extremely original Toto 
films. 'The Pidgean' which he 
direc/ed in 1 958 was o milesione 
in the "/ta/ian Style Comedy' and 
won the director o worldwide 
success. 'The Obscure 11/ness' is his 
27th feature film. 

ı 2 ı  
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ARALIK GELINI 
DECEMBER BRIDE 

Yönetmen/Director: Thoddeus O'Sullivon Senaryo/Screenplay: David Rudkin from the novel by Sam 
Hanna Beli Görünlü Yön./Cinematography: Bruno de Keyzer Kurgu/Editing: Rodney Halland 
Müzik/Music: jurgen Knieper Oyuncular/Cast: Donold McConn, Soskio Reeves, Ciaran Hinds, 
Potrick Molohide, Brenda Bruce, Michael McKnignl, Geoffrey Golden Yapım/Praduction Ca.: 
Li�le Bird Dünya Haklan/Export Agent: Li�le Bird, 9ı Regenl Street, London W ı R  7T A, ENGLAND; 
Fax : 434 ı 803 
ı 990 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 90' 

K onu bu yüzyılın boşında Kuzey irianda'da lutucu bir kırsol yörede geçer. Azimli ve çekici bir 
kız olon hizmetçi Soroh Gomorlin ,  Andrew Echlin ve iki oğ lu Frank ve Hamilion'ın evine 
gelir. Yaşlı adam bir kozoda ölünce Saroh annesinin öğütlerine kulak osmoyorok çiltlikte iki 

kardeşle kolmaya karar verir. Iki kardeş ve h izmetçileri k i l iseye gelmemeye boşlayıneo son derece 
tutucu yöre halkı büyük tepki gösterir. Hele Soroh her iki erkekle de cinsel ilişki kuruneo ortalıkta bir 
skandal patlak verir. Hizmetçi kız iki çocuk doğurur, ancak bebeklerin bobasının hangi erkek 
olduğunu bilmemektedir. Kil isenin rohibi boş yere Saroh'yı kardeşlerden biriyle evlenmeye razı 
etmeye çalışır . Yerel bir çetenin Fronk'o yönelttiği korkunç saldı rıya karşın bu üçlü çevrelerince 
dışlan ıp huzursuz bir yalnızlığa iti lmeyi göze alır . .  
F i lm konusunu Sam Hanna Beli ' in aynı adlı romanındon olmaktadır .  Beli, fi lmin çekildiği seti ziyaret 
etmiş, ancak i lk gösterimden iki hafta önce ölmüş. Bu, hem alışı lmadık bir aşk öyküsü, hem de 
bağımsız ve ozimli bir kadınla içinde yaşadığı katı dinsel toplumun orasındaki uzun güç denemesinin 
fi lmi sayılabil i r .  'Aslında amacı her iki erkekle de il işki kurmak deği ldir , ' diyor yönetmen. "Ama 
ikisinden de etkilen ir. Bu kişilerin tümü kendilerini yaşadıkları toplumdon ayrı gören, kendilerince 
bağımsız karakterler. Beni çeken şey bir kodının aynı onda iki erkeğe bi rden nasıl aşık olabileceğini 
merak ed işi md i . . .  Bu film toprak, kolılı m ve dini ele alıyor; oysa gerçekte onlo�ığı aşk, güzellik ve 
evet, aynı zamonda do seks! "  

T he slory is sel among o conservalive rural community in Northern /re/and at the turn of this 
century. Sarah Gamartin, o strang-willed and striking servanf gir/, comes to live with Andrew 
Echlin and his twa sons, Frank and Hami/tan. When the ald man dies in an accidenf, Sarah 

chooses to stay an the form with the two brothers, againsf her mather's advice. The deeply 
canservative local cammunity is scandalised when the brothers and their servant ceose ta affend 
church services, and even more so when Sarah becames sexually involved with both men. She 
evenfually bears them two children, unsure which man is the babies ' father. The church minister fries 
in vain to persuade Sarah to canform by marrying one of the brothers. Despite o horrifying attack on 
Frank by o local gang, the trio ho/d firm their uneasy isolation, ostracized by those araund them . . .  
The film is based on the eponymous novel by Sam Hanna Beli, who visited the set but died two 
weeks before the film 's debut secreening. This is both an unconventional love story and o study of o 
long frial of sfrength between an independent and strong-willed woman and the strict religious 
community in which she /ives. 'lt is not that she sels out to become involved with the two men", 
comments the director. 'Bul she finds this sympathy there. They are are all independent characters in 
their own way, who see themselves as separate from their cammunity. The fascinatian far me was 
wondering what if was /ike for o woman to be in /ove with two men at the same li me . . .  This film is 
abaut /and, inheritance and religion; but really, it's about love, beauty and yes, sex foo!' 
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THADDEUS 
O'SULLIVAN 

ı 947'de Dublin'de doğdu. 
ı 972'de Royal College Film Sanal 
Okulu'na kabul edildi. ı 975'ten 
ı 979'o kadar bir seri kısa film ve 
"On o Poving Stone Mounted" adlı 
bir uzun melrojl ı deneysel film yaptı . 
Modern Sanal Müzesi'nde, 
çalışmalarındon seçi len bir gösteriyle 
doruğo ulaştı. Ingiltere'de birçok 
filmde ışıklondırmo kameramanı 
olarak çalıştı ve ı 985'te "The 
Womon Who Morried Clark Goble' 
adlı kısa filmiyle olumlu eleştiriler 
ald ı .  Yönetmen, ilk uzun metroj l ı  
konulu f i lmi olon 'Aral ık Gelini"ni 
yapmadon önce birçok filmde 
görüntü yönetmeni olarak çalıştı. 

Bom in Dublin in 1 947. In 1 972 
he won o place at the Royal 
College Film Art School. From 
1 975 to 1 979 he made o series of 

short films and o feature length ex
perimental film, "On o Paving Stone 
Mounted', culminating with the 
Museum of Modern Art showing o 
selection of his work. In Britain he 
worked os o lighting cameraman on 
several films, and directed the 
critica/Iy acclaimed short, 'The Wo
man Who Married Clark Goble" 
( 1 985). Before making 'December 
Bride", his firsl feature length drama 
as director, O'Sullivan served os 
director of photography in several 
films. 
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ANA 
MATJ 
MOTHER 

Yönetmen/Direc:tor: Gleb Ponfilov Senoryo/Screenplay: Gleb Ponfi lov ; adopted from on o novel 
bv Moxim Gorki Göriintü Yön./Cinematography: Michoil Agronovich Kurgu/Editing: E. Golkino 
Müzik/Music: Vodim Bibergen Oyuncular/Cast: Inno Tchourikovo, Lioubomiros Liooutsiovitchous, 
Viktor Rokov Yapım/Praduction Ca.: Mosfi lm Studies Dünya Haklan/Export Agent: Sovexportfi lm, 
ı 03 ı 09 Moscow, Kolashny per. ı 4, USSR ; Tlx : 4 ı ı ı 43 ; Fax : 095 200 ı 256 
ı 990 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 200' 

• •  

O ykü, yüzyılın başında, yaşamını bir çelik ocağındon kozanon Sormovo kasabasında geçer. 
Filme adını veren ono, Ni lovno kocasının insanlık dışı çalışma koşulları yüzünden sorhoş bir 
serseriye döndüğünü görmektedir. Yoksullukla ezilen zavall ı kadın ,  acılarını sessizce içine 

otorak genç oğlu Povel ' in bu yaşamdon kurtulması umuduyla mücadelesine devam eder. Oysa Povel 
de fobrikoyo girerek içmeye başlar. Ancak çok geçmeden Povel ve arkadaşları böyle yaşamayı 
reddederler. Kitaplar okur, yasak şorkılar söyler ve herkesin barışçı l ,  onurlu ve adil bi r ortamda 
yaşoyacağı yeni bir toplumdon sözederler. Doğal olarak polis onları izlemeye başlar. Cahil ono 
iç�üdüleriyle geleceğin devrimcilerini onlomoktodır. Oğluna yard ım eder, onu kutsor, dualarını sunar. 
Oglu tutuklanıp Sibirya'ya sürüldüğünde de mücadeleye O devam eder. Sonunda kendini kurban 
edecek ve öldüğü anda bile oğluna bağlı l ığını ve umutlarını dile getirecektir . . .  
Moxim Gorky'nin klasik romanı "Ana", Sovyet yönetmenler Pudovkin ve Danskoy tarafındon iki kez 
perdeye uyorlonmıştı. Ponfilov, Gorky'nin onlattığı öykünün bütünlüğünü bozmadon kendi özgün 
yorumuyle sinemotografik bir yapıt yaratmış. ANA'da sodık bir uyarlama yapmak, ancak bu orada 
kişisel gerçeği korumak çabaları göze çorpmokto . Yönetmen, "Rus tarihinden bazı savfaları 
onlotmakla", d iyor, 'bugünün olayıarını o'r_'dınlotorok, Gorky'nin traj ik ve çelişkili yapıırar ının 
derinliğini ortoya çıkarmayı omaçlodım . ' Böylece Gorky'nin yüzyıl başındaki devrimcileri onlattığı 
öyküsü, Ponfilov'un yüzyıl sonra aktard ığı ya lın ve sonsuz bir mesele dönüşüyor. 

T he oction is set ot the turn of the century in Sormovo, o steel mill town where Nilovno, the 
mother of the title, sees her husband turned info o drunken brute by his inhumon work 
conditions. Froil and povertystricken old womon suffers in silence and continues her struggle 

in the hope of some ki nd of solvotion for her teenoge son Povel, until he reports to the foctory and 
storts drinking himself. Bul Povel and his friends soon refuse to live this woy. They reod books, sing 
banned songs, dreom and speok of o new society where everybody will live in peoce, dignity and 
iustice. Noturolly, the po/ice begin to perseeu/e them. The illiterale mother instinctively understonds 
these revolutionories·tcrbe. She Fıelps her son, blesses him and proys for him. When her son is 
orrested and exiled to Siberio, she tokes up the fight. She will ultimotely sacrifice herself decloring 
her fo ith and hopes for her son even os she dies . . .  
Moxim Gorky's dossic novel "Mother' wos odopted for the screen twice by Soviet directors 
Pudovkin ond Donskoy. Without impoiring the integrity of Gorky's plot, Ponfilov has creoted o 
cinemotogrophic work of his own origino7 interpretotion. MA7] is his ottempt to moke o foithful 
odoptotion yel retoin personal truth. 'By reloting certoin poges of Russion history, " soys the directodr "it should throw o lişht on todoy's events, os well os reveorthe profoundness of Gorky's trogic on 
controdictory work. Thus, the story obaut revolutionories ot the turn of the century, tofd by Gorky, 
has grown info o porab/e norroted by Ponfilov o/most hundred years loter, simple and eternol. 

GLEB PANFILOV 

ı 937'de Mognitogorsk'do doğdu. 
ı 957'de Sverdlovsk Politeknik 
Enstitüsünden Kimya Mühendisliği 
d iplaması ald ı .  Tıbbi araçlar üreten 
bir fabrikada mühendislik yaptıkton 
sonra bir araştırma enstitüsünde ve 
Svedlovsk televizyon stüdyolorında 
çalıştı. Sinemaya ilgisi yüzünden 
Moskova Sinema Okulu'na yazılarak 
hem yönetmen, hem de görüntü 
yönetmeni eğitimi gördü ve ı 964'te 
mezun oldu. Daha sonra 
Moskova'da film yönetmenliği 
alanında yüksek lisans çalışması 
yaptı ve ı 967'de diplama aldı . 

Bom in 1 937 in Mognitogorsk. In 
1 957 groduoted from the chemicol 
engineering foculty of the 
Polytechnicol lnstitute in Sverdlovsk. 
Engineer in o foctory producing 
medical equipment, then he worked 
in o reseorch institute and ot the 
television studio in Sverdlovsk. In 
1 964 he received his 
correspondence degree course in 
comero operation ot the Moscow 
Film School followed by odvonced 
courses in film directing in Moscow. 
He groduoted in 1 967. 

FiLMLERi / FIIMOGRAPHY 

ı 967 Vogne Brodo Net 
ı 970 Nocolo 
ı 975 Prosu Slovo 
ı 979 Tema 
ı 98 ı Valentino 
ı 982 Vosso 
ı 988 Motj 
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BEKLENMEYEN VALS 
SLOUCHAINIJ VALS 
A CASUAL WALTZ 

. Yönetmen/DirectorSvetlana Preskurina Senaryo/Screenplay:Povel Finn Görüntü Yön./ 
Cinematography: Dimitri Mass Kurgu/Editing: Cedo Semanova Müzik/Music:Vyocheslov 
Goivoronsly Oyuncular/Cast: Alla Sokolovo, Viktor Proskurin, Totiono Rosskozovo 
Yapım/Productian Ca.: Lenfilm Dünya Haldan/Expart Agent: Sovexportfi lm, l 03 1 09 Moscow, 
Koloshny per. 1 4, USSR ; Tlx : 4 1 1 1 43 ; Fax : 095 200 1 256 

1 989 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 96' 

F i lm, orta yaşlı bir kadın ın ,  Tatyana Prokovyevno'nın dramını yansıtır. Yersiz endişelerin 
kororttığı , tatili bile bulunmoyan günlük yaşamında, gelecek için herhangi bir umut, bir mutluluk 
beklentisi bile yoktur. Kendi yalnızlığ ı  içinde, b i r  boşkosın ın gençliğini izleyerek sessiz bir 

çelişki yaşomaktadır  bu kadın .  Ama kendin i  dış dünyadon tümüyle de soyutlomomıştır. Tatyana 
orocılıgıylo oğlunu ve komşularını tonırız. Derken, rostlontıloro dayanan bir dizi olay birbirini takip 
eder. Bir zamonlar arkadaşı olon bir kadınla evlenen eski sevgi l is i ,  iş seyahatlerine gelenler, bir 
anda kodının oparlmanını potırtıcı kiracıların f ırtınalı i l işki ler içinde yaşadıkları bir ortoma 
dönüştürür. . .  Kimsenin ritme uymodon dans ettiğ i ,  uyumsuz çiftlerce gerçekleşti rilen, beklenmeyen bir 
volstir bu korşıloşmolor. Dans edenlerin oluşturduğu bu büyük dairenin içinde haklılar ve suçlular, 
'cellatlor' ve "kurbanlar' vardır. . .  
Yönetmen filmi için şöyle diyor: " i lk bakışta li lmim bir toplumsol portre gibi olgılonabil irse de esas 
göstermeyi omoçlodığım Sovyetler Birl iği 'nde insanların otolorınQ, kenôilerine, hatta evl i l ik ve cenaze 
törenlerine.duymolorı gereken her türlü saygıyı yitirmiş olmaları. Ulkemizdeki şu mezarlıkların haline 
bir bakın .  Insanlar bir evin dört duvarı orasında varolabilecek sıcak bir ilişkiden bile yoksunlor. 
BEKLENMEYEN V ALS'in çekimleri büyük ölçüde sette gerçekleştiri lmiş. Yönetmen Proskurino, 
senoryoyu bir kenara bırakorak d iyalogları günü gününe, film çekimi sırasında yazmış. Umutsuz bir 
yaşamın otantik atmosferini yarotobilmek için omatör oyunculorlo çalışmayı bir zorunluluk olarak 
gören yönetmen, !i lmin büyük bir bölümünü emprovize gerçekleşti rmiş. 

T his is the drama of Tatyana Prakovyevno, a middle-oged woman. Full of petty worries and 
void of ho/idays her doily life is without a right fo hope for the future, withouf ony 
expectafions of happiness. She lives in o sileni conflicf with her own loneliness and sameone 

else's youth. She cannot however shut herself off completely from the outside world. Through 
Tatyana we meef her son and neighbours. A s�uence of chonce meefings follows. The womon 's 
apcutmenf becomes a dwelling-place of noisy lodgers with some sformy relotions, of people coming 
on business trips, of her former beloved who marries her former girlfriend . . .  lt's o cosuol waltz, o 
waltz of encounfers, everyone daneing out of time, in a mismatched couple - forminQ a generol 
ci re/e of those who are right and those who are guilty, of "executioners" and "victims ' . . 
'One could af firsf sight regard my film os o social portraif, but if isn 't', says the director and 
continues: "What 1 wonf fo show is that pe_ople in the Soviet Union have losf every sense of respe_cf 
for themselves, for our forefathers, for rifuals such os weddings or funerals. just look of the sfofe of 
graveyords in our counfry. People have losf the worm relationships which could exisf within the four 
walls of a house. ' SLOUCHAINU VALS largely evolved on the set. Director Proskurina put oside the 
script which she had been presented with and during shooting wrote the dialogues from day to day. 
In order to ereale the outhentic afmosphere of a despondent life, it was essenfiat for Proskurina to 
work with amateurs and most of the film is improvised. 
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S VETLANA 
PROSKURINA 

1 948'de doğdu. Leningrod Tiyatro 
Müzik ve Sinema Enstitüsü'nde film 
yönetmenliği eğitimi gördü, . 
Moskova'da özel kurslara gitti. i lk 
konulu filmi 'Çocuk Parkı' 3 .  Rus 
Fi lmcileri Festival i 'nde En. iyi 
Yönetmen ödülünü aldı .  Ikinci konulu 
filmi olan 'Beklenmedik Vols' 
yönetmene 1 990 Locorno 
Festiva l i 'nde Altın Leopor ödülü 
kazandırd ı .  

Bom in  1 948. She studied film 
directian in the Leningrod Institute of 
Theotre, Music and Cinemo. She 
has followed speciol courses in 
Moscow. Het firsf film 'Detsko;o 
plos;ts;odko / Children 's 
Ployground' wos given the prize for 
the best directing ot the Third 
Festival for Russion Filmmokers. Her 
second feoture, 'A Cosuol Woltz' 
wos oworded the Golden Leopord 
ot the 1 990 Locamo Festival. 
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YABANCI DOSTLAR 
THE COMPANY OF STRANGERS 

Yönetmen/DirectorCynthio Scott Senaryo/Screenplay:Giorio Demers, Cynthio Scott, David 
Wilson, Solly Bochner Görüntü Yön./Cirıematogroı)hy: David de Volpi Kurgu/Editing: David 
Wilson Müzik/Music:Morie Bemord Oyuncular/Cast:Aiice Diobo, Constonce Gorneou, Winifred 
Holden, Cissy Meddings, Mary Meigs, Catherine Roche, Michelle Sweeney, Beth Webber 
Yapımcı/Producer: Dovid Wilson Yapım/Production Co.: National Fi lm Boord of Canoda Dünya 
Haklan/Export Agent: National Fi lm Boord of Conodo, 3 ı 55 Cote de Liesse, vi lle Soint-Lourent, 
Montreol, Ouebec, CANADA ; Fçıx : 5 ı 4  496 ı 895 
ı 990 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 ı O ı ' 

O ;talama yaşları 73 olon yedi kadın, otobüsleri bozulunco, Ouebec kırlarında kendi 
becerileri, anı lan, ve karınlarını doyurocak bir miktar kızarmış kurboğa ile boşboşa kalırlar. 
Yolcular, otobüsün zenci şoförü genç kadınla birlikte, terkedilmiş bir çihlik evine sığınır lor. 

Grupta, son derece utongoç bir Mohowk kadın ı ,  otomobil tomiri konusunda oldukça yetenekli bir 
rohibe, serbest düşüneeli bir kadın

( 
lezbiyen bir edebiyotçı, blues şorkıları söyleyen bir otobüs şoförü, 

ve Cissie adında son derece neşe i bir kadın bulunmaktadır . Ancak, içinde bulundukları durumda 
iyimser olmoya pek olanak yoktur: yemek için çok az şeyleri bulunan ve berbot borınmo koşulları 
içerisindeki bu insanlar, üstüne üstlük birbirleri iç in de tümüyle yoboncıdırlor. Bir l i kte geçirecekleri 
sürenin güç ve sıkıcı olacağı açık seçik ortadadır. Ne var ki , bu olasonüstü kadınlar, bir yaşam 
savaşı verdikleri bu zoraki beraberliği, bir mutluluğa, sımsıcak büyülu bir iletişim atmosferine 
dönüştürmeyi boşorocoklordır . . .  
'Bu film benim, yoşlonmokto olon annerne ve boboma kendi yöntemimle ett iğim bir teşekkür, yaşlı 
insanların conl ı l ıklorı, hoşgörüleri ve insanlıkları karşısında duyduğum saygın ın belirtisidir. F i lmeeki 
yaşlı insanlar, yaşlı l ıkton ötürü fiziksel rahatsızlıkları olmasına karşın, kişi l iK özelliklerini 1 geçmişte 
nasılsa, aynen korumoktodırlor. YABANCI DOSTLAR, işte bunu yaşlı bedenler içindeKi genç ruhları 
anlatır. Bu, yaşlandığı halde genç düşünenler üzerine yapılmış bir filmdir. Toplumumuzda yoşl ı lorh çoğunlukla soyutlonon, gözara ı edilen, değersiz kimseler olarak görülürler', d iyor yönetmen Cynt io 
Scott. HolywOod kadın filmlerinden farklı olarak, profesyonel olmoyan oktrislerin harika 
oyunculuğuylo bu doğal, kısmen emprovize oyun ,  izleyiciye ne basmakalp sonuçlar, ne romantik 
omonsız hastalıklar, ne de gözyaşiarına boğulocoklorı bir katarsis sunar. Göz yaşlar ı ,  kahkaholar ve 
değişimler gerçekti r. Sonuç ise şaşırtıcı ve solukkesici . . . 

S even women, overage age 73, find lhemse/ves stronded in the Ouebec countryside when 
their bus breaks down, leoving them with only their wils, their memories, and eventuolly same 
roosted frog to susicin them. The driver, o young black womon, and the passengers are 

forced to seek she7ter in o deserted formhouse. The group includes on initiolly shy Mohowk womon, 
o free thinker, o nun with o to/eni for aulo repoirs, o literory lesbion, o blues singing bus driver and 
on obsolutely delightful womon nomed Cissie. The situotion doesn't leove much room for optimism: 
the food is scorce, the occomodotion uncomfortoble and all of them complete slrongers to one 
onother. lt seems obvious that the time they will have to spend tqgether is going to be difficult and 
unpleosont. But these extroordinory women will be ab/e to transform this struggle for survivol info o 
mogic moment, full of communicotive wormth and hoppiness . . .  
'This film is my woy of soying thonk you to my own ageing porents, and paying hamage to the 
vi tali�).( humour and humonity that is in elderly people. AltFıough the elderly women in the film suffer 
from Ine physical problems of old age, they're the same peep/e they alwoys were. Thot's who! THE 
COMPANY OF STRANGERS is obOut: the young spirits inside these o/der bodies. A film obout 
being old and thinking young. In our society, elderly peep/e are often disempowered, ignored and 
without value', soys director Cynthio Scott. Un/ike Hollywood 'women 's fi/ms', this noturolistic, portly 
improvised droma, with wonderful performonces from nonprofessionol octresses, offers no pot 
conclusions, no romantic fatal diseoses and no weepy cothorsis. The loughter, the teors, the 
transformations are real. The resul! is surprisinq and breothtakinq. 

CYNTHIA SCOn 

ı 939'do V\finnipeg'dı:ı doğdu. 
Monitobo Universilesi Ingil iz 
Edebiyatı ve Felsefe bölümünden 
mezun oldu. Monitobo Tiyatro 
Merkezinde john H i rsch' i n  yonında 
yönetmen yardımcısı olarak ve 
CBC'nin çok beğenilen günlük 
olaylar programı "Toke Thirty"nin 
yopım ve yönetim görevlerinde 
çalıştı. ı 972'de ödül kozanon 'The 
Ungroteful Lond"i yönetmek üzere 
National F i lm Boord of Canoda'ya 
transfer oldu ve ı 984'te En Iyi 
Belgesel Oskorı 'nı kozanon 
"Fiomenco ot 5: 1 5" to dahil birçok 
film yapmak üzere bu kuruluşte kaldı .  
"Yoboncı Dostlar" yönetmenin i lk 
uzun metro i \ ı  konulu fi lmidir . 

Bom in Winnipeg in 1 939. She 
received her B.A. in English 
Literoture and Philosophy from the 
University of Monitobo. She has 
worked os on assistant director to 
the Iate john Hirsch ot the Monitobo 
Theotre Centre and os o director 
and producer ot CBC's acclaimed 
current affairs show "Toke Thirty". In 
1 972, she wos looned to the 

National Film Boord of Canoda to 
direct the oword-winning 'The 
Ungrateful Land", and stayed on to 
make many films there, including 
'Fiomenco at 5: 1 5" which won the 
Academy Award for Best 
Documentory in 1 984. 'The 
Company of Strangers' is her first 
feature film. 
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DUNYA FESTIVALLER INDEN ITALYA 

FROM WORLD FE ST/V ALS /TAL Y 

• 

BATI'NIN SAKIN HAVASI 
L 'ARIA SERE NA DELL 'O VE ST 
PEACEFUL AIR OF THE WEST 

Yönetmen/Director: Silvio Sold ini Senaryo/Screenplay: Silvio Soldini , Roberto Tiraboschi Görüntü 
Yön./Cinematography: Luca Bigazzi Kurgu/Editing: Cloudio Cormio Müzik/Music: Giovonni 
Venosta OyuncUlar/Cast: Fabrizio Bentivoglio, Antonella Fattori ,  lvono Marescotti ,  Patrizia Piccinini 
Yapım/PrOduction Co.: Monogolari Milano, PIC FILM Lugano, SSR-RTSI Dünya Haldan/Export 
Agent: Pyromide International, 1 8  rue Marbeau, 750 1 6  Paris, FRANCE ; Fax : 40 67 1 4  1 3  
1 990 / 35 mm. / Renkli.Color / l 00' 

M odern yaşamın çeşitl i l iğin i yansıtan bir öykü içinde dört öykü. Dört kişi 80'1erin sonunda, 
bir Batı kentinde yaşamaktadır. Farklı yaşomlarda, farklı yaşlardaki bu insanlar, kendilerini 
farklı durumlar içinde bulurlar. Bu insanların kendi al ışkanlıkları içerisinde kararlı ve sükunet 

içinde yaşıyor olmakton başka ne tonışıklıkları, ne de ortak bir yonları vardır . Ne var ki, ansızın 
bi rşeyler olur ve birşeylerden etkilen irler. Sanki kader onlara kendilerini değiştirmek için bir fırsat 
verirmiş gibi yolları kesişir ve şortların zorlamasıyle birbirlerinin yaşamına girerler. Belki de tek 
aradıkları budur. . .  
F i lmin adının yansıttığı "Batın ın Sakin Havası" birbiriyle kesişen bu dört öyküde d e  conlondırılıyor. 
Gizemli anların yeni olanaklar ve değerlendiri lmesi gereken fı rsatlar sunduğu çok sesli bir öyküdür 
bu . Yönetmen Soldini ,  belgesel filmlerden edindiği deneyimleri ve emprovizosyondo geliştirdiği 
onlatım biçimini konulu film yaparken de kullan ıyor. Fi lmde farklı kişilerin konuşturulması ve çeşitli 
bağımsız parçanın biraraya getirilmesi, tipik bir belgesel yaklaşımı olmasına karşın, bu yöntem 
kurmaca bir öyküde özgün bir yapıya dönüşmüş. 

F our stories in one to portray the variations on modern life. Four people live in o western city 
in the Iate Eighties. They lead different lives, have different ages and find themselves in 
different situations. They don 't even know each other and seem to have nothing in common, 

aport from the certainty and the 'peacefulness' of their own habits. But suddenly something happens 
lo them, they are touched by something. Force of circumstance gets them involved in each other's 
lives, there poths cross as if fate is giving them o chance lo change. And this is probably what they 
are looking for . . .  
The 'serene o ir from the W esi' in the li lle is depicted in four di ffereni slories which cross. This is o 
polyphonic story of myslerious momenls offering opporlunilies, chances which have to be taken. 
Director Soldini has lried lo apply the experiences he acquired in making documenlaries and the 
narrative slruclure which he developed in improvisalion lo making o fulure film. He allawed different 
people lo speok and brought together various independent fragmenls: o typical documentary 
approoch which turned info an original struclure for o fictional story. 

1 26 

SILVIO SOLDINI 

l 958'de Milono'da doğdu. i k i  yıl 
New York'ta yaşadı ve New York 
Üniversi.tesi 'nde sinema eğitimi 
gördü. ilk kısa metrajl ı filmi 
'Drimage' il�, l 982'de Milan'da 
'Gaumont Odülü'nü kazandı .  Doho 
sonra, ilk konulu uzun metraj filmi 
'Poessagio can figure'yi 
gerçekleştirebiirnek için bir yapım 
şirketin in kuruluş çalışmalarına katı ldı 
l 986'da 'Voci eelete'yle belgesel 
film alanına da gird i .  

Bom in  1 958 in  Mi/an. He lived for 
lwo years in New York where he 
altended o film course al New York 
University. In 1 982 he won the 'Prix 
Gaumont' in Mi/an with his short 
debut film 'Drimage'. He then went 
on to found o production company 
with direel callabaralors so he could 
make his firsl fu/1-/ength feature "Pa
essagio con figure". With 'Voci 
celate' ( 1 986) he started exploring 
the documentary film. 

FiLMLERi / F/IMOGRAPHY 

1 982 Drimage (short/kısa film) 
1 983 Paessagio can figure 
1 985 Giulia in attabre 
1 986 Voci eelete 

(documentary /belgesel) 
1 987 La fabbrica sospesa 
1 988 Antonio e Cleo 
1 990 L'aria serena dell 'ovest 



. . . 
DUNYA FESTIVALLER INDEN I NG I LTERE - ARJANTIN 

FROM WORLD FE ST/V ALS UNITED KINGDOM - ARGENTINA 

EVERSMILE NEW JERSEY 

Yönetmen/Director: Carlos Sarin Senoryo/Screenplay:Jarge Galdenberg, Roberto Sheuer, Carlos 
Sari n Görüntü Yön./Cinematography: Esteban Caurtalon Kurgu/Editing: Bryan Oates 
Müzik/Music: Steve Levi ne, Fraser Kennedy Oyuncular/Cast: Daniel Day Lewis, Mirjana Jokovic, 
Gobriela Acber, julio de Grozia, lgnacio Quiros, Miguel Ligero, Ana Maria Giunta, Boy Olm i ,  
Eduarda D'Angelo Yapımcı/Producer: Oscar Kramer Yapım/Production Co.: J .  & M. Entartainment, 
Los Films del Camino Dünya Haldan/Export Agent: J. & M. Enterta inment, 2 Oorset Square, London 
NW l 6PU, ENGLAND ; Tlx : 298538 ; Fax : 724 754 1 
1 989 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 94' 

D ubais Vakli taralından diş sağlı9ını Güney Amerika'da yaymak için tutulan iriandalı gezgin 
dişçi Fergus O'Connell, gerekliginde bir dişçi koltuğuna dönüşebilen cepli, son moda teknik 
harikası motosikletiyle ülkenin dört bir yanını dolaşmaktadır . New Jersey, Eversmile 

Dişmacunu Şirketi 'nin temsilcisi alarak yoksul ve kimsesiz Patagonya köylülerinin dişlerini büyük bir 
şevkle tamir eder. Geçirdiği bir kaza sonrasında, diş sağlığınaan ziyade dişçiyle i lgi lenen Estel la 
Gentile adlı bir genç kızın hizmetlerinden gönülsüzce yararlanır. Tedavi metodları Kurulu düzene ters 
düşüp kendisi de 'işe uygun' bulunmayınca, Fergus bir Noel gecesi baQ_Iı olduğu Vakıf ve idealleri 
taralından terkedilmiş bulur kendini .  Ama dişçinin kurtuluşu bir melek kı l ıg ına bürünmüş dnu 
beklemektedir. . .  
Carlos Sorin'in, adını hayali bir dişmacunu markasından alan bu ilginç ve hareketli yol-fi lminde, 
Güney Amerikada dolaşan sal ve idealist bir dişiçiyi izleriz. Zaman zaman gelişmiş ülke insanlarıyla 
üçüncü dünya insanlarınının rastlaşmasına ciddiyeıle eğilen bu yılan h ikayesi , dolambaçlı , nükteli 
öyküler ve yolda rastalanabilecek garip kişiler üzerine yapılandırılmıştır. "Sol Ayağım' li lmindeki 
unutulmaz rolünden sonra, bir kez aaha Iriandalı bir karakteri ,  saf bir çekiciliğe sahip Fergus'u bir 
oyuncuya Oscar geti recek rollerden çok daha güç rolleri kolayl ıkla benimseyebilen ve her kalıbo 
gırebilen aktör Daniel Day Lewis canlandırmış .  Haydutlar, çobanlar ve rakip dişçiler gibi ,  çeşitli ve 
renkli kişilerin ardına d(iştu_(lü, bu düşünmeden hareket eoen ve dediğim dedik kişi l iğ i canlıdırı rken 
ünlü aktörün ortaya koydugu keyif verici oyunculuk, Arjantin ' in geri pronda yer alan çarpıcı ve parfak 
görüntüleriyle bir bütünlük kazanmış. 

R id ing ol/ through the country on his high-tech mo/orçyle and sidecar, which fransforms info a 
f?Orlable denfal surgefY,, Fergus O'Conne/1, a Iraveliing lrish denlist is commissioned by a 
foundation to spread dentar consciousness in South America. A represenfafive of the 

Eversmile Toothpçısle Companr of New jersey, he fixes teeth of the poor and dispossessed peasan/s 
of Patagonia with electric zeo . While recovering from an accidenf, he unwillingly recruits tlie 
seNices of Esiella Gentile, a young gir/ more in/erested in him than denfal hygiene. His caring 
aflitude gets him in trouble wilh the estoblishment which sees him as 'bad for business' and 
evenfuaffy/ 

on a climacfic Chrisfmas Eve, Fergus finds himself deser/ed by the foundation and by his 
own idea ism; bul redemplion is af hand, dressed as an angel . . .  
Taking its fiile from a fictitious brand of toothposte, Car/os Sorin 's engagingly quirky rood movie 
follows a single-minded idealist throughout South America. This shoggicl.og story is constructed in 
such o WOY. as fo pile on as many quirky vignefles and roodside oddballs as possib/e, while 
occasionally showing serious inferes/ in the meefing of firsf and third worlds. Fergus hinmse/f is 
played witli guileless charm, in his consecufive lrish characferization, by the versatile Daniel Day 
Lewis, an acfor more keen to embrace compel/ing ro/es than Oscar status. His de/ightfu/ 
performance as an impu/sive obsessive who is followed by o motley ossortmenf of bond i ts, 
shephords and fellow den/is/s, is set againsf a series of s/riking burnished images captured on 
Argentinian locafions. 

CARLOS SORIN 

l 944'te Buenos Aires'te doğdu .  
Un iversidad Nacional de  La 
Plato'da sinema eğitimi gördü. 
Yönetmen yardımcısı olarak Alberto 
Fischerman'la çalışmaya başladı .  
Televizyonun ve reklam filmlerinin 
başarıl ı bir yönetmenidir . Sorin hem 
kendi ü lkesinde hem de Kolambiyo 
ve Ekvator'da çalıştı. l ik konulu fi lmi 
"La pelicula del rey 1 Kralın Fi lmi' 
Venedik Fi lm Festival i 'nde ödül aldı. 
Bom in Buenos Aires, Argentina, on 
2 1  October 1 944. He studied film 
al the Universidad Nacionol de Lo 
Plata and entered the industry os 
onossistanf to director Alberfo 

· Fischerman. A successful director of 
television and cinemo commerciols, 
Sorin has worked in Colombia and 
Ecuadar os well as his own country. 
His first 'eature, "La Pelicula del rey' 
wos o f.rize winner af V en ice Film 
Fesfiva . 

FiLMLERi / FilMOGRAPHY 

1 985 La pelicula del rey 1 
Kralın Fi lmi 

1 989 Eversmile New Jersey 
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. .  . 
DUNYA FESTIVALLER INDEN FRANSA 

FROM WORLD FESTIVALS FRANCE 

HOPPA KADlNLAR 
DAMES GALANTES 

Yönehnen/Director: jean.Charles Taecheila Senaryo/Screenplay: jean-charles Tacchella, jacques 
Emmanuel Görüntü Yön./Cinematography: Dominique Le Rigoleur Kurgu/Editing: Marie-Aimee 
Debril Müzik/Music: Raymond Allessandrin i Oyuncular/Cast: Richard Bohringer, lsabella Rossell in i ,  
Marianne Basler, Robin Renucci , Marie-<=hristine Barrault, Laura Betti Yapım/Production Co.: 
Gaumont, C .F .C . ,  Cecchi Gori , Group Tiger Cinematografica, Cine Video Dünya Haklan/Export 
Agent: Gaumont, 30 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, Paris, FRANCE ; 
Tlx : 6 ı 2079 ; Fax : 46 37 ı 8 4 ı 
ı 990 / 35 mm. / Renkli.Color / 97' 

Y ıl ı 575. Fransa ı 5 yıldır kanlı din savaşlarının altında inlemektedir .  H içbir malvarlığı 
bulunmayan taşralı Brantome 40 yaşına gelmişti r ve yıllarca Fransız ordusunda çarpıştıktan 
sonra artık savaşa veda etmek istemektedir. Bu nedenle, aralarında arkadaşlarının da 

bulunduğu Huguenot'lara karşı dövüşmeyi reddeder. Bütün enerj isin i hayattaki tek varoluş nedenine 
yani kadınlara adamaya karar verir. Onlar hakkında düşünür, yazılarında onları tanımierken kadınlar 
da etrafında dolaşarak: onunla günlerini ve gecelerini paylaşırlar. Ateşli dul Victoire'dan, g izemli 
Kraliçe Marguerite'e kadar bunlar  ister arkaaaşı ,  ister metresi olsun Brantom'un tek isteği ller birini 
sevmek, sonsuza kadar onlara değer vererek yakınında tutmaktı r . .  
Yönetmen jean.Charles Taechelle kadınları her zamanki kadar çok severek onla ro değer veriyor. 
Gençlik dolu yönetmen, tüm fi lmlerine de hakim olan canlı bir çekiciliğe sah ip kadınlara adadığ ı 
HOPPA KADlNLAR' ın senaryosuna ve çekimine üç yıl ını vermiş. Ana Taecheila teması burada da 
göze çarpmakta: tüm acı-tatlı görkemi içinde insan ilişkilerinin gizli yüzü ve duyarlıklar ı .  Fakat bu 
filmde Taecheila bu güçlü karışıma yeni bir unsur katmış: Fransız tarihinin perdeye pek az yansıtı lmış 
bir dönemi .  Insan duyguları açısından bakıldığında filmdeki karakterler sinemoda yanınızdaki 
koltukta oturan kişi kadar gerçek. Bir kıyafet balasundan fırlamış izlen imini vermeden, Brantom'un 
çağının geleneklerini izliyor bu insanlar. Taecheila yaşayan Fransız yönetmenlerin en sıcaklarından 
biri ve son filmi bu sıcaklığın en derin köşelerini ve insanlığa karşı duyduğu karmaşık anlayışı 
yansıtıyor. 1 n 1575, France has been revaged for 15 years by bloody religious wars. Brantome, o 

provincial gentleman with no real personal wealth to speak of, has reached 40 and wants to 
bid o fina/ Farewell to wor after having served for years in the French army. He henceforth 

refuses to lake part in the persecution of the Huguenots, among whose ranks he has many friends. 
lnstead, he decides to devale all his energy to what has always been his 'raison d'elre' - women. 
As he contemplates them and deseribes them in his writings, they hover about, sharing his nights 
and days. Whether they are m isiresses or his friends, his aspiralien is to love each and every one of 
them, holding them eterna/Iy near and dear. They are all there - from Victoire the passianale widow 
to the mysterious Oueen Marguerite . . .  
Director jean.Charles Taecheila stil! /oves and appreciates women as much as ever. The youthful 
fi/mmaker has devoted three years to writing and filming DAMES GAlANTES, o tribute to the ladies 
full of the same lively charm that pervades all of his films. The essential Taechelfa theme is seen here 
again: the subtleties and sentimentalities of human relations in all of their bittersweet gloey. Bul with 
this film, Taecheila has added o new factor to this poteni mix - the recrealion of a specific period in 
French history, one seldam represented on the screen. In terms of human emotions, the characters 
are as real as the people silting next to you in the cinema. TheY. fol!ow the customs of Brantome's 
time, without ever seeming to have ;ust come out of o costume bal!. Taecheila is one of the warmest 
of living French directors, and his fatesi film is o demonstration of the depths of that warmth and his 
complex understanding of the human condition. 
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JEAN-CHARLES 
TACCHELLA 

ı 925'te Cherbaurg'ta doğdu. 
Gazetelerde sinema üzerine yazılar 
yazdı .  ı 948'de, Bazin, Astruc, 
Mauriac ve Clement'la, ileride 'Yeni 
Dalga'ya beşiklik edecek bir öncü 
sinema kulübü kurdu. ı 949'do 
senaryolar yazmaya, ı 960'da TV 
filmleri yönetmeye başladı. ı 969'do 
ilk kısa fi lmini , ı 973'te de ilk uzun 
metroj l ı  fi lmini gerçekleştird i .  .. 
ı 988'de 'Trovelling Avont / One 
Kaydırmo"filmiyle Istanbul 
Uluslararası Film Festivali 'nde Altın 
Lale Ödülü'nü kazandı. 

Bom in 1 925, in Cherbaurg. He 
started by writing film crilics for the 
newspapers. In 1 948, with Bazin, 
Aslruc, Maurioc and C/ement, he 
founded an avant-garde cinema 
club which became the cradie of 
the 'Nouvel!e Vague'. In 1 949 he 
storted writing screenpfays and in 
1 960 he started making films for 
TV. In 1 969, he directed his first 
short and he made his first feature 
film in 1 973. In 1 988, he won the 
Golden Tu/ip Award in Istanbul 
International Film Festival with 
'Travel!ing Avont'. 

FilMLERi / FllMOGRAPHY 

ı 973 Voyage en Grande Tartorie 1 
Büyük Tatariston'o Yolculuk 

ı 975 Cousin, Cousine / 
Kuzen, Kuzin 

ı 977 Le Pays Bleu / Mavi Ülke 
ı 979 ll y o longtemps que je 

t'o ime / 
Seni Uzun Süredir Seviyorum 

ı 98 ı Croque lo Vie / Yaşamı Dişle 
ı 985 Escolier C / C Merdiveni 
ı 986 Cour d'Assises / 

Sulh Ceza Mahkemesi 
ı 987 Treveliing Ava nt / 

One Koydırmo 
ı 990 Dames Go lantes / 

Hoppa Kadınlar 



FROM WORLD FESTIVALS BULGARIA 

MARGARiT VE MARGARiTA 
MARGARIT 1 MARGARITA 
MARGARIT AND MARGARITA 

Yönetmen/DirectorNikoloi V alev Senaryo/Screenplay:Nikoloi V alev Görüntü Yön./ 
Cinematography: Krossimir Kostav Kurgu/Editing: Polio Shorolievo Oyuncular/Cast:lrini 
Zhombono, Hhristo Shopov, Vassil Mihoilov, l l l io Roev, Maya Tomova Yapım/Production Ca.: 
Bulgorio Film Dünya Haldan/Export Agent: Bulgorio Fi lm, Rokovsky St. 96, 1 000 Sofio, BULGARIA 
Tlx : 22447 
1 989 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 90' 

M orgorit ve Morgarito son derece tatlı ve boğımsız gencecik bir çiftti r, ancak toplum onların 
bu boğımsız tutumunu onoylomomoktodır. Morgorit okul müdürünün haksız ve baskıcı 
isteklerini yerine getirmeyi reddedince hem o, liem de Morgorito okuldon atıl ır . Iki s.enç, 

geçim derdi içindeki anne ve bobOlar ın ı  geride bırakorak evlerinden ôe ayrı l ı r  ve bir gece klubünde 
ouloşıkçıl ı k yapmaya boşlorlor. Burada yaşamların ı  etki leyecek çeşitli tiplerle tonışırlor: kendi falklor 
grubu için Morgorito'yı çalıştırmak isteyen eşcinsel dans liocosı Jul ion, Morgorit' i n  boşının polisle 
derde girmesine neden olon bir bormen ve Morgorito 'yo meiresi olmasını öneren , yaz parti üyesi 
Nerizonov v.b. Koskoca dünyoda tek boşıno kaldıklorında öğrendikleri, bu yaz toplumda herkesin 
bir şekilde kozık yemesinin geçerli kural olduğudur. Bu düzene karşı koyma çobolorın ın  bedelini de 
fazlasıyla ödeyeceklerdir . . .  
B u  katı ve cesur film, Bulgar sinemosında daha önce hiç ele al ınmayan, bir parti üyesinin yozluğu, 
fohişelik, eşcinsellik ve gençlik orasında son derece yaygın  olon umutsuzluk gibi konuları i rdeliyor. 
'Bu tilm Kasım 1 989'do, Bulgaristan'da total iter rej imin sona ermesi ne bir Y.ıiÖon biraz daha fazla 
süre kala çekildi .  Bu filmi yapmak zorundoydım, çünkü hem dışordeki politik sansür, hem de giderek 
işi insanın otosansür uygulomasına kadar vardıran boskı korkusu altında yaşamam ve çolışmom 
olanaksızd ı .  Günümüz Bulgaristan' ında egemen olon, sevgi ve boskı orasındaki çelişkiyle i lgi l i  
duygu, düşünce ve fikirlerimi, uluslarorası bir izleyici kitlesin in anioyacağını umarak, özgürce 
onlotmolıydım . Sözün kısosı, sıkıcı ve izleyicinin i lgi lenmiyeceği bir film çıkarmamak için elimden 
geleni yaptım', diyor yönetmen Volev. 

M argorif and Margerila are an aliractive teenage couple1 but society does not approve 
their kind of independence of s iril. When Mor arif retuses fa submit fo the unfoir 
authoriforion dietates of his high school principo1, he and his girlfriend, Margarifa, are 

fossed out of their oppressive school. Maving out of their homes, where their parenis are absessed 
with maleria/ warries and taking jobs as dishwashers at a nightclub, they meet an assarimeni of 
characters who wi// have a profound effect on their lives: )u/ian, the gay Ciance insfructor who wants 
to Ira in Margarita for his fo/k troop; a bartender who gets Margarit info trouble with the po/ice; and 
Nerizanov, the corrupt porty officia/ inteni on making Margerila his mislress. Out in the big world, 
they discover that the rule in this corrupt society is that everybody gets shafted. They pay a hard 
price far the ir allempt to resi sf . . .  
This taugh and courageous film explares subjects never deolt before in Bulgarian cinema: officia/ 
corruptian, prastitufion, homasexuality, and the feeling of ho�lessness that permeofes much af the 
)!Out/i culture. 'This film was made just over a year before the fal/ of the tota/itarian regime in 
Bulgaria on November 1 989. 1 had to make il simply because 1 coufdn 't carry on /iving and 
working under the pressures af bath external pa/itica/ censorship and the fear of repression, which in 
turn creoted the even mare deP.ressing tendeney to se/f.censorship. 1 wanted to express freely my 
thoughts, ideos and feelings abaut a conflict between love and oppression in preseni-day Bulgaria 
in the hope that this would be understood and felt by an international audience. In short, 1 tried my 
best not to make a boring and uninvolving film", says director Volev. 

NIKOLAI VOLEV 

1 946'do Sofyo'da doğdu. Mimarlık 
!ahsi l i yaptıktan sonra, gittiği Londra 
Film Okulu'ndan 1 972'de mezun 
oldu .  "Çimento" adlı kısa metroj l ı  
dokümanter fi lmiyle d ikkatleri üzerine 
çekti . Televizyonda da çalıştı ve i l k  
uzun metroj l ı fi lmini 1 980'de yaptı. 
Bu ve bundan sonraki iki filmi de 
komedi türünden filmlerdi. 

Bom in Sofia in 1 946. After 
studying architecture, he went to 
The London Film School where he 
graduated in 1 972. He first 
allracted aliention with his debut 
work, a documentary cal/ed 
"Cement". He has o/so worked in 
television and made his firsl fealure 
in 1 980 - this and the two that 
followed were comedies. 

1 979 Cemeni 
1 980 Dveynikat 
1 982 The Artist 
1 984 Gaspedin za edin den 

Granzi 
1 986 Da se lyubin na inat 
1 987 House Number 8 
1 989 Margorit i Margorita 
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Ne Nerecle. Haftal ık kent rehberi . 
Televizyon , sinema , video, 
müzik , tiyatro , opera , 
bale , sergi , panel , 
konferans , fuar , gezi , 
al ışveriş , lokanta , bar , 
kreş ya da çamaşırhane. 
Hayatınızı kolaylaştıracak 
binbir ayrıntı . 

Ne Nerecle. Haftal ık kent rehberi . 
Nokta'nın parasız eki . 
Tamamı renkl i .  
32 sayfa. 
Keyifli bir kı lavuz. 
Böylesi Türkiye'de 
i lk kez yapı l ıyor. 

TÜRKiYE'NiN EN BÜYÜK HAFTALIK HABER DERGiSi 
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ÇAGIMIZIN A YNASI S INEMA F I LI P INLER  

CINEMA, THE MIRROR OF OUR TIMES PHILIPPINES 

• •  • •  • •  

OZGURLUK SAVAŞÇILARI 
LES INSOUMIS - ORA PRO NOBIS 
FIGHT FOR US 

Yönetmen/Director: Li no Brocka Senoryo/Screenplay: jose F .  lacaba Görüntü Yön./ 
Cinemalography: Rody lacab Kurgu/Editing: George jarlego, Sabine Mamou, Bob Wade 
Oyuncular/Cast: Phi l l ip Salvador, Dina Bonnevie, Gina Alajar, Bembol Roco, Ginnie Sobrino, 
Abba De la Cruz Yapımcı/Praducer: Salvolare Picciotto Yapım/Praduction Ca.: Bemadette 
International S.A Dünya Haklan/Expart Agent: Cannon International Ine. , 640 San Vincente Blvd, 
los Angeles, Ca 90048,  USA ; Tlx : 4720 1 54 ; Fax : 2 1 3  658 2 1 2 1  
1 989 1 35 mm. 1 Renkli-colar 1 94' 

F i l ipinler'de Corazon Aquino'nun yeni demokratik hükümetinin yozlaşmış bir diktatörlüğün yerin i 
aldığı kanlı devrimin ertesinde6eski bir ra hip olan jim my Cordero sekiz yıl siyasi tutul<.lu olarak 
kaldığı hapishaneden serbest ırakı l ı r .  Barış ve özgürlük dolu bir yaşam özlemiyle nişanlısı 

Tricia'yı bulur. Ancak yavaş yavaş, özellikle Manila'dan uzaklaştıkça ü lk:ede hiçbirşeY,in değişmemiş 
olduğunu görür. "Demokrasi adına" çeşitli suçlar işleyen mi l itan çetelerin içinde en teli l ikelisi bütün bir 
köy fialkını katiedebilen "Ora Pro Nobis"tir. Ancak askeri yetkili ler, örgütlü dinler ve politikacılar buna 
göz yummaktadır .  Bir zamanlar sevdiği kadın olan Esper'e acımasızca işkence yapı l ınca jimmy'nin 
geçmişte olduğu gibi tek seçeneği kalır: gerilla hareketine katılmak . . .  
Marcas sonrası F i l ipinler'de yayı lan yozlaşma ve şiddeti bütün açıklığıyla anlatan ÖZGÜRLÜK 
SAVAŞÇilARI, bu ülkede devletten yardım almadan bir Fransız şi rketinin mali desteğiyle çekild i .  
Centre National de la  Cinematographie filme Fransız statüsü vermeyi reddedince film ülkesiz bir 
kiml ik kazand ı .  Yine de ona F i l ipin fi lmi demeyi tercih ediyoruz, çünkü _yönetmeni Lino Brocka F i l ipin 
sinema endüstrisinin en başarı l ı ,  etkil i ve önde gelen kişilerinden biri. "Bugün F il ipinler'de bir 
'demokratik boşluk' olduğu doğru", d iyor Brocka. "Ama bu filmi yurtdışında gösterdiğim için 
hakkımda dava açıl ıyorsa bunun ne anlamı kalıyor? Gerçek şu Ki yeni hükümetin yönetiminde bile 
hala mil i tarizasyon, insan hakları ihlalleri, saldırılar, adam kaçırma ve şiddet var. 1 n the aftermath of o bloody revolution in the Phi//ipines, in which Corazon Aquino's new 

democratic government has replaced o corrupt dictatarship, )immy Cordero, o former priest, is 
released from eight years of eolitical imprisonment. Yeorning to resume o peoceful and free 

life, he locates his Fiancee Tricia. Bul little by: little, he discovers nothing in the country has really 
changed, especially as he gets further and further awaY. from Man ila. Of the hordes of militicmen 
who commit various crimes on "behalf of democracy", the most dangerous is the 'Ora Pro Nobis', 
which massacres enli re villages. Bul military authorities, orgonized religions and politicians close 
their eyes. After Esper, o woman he once loved, is subjected to violent torture, )immy only has one 
choice as before, to join the guerilla movement . . .  
The candid story of corruption and violence in the post-Marcas Philippines, LES INSOUMIS - ORA 
PRO NOBIS was clandestinely shot in this counf!Y and enlirely financed by o French company with 
no aid from the state. The film is stateless since tlie Centre National de la Cinematographie refused 
to grant the Film French status. W e stili prefer to cal/ it o Phillipine movie si nce i ts director, Li no 
Brocka is considered one of the most outstand ing, influential and outspoken Fi9,ures in the Filipino 
film industry. "/t's true that we now have o 'democrafic Sp<:Jce ' in the Phi//ipines ', says Brocka. 'Bul 
what does that mean when they sue me for showing this Film abroad? The fact is that, even under 
the new governmenf, there's stili militarisation and human rights violations, harassing, kidnappings 
and vi61ence. "  
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LINO BROCKA 

1 940 yılında F i l ipinler' d.� San jose 
kentinde doğdu. F i l ipin Universitesrn 
bitirip, Morman dinine intisap etti . Iki 
yıl Hawai'de misyoner olarak 
cüzzaml ı larla çalıştı. Bir müddet 
Amerika'da yaşadıktan sonra 
memleketine dönüp Sartre ve 
T ennessee Williams'tan oyunlar 
sahneye koydu.  1 970 yılında ilk 
fi lmini yaptı. O günden beri bi rçok 
önemli film yönetmiştir. 

Bom in 1 940 in San jose, 
Philippines. He studied at University 
of Philippines before canveriing to 
the Morman religion. He spent two 
years in Hawai in o feper colony as 
o missionary. He spent same time in 
United States before returning to his 
country where he mounted stage 
plays by jean-Paul Sartre and 
Tennessee Williams. He began 
working in films in 1 970 and has 
directed numerous important films 
since then. 

ÖNEMLi FiLMLERi / 
SEI.ECT7VE FIIMOGRAPHY 

1 976 lnsiang 
1 979 jaguar 
1 980 Bono 
1 984 Bayan Ko 
1 988 Macho Dancer 
1 989 les lnsoumis - Ora Pro Nobis 



ÇAGIMIZIN A YNASI S INEMA H I N DISTAN 

CINEMA, THE MIRROR OF OUR TIMES INDIA 

DUVARLAR 
MATHILUKAL 
THE WALLS 

Yönetmen/Director: Adoor Gopolakrishnan Senaryo/Screenplay: Adoor Gorolakrishnan , based on 
the short novel by Valkom Mu hammad Basheer Görüntü Yön./Cinemalography: Ravi Varma 
Kurgu/Editing: M. Mani Müzik/Music: Vi jaya Bhoskor Oyuncular/Cast: Mammootty, Thilokon, 
Mural i ,  Rovi Vollothol, Koromono, Sreenoth, Bobu Nomboodiri Yapırncı/Praducer: Adoor 
Gopolokrishnon Yapım/Praduction Ca.: Adoor Gopalokrishnon Productions Dünya Haklan/Expart 
Agent: National Fi lm Development Corporation Limited, Nehru Centre, Worli ,  Bomboy 4000 ı 8 ,  
INDIA ; Fax : 22 494975 ı 
ı 990 1 35 mm. 1 Renkl i.Color 1 ı 20' 

B osheer tüm gücüyle Hindistan' ın özgürlüğü için savaşan bir yozordır. Siyasi inançları yüzünden 
bi rkoç kez liopse girip çıktıkton sonra tekrar hapse atı l ı r .  Duruşmaya ç ıkarılmadon bir yıl ı aşkın 
bir süre hoP.ishoneae tutulur. Bir açlık grevinden sonra mahkemeye çıkarıl ır ve ikibuçuk yıl 

hücre hopsine mahkum edil i r .  Basheer'in yolınlığı , alçok gönüllülüğü ve içtenliği hapishanede ona 
pek çok dost kazandır ır .  Fakat bütün siyasi tutuklular serbest bı rakıldığında Bosheer in tutukluluğu 
hiçbir neden gösterilmeden devam eder. Tek başına, umutsuz ve düş kırıkl ığ ı içinde hapishane 
koridorlarında yapayalnız kalır. Bir gün erkeklerle kadınların koğuşlorını ayıran duvorın ardından 
gelen bir kadın sesi onu kuşaton sessizliği parçalar. Basheer için bu kadınla arasında doğan içten 
dostluğun getirdiği yeni bir yaşam başlar, duvarı n oluşturduğu aşılamaz engele rağmen . . .  
DUVARlAR konusunu, Hindistan ' ın  özgürlük mücadelesine karıştığı için ı 940'Iorın boşında 
Trivondrum Merkez Hopishonesi'nde tutuklu kolon, ünlü Maloy yazarı Volkom Muhommodo 
Bosheer' in yaşadıklarındon alıyor. Ancak bu sert tavırlı bir 'siyasi tutukluluğu protesto filmi' deği l .  
Yönetmen Gopolokrishnon, özgürlüğün gerçek doğasını ve dört duvar arasında bile zafere 
ulaşmasını anlatan, görünüşte 5asit bir masal yaratmış. DUVARlAR gülmece, etkileyici bir içten lik, 
zeko ve insonlıklo dopdolu, usta işi bir f i lm. Gopolokrishnon bir kez daha sinemaya ne denli hakim 
olduğunu göstermekte. 8 osheer is o writer who fights with all his meons for the liberalian of lndio. After having been 

imprisoned quite o few times for his politicol beliefs, he is now once ogoin in prison. 
Although he has not been given o trio/, he has been he/d in prison For over o year. Fina/Iy 

tried ofter o hunger strike, he is condemned to two and half years of inprisonment, where he is to be 
he/d in isola tion. Bosheer's simplicity, modesty and sincerity go in him lots of friends in joil. But when 
all politicol prisoners are set free, Bosheer's delention continues inexplicobly. He is left o/one, 
desperale and frustroted, rooming oimlessiY. olong the prison corridors. One day, o womon 's voice 
comes to him From the other side of the wo/1 that seporotes the men 's from the women's prisons and 
breaks the silence that surrounds him. For Bosheer

b 
o new life, mode up of the sineere friendship 

with this womon, begins, despite the insurmounfo le borrier of the wo/1 . . .  
NIATHILUKAL is bosed on the experiences of the celebroted Moloyolom wrifer Volkom Muhommodo 
Bosheer, who wos imprisoned in the Trivondrum Centrol )ai/ in the early Forties For his involvement in 
lndio's slrugg/e for Freedom. This, however, is not o horrowing politicol-prisoner protest film. Director 
Gopolokrishnon has creoted o seemingiy sirnp/e foble obout the true noture of freedom, and i ts 
obility to thrive even confined within four wolls. NIATHILUKAL is o mosterful film, full of humour, 
maving sincerity, intelligence, and humonity. Gopolakrishnan ance ogoin demonstrofes his superb 
commond of the cinemo. 

ADOOR 
GOPALAKRISHNAN 

ı 94 ı 'de doğdu .  H indistan F ilm ve 
Televizyon Enstitüsü 'nde senaryo 
yozorlığı ve yönetmenl ik eğitimi 
gördü .  Trivondrum'do Chitrolekho 
F i lm Birl iğ i 'n i  kurdu ve Kerela'da F i lm 
Birl ikleri Akımı 'n ın öncülerinden oldu. 
Oyun yazarları hakkında ve sinema 
üzerine kitaplada oyunlar yazdı .  
25' in üstünde belgesel ve kısa filmdE 
çalışmıştır. 

Bom in 1 94 1 .  He studied script 
writing and directian ot the Film and 
TV Institute of lndio in Pune. He 
sforred the Chitrolekho Film Society 
in Trivondrum and wos o Founder of 
the Film Society Mavement in 
Kere/o. He has published ploys, os 
well os studies of of p/oywrights 
and the cinemo. He has been 
involved with over 25 
documenfories and shorf films. 

FiLMLERi / FILMOGRAPHY 

ı 972 Swoyomvarom 
ı 977 Kodiyettam 
ı 98 ı  El ippothoyom 
ı 984 Mukhomukham 
ı 987 Anantararn 
ı 990 Mathilukol 
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ÇAGIMIZI N A YNASI S iNEMA BELÇ IKA - F I L ISTiN 

CINEMA, THE MIRROR OF OUR TIMES BELGIUM - PALESTINE 

• • 

TAŞLARIN NEŞIDESI 
NACHID EL-HAJAR 
CANTICLE OF STONES 

Yönetmen/Direc:lor: Michel Khleifi Senaryo/Screenplay: Michel Khleifi Görüntü Yön./ 
Cinematography: Roymond Fromant Kurgu/Editing: Moufido Tlotlı Müzik/Music: Jean-Morie Senio 
Oyuncular/Cast: Boushro Karaman, Makrom Khouri Yapım/PraductionCa.: Sourot F i lms 
Dünya Haklan/Expart Agent: WMF, 8, rue Lincoln, 75008 Paris, FRANCE ; Tlx : 64 ı 306 ; 
Fax : 42 25 67 52 
ı 990 / 35 mm. / Renkli.Color / ı 06' 

• 1 kisi de Fil istin' l i ortayaşlı bir adamla bir kadın orasında geçen bir aşk ve nefret öyküsüdür bu . 
60'1ı yıl ların sonunda kader onları ayırmadon önce restiaşmış ve yaln ızca bi rkoç gün süren 
tutkulu bir i l işkiye girmişlerdi. F i l istin direniş hareketi sırasındaki eylemlerinden ötürü adam ömür 

boyu hapse mahkum edilince kadın da koybeNiğ i  aşkını unutmak amacıyla Amerika 'ya göç etmişti. 
ı 8 yı l sonra Intifade tutkularını yeniden canlandırır. Fi l istin toplumunda fedakorl ığın anlamı üzerine bir 
araştırma yapmak için Kudüs'e gelen kadın ,  adamı özgürlüğüne kavuşmuş ve bir tarımsol yardım 
örgütünde çalışı rken bulur. Ertelenmiş aşk ilişkilerinin yarattığ ı boşluğu yeniden birbirlerine aşık olarak, 
ve daha önceki kısa i l işkileri sırasında söyleyemedikleri şeyleri anlatorak doldururlor . . .  
Fi lm kurmaca bir öyküyle Fi l istin isyonı üzerine bir belgeseli birleşti rir. Gerçeklik ve kurmoconın ,  
belgesel ve öykünün, şi ir ve şiddetin sınırlarında ve Intifade'nın tom ortasında buluruz kendimizi. 
Yönetmen Khleifi filminde, bir aşk öyküsünün şi i rsel l iğini ve F i l istin gerçeğinin şiddetini, yani uç 
nokta ları biroraya getirmeye çalışmış. Fi lminin öyküsünü "acı ve kederin ortasında insanların birbirini 
dinlemesi ve iletişim kurması için fısıldonon bir çığlık' diye tan ımlıyor yönetmen .  Eleştiri lerde Duros ve 
Resnois'nin "Hiroşima Sevgi l im"iyle kıyaslanon özgün bir onlatım yapısını hedefleyen yönetmen, 
filmde F i l istin'in çektiği acıları conlondırı rken, politik sloganları bir kenara bırakıp karmaşık bir estetik 
kullanma hakkına sahip olduğu görüşünde. 

T his is o love-hote story between fwo middle-oged Polesfinions who had mef and infensely 
loved eoch other in the Iate Sixties for o period of o few doys, before being seporeted by 
their desfinies. He wos condemned fo life-imprisonmenf for acts of resisfonce, and she 

emigroted fo the United States fo escope her disoppointed love. The lntifodoh wi/1 rekindle their 
passian eighteen years loter when she returns to )erusolem to reseorch the meoning of sacrifice in 
Polesfinion society, and finds him liberoted, working in on organisotion for ogriculturol o id. They wi/1 
love each other ogoin, filling out emptiness created by their suspended love offoir and recounfing 
whot they had not had time fo soy during their earlier and briel encounfer . . .  
The film un i fes o fictionol story with o documentory obout the Polesfinion revolt. W e are thrown info 
the heorf of the lntifodoh, bordering between reality and ficfion, documentory and narrative, poetry 
and violence. This is o whispered cry for people fo lisfen and communicote with each other in the 
midst of poin and suffering. Director Khleifi sfrived fo iuxtopose extremes: the poetry of the love story 
and the violence of Polestinion reality. He cal/ed his story 'o whispered serearn fo moke people 
lisfen and communicofe with eoch other omidst poin and suffering'. The director sought o singulor 
narrative structure, compored in reviews with 'Hiroshimo, man omour' by Duros and Resnois. Khleifi 
is of the opinion that in evaking the suffering of Polesfine, he has the right to abandan the palilical 
pomphlet and fo use o complex oesthetic. 
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MICHEL KHLEIFI 

.ı 950 yılında Filistin'in (şimdilerde 
lsroil) Nasıra kentinde, Hristiyon 
Arap bir. ailenin çocuğu olarak 
doğdu. ısrail'de büyüdü ve yetmişli 
yılların boşında Avrupa'ya göç eNi. 
ı 977'de, Brüksel'de INSAS'ton 
Tiyatro Radyo ve TV yönetmenliği 
diplaması aldı . Bi rkoç yıl, Belçiko'nır 
fransızca yayın yapan radyo ve 
TV' sinde çalıştı . ı 980'de ilk 
belgeseli olon 'Verimli Bellek'i 
yöneNi. Şu sıralarda Brüksel'de 
yaşomaktadır. 

Bom in 1 950 in Nozoreth, 
Palesiine (now lsroel}, of Christian 
Arob porenfs. He grew up in lsroel 
and in the early 1 970s moved to 
Europe. He groduoted from INSAS 
in Brussels in 1 977 with o degree 
in theater, radio, and TV direcfion. 
He worked for the nexf few years 
for Fronco-Belgion radio and TV. In 
1 980, he directed his firsf 
documentory 'Fertile Memory'. He 
currently lives in Brussels. 

FiLMLERi / FILMOGRAPHY 

ı 980 lo memoire fertile / 
Verimli Bellek 
(documentory /belgesel) 

ı 986 Mo'loul fete so destruction / 
Mol'oul Yıkımını Kutluyar 
(short/1\ıso film) 

ı 987 Noce en Gol i lee 1 
Gelilee'de Düğün 

ı 990 Nochid el-hojor / 
Taşların Neşidesi 

ı 99 ı l'ordre du jour / 
Günün Düzeni 



ÇAGIMIZIN A YNASI S INEMA iNGi LTERE 

CINEMA, THE MIRROR OF OUR TIMES UNITED KINGDOM 

• • 

GIZLI DOSYA 
HIDDEN AGENDA 

/ 
. ..-.. 

'• ' . .  

Yönetmen/Director: Ken Loach Senaryo/Screenplay: J im Alien Görüntü Yön./Cinematography: 
Clive Tickner Kurgu/Editing: Jonathan Morris Müzii(/Music: Stewort Copelond ()yuncular/Cast: 
Fronces McDormond, Brio n Cox, Brod Dourif, Mo i Zenerling, Maurice Roeves, John Benfield 
Yapımcı/Praducer: Eric Fellner, Rebecco O'Brien Yapım/Production Ca.: lnitiol F i lm and Television 
Dünya Haldan/Export Agent: Hemdole Fi lm Corporation, 7966 Beverly Boulevord, Los Angeles, 
Colifornio 90048,  USA ; Tlx : 883 1 949 ; Fax : 2 1 3  86 1 3 1 07 
1 990 1 35 mm, 1 Renkli�olor 1 ,1 07' 

B elfost Kuzey irionda 1 980, Uluslarorası insan Özgürlükleri Birl iği 'nden bir grup, Kuzey 
Irionda'da insan haklarının çiğnenmesiyle i lg i l i bir soruşturma yürütmektedir .  Bu orada ekibin 
Amerikalı üyesi Paul "polisin Kopanığı bir. yoldon geçmeye çalışı rken" vurularak ölür. O gün 

genç adam gizemli bir rondevuyo gitmektedir. Ingiliz polis komiseri Peter Kerrigon, Paul'ün kız 
arkadaşı lngrid'in yardımıyla bu ölümü araştırmaya bcişlor. Sonunda Paul'ün ölümünün, vurulduğu 
sıroda üzerinde bulunan bir kosetle belgelenmiş bir entrikoyo bağlı olduğunu keşfederler. Bu koseti 
ararken Kerrigon işini , üst düzeylerdeki yaziaşmayı ve kişisel sorumluluğunu gözden geçirme olono(jı 
bulacaktır. GOlgelerin arkasındaki güçlü adamlar onu kondırmaya çalışmakta, gerektiğinde gözdogı 
vermektedir. oysa lngrid'in hiçbir seçeneği yoktur: olaylar zinciri onu önüne katmıştır bir kere . . .  
GiZLi DOSYA, ingil iz polis kuwetlerinin Kuzey irionda'da uyguladığı acımasız yöntemlere, hükümetin 
üst kademelerinde düzenlenen oyakoyunlarına ve örtbas ediren gerçekiere geti rdiğ i  sert saldırıyla 
Ingiltere ve Irionda'da geniş yonkılar uyandırd ı .  Yönetmen Loadi, fi lmini "bugüne kadar onlotılmomış 
önemli bir öykü" ,  olarak tanıml ıyor. 'Bu, ön plandaki kişilerin kurgusal, fondaki olayların ise gerçek 
olduğu bir öykü. Bunu vurşulemak gerek. Seyi rcinin fi lmimi ciddiye olmasın ı ,  oma aynı zamonda do 
zevkre izlemesini istiyorum , diyen yönetmen ekliyor: "Bu ne bir belgesel-fi lm, ne de sovcı l ıkto açılan 
bir dava; yine de seyircinin kendi kendine, 'Bizim adımıza bunlar mı yapıl ıyor?' d iye düşünmesini 
istiyorum." 8 elfasi Northern /re/and, 1 980. A group from the /nternolionol Leogue for Civil Liberlies is 

conducling on invesligolion info the obuse of civi/ rights in Northern /re/and when Poul, on 
American member ol the teom, "driving through o po/ice road black' is shot deod. He wos 

en roule lo o myslerious rendez·vous. Senior British Paliceman Peter Kerrigon invesligotes the kil/ing 
with the help of lngrid, Poul's girlfriend. They discover Poul's deoth is tied up with o plot, 
documented on o lope he had in his possession when he was shot. Searching for il, Kerrigan 
reconsiders his work, the corruption he discovers ot the highest levels and his own �rsonal 
responsibility. Powerful men emerge from the shodows lo persuade and even infimidole him. Bul for 
lngrid there is no choice: for her, the chains are rallling . . .  
HIDDEN AGENDA has provoked lots of conlroversy in Briloin and /re/and becouse of ils hord-hilling 
allack on allegedly ruthless methods being used by the British po/ice forces in Northern /re/and, and 
of top-/eve/ governmenl dirty lricks and cover ups. Loach deseribes the film os 'on important slory that 
wosn 't being to/d'. "Bosically, it's o story where the foregraund people are fictitious bul the 
background is foclual. lt's imf.C?.rlant to stress that. /'d /ike people to lake il seriously bul en;oy il toa', 
says the director and adds: :4/though it's not meanl lo be o lract or o case for the proseculion, 1 
would /ike the oudience lo think lo ·ilself, 'ls this whot same people are doing our behalf? '. ' 

1 936'do ingi ltere'de Nuneoton'do 
doğdu. Oxford'do hukuk öğrenimi 
gördü .  Bu orada başladığı tiyotm 
etkinliklerini bir süre sürdürdü. 
1 963' te BBC'de çal ışmaya başladı; 
çeşitli televizy�n program ve filmleri 
gerçekleştirdi. Ingiliz belge filmciliği· 
nin öncüsü Grierson'un izinden 
giderek, "Özgür Sinema" akımı doğ
rultusunda bir kişi l ik geliştirdi .  Ikinci 
fi lmi 'Kes', Korlovy Vory Film Festiva
li'nde büyük ödül ald ı .  
Bom in 1 936 in Nuneolon in 
England. He studied law al Oxford, 
where he directed o university 
thealrical group. In 1 963 he ;oined 
the BBC and made o number of le
levision films, concenlraling on 
documentories dea/ing with social 
problems. Loach developed along 
the lines of the "Free Cinema" 
following Grierson, the father of the 
British documentary. His second 
fealure film "Kes" won firsl prize ol 
the Korlovy Vory Film Festival. 

FiLMLERi / FIIMOGRAPHY 

1 967 Poor Cow 
1 969 Kes 
1 97 1  Family Life 
1 979 Black Jock 
1 98 1  Loaks and Smiles 
1 986 Fotherlond 
1 990 Hidden Agenda 
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ÇAGIMIZIN A YNASI S INEMA SSCB 

CINEMA, THE MIRROR OF OUR TIMES USSR 

ÇEŞME 
FONTAN 
THE FOUNTAIN 

Yönetmen/Director: Yuri Momin Senaryo/Screenplay: Vladimir Vardunos Görüntü Yön./ 
Cinematography: Anotoly Lopshov Müzik/Music: Alexei Zolivolov Oyuncular/Cast: Assenkul 
Kuttuboyev, Ser;:ıei Dreiden, Zhonno Karimtoyevo, Viktor Mikhoi lov Yapım/Production Co.: Lenfilm 
Dünya Haldan/Export Agent: Sovexportfi lm, ı 03 ı 09 Moscow, Koloshny per. ı 4, USSR ; 
Tlx : 4 ı ı ı 43 ; Fax : 095 200 ı 256 
ı 988 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 ı 04' 

K ış ortasında yıkık dökük bir Leningrod oportmonı .  Konut Hizmetleri Dairesi boş mühendisi 
Logutin ' in oldukça zor bir işi ve üstelik birtakım oi levi sorunları vardır. Neredeyse bir 
horobeye benzeyen evin sakinleri tüm güçlüklere boyun eğerek birbi rleriyle sürekli kavga 

ederler. Birgün ansızın Logutin ' in kayınpederi , tek kelime Rusça bilmeyen ve suya tapan Orta Asya' l ı 
bir Kozak, l<.ızını görmek ve bir süre onlarla yaşamak için gelir. Bu huzursuz, aşırı hareketli ve inatçı 
yaşlı adam karın altında bir ç:eşmeden fışkıran suyu görünce suları kesmeye karar verir. Evsohiplerinin 
düşüncesini değiştirerek bu değerli kaynağı boşa harcamalarını engellemeye çalışı rken yaptığı tek 
şey akrabalarının ve genel düzenden sorumlu yetkililerin rahatını koçırmak olur . . .  
Büyük kentlerdeki )'Oşom koşullarına geti rdiği sert eleşti ri ve sürekli ortan, alışı lmadık gülmece 
duygusuyla ÇE.ŞME, günümüz Sovyet tof?lumunun toplumsol örgüsünü, daha doğrusu bir kesitini 
sunuyor bize. Onemsiz, günlük bir konudon yola çıkan film ulusol ölçekte, metolorik bir bildiriye 
dönüşüyor . Komediyle toplumsol eleşti ri orasında ince bir denge kuran _yönetmen Mamin, son derece 
gülünç bir  taşlama ve etkileyici bi r  perestroika komedisi yaratmış. F i lm Sovyet yaşamına her yönüyle 
değiniyor: yakluklardan tutun verimsizliğe, modası geçmiş tavırlardan uyuşturucu sorununa, alkolizme 
ve sistemin ikiyüzlülüğüne kadar. "Toplumumuzun kendini içinde buldu�u bu anormal durum, eğer 
kendimize farklı bir gözle bakmayı denemeden, bir botakl ıktaki kurbagalar gibi yaşamaktan 
vazgeçmezsek, daha çok sürecektir", d iyor yönetmen. 

A Leningrad apartment house that's litera/Iy fal/ing aport in the dead of winter. Lagutin, chief 
engineer of the Housing Services Department, has o very troublesome job and besides that 
he has same family troubles . The residents of the wrecked house are constantly fighting and 

are resigned to their hardships . All of o sudden, Lagutin's father-in-law, o Kazakh from Centrar Asia 
who doesn 't speak Russian and worships water comes to see his daughter and stay with them for o 
while. This restless, superactive and stubborn ofd man on seeing o fountain springing from under 
snow decides to stop running water. He tries to canveri his hosts to convince them to quit wasting 
this precious resource bul only succeeds in ruffling the feathers of his housemales and the authorities 
responsible for the current state of affairs . . .  
With its savqge attack on living conditions in o large city and its esco/ating off·the-wa/1 humour, 
FONTAN offers o social pattern, rather o crass-seetion of Soviet society taday. From o minor 
everyday subject, the film exponds info o metaphorica/ statement of nationwide scale. Balaneing 
between comedy and social comment, director Ma min has made o genuinely funny sa tire and an 
effective perestroika comedy. The film comments on every facet of Soviet life: shortages, inefficiency, 
out.cfated attitudes, the drug problem, alcoholism, and the sheer hypocrisy of the system. 'An 
abnormal situation in which our society found itself wi/1 go unless all of us stop to live /ike frogs in the 
swamp without trying to lake o detaclied view at ourserves", says the director. 
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YURI MAMIN 

ı 946'do Len ingrad'da doğdu. 
ı 969 yılında Devlet Tiyatro, Musik 
ve Sinema Enstitüsünden sahne 
yapımcısı olarak mezun oldu. ı 982 
yılında da yönetmenlik ve senaryo 
yazarlığı Yüksek Kursunu bitird i .  
"Neptune's Hol iday" adl ı  50 
dakikal ık komedisi kendisini geleceğ 
parlak bir yönetmen olarak ortaya 
çıkardı. 

Born in Leningrad in 1 946. He 
graduated from the State Institute of 

" Theatre, Music and Cinema as o 
stage producer in 1 969 and from 
the Higher Directors and Scriptwri· 
ters Courses in 1 982. His 50 
minules comedy 'Neptune's 
Holiday" morked him ot out os o 
young director of promise. 

FilMLERi / FILMOGRAPHY 

ı 980 Aher Ego ishort 1 kısa film) 
ı 98 ı Queue ishort 1 kısa film) 
ı 982 1 wish You lshort 1 kısa film) 
ı 987 Neptune's Holiday 
ı 988 The Fauntain 
ı 990 Bakenbordy 



CINEMA, THE MIRROR OF OUR TIMES YUGOSLA VIA 

SINIR 
GRANICA 
THE BORDER 

Yönetmen/Diredor: Zora n Mosirevic Senaryo/Screenplay: Ferenc Dehoc Görüntü Yön./ 
Cinematography: Duson Minkov Kurgu/Editing: lgor Spasou Müzik/Music: Ivan Vrhunc 
Oyuncular/Cast: Mirjono jokovic, Marka Ro tic, Dovor jo� [ic, lojos Soltis, lazar Ristouski 
Yapım/Praduction Ca.: Terro, Avolo Fi lm, RTV Dünya Haklan/Export Agent: jugoslovijo Fi lm, 
Mokedonsko 22,  Beogrod, YUGOSLAVIA : Tlx : 1 1 704 : Fax : O l l  624 1 3 1  
1 990 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 1 00' 

B u filmde anlatılan öykü 1 945- 1 948 yılları arasında, Yugoslov·Mocor sını rında küçük bir 
kosaba olon Vojvodino'do geçer. Yugoslavya'n ın bu yöresi her zaman birçok Macar ailenin 
yerleştiği bir bölge olmuştur. Etel ve Doni işte böyle bir ai leden gelmektedirler. 2. Dünya 

Savaşı 'n ın son günlerinde sınırın gözlerden ırak bir köşesinde aynarken bi rkoç Rus askerine rostlorlor. 
Zafer sarhoşluğu içindeki askerler Ethel'e, erkek kordeşi Doni'nin gözleri önünde tecavüz ederler. 
Yeni Komünist hükümet Yugoslavya'nın fakir ve dağlık bölgelerindeki halk ı Vojvodino'nın bereketli 
ovolorıno göçe zorlar. Farklı dinde, farklı halklor bir orada yaşamak üzere buraya gelirler. Bunlar 
orasında Bosna'dan gelen bir Sırp ai lesi, olon Topic'ler de vardır .  Büyük oğulları Marka Rus 
askerlerden hamile kolon Ethel'le ton ışır ve birbirlerine aşık olurlar, ancak . . .  Komünist yetki l i ler bir 
tarım reformuno giderek yeni hükümete katkıda bulunmoyanlara karşı şiddetli bir misilierne hareketine 
g i rişi rler. 1 948'de Yugoslavya Rusya'dan ve diğer Komünist Bloğu ülkelerden kopar. Macaristan 
sınırında kanlı çatışmalar olur. Savaş bitmiştir ancak oralarına duvarlar ören ve sınırlar koyan 
insanların içindeki savaş hala sürmektedir. Bu insanların paylaşlıkları tek şey sevgi ve ölümdür. Ve 
tüm sını rlara karşın onları birleştiren de sevgi ve ölümdür . . .  
Bu, şiddet ve şefkotin ,  onur ve oşoğılonmonın ,  inanç ve oldonmonın, dostluk ve nefretin, özlem ve 
umudun uçsuz bucoksızlğındoki dorocık bir s ın ırdo yer olon, bir sevgi ve ölüm öyküsüdür. Sınır 
boyunda yaşamakla kendi içlerindeki sınırları do aşmayı öğrenen insanların öyküsüdür bu . 

T he story to/d in this film tokes ploce in Vojvodino, in o smo/1 town on the Yugoslov-Hungorion 
border, between 1 945 ond 1 948. This port of Yugoslovio hos olwoys been inhobited by o 
lot of Hungorion fomilies. Ete/ and Doni come from such o family. During the lost doys of the 

VVVV2 the two of them play on o desert port of the border where they meet same Russion soldiers. 
Lulled by the victory, the soldiers rope young Ete/ in front of the eyes of her brother Don i. The new 
communist government corries out o migratian of peap/e from the poor, rocky ports of Yugoslavia fo 
the fertile planes of Vojvodina. People of different nationalities and religions came ta live together. 
Among them is the Topic family, Serbs from Bosnia. Their e/der son, Marka, meets Ete/, pregnant 
with soldiers ' chi/d, and they fal/ in love, bul . . .  The communist authorities start the ograrian reform, 
retalio/ing severely with all those individuals who refuse to give !heir confribution to the new state. In 
1 948, Yugoslavia breaks up with the USSR and the other countries that belong to the communist 
black. The border with Hungary ge/s bloody. The war is over, but it stil/ rages in the peaple, 
building up walls and borders between them. Love and death are the only things they stil/ share. 
Love and death unite them despite all borders . . .  
This is o story of love and death-of a n  endless plane and limited border-of violence and /enderness, 
honour Of!d humiliation, of fa ith and delusion, friendship and hate, af longing and hape. This is o 
story of the peaple who, through living beside o border, have learned how to cross borders within 
themselves. 

ZORAN MASIREVIC 

1 960 yıl ında Yugoslavya:nın 
Sambor kentinde doğdu .  ilkokuldon 
sonra Tıp öğren imine başladı oma 
kısa süre sonra kendini sinema 
sanatına adamaya karar verdi .  
1 968 yıl ında Prog'taki Sanat 
Akademisi FAMU'nun sinema ve TV 
yönetmenliği bölümünden mezun 
oldu. O zamondan beri değişk türde 
1 50'yi aşkın TV programı ve bir çok 
kısa konulu film yöne�i . Eserleri için 
çeşitli ödüller ald ı .  'Sınır' yönetmenin 
i lk uzun metroj l ı  sinema fi lmi . 

Bom in 1 960 in Sombor, 
Yugoslavia. After graduating from 
grammar school, he enrolled the 
Medical studies, but soan decided 
to devo/e himself to the art of film 
making. In 1 968 he graduated 
from the Academy of Arts {FAMU), 
department of film and N directing 
in Prague, Czechoslovakia. Since 
then he has directed more than 1 50 
N programmes of different genre, 
as well as several short feature films. 
He has won several awards for his 
works. 'The Border' is his first full 
length theo/rical film. 
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ÇAGIMIZ IN A YNASI S INEMA AVUSTURYA 

CINEMA, THE MIRROR OF OUR TIMES AUSTRIA 

• • • 

INTIKAM VAKTI 
ZEIT DER RACHE 
TIME OF VENGEANCE 

Yönetmen/Director: Anton Peschke Senaryo/Screenplay: Milan Dor, Gebhard Birnbaumer, Anton 
Peschke Görüntü Yön./Cinematography: Michael Riebl Kurgu/Editing: U I l i  Schwarzenberger 
Müzik/Music: Will i Resetarits, Scfıurli Herrnstadt Oyuncular/Cast: Cumhur Vural, Otto Sander, 
Annetle Uhlen, Domin ic Raacke, T uncel Kurtiz Yapım/Productian Ca.: Dor F i lm 
Produktion�gesellschaft mbH, Adamsgasse 7, A- 1 030 Vienna, AUSTRIA ; Fax : 222 7 1 3 69 88  
Dünya Haklan/Export Agent: CINEPOOL 1 TELEPOOL GmbH, Sonnenstrasse 2 1 ,  D-8000 
München 2, GERMANY ; Tlx : 524 1 1 9 ; Fax : 089 55 876 888 
1 990 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 93'  

O n yaşındaki Orhan, yanına dedesinin tabancasın ı alarak, Anadolu'nun uzak bir köşesindeki 
küçük köyünden ayrılır, Viyana' o doğru uzun bir olculuğa çıkar. Amacı Viyana'da g .. men 
işçi olarak çalışırken bir araba kazasında ölen ba�sın ın intikamını almaktır. Ancak e�eki 

hesap çarşıya uymaz ve küçük çocuk çok geçmeden kendini Viyana'n ın garip ve bi l inmeyen 
dünyasında, bir serüvenler yumağın ın içinde bulur. Çevresine afıştıkça "intikam" isteğin i  yitiren Orhan 
hem dostlar, hem de düşmanlar l<.azan ı r . Viyana'n ın çılg ınca karmaşık dünyası gittiliçe daha büyük 
bir hızla dönmeye başlar, ama artık düşmanca ya da duyarsız desildir çocuğa karş ı .  Sonunda 
Orhan plan ın ın saçmalığını anlar ve intikam duygularını k:endi istegiyle terkeder. . .  
iNTiKAM VAKTi konusunu kültürel farkl ı l ıkları ve anlaşmazlıkları çevreleyen yanlış anlaşılmalardan ve 
sürtüşmelerden alan tempolu ve gülünç bir serüven fi lmi . Farklı kültürel geçmişiere ve gelenekiere 
sahip insanlar arasında anlayış ve işbirli�i olası l ığın ı vurgulayorak iyimser bir bakış açısı serg iliyor. 
"Ben de o gruba dahil olduğumu hissettigim için, uzun süredir toplumun. dışında kalan i.nsanlor 
üzerine bir rilm çekmek istiyordum", d iyor yönetmen ve devam ediyor: "INTIKAM VAKTI'n in  öyküsü 
beni çok etkiledi, çünkü bOylece farklı ü lkelerden gelen insanların di leklerin i ,  çabalarını ve arzularını 
nasıl gerçekleştirdiğini �österebi lecektim . . Amacım duyguları ve insanın dayanma gücünü ele alan 
vurucu bir film yopmaktı ' . 

O rhan, o ten-yeor-old boy, /eaves his smail remote viiiage in Anotolio ormed with his 
grondfother's revolver, to undertake the long iourney to Vienna. His motive is to aven11.e his 
!other, an immigrant worker in Vienna, who wos kil/ed in o cor occident. Things don t quite 

turn out os plonned and the boy is soan immersed in o string of adventures in the stronge and 
unknown world of Vienna. Losing his determinotion for his guest for "vengeonce", as he ceoses to be 
o total stronger, Orhan mokes bOth friends and enemies. Tlie madly con1using world of Vienna 
begins to move ot an ever increasing pace, but it is now never enlirely hostile and insensitive. 
Eventually Orhan reolizes the obsurdity of his plan and obondons willingly his initiol feelings of 
revenge . . .  
ZEIT DER RACHE is o fast paced and humourous adventure film bosed on the misunderstandings 
and frictions surraunding cu/tura/ difference and confrontations. lt offers an optimistic outlook stressing 
the possibilities of understand ing and interactian among people af di ffereni cu/tura/ backgrounds 
and traditions. )ust for the very reason that 1 feel belanging ta this group, for o very long time 1 
wanted to make o film about social outsiders", says the director ana adds: "The story ol ZEIT DER 
RACHE is fascinating for me, because 1 can show how differently people from distinct cauntries dea/ 
with their wishes, their endeavours and their desires . . .  My in tention was an emotianally strong film, 
which tel/s o story about the strength of feelings and vitality. " 
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ANTON PESCHKE 

1 946 yılında Viyana'da doğdu. 
Viyana Ulusal Sinema Okulu'ndan 
mezun oldu. Şimdiye kadar Milon 
Dar, Michael Honeke ve Peter 
Patzak gibi yönetmenlerle görüntü 
yönetmeni  olarak çalışmıştır. "Intikam 
Vakti" ilk konulu filmidir. 

Born in Vienno in 1 946 and 
groduated from the National Film 
School in Vienna. He has worked 
until now primarily as o 
cinematographer, with directors 
such as Mi/on Oor, Michael Haneke 
and Peter Patzak. "Time of 
Vengeance" is his first feoture film. 



ÇAGIMIZIN A YNASI S INEMA ALMANYA 

CINEMA, THE MIRROR OF OUR TIMES GERMANY 

HlNZlR KIZ 
DAS SCHRECKLICHE MADCHEN 
THE NASTY GJRL 

Yönetmen/Dinıctor: Michael Verhoeven Senaryo/Screenplay: Michael Verhoeven Görüntü Yön./ 
Cinematography: Axel de Roche Kurgu/Editing: Barbara Hennings Müzik/Music: Mike Herting, 
Elmar Schfoter, Bil ly Gorlt, Lydie Auvray Oyuncular/Cast: Lena Stolze, Monika Baumgartner, 
Michael Gahr, Fred Stillkrauth, Elisabeth Bertram, Robert Giggenbach, Michel Gulliaume, Karin 
Thaler, Hans-Reinhard Müller Yapım/Production Ca.: Sentana·Filmproduktion Dünya Haklan/Expart 
Agent: Weltvertrieb im Fi lmverlag, Rambergstr. 5, D-8000 München 40, GERMANY Tlx: 52 1 5637 
1 990 1 35 mm. 1 Renkli.Color / 92' 

B avyara'l ı bir öğrenci olan Sonja tüm kasabasının sevgi ve saygısını kazanmıştır. Bunu.n için 
birkaç iyi nedeni vardır; öncelikle Sonja son derece saygın bir ai leden gelmektedir .  Usteli k  
Avrupa makale yarışmasında en iyi Alman makalesi ödülünü de kazanmıştır. Bunun üzerine 

Paris' e davet edilir ve dönüşünde de kasabanın belediye başkanı ona gümüş bir ödül sunar. Genç 
kız bu boşarının etkisinde kalarak yeni bir makale_yarışmasına katılmaya karar veri r .  Yarışmanın 
konusu 'Uçüncü Reich Döneminde Kasabam"dır. Gerçekleri araştırmaya başlar. Oysa Nazi 
döneminde yaşayanların ona bilgi vermeye hiç niyeti yoktur. Sonja birden bire güvensizlik ve 
çekingenlikle karşıkarşıya kalır, bu _yüzden makalesini de yazamaz. Yıllar geçtikten sonra bile kent, 
gerçek geçmişini bulmaya kararlı Sonja'yı susturmak için gücünün yeniği herşeyi yapacaktır. . .  
Konusunu gerçek bir öyküden alan b u  anlamlı ve acımasız kara komedi son yıl larda Almanya'dan 
çıkan en gülünç taşlama. AlmanY.aların bi rleşmesinin getirdiği şamatanın ortasında yönetmen 
Verhoeven, Batı Alman vatandaşlarını ikiyüzlülükle suÇluyor; dün Nazi yardakçısı, bugün l iberal 
düşüneeli demokrat ve Tanrı bi l i r yarın ne olacaklar! Kaba mizahı ve şaşırtıcı görsel tekniğiyle 
Verhoeven'in fi lmi, kasabanın güç yapılarını ki l iseden başlayıp belediye sarayından mahl<eme 
binasına kadar tuğla tuŞia yıkıyor. "Burada eleşti rdiğim tutumlar tüm Batı Alman kasabalarında 
bulunabilir. Insanlar kötu gerçekleri ve duyguları bestırarak onlardan kaçınocak biçimde yetişti ril iyar 
ve bu dqğrultuda eğitim görüyorlar. Bu davranışın altında yatan nedenleri bulmaya çalışanlardan da 
korkuyorlar", d iyor yönetmen. 

S onia, o bright schoalgirl in Bavaria, is laved and respected by the who/e fown. There are 
gOod reasons for this, si nce Sonia comes from o very respected family. Moreover, Sonia has 
won the best German essay prize in o European essaywriting competition. She was invited 

la Paris as the winner, and received o silver ta/er from the mayor of fhe city upon her refurn. Now, 
encouraged by her success, she is keen la take port in anather essay campı'!tifion, the subiect of 
which is "My Home Town during the Third Reicli '. She begins to search for facts . Yel those who 
lived through the Nazi era have no desire fo give her any information. Suddenly Sonia is faced with 
mistrust ana reserve, and she is unab/e to write her essay. Even years later the city will try 
everything in i/s power fa silence o grown·up Sonia who is stil/ determin;d to find out the real post 
of her fown . . .  
Based on o frue story, this insightful, merciless black comedy is the most viciously funny sali re to 
came out of Germany in recenl years. jusl in time for all the German reunificafion hoapla, Director 
Verhoeven accuses his fellow Wes/ Germans of being o bunch af incorrigible hypacrites who find 
no difficulty in being Nozi sfoages yesterday, liberal·minded democrats taday and God only knows 
what fomorrow! With ifs rude liumour and dazzling visual technique, Verhoeven 's film demolishes 
the power sfrucfures of the lown brick by brick, starling with the church and proceeding to the town 
hall and the law courts. "The attitudes 1 safirise here can be found in any Wesf German lown. 
People are raised and educa/ed lo avoid and repress uncomfartable facts and emofions and fo fear 
anyone trying to find underlying reasons for this behaviour", says the director. 

MICHAEL 
VERHOEVEN 

1 938'de Berlin'de doğdu. Münih, 
Berlin ve Hamburg (Saale)'da tıp 
tahsili gördü .  1 966'da diplema 
aldı, 1 969'da doktorasını 
tamamladı. 1 957'den itibaren 
tiyatro ve sinemoda oyuncu olarak 
rol ald ı .  Yönetmenliğe Tübingen'de 
küçük bir tiyatro yapımında başladı 
ve 1 967'de film yönetmeni oldu .  

Bom in Berlin, in  1 938. He studied 
medicine in Munich, Berlin and 
Hamburg (Saale), taking his fina/s in 
1 966 and his doctorafe in 1 969. 

He had o/so been o film and stage 
oc/ar since 1 95 1 .  He made his 
direeling debut with o smail theo/re 
production in Tübingen, and 
become o film director in 1 967. 

FiLMLERi / FILMOGRAPHY 

1 967 Paarungen 
1 968 Engelehen macht weiter · 

hoppe, hoppe Reiter 
1 969 Der Bettelstudent 
1 970 O.K. 

Wer in Glashaus liebt 
1 97 4 Sonja schafft die Wirklichkeit 

ab oder Ein unheimlich starkeı 
Abgang 

1 975 Mit Gift 
1 976 Gefundenes Fressen 
1 979 Sonntagskinder 
1 982 Die Weisse Rose 
1 985 Kil l ing Cars 
1 989 Das schreckliche Modchen 
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Iş, bilenin . . .  
İçinde yer aldığınız 
iş dünyasıyla ilgili 

bilmeniz gereken her şey 
Ekonomik Bülten ve Rehber'de . 

Çağdaş iş adamı bilen ve 
bilgisini tazeleyendir. Her 
Pazartesi bayilerde bulaca
ğınız Ekonomik Bülten ve 
Rehber'le iş ve ekonomi 
dünyasını bütün yönleriyle 
izleyin, bilginizi tazeleyin. 

Borsa Cia 
kazan1n. 
Günümüzde özel bir önem 
kozanon Borsa'daki tüm ge
l işmeler, Finans Pencere
si'nden şirket anal izleri, EB 
i ndeks, şirketlerden haber
ler, sayısol veriler Ekonomik 
Bülten ve Rehber'de. 

Işinizi 
gen işletin. 
iç  piyasa lardon haberler, 
gelişmeler, emtia fiyatları, 
ihaleler, ihale dosyoların
don gelişmeler, yurtdışı 
bağlantı l ı  "Satıcı ve Müşteri
yi  Bu luşturmo Servisi" Eko
nomik Bü lten ve Rehber'de. 

Mevzuat 
değişikliklerini 
kaç1 rmay1n. 
Yargı kararları, vergi , sigor
ta konusundaki son değişik
l ik ler, "Sorun Cevoployo
l ım"  köşesi Ekonomik Bü lten 
ve Rehber'de. 

Değişik 
sektörleri 
tan1y1n. 
Türkiye ekonomisinin deği
şik bir sektörünün kapsaml ı  
incelemesi "Haftanın  Sektö
rü " bölümünde. Değerle n -
dirmeler, mali  anal izler, kay
nak bi lgi ler ve u lus larorası 
i l işki leriyle bir l ikte. 

Tü rkiye'nin en çok satan 
haftal ı k  ekonomi gazetesi 

Profasyonellerle 
tan1ş1n. 
iş dünyamız ın  seçkin pro
fesyonellerin in çal ışma ha
yatına bakışları,  deneyimle
ri, hedefleri özel röportoj
lorlo Rehber'deki "Kopokto
ki Yönetici" sayfa ları nda. 

Hayata daha 
geniş bir aç1dan 
bak1n. 
Kültürden sanata, döviz dal
galanmalarındon yeni ürün
lere, bil im teknolojiden ku 
l is lerde konuşulanlara ko
dar çağdaş bir işadamının 
bilmesi gereken her şey, her 
hafta Ekonomik Bü lten ve 
Rehber'de. 

-· 





• •  
FREEDGM FOR CINEMA ROMANIA 

GLiSSANDO 

Yönetmen/DireclorMircea Daneliuc Senaryo/Screenplay:Mircea Daneliuc, based on the novel 
"The Man in my Dream" by Cezar Petrescu Görüntü Yön./Cinematography: Ca l in Ghibu 
Müzik/Music: Vasile Sırlı Oyuncular/Cast:Stefan lordacne, Ttra Vasilescu, lon Fiscuteanu, 
Constantin Dinulescu, Mihaela Nestoescu,  Rada lstrate, Victor lonescu, Camelia Zorlescu 
Yapım/Production Co.: Romania Fi lm Dünya Haldan/Export Agent: Romania F ilm, 25 M us Fucik 
St, Bucharest, ROM.ANIA ; Fax : ı ı ı 44 

ı 984 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 ı 50' 

O tuzlu yıl larda Romanya'nın faşistleşmesi kahramanın yaşam öyküsünde yansır . . .  Kumarda bir 
servet kaybeden kültürlü bir adam, artık bütün işe yaramaz vaktin i nörotik bir bunalım içinde 
geçirmektedir. Içine düştüğü uyuşuklukla her türlü felakete suç ortakl ığ ı  yapabilecek, şerefini 

hiç düşünmeden tehl ikeye atabilecek bir durumdadır. Dayanılmaz bir melenkolinin tutsağı olan 
Theaderescu,  gerçek ve hayal sınırlarının yitiri l ip kaybolduğu halüsinasyonlar içerisinde yaşamaktadır 
artık. Rüyalarında bile, sapiantı haline getirdiği ,  annesine çok benzeyen bir kadın resminin hayal i  ve 
sanki kaderinin haberci l iğini yapan esrarengiz bir adamın görüntüsü tarafından rahatsız edilmektedir. 
Rüyalarına giren bu adam, garip bir şekilde, varoluşunun kanıtıdır sanki. Bir arkadaşın ın sevgil is"i, 
dadı Nina'ylo sarsıcı karşılaşmaları , Theodorescu'nun kişi l iğinin esnekliğini bir kez daha kanıtlar. O 
her zamanki küstah edasıyla, sonunda Nina'yı arkadaşının elinden kapar. Yüzüne kazılı sefih bir 
yorgunluğun izlerini taşıyan, sosyal psikozlar, hezeyanlar ve içgüdülerin yönlendirdiği böylesine _bir 
dünyada herşey tesadüfiere bağlıdır kuşkusuz. Düşlerine giren adamla bir kumar masasında ka\şı 
karşıya gelen Theodorescu, şansının da yard ımıyla, yaşlı adamın elinde avucunda ne varsa 
kazanarak, onu intihara sürükler. F i lmi n son bölümünde yer alan Theodorescu ve ihtiyar adam 
Ordeanu'nun çihe intiharı, gerçekte Theodorescu'nun kendi özbenliğinin ve ihtiyar adamın varlığında 
canlandırdığı ikinci kişi l iğinin ortadan kaldırı lmasıdır. Bu tıpkı bir 'glissando' gibi ,  gerçekten düşe 
doğru son bir kaymadır . . .  

T he fascistizing Romania of the '30s is reflected in the protagonist's life story . . .  A learned man 
/osl o fortune in card-playing and now spends his time - his use/ess leisure - in o neurotic, 
meaningless life. He is o compromised person, an accomplice to any disaster, an account of 

his indalance. Tartured by exhausting spleen, o prey to hal/ucinations which make the limits of the 
real and the imaginary gel blurred and intermingled, Theadorescu is obsessed by o portraif which 
resemble very much his mather and o/so by dreams haunted by the lady in the picture and o 
mysterious old man, o messenger of his fate and, quite paradoxically, the only existential landmark 
to him. An explosive meeting with Nina, governess and /over of his friend, is yel anather 
canfirmation of his characteristic versatility. He virtually sleo/s N ina from his friend, /ike the 
cardchester he pretends to be. Everything looks quite accidental in o world ridden by social 
psychosis, deliri um and premonitions, whose face carries the stygma of dissoluting tiredness. The 
man in the dream becomes o real man. Helped by unexpected luck, Theodorescu wins at the card 
tab/e the /asi sovings af the old man, pushing him to commit suicide. The epilog, through the two 
suicides - that of old man Ordean u and that of Theadarescu - means in fact the annihilation af the 
hero's "se/f' and of his "double'. This /asi gliding from the real info the imaginary, /ike o violin 
'glissando' . . .  
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MIRCEA DANELIUC 

l 943 yıl ında Romanya'da doğdu. 
Bükreş F i lm Enstitüsünden mezun 
oldu. Okul yıllarında gerçekleştirdiği 
bir kısa filmden sonra, ı 975 yılında, 
genç Romen yönetmenlerine çağdaş 
filmler yapma yolunu oçon ilk konulu 
fi lmini yönetti . Daima çelimsiz 
konformizmin karşısında yer olan 
yönetmen, çalışmolorında izleyiciyi 
tekrar tekrar düşünrneğe ve 
değerlendi rrneğe yönlendirmeyi 
amaçladı. Gerek ulusal gerekse de 
uluslarorası eleştirmenlerden olumlu 
eleşti riler olan ve halkın do desteğini 
kozanan sanatçı, birkaç yıl içinde 
Romanya'nın bir numaralı yönetmenı 
konumuna erişti. 

Bom in Romonia, in 1 943. He is o 
graduate of the Bucharest Film 
Institute. After o short he made whi/e 
in school, he realized his first 
feature in 1 975 which opened the 
poth for the contemporary movies 
by the young Romanian directors. 
Always an enemy of feeble 
conformism, he has always aimed 
at making peaple re-think and re
evoluate. Within o few years he 
has enjoyed o spork/ing rise to the 

'' pasifian of the preseni number one 
Romanion director, by winning una
nimous praise from locol and 
international critics and the total 
support of the public at large. 

FiLMLERi / FIIMOGRAPHY 

ı 970 Dus·intors (short 1 kısa film) 
ı 975 long Drive 
ı 978 Speciol lssue 
1 980 Microphone Testing 
ı 98 ı  The Cruise 
ı 982 Fox Hunting 
ı 984 Glissondo 
ı 988 Jacob 



S INEMA YA OZGURLUK ÇEKOSLOVAKYA 

FREEDOM FOR CINEMA CZECHOSLOVA KIA 

KULAK 
UCHO 
THE EAR KAREL KACHYNA 

ı 924 yıl ında Vyskov'da doğdu. 
ı 947 ile ı 95 ı yıliiarı arasında 
Prag'ta FAMU F ilm Fakültesi'nde 
yönetmenlik ve_ görüntü yönetmenliği 
eğitimi gördü. lik filmleri öğrencilik 
arkadaşı Vojteck jasny ile ortaklaşa 
gerçekleştirdikleri belgesellerdir. 
Silah l ı  Kuwetler Stüdyoları için bir 
çok fi lm yaptıktan sonra, ı 959'da 
Barrandev Film Stüdyolarında 
çalışmaya başladı .  O zamandan 
beri Çekoslovakya'n ın en veriml i  
yönetmenlerinden bir i  oldu. 20 yı l  
yasak kalan "Kulak" fi lminden beri 
22 fi lm yönetti . 

Yönetmen/Director: Karel Kachyna Senaryo/Screenplay: jan Prochazka, Karel Kachyna Görüntü 
Yön./Cinematography: josef I l l i k Kurgu/ECiiting: Miroslav Hajek Müzik/Music: Svatopluk Havelke 
Oyuncular/Cast: Radek Brzobohaty, jirina Bohdalova, Gustav Opocensky, Miroslav Holub, Lubor 
Tokos, Borivoj Navratil, jiri Cisler Yapım/Production Co.: F i lm Studio Barrandev Dünya Haklan/ 
Export Agent: Czechoslovak Fi lmexpart, ı ı ı 45 Praha ı ,  Vaclavske nam. 28 Tlx : ı 22 259 ; 
Fax : 235 84 32 
ı 969 1 35 mm. 1 Siyah - Beyaz (B& W) 1 93' 

O layler tek bir gece süresince gelişir. Yüksek düzeyden bir hükümet görevl isi olan Ludvik ve 
karısı Anna, parti yetkilileriyle birl ikte katıldıkları resmi bir davetten aönerler. Davet s ı rasında 
Ludvik üstlerinin gözaltına al ınmış olduğunu öğrenir .  Güvenliğin kara l istesinde şimdi sıranın 

kendisine geleceğinden korkmaktadır. Eve döndüklerinae karı koca erekirikierin kesilmiş olduğunu 
görür, ki l itledikleri kapıyı açık bulurlar. Korkuları doruk noktabına ulaşmıştır. Ludvik tehl ikeli belgeleri 
yakar. Kesin gözüyle baktıkları tutuklanmaya hazırlanmanın acısı içinde Ludvik ve Anna birl ikte 
geçirdikleri -rınarı, amaçlarını ve yenilgilerini anımsarlar; bu arada kavga da etseler duygusal boğları 
ağ ır bosar. Derken mutlakta gizli bir dinleme aygıtın ı  - 'kulaijı' - bulmalarıyle yaşadıkları karabosan 
daha da derinleşir .  Bu sonun boşlangıcını göstermektedir. Gece yarısı çalan kapı paranoyaların ı  
gerçeğe dönüştürür . . .  

Bom in 1 924 in Vyskov. He studied 
direelian ond photogrophy ot the 
Film Faculty ol FAMU in Progue 

Korku ve kuşkunun, gerçekle düşün sımsıkı biraraya geldiği bir dramı aktaran KULAK hem korkutucu, 
hem de gece boyunca birbirlerini iterek sonunda yeniden birbirlerine sarılan çiftin öyküsüyle gülünç 
bir fi lm. Siv.ah ile beyazın en derin tonlarında çekilen KULAK, boskıcı atmosferleri ve tüyler ü rpertici 
bir gerilim havasını yansıtan yapısıyla sinemasal bir örnek oluşturuv.or. "Prag Baharı" coşkusunun 
sönmeye yüz tuttuğu \1ün lerde, l 969'da çekilen ve Sovyet işgalinden sonra 20 yıl süreyle rafa 
kald ırılan KULAK'ın yönetmeni Kachyna, "Bu, korku üzerine bir fi lm,"  diyor ve ironiyle ekliyor, "Eğer 
olaylar kurmaca degil de gerçek olsaydı ,  en uygun mekan ı 950'1erde Prag olurdu.' 

T he evenls lake ploce over the course of o sing/e night. Ludvik, o high-ronking governmenf 
bureoucrot, and his wife, Anno, return home from on officiol reception with porty dignilories, 
where Ludvik has leorned that his superiors have been deloined. He feors his name is nexl 

on security's black /isi. On orriving home the couple finds their electricity cut off, o nd o previously 
locked door open. Their poronoio mounls os Ludvik burns compromising documents. Through the 
ogony of preporing for Ludvik 's imminenl orresl, he and Anno look bock over their life together, their 
ospirolions, their foi/ingsi they quorrel, bul their emoliono/ bonds ho/d slrong. The terror of their 
nightmore �ks when tney li nd o bugging device - 'the eor' - hidden in their kitchen, signo//ing the 
beginning of the end. A ring of the doorbe/1 in the middle of the night roises the pulse ol their 
poronoio to the reolm of the reol. . .  
A toutly wound dromo of feor and suspense, of the reol and the imogined, UCHO is not only 
frightening bul often very funny os the po ir leor eoch other o port and c/ing lo eoch other desperotely 
os the night progresses. Shot in the most subtle shodes of black and white, il is cinemalico/Iy 
exomplary in ils conslruclion of oppressive ofmospherics and chilling suspense. 'This is o film obout 
feor', so�s director Kochyno obout UCHO whicli wos shot in 1 969 during the woning doys of the 
'Progue Spring' and instontly shelved for the next 20 years ofter the Soviet invosion. 'll the events 
were not invented and had reolly hoppened, ifs likely seliing would have been Progue in the Fifties", 
ironico/Iy poinls out Kochino. 

from 1 947 to 1 95 1 .  His firsl films 
were documentories in 
colloboration with o fellow studenf 
Voiteck)osny. After making several 
films for the Armed Forces Film 
Studio, Kackyno come to work for 
Borrandev Film Studios in 1 959. 
Since than he has become one of 
Czechoslovokio 's most prolific 
directors. Since 'The Eor" which has 
been shelved for fwenty years, he 
has made 22 features. 
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S INEMAYA OZGURLU K  ÇEKOSLOVAKY A 

FREEDOM FOR CINEMA CZECHOSLOVAKIA 

• 

TELDEKI TARLAKUŞLARI 
SKRIVANCI NA NITICH 
SKYLARKS ON A STRING 

Yönetmen/Direclor: j i ri Menzel Senaryo/Screenplay: Bohumil Hrabol, jiri Menzel ; odapted from a 
short story by Bohumil H ra bol Görüntü Yön./Cinemalography: Jaromir Sofr, Peter Cech 
Kurgu/Editing: jir ina Lukesava Müzik/Music: j i ri Sust Oyuncular/Cast: Rudolf Hrusinsky, Vaclav 
Neckar, Leos Sucharipo, J itka Zelenohorska, Nad'a Urbonkova, Jaroslav Satoransky 
Yapımcı/Praducer: Karel Kochman Yapım/Praduction Co.: Studios Barrandev Dünya Hakları / 
Export Agent: Czechoslovak Fi lmexport, lll 45 Praha 1 ,  Vaclavske nam. 28 Tlx : 1 22 259 ; 
Fax : 235 84 32 
1 969 1 35 mm. 1 Renkli-colar 1 1 00' 1 950'lerde Çekoslovokya'n ın Kladno kenti. Eski dönemin "burjuva unsurları' - entellektüeller ve 

küçük dükkan sahipleri - bir fabrikanın hurdalığında çalıştırılarak "yeniden' eğitilmektedir .  Arada 
sırada içlerinden biri "kaybolur", ama yine de durumların ı n gülünç tarafını gorebilmektedir. 

Yakınlarda bir yerde Batı'ya kaçarken yakalanan bir grup kadın vardır .  Görüşmeleri yasak olsa da 
genç ve hoşgörülü gardiyan Andel ("Melek") bazen buna göz yumar. Kendisi de evlenerek kendine 
göre "yeniden eğitmek" istediği bir çingene kıza aşıktır. Genç işçilerin kızlardan biriyle tanışmak aşık 
olması ve evlenme izni alabi lmesi mümkündür. Fakat evl i l iklerinin gerçekleşmesi için düşündüklerinden 
çok daha uzun bir süre beklemeleri gerekecektir . .  
Çekiminden 2 1  yıl sonra Menzel ' in TELDEKi TARLAKUŞLARI fi lmi sonunda rahan indiri ld i .  Bu, kendine 
özgü bir hava ve buluşlarla dolu, cesur ve tatlısert bir komedi .  Film Çek Sinemasının Altın Çağı'nda, 
Varşova Poktı güçlerinin ülkeyi işgal edişinden hemen sonra çekildi ve biter bitmez gösterimi 
yasakland ı .  1 989'un sessiz devrimi ise Menzel' in en usta komedisini özgürlüğe kavuşturdu. Fi lmin 
kendine özgü güncell iği ve iranisi ise zamanla daha da olgunlaşmışa benziyor. O eliili yıllarda 
gerçek, filmC:le anlatıldığından çok daha acımasız olsa da yönetmen olaylara bu gözle bakarak 
geçmişle uzlaşmaya hazır elini uzatıyor ve şöyle diyor: "Bence El l i leri çocuklukta yapılan aptalca 
hatalar saymalı ve gülüp geçmeliyiz, çünkü daima hata yapılır ve en iyisi onlara gülüp geçmektir.' 

T he Czechoslovokion fown of Kladno in the 1 950s. Former 'bourgeais elements' - intellectuols 
and owners of smail shops - have to be "re-educoted' throuoh compulsary monuol lobor in o 
factory scrapyord. Now and then one of them 'disopr.eors , but they are stil/ ab/e fo see the 

humorous side of their sifuafion. Neorby o/so work o group of women inferned for fempting fo flee fo 
the West. Although cantaci is forbidden, the young and toleranf guard Andel ("Angel"/ sametimes 
furns o blind eye fo if. He himself is in love with o gypsy whom he wanfs fo marry and "re-educote" 
in his own way. And so if is possible for one of the young workers to meet, fal/ in love and even gel 
permission fo marry one of the gir/s. Bul they have fo waif o good deal ionger than they expected 
before their morrioge can be consummoted . . .  
A full 2 1  years after if was made, Menzel's SKRIVANC/ NA NIT/CH is fina/Iy off the shelf. lt is o 
courageaus, bittersweet comedy of considerable charm and invention. The li/m was mode af the 
end ol the Golden Age of Czech cinema1 iusf after Warsaw Poct forces invaded the country, and 
as soan as if was finished, if was bannea. Tender revolution of 1 989 freed what proves to be 
Menzel's most sublime comedy, o film whose original topicali Iy and irony have only ripened with 
time. Though reality was much harsher in those Filties than is depicted in the film, precise/Y. by 
showing things in this WOY., the director ho/ds out his hands for reconciliafion and says: '/ had the 
impression we should smile af the Fifties, considering them si/Iy mistakes made in childhood, 
because mistakes have always been made and if is always good to smile ot them rather than to do 
something else. ' 
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JIRI MENZEL 

1 938'de Çekoslovakya'da doğdu. 
1 968 olayiarına yol açan kültür 
adamlarından biri olan yönetmen , i lk 
çıkışını 1 966 yıl ında 'Sıkı Gözetim 
Altındaki Trenler'le yaptı . En Iyi 
Yabancı F i lm Oskarı 'nı alan bu 
filmden sonra, tiyatro yönetmenliği, 
oyunculuk ve sinema alanında türlü 
çalışmalar yaptı . Bir çok film 
festivalinde ödüller kazanan eserleri 
onu Çekoslovakya'nın en önemli 
yönetmenlerinden biri konumuna 
getirmiştir. 

Bom in Czechoslovakio in 1 938. 
One of the intellectuals who 
prepared the way for the evenfs of 
of 1 968, he made his firsf 
oppeoronce as o director in 1 966 
in the film 'C/osely Watched 
Trains", for which he wos owarded 
an Oscar for the Best Foreign Film. 
After this he worked os an acfor 
and o director af stoge ploys, while 
al the same time engoging in 
voriaus types of film work. His films 
which won numerous owords in 
vorious film festivols made him one 
of the most impartant directors of 
Czechoslovakia. 

ÖNEMLi FiLMLERi / 
SELECTIVE FILMOGRAPHY 

1 966 Closely Wotched Trains 1 
Sıkı Gözetim Altındaki Trenler 

1 967 Capricious Summer 1 
Kapıisli Yaz 

1 969 Skylarks on o String 1 
Teldeki Tarlakuşları 

1 975 Seclusion Near the Forest 1 
Orman Yakınında inziva 

1 985 My Sweet LiHie Viiiage 1 
Benim Tatlı Küçük Köyüm 

1 989 The End of the Old Times 1 
Eski Günlerin Sonu 



S INEMA YA ÖZGURLUK YUGOSLAVYA 

FREEDOM FOR CINEMA YUGOSLA VIA 

PUSU 
ZASEDA 
THE AMBUSH 

Yönetmen/Director: Zivoj in Povlovic Senoryo/Sc�play: Zivoj in Povlovic Görüntü Yön. / 
Cinematogrophy: Milorod Joksic-Fondo Kurgu/Editing: Olga Skrigin Oyuncular/Cast: lvico Vidovic, 
Mileno Drovic, Slobodon Aligrudic, Severin Bijelic, Povle Vujisic, Drogomir Felba 
Yapım/Productian Ca.:Centor Fi lm, Belgrade Dünya Haldan/Export Agent: Cenlor Fi lm, Belgrode, 
Boriso Kidrico 7 1 , YUGOSLAVIA ; Tlx : 72844 ; Fax : 38 ll 332  1 39 
1 969 1 35 mm. 1 Siyah - Beyoz ·IB&W) 1 80' 1 945'te, 2. Dünya Savaşı 'nın sonunda, Yugoslavya'yı yeniden kurma yolunda esen romantik 

coşku rüzgarları genç kuşağı do etkilemiştir. Tokmo adı "Kargo' olon lvo büyük bir coşkuyla 
dostlarıyla birlikte siyasi toplantılara katı l ır . Yüksek omaçlarına erişme h ı rsı, onun gitgide daha 

yoğun toplumsol etkinliklere girmesine yol açar. Genç adamı üzen tek şey, kendisine verilen em i riere 
uyarak ünlü bir ovukotın kızı olon Milico ile orasındaki i l işkiye son vermek zorunda oluşudur. Kendini 
tümüyle devrime odamak isteyen lvo, OZNA'yo !Politik Güvenlik Polisi) g i rer. Yorucu bir takipten 
sonra, siyasi polis halkton düşman ve devrim karşıtı olduğu söylenen bir grubu yokolar ve acımasızca 
öldürür. Bu noktada lvo, 'halk hükümeti'nin yeni yetkili lerinin diğer yüzünü, koranl ık yönünü 
keşfetmeye ve ideallerinden kuşkulanmaya başlar. Bu yeni görüşlerinin etkisi ölümcül olacaktı r. . 
Bütün zamonların en iyi Yugoslov filmlerinden biri olarak ünlenen PUSU, 1 969'do çekildi . Aynı yıl 
Pulo Film Festivali 'nde çok başarılı bir gösterimden ve Venedik'te 'Altın Aslon"ı kazandıkton sonra 
gösterimi yasaklandı. Yirmi yılı aşan bir süreden sonra bu fi lmin, kolıcı sanatsal değeri ve ortan 
güncelliği ile başyopıtlığı tartışılmaz bir gerçek. PUSU, özlem içinde, neler olup bittiğ ini 
onlayamayon genç bir yüreği ezip geçen güçleri anlatorak etkisini pekiştiren, Yugoslov toplumu 
üzerindeki Stal in isi kalıntıları şiddetle kınoyan bir f i lm. 1 n 1 945, the romonfic enthusiosm which inspired the people fo work on reconsfructing the 

country of the end of the WW2 has not left the younger generafian of Yugoslovs unfouched. 
lvo, known os 'the Crow', enthusiosficolly porficipofes in politicol meetings with his friends, 

becoming even more sociolly active in his arnbitian fo reoch higher goals. His only frustrotion is that 
he has to break oH his relotionship with Milico, the doughter of on importon/ lowyer, si nce he has 
been explicitly ordered fo do so. W anting fo integra/e himself foto/Iy in the ronks of the revolution, 
he ;oins the OZNA IPoliticol Security Po/ice). After on exhousfing chose, the polificol po/ice copfure 
o group of so-cal/ed enemy and onfi-revolutionory chetniks and proceed fo brutolly murder them. At 
this poinf /va sfor/s discovering the other, dorker side of the new outhorifies of 'the people's 
government' and sforfs doubting his idea/s, o focf which has fatal repercussions for him . . .  
Accloimed os one of the greatesf Yugoslovion films of all time, ZASEDA wos shot in 1 969 and the 
same year, ofter o very successful presen/ofian of Pulo Film Festival and wining the coveted 'Golden 
Lion' of Venice, if wos prohibited from public viewing. More than twenty years /afer we are ossured 
of ifs permenant orlisfic value and the foct that ZASEDA is even more relevonf taday than before. 
The film is o very bitter denunciofion of the Stalinisi legocy on Yugoslovion society that drows i fs 
potency from i ts evocotion of larger forces woshing over o yearning, non-comprehending young 
hearf. 

ZIVOJIN PAVLOVIC 

1 933 'te Sobac'to doğdu. Belgrod 
Güzel Sonotlar Akademisi 'nden 
mezun oldu ve omatör filmler 
çekerek, kuramsal ve eleşti risel 
eserler vererek sinema üzerine 
çalışmaya başladı .  1 962'de ilk orta 
uzunlukta konulu f i lmini 
gerçekleştird i .  Bunu ertesi yıl bir 
başkası takip etti. 1 965'te i lk uzun 
metraj konulu fi lmini yönelti . Daha 
sonraki çalışmalarıyla, 1 967'de 
Berl in'de 'Gümüş Ayı' ,  1 969'do 
Venedik'te "Altın Aslan" ödüllerini 
kazondı . . içlerinden birini 
beyazperdeye uyorlqdığı birçok 
roman yazmıştır. En ünlü Yugoslov 
yönetmenlerden biridir. 

Bom in 1 933 in Soboc. He 
graduoted from Belgrade Acodemy 
of Aris and sforted fo work in 
cinemo with omaleur films and o 
series of theoreficol and critica/ 
work. In 1 962 he mode his firsf 
medium length feofure film. He 
followed if next year with anather 
one. In 1 965 he realized his firsf 
full length feofure film. He received 
Silver Beor in Berlin 1 1 967) and 
Golden Lion in V en ice 1 1 969) with 
his loter work. He is o/so the outhor 
of severol novels, one of which he 
odopted fo screen. He is one of the 
most fomous Yugoslovion directors. 

FiLMLERi / FILMOGRAPHY 

1 965 Neprijotlj 1 Düşman 
1 966 Povrotok 1 Dönüş 
1 967 Budjenje pocovo 1 

Forelerin Uyanışı 
1 967 Kod budem mrlov i beo 1 

Ölüp Rengim Saiduğunda 
1 969 Zosedo 1 Pusu 
1 970 Crveno klosje 1 Kızıl Boşakla ı 
1 973 Let mrlve plice 1 

Olü Kuşun Uçuşu 
1 977 Hojko 1 Av Sürme . 
1 980 Dovidjenjo u sledecem rolu 1 

Gelecek Savoşa E lveda 
1 983 Zodoh telo 1 Vücut Kokusu 
1 987 On the Road lo Cotongo 1 

Kotango Yolunda 
1 99 1  Week-end 1 Hafta Sonu 
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SiNEMAYA ÖZGÜRLUK BULGARiSTAN 

FREEDOM FOR CINEMA BULGARIA 

TUTSAK BALON 
PRIVURZANIJAT BALON 
THE CAPTIVE BALLOON 

Yönetmen/DirectorBinko Sheliozkovo Senaryo/Screenplay:Christo Go nev, jordon Roditshkov 
Görünlü Yön./Cinematography: Emi !  Wogenstein Müzik/Music: Simean Pironkov Oyuncular/Cast: 
Grigor Vochkov, Georgi Koloj9ncev, Ivan Brotonov, Georgi Porzolev Yapım/Praduction Ca.: Sofio 
Feoture Fi lm Studio Dünya Holdan/Expart Agent: Bulgorio Fi lm, Rokovsky St. 96, ı 000 Sofio, 
BULGARIA ; Tlx : 22447 
ı 967 1 35 mm. 1 Siyah - Beyoz (B&W) 1 98' 
• 

1 kinci Dünyo Sovoşı sırasında Bulgaristan.  Bir Romen kasabası olon Ploiesti'de, uçok hücumuno 
karşı sovunmodo kullanılan bir bölon iplerinden kurtulur ve dağlardaki bir Bulgar  köyünün 
semalarında süzülmeye başlar. Onceleri, şaşkınlığa uğrayan ı<:öy sakinleri dona sonra bu 

konuda ne Y.OfJ.OCoklorını düşünmeye boşlorlor. Ve çok geçmeden1 bOlonu kendi omaçlarına uygun 
bir biçimde kullanma yolunu bulurlar. Değerli bir ipekten yapılmış ou bolonu aşağıya indirip 
kumaşındon gömlek yopmoyo karar verirler. Köydeki hayvonlar olacakları h issedip, ' i lk tanrıları korku 
yorottı" sloganı çerçevesinde, konuyu kendi oralarında tortışırlo r. Derken, bolonun do konuşabildiği 
ortoya çıkar ve balon, kalamayacağını çünkü Arşimet kurallarına uymak zorunda olduğunu söyler. Bu 
sıroda genç bir kadın koşmaya başlar .  Iyi huylu balon uzaklaşmaya boşlayıneo köyün erkekleri 
f)eşine oüşerler. Bu hararetli kovolomoco sırasında açılan ateşte koşan genç kadın vurularak ölür. 
Balon, komşu köye sürüklendiğinde de benzer bir korku ve şaşkın l ık uyondır ı r  ve iki toplum orasında 
bir savaş çıkmasına neden olur. . .  
Fi lmi n sonunda insanlar ı 00 kırbaç yemeye mahkum edi l i rler. B u  cezanın nedeni kodın ın öldürülmesi 
değil, özgürlük sembolü olon bu balon tarafındon yönlendirilmiş olmalarıdır. Bu idealist bolonun 
koçınılmaz sonu, 60'Iı yıl ların yok edici politik ve sosyol havasını yansıtması açısından oldukça 
semboliktir. Bu nedenle Bulgaristan' ın ünlü kadın yönetmeni Binko Sheliozkovo tarafındon ı 967'de 
gerçekleştirilen bu metaforik fi lmini yalnızca bir hafta gösterildikten sonra, Bulgar yetkili ler tarafındon 
orşive kald ırılarak, ı 989 Berlin Fi m Festival i 'ndeki gösterimine değin ortalıkta gözükmemesi, hiç te 
şaşırtıcı değildir. Yetkili lerin ifadelerine göre, fi lmin yasaklanma neoeni filmdeki kişilerin çılgın 
yabaniler gibi yonsıtılmosıydı .  8 u/gorio during the Second World Wor. In the Romanion town of P/oiesli o borroge bolloon 

has broken /oose from ils onchoroge. The bolloon soan floots over o Bulgarian viiiage in the 
mounloins. At first it inspires owe in the inhobitonts and the start/ed peosonls discuss whot to 

do. But it does not toke long before they are scheming obout how it can be exploited for their own 
purposes. The bolloon is mode of voluoble si/k, so they decide to bring it down and moke new 
shirls from it. The animo/s in the viiiage feel whot is coming and discuss the issue among themselves 
lunder the motto: "feor creoted the first gods"). lt turns out that the bolloon can to/k and exploins that 
he con't stoy becouse he has to obey Archimedes Law. At that moment o y_oung womon breaks info 
o run. The good-notured bolloon /eoves and the men from the viiiage sel off in pursuit. In the heot of 
the chose tfıey shoot and kil/ the running womon. The bolloon couses o greot consternotion when it 
drifts owoy to o neighbouring villoge, ihereby provoking o wor between the two communities . . .  
A t  the end of the film, the people were sentenced to one hundred loshes, not becouse they have 
kil/ed the womon but becouse they ollawed themse/ves to be monipuloted by o symbol ol freedom. 
As the eventuol fote of the lofty bolloon is symbolic of the destructive politicol and social elimale of 
the Sixties, it is hordl).' surprising thot1 ofter o one week run, this metophoricol film shot in 1 967 by 
Binko Zhelyozkovo, Bulgorio 's best known womon director, wos she1ved by the Bulgarian 
outhorities, not to surfoce ogoin until the 1 989 Berlin Film Festival. According to the officiols, the film 
wos bonned becouse the people in it were portroyed os foo wild. 
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BIN KA 
SHEUAZKOVA 

ı 923'de Svilengrod'do doğdu. 
ı 942'de ihtilal yanlısı 
davranışlarındon dolayı kamu 
sektöründe çalışması yasaklandı ve 
orta okul d iplaması iptal edildi. Anti· 
faşist dayanışma hareketlerine 
katı ldığı için sık sık hapse atıldı. 
Sofyo'doki Dromo Okulu fi lm 
yönetmenliği bölümünden ı 953'te 
mezun oldu. l 954'ten beri 'Sofyo 
Konulu Film Stüdyosu"ndo çalışan 
yönetmen Bulgar sinemosının en 
önemli isimlerinden biridir. 

Bom in Svilengrod in 1 923. She 
wos bonned from working for the 
stote in 1 942 for revolutionory 
ogitotion and her secondory school 
certificote wos no fonger 
recognised. She took port in the 
onti-foscist resistonce and wos 
orrested frequently. She groduoted 
in film directing from the School for 
Dromo in Sofio in 1 953. She has 
worked for the Sofio Feoture Film 
Studio since 1 9.54. She is one of 
the most importont directors of the 
Bulgarian cinemo. 





Bi R ÜLKE - B i R S iNEMA: POLONYA POLONYA - DANiMARKA - FRANSA 

A COUNTR Y-A CINEMA: POLAND POLAND - DENMARK - FRANCE 

CENNETE 300 MiL 
300 MIL DO NIEBA 
300 M/LE S TO HEA VEN 

Yönetmen/Director: Maciej Dejczer Senaryo/Screenplay: Cezary Harasimowicz, Moc_iej Dejczer 
Görüntü Yön./Cinemalography: Krzysztof Ptok Kurgu/ECliting: Jaroslaw Wole·ıko Müzik/Music: 
Michal Lorenc Oyuncular/Cast: Wojciech Klata, Rafal Zimowski, Ka ma Kowa ewska, Jadwiga 
jankowska-Cieslak, Andrzej Mell in ,  Adrian na Biedrzynska Yapım/Production Ca.: Polish Fi lm 
Producers' Corporation Fi lm Studio TOR (Warsaw), Lise Lense Maller Film (Copenhagen), Trans 
Europe Fi lm (Paris), Zespoly Polskich Producentow Filmmowych Dünya Haldan/Expart Agent: 
Amorces Diffusion 4, Square St. lrene, 750 ll Paris, FRANCE ; Tlx : 643486 ; Fax : 40 2 1  07 24 
1 989 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 9 1 ' 

J edrek ve Grzes ai leleriyle birl ikte acınacak koşullar altında yaşamaktadı rlar . Tarih öğretmeni 
olan babaları politik nedenlerden ötürü 1 982'de istifa etmek zorunda kalmıştır. Adam, 
yetkili lere yakalanana kadar, yasadışı işlerde çalışarak ailesinin geçimini sağlar. Durumları iyice 

umutsuz bir hal alınca, iki çocuk büyük bir kamyonun şasisinin altına g izlenerek Danimarka'ya 
kaçmaya ve orada çalışarak a ilelerine para göndermeye karar verirler. Ozgürlüğe doğru serüven 
dolu kaçışları başanya ulaşır ve Danimarka'da bir mülteci kampına yerleştirilirler . Karınları aç olsa da 
yaşama sevinciyle doludurlar . Palanya Kansolosluk yetkili lerinin baskı larına karşın ülkelerine dönmeyi 
reddederler. Polanya'da anneleri oğullarının Polanya'ya geri gönderilmesini sağlayacak resmi bir sı
n ı rdışı etme belgesini imzalamayı kabul etmeyince çocukların velayeti a ileden al ın ı r .  Ancak bir Noel 
akşamı anne çocuklarıyla telefonda konuşma olanağı bulur . . .  
Konusunu, 1 985 yılında bir kamyona saklanarak Polanya'dan isveç'e kaçan 1 2 ve 1 5  yaşındaki 
Zielinski kardeşlerin gerçek öyküsünden alan fi lm, göç ve "gitmeli miyim, kalmalı mıyım?' sorusu 
üzerinde yoğunlaşıyor. Bu fi lmiyle bir "Felix" ödülü kazanan yönetmen Dejczer "Uzun süredir 
özgürlük üzerine bir fi lm çekmek istiyordum,' d iyor. "Bu yapmak istediğim tek (i lmdi; diğer herhangi 
bir tilm ise uzlaşma hatta kişisel bir taviz sayılacaktı. Zielenski kardeşlerin 1 985'te kaçmayı 
başarabilmeleri ve bunu yaparken yaln ızca kendi yaşamlarını tehlikeye atmaları beni çok etkilemişti. 
Kaçışları ne bir uçak kaçırma olayıyd ı ,  ne de bir şanta j .  Ben de seyircileri etkileyip onları 
büyüleyecek bir film yapmak istedim . " 

J edrek and Grzes live in apo//ing social conditions with their porenis because their father, a 
history teacher, was forced to give up his posilion for political reasons in 1 982. The man 
finds himself working at illegol jobs in order to support the family - that is, un til the authorities 

find it out. The si tualian becomes hopeless, so the two bo>;s decide to h ide under the chassis of o 
large truck, escape to Denmark and support their parenis financio/Iy from there. Their adventurous 
escape to freedam is successfu/ and they are brought to o Danish refugee camp_, slarving bul 
exhifarated. Harassed by the Po/i sh cansular authorities, they refuse to retum to Po/and. Back home, 
their mather refuses to agree to an official deportation order which would send her sons back to 
Po/and and the parenis are therefore denied custody of their children. On Christmas Eve, however, 
the mather is ab/e to ta/k to her children on the phone . . .  
Based on the frue sto:y of the 1 2 and 1 5-year-old Zielinski brothers who escaped from Po/and fo 
Sweden hidden inside o fruck in 1 985, tlie film dea/s with emigrafion and the quesfion: "Should 1 
stay or go?". '/ had wanted fo make o film about freedam for o long time', says director Dejczer 
who was awarded o 'Fe/ix' for this Film. 'This was the only film 1 wanted fo make and any other film 
would have meant a compromise - even o personal compromise. 1 was fascinated by the fact that 
the Zielinski brothers were ab/e ta escape in 1 985 and that no lives were endangered except their 
own. Their escope had nothing ta do with hijacking or blackmail. 1 simply wanted to make o Film 
which would move and enthrci/1 audiences. '  
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MACIEJ DEJCZER 

1 953 yıl!_nda Gdansk'da doğdu. 
Gdansk Universitesi'nde Edebiyat ve 
Leh Dil i eğitimi görmüş ve bir 
yönetmenlik kursundan mezun 
olmuştur. Eğitimi sırasında çeşitli 
ödüller kazanan kısa metra j l ı  filmler 
yapmıştır. Krzysztof Kieslowski'nin 
asistanl ığını yapmış, ve Krzysztof 
Zannussi 'nin yönetmenliğini yaptığı 
TOR stüdyolarında çalışmıştır. 
"Cennete 300 Mil" ilk konulu fi lmidir. 

Bom in 1 953 in Gdansk. He 
studied Polish and Literature at the 
University of Gdansk { 1 978) and 
graduated from o caurse in 
directing. During his studies he ma
de several award winning short 
films. Assistant fo Krzysztof 
Kieslowski, since then has worked 
at the TOR Studio which is directed 
by Krzysztof Zanussi, '300 Mi/es ta 
Heaven' is his first feature Film. 



BIR U LKE - B IR  S INEMA: POLONYA POLONYA 

A COUNTRY - A CINEMA: POLAND POLAND 

YlLlN KAHRAMANI 
BOHATER ROKU 
HERO OF THE YEAR 

Yönetmen/Director: Feliks Faik Senaryo/Screenp!ay: Feliks Faik Görüntü Yön./Cinematography: 
Witold Adarnek Kurgu/Editing: lucja Osko Müzik/Music: Jan Kanty Pawluskiewicz 
Oyuncular/Cast: Jerzy Stuhr, Mieczyslaw Franaszek, Katarzyna Kozak-Paszkowska, Piolr Machalica 
Yapım/Praduction Ca.: Polish Corporation for Fi lm Produclion "Zespoly Fi lmowe', Fi lm Unit 
'Perspektywa' Dünya Haldan/Expart Agent: Fi lm Polski, 6/8 Mozowiecka, 00-048 Warsaw, 
POLAND ; Tlx : 8 ı 3640 
ı 986 1 35 mm. / Renkli.Color / .ı ı 5' 

B ir skandal yüzünden ı 98 ı 'de televizyondaki görevinden uzaklaştırılan Ludwik Danielak 
eğlence programı sunuculuğu işine geri dönmeyi düşlemektedir . Ilginç insanları lanılacağı 
'Yılın Kahramanı' adlı bir propaganda lurnesi hazırlama fikriyle ortaya çıkar. Gösterinin 

yıldızını bile bulur; bu bir gaz kaçağını haber vererek bir aparlman dolusu insanın yaşamını kurtaran, 
kendi halinde bir dükkan sahibi Zbign iew Tataj'dır . Yetki l i ler bu tasarıyı destekleyince, Danielak Ta
laj'la bütün Polanya'yı kapsayan halka açık sohbet toplantılarına başlar. Fakat üst kademelerde 
yapılan bir şike işleri karıştım ve dükkan sahibi yavaş yavaş ne televizyonda ne de halk arasında 
gerçekleri söyleyemeyeceğin i  anlar. Gösteriden ayrılmaya kalkınca Danielak önce ona şantaj 
yapmaya çalışır, derken kendisinin de bir kurban haline geldiğini farkeder . . . 
F i lmin konusu açıkça yalancıların dürüstlüğü yönlendirmesi. Dayanışma'n ın gölgesi ve başrol 
oyuncusu Stuhr'ın kuşkulu geçmişi fi lmin öyküsüne rahatsız edici bir fon yaratırken fi lmin sonunda 
oldukça sert suçlamalara rastlıyoruz. Yönetmen Faik'ın 'hareketli diyalog" tekniği bir kez daha öne 
çıkarken, şaşılacak denli sabit tutulan bir el kamerası konuşan, tartışan karakterleri koridorlara, 
odalara girip çıkarken izliyor ve senaryonun önemli noktalar ın ı muhteşem bir karmaşa içinde 
biraraya getiriyor . 

L udwik Danielak, sacked from Television in 1 98 1  becouse of o scondal, dreams, of coming 
bad ta his ;ob of an entertainer. He comes with the idea of arranging o series of 
propaganda roadshows eniit/ed "Hero of the Year", which is meant to preseni outstanding 

peap/e. He even finds the sfor of his show, Zbigniew Tata;, o quiet storekeeper who saved an 
apartment black by alerting peap/e abaut o gas-leak. The authorities support that initiative and 
Danielak sets out on o tour of public discussions with Tatai all over Po/and. But chicanery at the tap 
confuses the issue and the storekeeper slowly realises that he wi/1 not be allawed to ta/k truthfully, 
either on TV or in public. When he threatens to walk out, Danielak first tries to blackmail him info 
staying, then realises that he has himself been the victim of manipulation as well as i ts perpatrator . . .  
C/early the theme is the manipulation of the decent by the unscrupulous. The shadow of Solidarity 
and lead oc/or Stuhr's dubious post provides o nagging backgraund la the story of the film, which 
fina/Iy comes out with some pretty tough accusations .  Director Falk's technique of "dialogue in 
motion' is again much ta the fare, as o dazzlingly secure hand-he/d camera follaws the gabbling, 
arguing characters as they flit through rooms and corridors, culminating in o ra/Iy which brings 
together all the script's critica/ barbs in o great scene of hyped-up ballyhoo. 

FELIKS FALK 

ı 94 ı 'de Polonya'do 
Stanislawow'da doğdu. Varşova 
Güzel Sanatlar Akademisi Resim bö
lümünü ı 966'da bitirdikten sonra, 
ı 974'de Devlet Tiyatro F i lm ve 
Televizyon Akademisini bitird i .  
ı 973'te i l k  uzun metraj l ı  f i lmini 
yaptı . Uç oyunu Polanya'da sahneye 
kondu ve TV'de gösteri ldi . 80'1erde 
birçok konulu fi lmin senaryosunu 
yazdı .  

Bom in 1 94 1 in Stanislawow, 
Po/and. He completed his studies at 
the Painting Faculty of the Academy 
of Fine Aris in Warsaw in 1 966, 
and later at the State Theatrical, 
Film and Television College { 1 974). 
In 1 973 he made his first feature 
film. He is outhor of three dramas 
presented in theaires and Polish TV. 
He wrote several seripts for feature 
films in the BOs. 

FiLMLERi / FIIMOGRAPHY 

ı 973 Nocleg / Geceyi Geçi recek 
Bir Yer (TV film) 

ı 975 Obrozki z zycia / 
Yaşamdan Görüntüler 

ı 976 W srodku lota 1 
Yaz Ortasında 

ı 977 Wodzirei 1 En iyi Köpek 
ı 979 Szansa / $ons 
ı 98 ı Byl Jazz / Elveda Caz 
ı 984 ldol / Ilah 
ı 986 Bohater roku 1 

Yıl ın Kahramanı 
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KORKU DURUMU 
STAN STRACHU 
STA TE OF FEAR 

Yönetmen/Director: jonusz Kijowski Senaryo/Screenplay: Cezory Horosimowicz, jonusz Kijowski 
Görüntü Yön./Cinematography: Przemyslow Skwirczynski Kurgu/Editing: Agnieszko Bojonowsko 
Müzik/Music: Grzegorz Ciechowski Oyuncular/Cast: Wojciech Molojkot, Anno Mojcher, Henryk 
Tolor, Moniko Niemczyk, joonno Trzepiecinsko, jan Mochulski, Piotr Mocholico, Morcin Transki 
Yapım/Production Co.: Polish F i lm Producers' Corporation Fi lm Unit OKO Dünya Haklan/Export 
Agent: Fi lm Polski, 6/8 Mozowiecko, 0(){)48 Warsow, POLAND ; Tlx : 8 1 3640 

1 989 / 35 mm. / Renkli-colar / 1 26' 

A ralık 1 98 1  . Eski bir parti eylemcisinin oğlu ve devlet güvenlik seNisinde çalışan bir 
binboşın ın karde i olon ünlü oyuncu jonek Molecki, Polanya'da sıkı yönetimin ilonıylo, 
karı şmak istem�ği politik olov.lorın çalkanlısına kopı l ı r .  Hapisteki bir arkadaşın ın bavulunu 

saklar ve yakalanıp tutuklanıneo do korkmasına rağmen susmoyı tercih eder. Serseri bir gencin 
yardımıyla hapisten kaçar. Kocası hopiste olon Ewo'nın evinde kal ı r  ve onun bir hain olduğunu 
onlomoaon kadına aşık olur. Bir kez daha tutuklan ı r  ve daha sonra of kopsamında serbest bırokı l ır . 
Meşum bavulu tiyatronun badrumundan al ı r  ve bir zamonlar kendisine verilen adrese götürür . . .  

"Tomosz Okanski 'nin bavulu nerede?" d iye bağı rır Güvenl ik Pol is i .  Düşünceler sorgulanan adamın 
gözünden f i lm şeridi gibi geçmektedir: boyun eğip konuşmalı m ı ,  yoksa korkusunu kontrol altında 
tutabi lecek midir? Sonunda cevap verir: "Ne bcivulu?" Bu ondan itibaren filmi n kahromanı aynı 
tümceyi tekrar edecektir .  Film aranon bovu lun içindekileri hiç bir zaman göstermez, oma büyük bir 
inondır ıc ı l ıklo korkunun yerini cesaret ve güce bırakmasın ı ,  kişin in kendine güveni ortarken kasıtl ı bir 
direncin umutsuzluk ve k:oyıtsızlığı fethedişini anlatır. KORKU DURUMU uyanışın acılarını, insanın 
inancını ve kendine saygısını yeniden kozanmasını ele olon bir fi lm .  Fi lmeeki olaylar aşırı soyılacak 
ortamlarda yer olmakta ve film tıpkı_yonsıttığı dönem gibi hızlı tempolu, zalim ve saldırgan. Kişinin 
kendin i  oldatması için zaman yok. Tek umut kahromanın yeniden kazandığı ve bedelini ödeyeceği 
özgürlük. 

D ecember 1 98 1 . }onek Molecki, o well-known stoge oclor, son of on old Po[ly ocfivisf and 
brother of o mojor in the sfofe security service, gefs cought up in the whirl of polificol even/s 
when morfiol low is declored in Po/and · evenfs in which he wonted lo remoin uninvolved. 

He hides o suifcose for o joiled colleague and, os o resulf, is orrested himself bul soys nothing despile fis feor. With the help of o devious youth, he monoges to escope from prison. He hides of 
the home of Ewo, whose husbond has o/so been joiled, ona fo/ls in love with her, unowore that she 
is o froilor. Once ogoin, he is orrested and loter releosed under the omnesty. He fetches the 
ominous suifcose from the bosemenf of the theafer and tokes il fo the address he wos once given 
"Where is Tomosz Okonski 's suifcose?" the Security Palice officer borks out. Thoughts moke the 
inferrago/ed mon's heod reel: has he fo copitulote and speok or wi/1 he control his feor? Finolly, he 
replies: "Whot suifcose?" From that moment on, the protogonisf of the film wi/1 repeol this senfence. 
Tlie film never reveo/s the canlenf of the much-sought-for suilcase, bul convincingly shows feor giving 
woy fo couroge and moral strength while feeling good of himself and deliberole resislonce 
vonquishes despoir and opothy. STAN STRACRU is o film obout the poins of owokening, regoining 
one's foith and self-esfeem. The ocfion of the film is set in exfreme siluofions and the film is 
fost-poced, brutol and oggressive, os wos the period shown. There is no ploce left for se/f
decepfion. The only hope is regoined freedom, for which the hero has fo pay deorly. 
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JANUSZ KIJOWSKI 

1 948'de .. Szczecin'de doğdu. 
Varşovo Universitesi'nde tarih, 
Paris'te "Ecole Protique des Houtes 
Etudes"de sanal tarih i eğitimi gördü. 
Daha sonra Polanya'da Lodz 
Sinema TV ve Dromo Okuluno 
devam elli. Öğrenci l ik yıllarında film 
eleştirmeni olarak haftal ık "Kulturo" 
dergisinde çalışmalarını sürdürdü. iki 
öğrenci f i lminden sonra, d iplama 
fi lmi 'ZK Sierodz"ı çekti .  1 977'de 
gerçekleştirdiği "Index" i lk konulu 
fi lmidir . Bu ve daha sonra yaptığ ı 
Hlmlerle gerek Polanya' do, gerekse 
de uluslarorası festivallerde çeşitli 
ödüller kazandı. 

Bom in 1 948, Szczecin. He 
studied history ol Worsow University 
and the history of ort of Ecole des 
Houfes Etudes Protiques in Paris 
before becoming o studenf af the 
Film, N and Dromo School in Lodz, 
Po/and. As o studenl he confributed 
lo the weekly 'Ku/tura" os film 
reviewer. After fwo studenf movies, 
he mode his dip/oma Film 'ZK 
Sierodz" in 1 976. In 1 977 "Index' 
morked his feoture-film direcforiol 
debut. With this and fallawing films 
he received o number of prizes in 
Polond and infernofionol film 
fesfivols. 

FiLMLERi / F/LMOGRAPHY 

1 97 4 While W e Would Like to 
Cross the Atlantic 
Across the Mantenegra 

1 976 ZK Sierodz 
1 977 1ndex 
1 979 Kung·fu 
1 980 Voices 
1 982 Before the Boııle 
1 986 The Mosquerode 
1 989 Stote of Feor 



B IR  U LKE - B I R  S INEMA: POLONYA POLONYA 

A COUNTRY - A CINEMA: POLAND POLAND 

ASKlDA 
W ZAWIESZENIU 
SUSPENDED 

� - -

Yönetmen/DirectorWoldemar Krzystek Senaryo/Screenplay: Molgorzoto Kopernik, Woldemar 
Krzystek Görüntü Yön./Cinematography: Dariusz Kuc Kurgu/Editing: Krzysstol Osiecki , Ewo Szulc 
Müzik/Musicjerzy Sotanowski Oyuncular/Cast:Krystyno Jando, Jerzy Rodziwillowicz, Slowo 
Kwosniewsko, Andrzej Lopicki, Boguslow Li nda, Bozeno Dykiel Yapımcı/Praducer: Michol Zoblocki 
Yaı:ıım/Praduction Ca.: Film U nit 'ZODIAK' Dünya Haldan/Export Agent: Fi lm Polski, Mozowiecko 
6/8, 00048 Warsow, POLAND ; Tlx : 8 1  3640 
1 986 / 35 mm. / Renkli.Color / 92' 

K onu, 1 950'I i yı l ların başında, Polanya'da katı Stolinci baskının egemen olduğu dönemde 
geçer. Eski bir asker olon Mareel Wysocki 1 949 ı l ında haksız yere ölüm cezasına 
çarptırılm ıştır. Anno, Kuzey eyoletlerindeki bir koso�do hemşirelik yapmaktadır. Moreel ve 

Anno savaş sırasında tonışıp birbirlerine aşık olmuşlardır. Marcel, hapisten kaçıp  Anno'n ın 
bodrumundo saklanmaya başladığında yeniden biroraya gel irler. Anno kendini tümüyle, yaygın 
Stolinizmin kotıloştı rdığı Polanya yaşam tarzı içerisinde oldukça güç bir amaca, Moreel ' in sırrın ı  
saklamoya adar. Yıllar geçtikçe Moreel g iderek bir varoluş depresyonuna soplonmoktodır. Bu arada 
Anno hamile kalır ve Morcel' i korumak için çocuğunu gizlilik içinde dünyaya geti rir . Bu 'yeraltı 
yaşamı' 1 956'do Moreel'in yakalanmasına değin sürecektir . .  
Tüm klasik trojedilerde olduğu gibi , bu  aşk ve özveri dolu duygusol dromdo do, kahromonlar artık 
hiçbir beklentileri kolmodığını açık seçik gördükleri onlarda bile mücadelelerini umutsuz bir 
kararlıl ıkla, tek başlarına sürdürürler. Fi lm yüzeyde, yeryüzünde birbirlerinden başka kimsesi olmayon 
iki kişinin aşk öyküsü, saklanmakta olon bir adamın incelenmesi gibi görünür. Baskıcı bir p<:>litik sistem 
içerisinde yer olon öykü, gündemde olması gereken esas konuları do ustalıkla ve dolayi ı olarak 
belirtebi Imiş . Filmi n esas duygusol yoğunluğu, ön planda sörünen olayların ardına gizlenen 
sorunların, tilm içerisinde, ancak sezilebilen bir motif

l 
görunmez bir alt tema oluşturmasıyle 

sağlanmıştır. Bu açık seçik belirtilmeyen mesa/· lar, Po anya'da uyanmaya başlayon değ işim ve sosyal 
gelişme gerekli l iği bilincinin gerçekleşmesi yo undo genç yönetmenler kuşağı orasındaki karorlığı 
göstermektedir sanki. 

T he plot is set in the early 1 950's during o period of harsh, Stalinisi oppression in Po/and. 
Mareel Wysocki, o former army_ officer, is uniustly sentenced to death in 1 949. Anna is o 
nurse in o town in the Western Provinces. Mareel and Anna met and fe// in love during the 

war. They are reunited when Mareel escapes from prison and seeks shelter from the po/ice in her 
bosement. Anna devates her life to his seeret survival, o tremendously difficult task si nce Stalinism 
seems to have solidified and pervaded all of Po/ish life. Years pçıss and Mareel sinks deeper and 
deeper info existential depression. Anna becomes pregnanf and gives birth to their child in secrecy 
to profeel Marcel. Their underground life losts until 1 936, when Mareel is fina/Iy orrested agoin . . .  
In this maving droma of love and sacrifice, as in all clossical trogedies, the heroes carry on their 
solitary sfruggle with desperale determination even when it becomes obvious that theY. cannot hope 
to succeed. The film seems /ike o study of o man in h id ing and the story of the love of two people 
daamed to eoch other who have nobOdy else on earth. Contained by o pervasive political Sf'Siem, 
this narrative stays tel/ing, while the bigger issues at stake are subt/Y. and indirectly indicated. These 
concealed issues become an invisible subtheme, o slightly detecteCI motive under the surfoce, that 
generates much of the film's emotionol energy. One lee/s thot these undeclared messages are aimed 
ot the awokening owareness of the need for change and social improvement, which the young 
generolian of Po7ish filmmakers seems committed to help materiolize. 

WALDEMAR 
KRZYSTEK 

1 95 3  yılında Swidnico, Polanya'da 
qoğdu.  1 977 yıl ında Wroclow 
Universitesi ,  Dil Bi l imleri Bölümü'nde 
ve Kotowice'de Silesiian 
Üniversitesi 'nde Radyo ve Televizyon 
Bölümü'nde öğrenim gördü. Çeşitli 
oyunlarda artok yazarlık yaptı ve i lk 
filmi 'Kinskip'in Polanya Televizyonu 
için bağımsız yopımcıl ığını üstlendi .  
"Askıda" i l k  konulu fi lmidir. 

Bom in Swidnico, Po/and in 1 953. 
He studied Polish Linguistics at the 
Wroc/ow University in 1 977 and at 
the Radio and T elevisian 
Department of the Silesiian Univer· 
sity, in Katawice. He has co
outhored o number of seripts and 
his first film, 'Kinskip" was 
independently produced for Polish 
television "Suspended" is his first 
feature film. 

1 5 1  
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CINSEL GOREV 
SEXMISJA 
SEX M/SS/ON 

Yönetmen/Director: jul iusz Machulski Senaryo/Screenplay: jul iusz Machulski, Jalanta Hartwig 
Görüntü Yön./Cinematography: Jerzy Lukaszewicz Kurgu/Editing: Miralawa Garlicka 
Müzik/Music: Henryk Kuzniak Oyuncular/Cast: Olgierd Lukaszewicz, Jerzy Stuhr, Bazena 
Stryikowna, Boguslawa Pawelec, Hanna Stankowna, Beata Tyszkiewicz Yapım/Praductian Co.: 
Zespoly F i lmowe, U nit "Kadr" Dünya Hakları/Export Agent: F i lm Polski , 6/8 Mazowiecka, Oü-048 
Warsaw, POLAND ; Tlx : 8 1 3640 

1 983 1 35 mm. / Renkli-calar 1 1 28 '  
• 1 ki bil imadamı bir zaman deneyi için kobay olarak seçi l i rler. Bir dondurucuya yerleştiri lecek ve üç 

yıl sonra hayata .geri döndürü leceklerd ir . Ancak bir yanlışlık sonucu el l i  yıl sonra uyandır ı l ı rlar. Bu 
arada korkulan Uçüncü Dünya Savaşı patlak vermiş ve nükleer bir felaket sonucu tüm erkek 

genleri yeryüzünden si l inmiştir. Böylece bi l imadamları tümüyle kadınlardan ve tüp bebeklerden oluşan 
l::ı i r  yeraltı toplumunun tek erkekleri olduklarını farkederler. B i l im ve teknolopnin gelişirıı i bu kadınlar 
dünyasında yaşamı,  ça l ışmayı ve erkeklerin yokluğuna karşın üremeyi olası kılmıştır. Iki erkek içinde 
bulundukları durumu

k
yaşamlarını renkli ve rahat oir hale getirmek için bir fı rsat olarak değerlendirir, 

ancak kadınlar bu fi ri hiç de hoş karş ı lamaz . .  

CiNSEL GÖREV 2 1 . yüzyılda geçen şovenist bir cinsel komedi görünümünü taşısa da esprilerin 
ardında diktatörlü9ün ve polit ik aldatmacan ın keskin bir alegerisi yer al ıyor. Esk i erkek şovenizmiyle 
yen i feminist terörunün çatışması ,  yönetmen Machulski 'ye yalnızca gülmece malzemesi sağlamakla 
kalmıyor, aynı zamanda her tür diktatörlük ve politik aldatmacaya canl ı  bir metafor da oluşturuyor . 
Böylesi bir bi l imkurgu komedi yalnızca Palanya değ i l ,  dünya sinemalarında da ender rastlanır bi r tür. 
Son gelişmelerden önce bazı Doğu Avrupa sansürlerinin ne garip bir anlayışla çal ıştığ ın ı  Polenyal ı  
yetki lllerin  filmden kestikleri - fakat ş imdi  yeniden eklenen - tel( satırda görebi lmek mümkün. Iki 
bi l imadamı yeraltından kaç ıp nükleer bir savaşın izlerini taşıyan dünyaya çıktıklarında, "Haydi 
Doğu'Y.a dogru gidel im, "  derler . "Orada 'bir tür' uygarl ık olmal ı . " Fazlasıyla kışkırtıcı bulunan bu 
cümle f i lmin Varşova'daki i lk gösteriminden sonra kesi lmişti l  

T wo scientists are chosen os guineo pigs for o time experiment. They are to be ploced in 
frozen hibematian machine and then brought back to life ofter three years . Mislaid, they are 
revived fifty years later. Meonwhile the dreoded World W ar Three has broken out and the 

nucleor holocaust has extinguished all mafe genes on eorth. And thus the scientists find that they are 
now the only males in an underground community composed enlirely of women and test-tube 
bobies. Development af science and technology mo kes life, work and having children possible in 
this self-reproductive, all-women society despite the obsence of men. The tvvo men consider the 
situation they /and in os o chonce to moke their life nice and comfortab/e but the women oppose 
this idea stoutly . . .  
SEXMIS)A poses as a chauvinisl sex comedy_ set in the 2 1 st century bul behind the ;okes is o shorp 
ollegory ol tyranny and politicol deception. The confrontotion of the old ma/e chauvinism and the 
new feminist terror provides director Machulski not only with o lot of ri bo/d fun, bul o/so o vivid 
metophor for every kind of tyranny and politicol deception. A sci-fi comedy_ of this sor/ is a rore thing 
not only in Polish bul in world cinema os well. How bizorre were the sensibilities of same East 
European censorship before the lotesi developmenls is illuslrated by the only line cut -bul now 
restored- in the film by the Polish authorities. When the tvvo scientists fina/Iy escope from the 
underground and find themselves bock on a post-nucleor eorth, they decide, "Let's heod east. There 
mu st l:ıe 'same' ki nd of c ivilisolion the re. " Considered foo provocotive, tl) e line wos removed after the 
Worsow premiere! 
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JULIUSZ 
MACHULSKI 

1 955'de doğdu. Lodz Film 
Akademisi Yönetmenlik Bölümü 
mezunudur. Öğren imi sı rasında 
oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. 
Mezun olduktan sonra bi rçok fi lmin 
yapımcıl ığını üstlendi .  Vevey Film 
Festiva l i 'nde ödül alan i lk uzun 
metrail ı  f i lmini 1 98 1 'de yönett i .  

Bom in 1 955. He is o groduote of 
the Directing Department ot the Lodz 
Film Acodemy. He worked os actor 
and director while he wos stil/ ot 
school. He produced severol Films 
upon graduotion. He directed his 
first feoture film in 1 98 1 ,  which wos 
a prize winner ot Vevey Film 
Festival . 

FiLMLERi / FILMOGRAPHY 

1 98 1 Va Banque 
1 983 Sexmission 
1 984 Va Banque 2 
1 987 Kingsaiz 



B IR  ULKE - B I R  S INEMA: POLONYA POLONYA 

A COUNTRY - A CINEMA: POLAND POLAND 

• • •  

lC DUNYA 
STAN WEWNETRZNY 

Yönetmen/DirectorKrzysztof Tchorzewski Senaryo/Screenplay:Krzysztof Tchorzewski, Jacek 
Janezorski Görüntü Yön./Cinematography: jan Mogi lnicki Kurgu/Editing: Lucja Osko Müzik/ 
Music:Lech Branski Oyuncular/Cast:Krystyna jonda, jodwiga jankowska-Cieslak, janusz Gajos, 
]on Englert, Marian Oponia Yapım/Praduction Ca.: Polish F i lm Producers' Corporation, 
Film Unit X Dünya Haldan/Export Agent: Fi lm Polski, Mazowiecko 6/B ,  00-048 Worsaw, 
POlAND ; Tlx : 8 1  3640 

1 982 / 35 mm. / Renkli-colar / 93 '  1 98 1 'de baskıcı sıkıyönelim döneminden iki ay önce Polanya . Yıl lar süren bir hazırlık 
döneminden sonra, Polanya' l ı  kadın yelkenci Eva jaskolska, tek başına dünyayı dolaşmak 
üzere yola çıkar. Eva, kolay başlayan yolculuğun ilk etabını yelkeniisiyle rekor sayılabi lecek bir 

sürede lamgmlar. Ancak bu arada Polonya'da sıkı yönelim ilan edilmiş ve Eva'yla tüm temaslar 
kesilmişlir. Ulkeye Eva'yla i lgi l i  çelişki l i haberler sızmaya başlar. Bunlar arasında yelkenl in in alabora 
olduğu ve Eva'nın Batı'ya sığ ınma isteğinde bulunduğu gibi söylentiler de yer almaktadır. Bu arada 
Eva'nın geride, Polanya'da kalan arkadaşlar ın ın da durumları gittikçe zorlaşmaktadır. Eski kocası 
Jerzy, askeri yönelime bağl ı l ığını belirten bir belgeyi imzalamayı reddettiği için iş ini kaybeder . Tele
vizyondo çalışan bir arkadaşı Eva'yla i lgi l i  hazırladığı özel programı yayındon kaldırmak zorunda 
bırokılırken, Eva'yla ilişkisi olon Yelken Klübü başkanı Kuba, klüp faal iyetlerini sürdürmekle güçlük 
çekmektedir. Eva'n ın Polanya'ya dönmesiyle tüm söylentilerin asılsız olduğ u ortoya çıkar. Eva, Ku
ba'ya eski kocasına dönmek istediğini söyler. Ne var ki Jerzy, bu arada başka bi r kadınla i l işkiye 
girmiştir. . .  

1 982 yıl ında çekilen ve 1 989 yılına kadar yasaklı kalan i Ç  DÜNYA, bir yandan askeri yönelimin 
apolitik bir kadın yelkenci üzerindeki etkilerin i  incelerken, öte yondon do "eski güzel yoşam"lo, 
sıkıyönelimin getirdiği yaşam tarzı arasındaki farklı l ıkları ortoya koymakta . 

T wo months before the mortiol low clompdown in Polond in 1 98 1 .  After mony years of 
preporofions, Polish yochtswomon, Eva joskolsko, sefs out for o so/o vayage araund the 
world. The vayage gefs off fo o smooth start, the firsf leg being covered by her yocht in o 

record shorf time. Bul ony confocf with Eva is broken off fallawing the imposifion of morfiol low in 
Po/and. Confrodicfory news obaut Eva filters info Po/and, i ncluding the news obouf o reported 
cofostrophe of her boot and her osking osylum in the W esi. In the meonfime, the desfinies of Evo's 
friends who have stoyed back in Po/and are geliing more and more fongled. Her former husbond, 
/erzy, loses his ;ob for refusing fo sign o declorofion of loyolty fo the morfiol low regime. A ;ournolisf 
friend is to/d fo scrop his TV speciol obaut Eva, whi/e the yocht club copfoin and Evo 's current 
partner, Kuba, has problems in resuming the club's activities. All rumours prove wrong once Eva 
refurns fo Polond. She comes fo tel/ Kuba that she has decided to reunife with jerzy, but meonwhile 
/erzy has been involved wifh anather womon . . .  
Shot in 1 982 and banned until 1 989, STAN WEWNETRZNY exomines the effects of mortio/ low 
on on opoliticol yochtswomon and controsts the "good life' prior fo mortiol low with the crockdown 
that follows. 

KRZYSZTOF 
TCHORZEWSKI 
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TUTKUNUZ "SINEMA" ISE ... 
Sinema düşünen üç isim, Giovanni Scognamillo, Sungu Çapan ve 
Agah Özgüç, TV'DE 7-GONG'un sinema sayfalannda sizler için 
yazıyorlar. . .  

Uzman sinema kadromuz TV' de haftanın filmlerini 
değerlendiriyor, size seçenekler sunuyor.. .  

Yeşilçam filmleri eğrisi, doğrusu ve perde arkasıyla işleniyor. . .  

Scognamillo, siyah-beyaz filmiere nostalj ik geziler düzenliyor . . .  

TV'DE 7-GONG televizyon sınırlanndan çıkıp, kent 
sinemalannda haftanın filmlerinin eleştiri ve tanıtımlarını 
yapıyor, sinema dünyasını ayağınıza getiriyor. 

• • • SEÇIMINIZ TV'DE 7 · GONG OLMALI 

HER CUMARTESi BAYiNiZDE ... 



Dr. N�AT F. ECZAClBAŞI VAKFI ' n ın  değerli katkılarıyla 
gerçekleşti ri lm iştir. 

'We should /ike ID tbank Dr. NEJAT f. ECZAClBAŞI 
fcit the,;- contribııtions. 
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OLURAYAK 

SWAN SONG 

Yönetmen/Direc::lor: Aydın Bağardı Senaryo/Screenplay: Ayşenur Arslan Görüntü Yön./ 
Cinematography: Serdar Servidol Kurgu/Editing: Fodime Bektaş Müzik/Music: Cem Küçümen 
Oyuncular/Cast: Meral Oğuz, Haluk Bilginer, F i l iz Toçbaş, Erol Demiröz Yaı:ıımcı/Praducer: 
Hüseyin Apoydın Yapım/Praduction Ca.: TeleVidea Ltd . Şti. Dünya Haklan/Export Agent: 
Tele-Video Ltd. Şti . ,  Feneryolu, Alogeyik Sak . ,  6, Kadıköy, Istanbul, TURKEY ; Fax : 385 28 28 

1 99 1  1 35 mm. 1 Renkl i.Color 1 85'  

K onser hastası ik i  insanın ingi ltere'de tonışmaları i le başlar herşey. Kendi a i le ilişkilerinin 
dışında ortak şeyler paylaşmaya boşlorlor. Ancak bu paylaşma sevgi ve kader beraberliğinin 
bir korışırıı ıdır .  Ümer karısını terkeder. �.lo do ayrı yaşadığı kocasıyla i lgi l i  problemleri bir 

tarafa bırakorak Ümer'le bir l ikteliğ ini sürdürür. ümer'in içe kopılı dünyasıyla Elo'n ın  cıvıl cıvıl ve ölüm 
karşısında bile yaşoma sevincini kaybetmeyen dünyası yer yer çatışma, yer yer büyük bir tutkuyla 
içiçe girmektedi r  . .  

T wo concer·ridden people meet in England and begin shoring things outside their family 
circ/es. Whot they're shoring is love and their fote. They start living together when Ümer 
/eaves his wife and E la, alreody separated from her husbond, /eaves aside her prob/ems. 

They begin to shore a worlg of possion. But sametimes dashes do occur, stemming from their 
opposite choraclers, from Omer's being introverted and Elo's being so vivid despite the threot of 
death . . .  
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AYDIN BAGARDI 

1 959'do Eskişehir'de doğdu. 
Eskişehir Maarif Kolepni bitirdikten 
sonra Basın Yayın Yüksek Okulunu 
bitird i .  Çeşitli televizyon dromo 
programlarında yönetmen yardımcısı 
ve yopımcı. olarak çalıştı. Bir süre de 
Amerikan, Ingiliz ve Almon ,ortok 
yapımlarında görev aldı. 'Oiüroyok' 
yönelmenin i lk fi lmidir. 

Bom in Eskişahir in 1 959. He 
graduated from the Eskişehir 
College, then from the Advanced 
School of Press and Publications. 
He worked as assisiani director and 
proclucer in various drama 
programmes in TV. He has also 
participated in American, British 
and German co-procluctions. 'Swon 
Song' is his first feature film. 



NA Tl O NAL COMPETIT/ON TURKEY 

PiANO PiANO BACAKSIZ 

PIANO PIANO K/D 

Yönetmen/Dirac:lor: Tunç Boşoran Senaryo/Screenplay: Tunç Başaran, Ümit Ünal, Kemal Demirel 
Göriintü Yön./Cinematogrophy: Colin Moulnier Kurgu/Editing: Veli Akqoşl ı  Müzik/Music: Can 
Kozlu Oyuncular/Cast: Rutkoy Aziz, Emin Sivas, Serop Aksoy, Ayşegül Unsol Yapımcı/Producer: 
Arif Keskiner Yapım/Production Co.: Çiçek F i lm Dünya Haklan/Export Agent: Çiçek F i lm ,  Bi l lurcu 
Sok, 25, Beyoğlu, Istanbul, TURKEY ; Fax • 573 73 43 

1 99 1  1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 85' 

K ı rk',lı yı l ların istanbul'unda eski bir konakla fakir, oç oma sevgiyle yaşoyan mutlu insanları, 8-9 
yaşlarındaki küçük Kemal on ımsoyobildiğ ince anlatır . . .  Konağın bahçesindeki kuyuya düşen 
ışık, bütün bu insanların yaşamlarını bir s ih ir  gibi değiştirebilecek midir? . .  lmece, dayanışma, 

saygı ve sevgi . . . Günümüzün dünyasında koybolmaya yüz tutmuş bu kavramların varl ığ ın ı  onımso
yonlor, 'sevginin oluşturduğu bir dünya içinde yaşamak ne mutluluktur" diyebilecekler mid ir? . .  

A n old house in Istanbul in the 40s and o group of hoppy people living in if, surrounded by 
warm aHection despile many desfifufions and hunger, are conveyed through o nine-year-old 
boy, Kema/'s memories. Could the ray of light which fal/s on the well af the backyard 

change their lives /ike o magic? Wi/1 those who stil/ remember the concepts /ike coaperation, 
relience, love and respect, which seem to gradually disappear in our contemporary world, be ab/e 
fa say "lt's o bliss to live in o world of lave' . . .  

TUNÇ BAŞARAN 

1 938'de doğdu. Edebiyat 
Fakültes i 'n i  yarıda bı.raktı ve 
sinemaya Memduh Un'ün yonında 
senaryo diyaloğu yazarcık başladı .  
Uzun bir süre Memduh Un'ün 
asistanl ığın ı  yaptı . Bu orada Lü�i 
Akod, Holit Refiğ, Atıf Yılmaz, Ertem 
Göreç gibi yönetmenlerin yonında 
do asistanl ık görevi yaptı . 1 964'te 
gerçekleştird iği ilk fi lmi "Hayat 
Kovgosı"ndon sonra 1 972'ye kadar 
40'o yakın f i lmin yönetmenliğini 
yaptı . 1 972'den sonra sinemaya 
ara verd i ,  reklam fi lmcil iğine 
yöneld i .  1 986'do "Biri ve 
Diğerleri"ni gerçekleştirdi ve bu filmle 
Istanbul Uluslarorası Sinema 
Günleri'nde "Yı l ın En iyi Türk F i lmi"  
ödülünü ald ı .  Aynı başarıyı bir 
sonraki f i lmi "Uçurtmoyı 
Vurmosınlor"lo 1 1 988)  sürdürdü. 8 .  
istanbul Uluslarorası F i lm 
Festival i 'nde "Yı l ın  En iyi Türk F i lmi "  
ödülünü kazandıkton sonra, çeşitl i 
uluslarorası festival lerde i lgi gören 
fi lm, Türkiye'den Oscor'o aday 
adayı olarak gösteri ld i .  

Bom in 1 938. After affending the 
Faculty of Literature for o while he 
left school and sfor/ed working as o 
sçripl wri/er for director Memduh 
Un. He then confinued fo be the 
assistant of Memduh Ün for o long 
time. Meanwhile he o/so worked as 
an assistant fo such directors as Lütfi 
Akod, Ha/it Refiğ, Atıf Yilmaz, Ertem 
Göreç. In 1 964 he realized his firsf 
feature "Surviva/'. Til/ 1 972 he 
direc/ed about 40 films. After 1 972 
he switched fo commercials. He 
realized 'One and the Others" in 
1 986, after o long period of 

silence, and won the "Best Turkish 
Film of the Year" award in Istanbul 
International Filmdays. He followed 
it with ''Don't Let Them Shoot The 
Ki te" ( 1 988) which won him the 
"Best Turkish Film of the Year" award 
in the 8th Istanbul International Film 
Festival. The film has been 
succesfully shown in several 
international fes/ivals and has been 
o pre-candidate for the Oscar in 
foreign films seclion. 
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IMDAT ILE ZARIFE 

ZARIFE, THE DANCING BEAR 

Yönetmen/Director: Nesli Çölgeçen Senaryo/Screenplay: Nesli Çölgeçen, Hakan Aytekin ,  irfan 
Erağlu Göriintü Yön./Cinematography: Ayıekin Çakmakçı, Turhan Ycıvuz Kurgu/Editing: Mevlüt 
Koçak Müzik/Music: �adir Göktürk ()yuncular/Cast: Şevket Altuğ , Ustün Asutay, Ayı (Ursus Arctos), 
Selma Çetinel, Erkan Ozkurt, Can Kolukısa Yapımcı/Producer: Reha Arın Yapım/Production Ca.: 
MTV Dünya Haklan/Expart Agent: MTV, Fahri Gizden Sak . ,  1 8  Gayrettepe 80280, Istanbul, 
TURKEY ; Tlx • 39534 ; Fax • 1 72 86 02 
1 990 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 95' 

• 1 mdat, yaşamı fazla ciddiye almayan, sadece yaşadığı anı düşünen bir çingenedir . Ayı oynatır; 
ayısının adı da Zarife'dir . . .  Zarife, birçok dansçı ayı gibi ,  yavru iken anası avcılar taralından 
öldürülmüş ve özel bir eğitimden geçiri lerek "dansçı ayı" haline getirilmişti r .  Çingenelerin gizemli 

dünyasında; biri burnunda�, diğeri belinden birbirine bağlanmış bir iki l idir, lmdat ile Zarife . . .  Zorile 
bir gün ormanla karşılaşır. Içindeki 'eve dönüş' özlemi alevlenen Zarile, bir özgürlük savaşı içine 
girer. O'nun özgürlüğü ise, lmdat'ın yaşamının alt-üst olması demektir . . .  1 mdat is a gipsy who never takes life seriously, as his main cancem has always been the 

present . . .  He goes araund with his 'dancing ' beor named Zarife . . .  As if always is in the case 
of all 'dancing ' bears, her mather has been shot by a hunter when she was a baby, and after 

a painful period of troining she wos ollawed to be o 'dancer'! . . .  In this mysterious world of gipsies, 
the couple is tied to one onother, one from the nose, the other from the woist . . .  One day, ofter 
seeing o forest, Zarife hears the cal/ of the wild, and haunted by a longing for "home", she starts a 
fight for freedom. Bul her freedam would turn lmdat's life upside down . . .  
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NESLi ÇÖLGEÇEN 

1 955'te Manisa'da doğdu. Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek 
Okulu mezunudur. 1 97 4 yılında 
başlad ığ ı sinema çalışmalarını 
belgesel, reklam, tanıtım ve sinema 
filmleri çekerek bugüne kadar 
sürdürdü .  1 98 3  yılından bu yana 
gerçekleşti rdiği üç sinema filmi ,  
'Kardeşim Benim', 'Züğürt Ağa' ve 
"Selamsız Bandosu', yurt içi ve yurt 
dışı birçok film festivaline katılmış, 
çeşitli ödüller ve övgüler almıştır. 

Bom in Maniso in 1 955. Graduate 
of Press and Publicity School of the 
University of Political Science. He 
began his career as a filmmaker 
with documentaries, shorts and 
publicities in 1 983. Three of his 
feature-lengths, "Kardeşim Benim', 
'Züğürf Ağa' and 'Se/amsız 
Bandosu', participated info many 
national and international festivals 
and achieved vorious awards and 
received high critica/ acclaim. 
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DARBE 

THE STROKE 

Yönetmen/Director: Ümit Efekan Senaryo/Screenplay:. Bekir Yıldız Görüntü Yön./Cinematographv: 
Ertunç Şenkay Kurgu/Editing: Sedat Karadeniz Müzik/Music: Cahit Berkay Oyuncular/Cast: Kadir 
Inanır, Ni lgün Akçaoğlu Yapım/Praduction Co.: T uğ·Çen Fi lm Video Dünya Haldan/Export Agent: 
Tuğ-Çen Film Video, Ahududu Cad . ,  30/2, Beyoğlu ,  Istanbul, TURKEY 

ı 990 / 35 mm. / Renkli.Color / 90' 

Y asadışı faaliyetlerde bulunon bir örgüte mensup olan Hamdullah Şimşek, devletin çıkardığı 
Pişmanlık Yasası'na uyarak güvenlik kuwetleriyle işbirl iği yapar. Karşılığında yeni bir kimlik ve 
amel iyatla değiştirilen yeni bir yüz kendisini beklemektedir. Genç adam yeniden doğarken, 

kocasının ölüm haberini alan Narin buna bir türlü inanamaz. Ama bir itirafçı olarak yaşamak , 
karısının ve oğlunun yokluğu, genç adamı bunalıma sokar. Benliğini bulma arayışı içinde Narin ' i  
gizlice izlemeye, parka gidip oğlu Sel im' i  seyretmeye başlar . . .  

H amdullah, a member of an il/ega/ underground organization, decides fo colfaborafe with 
the Governmenf fo benefit from the 'repentence law'. In return for his friends he gets o new 
idenfity and o new face with the aid of plastic surgery. His wife Narin can't believe the 

news about her husbond's death, as she is foto/Iy uninformed by his re-birth. Yel, /iving as o 
'col/aborafor', away from his son and wife, shaffers the young man deeply and he finds himself 
frapped in depression, in o desperale search for his identity. He begins fo watch his wife and his 
son Se/im in the park. . .  

ÜMiT EFEKAN 

ı 949'da istanbul'da doğdu. Lise 
öğreniminden sonra bir fi lm 
stüdyosunda kurgucu ve senkroncu 
olarak çalıştı . Daha sonra ı 969'dar 
ı 976'ya kadar yönetmen asistanlığı 
yapt ı .  ı 976'da "Sarmaş Dolaş" 
fi lmiyle yönetmenliğe başladı .  O 
günden bu yana bir çok filmde 
yönetmen olarak görev aldı . 

Bom in Istanbul in 1 949. After 
finishing high school, he worked for 
o time on editing in a film studio. 
Later, from 1 969 fo 1 976 he 
worked as assistant director. In 
1 976 he began to work as o 
director with his firsf feature film 
"Sarmaş Dolaş'.Since then, he has 
worked as director in numerous 
films. 

ÖNEMLi FiLMLERi / 
SELECTIVE FILMOGRAPHY 

Sarmaş Dolaş 
Acı Dünya 
Töre 
Hayat Köprüsü 
Kürtaj 
F ı rtına Gönüller 
Halkalı Köle 
Darbe 
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MENEKSE KOYU 
, 

VIOLET BAY 

Yönetmen/Director: Barbra Karabuda Senoryo/Screenplay: Barbra Karabuda Görüntü Yön./ 
Cinematography: Güneş Karabuda Kurgu/Editing: Barbra Karabuda Müzik/Music: Alphonse 
Karabuda Oyuncular/Cast: Sven Wollter, Türkan Şoray, Macit Koper, Yavuzer Çetinkaya, Viidan 
Kara, Kadir Savun ,  lale Oraloğlu, Erol Günaydın ,  Ozan Bilen Yapım/Praduction Ca.: Kqnsept 
Filmeilik A.Ş. Dünya Haldan/Expart Agent: Konsept F i lmeil ik A.Ş . ,  Etiler Sok. ,  1 2 , Etiler, Istanbul, 
TURKEY ; Fax : 1 63 52 40 

1 990 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 90' 

M ENEKŞE KOYU, bir balıkçı köyüne yerleşmek üzere gelen Kerem Usta, karıst Neriman ve 
çocukları ile köy halkı arasındaki i l işkilerin öyküsüdür. Düşlerindeki yaşamı kurmak için köye 
yerleşen Kerem, Neriman ve çocukları için hazırladığı kondunun bir çok kez yıkılmasından, 

Neriman'ın koşullara dayanarnayıp Almanya'ya gidişinden sonra köy halkın ın yara�tğt dedikodu ve 
baskı ortamına kadar bir çok olumsuzlukla boğuşmak zorunda kalır. F i lm, Neriman ve Kerem'in yanı· 
sıra köyde yaşayan Karaktz' ın ,  bıçkın Rüstem' in ,  laternact Hasan'ın ve onlar gibi 'Insan Manzaraları
mızt' oluşturan bir çok renkli tipi n de öyküsüdür . . .  

V IOLET BAY is the story of Kerem Usta, his wife and children who come to o fishermon 's 
viiiage to start o new life, and their re/o tionship with the inhabitants. Kerem, who moved to 
the viiiage following his dreams for a new life, has to fight against many obstacles: his 

shanty is pul/ed down a couple of times; Neriman Fai/s to cope with the living conditions and goes 
to Germany; and the gossips of the viilogers increase after Neriman leaves . . .  The film is also the 
story of the rowdy Rüstem, Karakız, of the barre/ organisi Hasan, and many others /ike them, same 
colourful people of our country. 
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BARBRO 
KARABUDA 

1 935'te isveç'te Lidköping'de 
doğdu. 1 952'de Schartaus lisesi'ni 
biti ren Karabuda 1 954'te 
istanbul'qa Güneş Karabuda'yla 
evlend i .  lik kitqbı 'Gçıodbye to Fez' 
1 957 yılında lsveç, Ingiltere ve 
Almanya'da basıld ı .  Bunu lsveç'te 
basılan 1 5  eser daha takip e�i. 
Karabuda, kameramanlığını Güneş 
Karabuda'nın üstlendiği, çoğu lsveç 
TV'si için olmak üzere, çeşitli 
ülkelerde 70 kadar belgesel yöne�i 
ve çeşitli gazete ve dergilere yazılar 
yazdı .  lsveç TV' si için çeşitli fi lmler 
gerçekleştirdi. Bunlardan 
'Büyükelçil ik' 1 975 Prag TV 
Festivali 'nde 'En Iyi Senaryo' ve 'En 
Iyi Yönetmen' ödüllerini kazandı. 
'Menekşe Koyu' Barbra 
Karabuda'nın ilk sinema filmidir. 

Bom in Lidköping, Sweden in 
1 935. She was graduated from 
Schartous Highschool in 1 952. In 
1 954 she married - in Istanbul 
Güneş Korabuda. Her first book 
'Goodbye to the fez' was published 
in 1 957 in Sweden, Great Britoin 
and Germany. lt was followed by 
1 5  other books, published 

principally in Sweden. Together 
with Güneş Karabuda as 
cameramon, she has directed 
around 70 TV documentaries 
around the world - principally for the 
Swedish State Television. She also 
prepared o lot of Swedish radio 
programs and has wriffen many 
articles in Swedish newspapers and 
magazines. She has directed 
several TV-features for the Swedish 
television. At the Prag TV-festival in 
1 975 'The Embassy' was aworded 

prize for best script and best 
direction. 'Violet Bay' is her first 
cinema film. 
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IKI BAŞLI DEV 

PURGATORY 

Yönetmen/Dirac:lor: Orhan Oğuz Senaryo/Sc�play: Nu
.
ray Oğuz Görüntü Yön./ 

Cinemcıtogrophy: Orhan Oğuz Kurgu/Editing: Nevzat Dişiaçık Müzik/Music: Dağhan Baydur, Paul 
Bluckmoster Oyuncular/Cast: Cüneyt Arkın, F ikret Kuşkan, Sedef Ecer Yapımcı/PrOducer. Eriş 
Akman Yopım/Production Ca.: EKS Yapım Dünya Hoklon/Export Agent: EKS Yapım, Gazeteci Erol 
Dernek Sak . ,  Han if Han, No.  l l  14,  Beyoğlu, lstronbul, TURKEY ; Fax : 1 49 70 28 

1 990 1 35 mm. 1 Renkl i.Color 1 97' 

Y oşa mı, katı kural ve prensiplerle çerçevelenmiş bir baba; oğlunu kendi kişi l ik yapısı 
doğ rultusunda yetiştirmek için, oğluyla dış dünya orasında bir duvar oluşturmuştu . . .  Aniden 
baba ile oğulun dünyasına girerek, yaşamların ı  altüst eden bir genç kız; genç adamı ,  

babasının baskısı altındaki sınır l ı dünyasından çıkararak, özgürlük ve sevg i gibi yepyeni kavramlarla 
tanışmasın ı  sağlamıştı . Sonuçtan emin, kural tanımaz ve inatçı tavırla sürdürdüğü mücadele hiç bekle
mediğ i bir yöne sürüklenecekti . . .  Tüm yaşamı kontrol altında tutulmuş bir genç adam; babasına olan 
bağl ılığı  i le yeni tanıdığı sevgi ve özgürlük arasında bocalaması sonucu bu çatışmanın hem kurbanı 
hem de celladı olacaktı . . .  

A very conservolive fother, oppressed by rules and regulations all through his life, has bui lt a 
wa/1 of isolation araund his son fo seclude him from the exlerna/ world, and fo impose his 
own va/ues on him. Suddenly a young gir/ gels involved in their world and turns if upside 

down by taking the boy out of his world of oppression, as she introduces him to new concepts /ike 
/ove and freedom. Rackless, persistent, and never locking canfidence in herse/f fo win, she carries 
on with the Fight far the boy's freedom, bul her struggle soan gains an unexpected momenlum . . .  The 
clash betvveen his feelings of loyolty for his father, and /ove and freedam would lead the young man 
whose life has been dominated and control/ed by his father, to a desfiny where both the victim and 
the execufioner is himself. . .  

ORHAN OGUZ 

1 948'de Kırklarel i 'nde doğdu. 
Sinemaya kamera asistanl ığı ile 
başladı .  Görüntü yönetmeni olarak 
ilk deneyimini ,  1 978'de 
gerçekleşti rdi. 1 983'de 'Tomruk', 
1 985'de 'Amonsız Yol", 'Dul B i r  
Kadın", "F ı rtına Gönüller fi lmleri i le 
Altın Portakol En  iyi Görüntü 
Yönetmeni ödüllerini aldı . 1 987'de 
sinema yazarları derneği En iyi 
Görüntü Yönetmeni ödülünü 
kazandı .  O yıl yönetmen olarak, 
"Herşeye Rağmen", f i lmini 
gerçekleştirdi ve aynı zamonda bu 
!i lmin görüntü yönetmenliğini yaptı. 
1 988 'de "Herşeye Rağmen' f i lmi  i le 
katı ldığı 1 . Ankara Fi lm Şenliğinde 
En Iyi Yönetmen ödülünü, aynı yı l  
Çannes F i lm  Şenliğinde Gençli k 
Odülünü, Avrupa 88 Fi lm Şenliği En 
Iyi F i lm ve Yönetmen ödülünü, 37. 
Manheimm Fi lm Festivali En Iyi F i lm 
ve Yönetmen ödüllerini aldı .  " Ik i  Başlı 
Dev", 1 989'da gerçekleştirdiği 
"Uçüncü Göz"den sonra yönetmenlik 
yaptığı üçüncü konulu filmdir . 

Bom in Kırklareli in 1 948. He 
sfarted his career os assistant 
comeraman. He had his first 
experience as camereman in 
1 978. He was oworded the 
Golden Orange as the Best 
Cameraman for his films "Tomruk' in 
1 983, "Relentless Road', 'A 
Widow" and "Stormy Hearts" in 
1 985. In 1 987 he received 
Cinema Writers Associafion 's Best 
Cameraman award. He directed 
his firsf Film, "In Spife af Everything" 
in the same year. In 1 988, 'In Spite 
of Everything" received the Best 
Director award in the Firsf Ankara 
Film Festival, Young Directors 
Award in Cannes, Best Film and 
Best Director awards in '88 
European Film Festival, Best Film 
and Best Director in 37th Manheim 
Film Festival. Fallawing 'The Third 
Eye" he realized in 1 989, 
"Purgatory" is his third feafure film as 
director. 
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EKRAN AŞlKLARI 

LOVE VIA DISPLA Y 

n . 

Yönetmen/Director: Ömer Uğur Senaryo/Screenplay: Ömer Uğur Görüntü Yön./Cinematography: 
Aytekin Çakmakçı Kurgu/Editing: Yusuf Aldırmcı Müzik/Music: Cahit Berkay Oyuncular/Cast: Tarık 
Tarcan ,  Şahika Tekand, Nevra Serezl i ,  Erdinç Ustün Yapımcı/Praducer: Bülent Kazak Yapım/ 
Praductian Ca.: Kozak Fi lm Dünya Haldan/Expart Agent: Kozak Fi lm, Kocamansur Sak. Işık Apt. 
No: 34/5 Şişl i · Istanbul 

1 990 / 35 mm. / Renkl i-colar / 96' 

N edim, bilg isayarlara düşkünlüğü dolayısıyla korısı tarafındon terkedilmiş bir bi lgisoyar 
operotörüdür. Oğluyla beraber obias ın ın  evinde kalan Nedim' in  tüm yaşamı 
bi lgisayorlardı r .  Nedim insanlardon kopuk, içine kopanık bir yaşam sürdürürken obiası ise 

onu yeniden boş-göz etmenin  çarelerin i aramaktadır .  Oysa insanlara, özellikle de kadın lara güvenini 
yitiren Nedim' in  yeniden evlenmek gibi bir n iyeti yoktur. Bir gün bir arkadaşın ın bilg isayarla 
evlendirme merkezinde çalıştığ ı n ı  öğrendiğinde meroko kopılarak bilgisayarla eş bulmaya karar 
veri r. Gerçekten de bilg isoyar ono çok güzel ve anlayışlı bir kız bulur . Ama olaylar giderek garip bir 
hal olmoya boşlar ve Nedim ağır ağır bir yık ıma doğru yol al ı r  . . .  

N edim is o computer operator, left by his wife for being o real computer freak. He begins to 
live with his sisler and son, his life stil/ dominated with the computers . His sisler's main 
ambition is lo find Nedim a match and to save him from his secfuded world of isolation. 

Bul, having /osl his faith in people, and especially in women, Nedim would gel involved in anything 
but marriage. Yel, when he learns aboul his friend running a business of finding matches through 
computer, he decides to try it for himself, out of mere curiousity. And the computer finds him the most 
beautiful and underslanding of the woman kind. Yel, the evenls graduafly lake a new weird 
direction, leading him lawards o creeping destruction . . .  
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ÖMER UGUR 

1 954 yı l ında Tokat'ta doğdu .  izmir 
Güzel Sanotlar Fakültesi Sinema 
Bölümü'nü bitird i .  Yeşilçam'da 
yönetmen yard ımcısı ve senarist 
olarak çalıştı. i lk fi lmini 1 987 yı l ında 
gerçekleşti rdi .  'Yalnız Salih" isimli 
senaryosuyla TRT 25 . Yıl Odülü'nü, 
"Sorguda" isimli senaryosuyla do 
1 990 Yunus Nodi Senaryo Büyük 
Odülü'nü kazanmıştır. 

Bom in Tokat in 1 954. He 
graduated from izmir Focu!ty of Fine 
Arts, Cinemo Department. He 
worked as assistani director and 
seripi wrifer in Yeşilçam, the hearf of 
the Turkish cinema. He realized his 
first film feafure in 1 987. He won 
the TRT Prize for the 25th 
Anniversory with his script "Yalnız 
Salih " and received the 1 990 Yunus 
Nodi Script Aword with 'Sorgudo'. 

FilMLERi / FIIMOGRAPHY 

1 987 Son Urfalı 
1 988 Zamansızlar 
1 989 Arka Evin insanları 
1 990 Ekran Aşıkları 



ULUSAL YARIŞMA TURKIYE 

NATIONAL COMPETIT/ON TURKEY 

CAMDAN KALP 

A HEART OF GLASS 

Yönetmen/Director: Fehmi Yaşar Senaryo/Sc,_-.play: Fehmi Yaşar Görüntü Yön./ 
Cinematography: Erdal Kahroman Müzik/Mu�ic: Okoy Temiz Oyuncular/Cast: Genco Erkol, Şerif 
Sezer, Deniz Gök_çer, Füsun Demirel, Aytekin Ozen, Mocit Sonkon Yapımcı/Producer: Mustafa 
Karaman, Yücel Ozgür, Fehmi Yaşar Yapım/Praduction Ca.: Moda F i lmeilik Dünya Haldan/Export 
Agent: Moda Filmcilik, Bahariye Cad. ,  53/27, Kadıköy, Istanbul, TURKEY 

1 990 / 35 mm. / Renkli.Color / 1 05' 

F i lm, son senaryosunu kabul etiirmek için savaşan bir küçük burjuva aydın ın ın öyküsü olarak 
başlar. Korısıyla oldukça kopuk bir i l işki içinde, sı radon bir kentsoylu yaşamı sürdüren 
kahraman, Kiraz adlı gündelikçi kadınla garip bir il işkiye girer. Hayır, tensel ve duygusol bir 

i l işki değildir bu . Senaryo yazar ı ,  Kiraz' ın "şeyh sözüyle" evlendiği kocası ve onun Kiraz'ın üstüne 
getirmek istediği "kumosı" i le olon ilişkilerine karışır; hiç istemeden, hiç düşünmediği halde. Bu 
ilişki lerdeki kobal ık ,  vohşet, insan onurunu hiçe sayma yazarı isyan etti rir. Ve olaya müdahale eder. 
Bu 'müdahale" onu Kiraz'ın evine, sonra memleketine, alabildiğine feodal ilişkilerin hüküm sürdüğü 
Anadolu'nun güneydoğusu no götürür. . .  

T he film begins os the sfory of o bourgeois intellecfuol sfruggling for the opprovol of his script. 
The hero is leoding o loose relotionship with his wife and on ordinory life of o bourgeois. He 
sforts o sfronge offoir with his moid Kiraz in which there is neither ploce for lusf nor for 

feeling. Uninfendedly, he finds himself involved with his moid's relotionship with o husbond she had 
morried by the order of o sheikh, and the husbond's second wife. The wrifer is omozed and 
disgusted with the rudeness, violence and humiliofion daminating their relotionship. He feels obliged 
fo interfere, and this oftempf leods him firsf fo Kiroz's home, then fo her home fown in the Southeast 
Anotolio where feodal relotionships prevoil . . .  

FEHMi YAŞAR 

1 954'te Maraş'ta doğdu. Sanat 
yaşamına Istanbul Belediyesi Şehir 
Tiyatroları Çocuk Kolu'nda oyuncu 
olarak başladı .  1 977 yı l ında, 
senaryosunu Yı l.maz Güney' in, yönet
menliğini Zeki Okten ' in yaptığı 'Sürü' 
fi lm iyle sinemaya geçti . Yine aynı iki
l in in yazıp yönettiği 'Düşman" 
f i lminde de hem oyuncu hem de 
yönetmen yardımcısı olarak çalıştı. 
"Faize Hücum", 'Pehlivan", "Ses" 
filmlerinin senaryoların ı yazdı ve bu 
filmlerde yönetmen yardımcı l ığ ı  
yaptı . 'Camdan Kalp" yönetmenliği 
üstlendiği ilk f i lm i .  

Born in 1 _954 in Maraş. He begon 
his orfistic coreer by toking paris in 
the Children's Dromo Company of 
the Stofe Theaires of the Istanbul 
Municipo/ity. His ocquointonce with 
the ort of cinemo begon in 1 977 os 
on octor in "The Herd", o reolizofion 
of Yılmaz Güney's script by Zeki 
Okten. He octed and worked os on 
assistant director in "The Enemy" 
reolized by the same team. He 
wrofe seripts of "Faize Hücum', 
'Pehlivan" and 'Ses' and o/so 
worked os assistant director for the
se films. 'A Heart of Gloss" is the 
first feofure film he directed. 
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ULUSAL YAR IŞMA TURKIYE 

NATIONAL COMPETIT/ON TURKEY 

• • •  

BEKLE DEDIM GOLGEYE 

DISTANT SHADOWS 

Yönetmen/Director. Atıf Yı lmaz Senaryo/Scnıenplay: Barış Pirhoson ,  Ümit Kıvanç Görüntü Yön./ 
Cinematography: Orhan Oğuz Kurgu/Editing: Mevlüt Koçok Müzik/Music: Serdar Ateşer, Ayşe 
Tütüncü Oyuric:ular/Cast: Hale Soygozi , Aytaç Armon, Cüneyt Çolışkur, Metin Belgin 
Yapımcı/Praducer: Bülent Hekimoğlu Yapım/Praduction Co.: Yeşilçam Filmeil ik Dünya Haklani 
Export Agent: Yeşilçam Filmcil ik, Koreşehitleri Cad . ,  48/2, Zincirli kuyu, Istanbul, TURKEY ; 
Fax : 1 74 37 73 

1 99 1  / 35 mm. / Renkli.Color / 9 1 '  

6 8 kuşağındon dünya ile uzloşomoyon,  dünyayı değiştirme mücadelelerinin bilinen 
yol ların ın do tıkondığını  gören üç orkodoşın öyküsü. Toplumsol değişimierin yıkıcı 
sonuçlar ın ı  birbi rlerine kenetlenerek otlatmaya çalışırlar, ancak çözülme kaçın ı lmazdır .  

Uzun yı l lar yurtdışında kalan gazeteci a rkadaşlar ı ,  ardı ardına gelen ölümlerinin nedenin i  
araştı rmaya başlar . Buldukları yanıtlar mıd ı r, yoksa yeni sorular m ı? . .  l t's the story of three friends from 6 8  generolian who have reached o dead end in their struggle 

far changing o world which they can't reconcile with their own. They atlempt to overcome the 
destruclive consequences of the social change, yel their separation is inevitable. Their ;oumalist 

friend, who has been abraad for sometime, begins to investigate the reasons behind their deaths. 
Wi/1 the answers he finds lead to new questions? . . .  
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ATlF YILMAZ 

1 926 yı l ında Mersin'de d�du. 
Güzel Sanotlar ve Hukuk ögrenimi  
gördü. F i lm eleştirmeni ,  ressam, . 
senarist olarak çalışmalar yaptı . Iki 
filmde yönetmen yardımcılığ ı 
yaptıkton sonra, ilk konulu filmini 
1 95 1  'de gerçekleştirdi: "Kanlı Fer
yat". Filmleri birçok uluslarorası 
testivole katıldı .  Birçok yerli ödülün 
sohibidir. 1 985 ve 1 986 Istanbul 
Sinema Gün.lerinde arka arkoya iki 
kez Yı l ın En Iyi Fi lmi ödülünü ald ı :  
'B i r  Yudum Sevgi" ve 'Adı Vosfiye" . 

Bom in 1 926 in Mersin. He studied 
law and fine aris. He reviewed 
films, parlicipated to exhibitions as 
painter, designed paslers, wrole 
scripts. After working as assistant 
director in two films, he realized his 
firsl feature, "The Bloody Cry' in 
1 95 1 .  His films have participated 
to many international festiva/s .  He is 
the winner of many national 
awards. He gol the award for the 
"Best Turkish Film of the Year' in 
1 985 with 'A Sip of Love' and in 
1 986 with "Her Nome is Vasfiye" in 
the lstanbul lntemational Filmdays. 

ÖNEMLi FiLMLERi / 
SELfCTM FILMOGRAPHY 

1 957 Gelinin Murodı / 
The Dream of the Bride 

1 959 Alogeyik 1 The Hind 
1 964 Erkel< Ali 1 Ali, the Man 

Keşonlı Ali Destanı / 
The legend of Ali from Keşon 

1 966 Ah Güzel Istanbul / 
Oh, lovely Istanbul 

1 977 Selvi Boylu Al Yazmalım / 
The Red Scorf 

1 982 Mine 
1 984 Bir Yudum Sevgi / 

A Sip of love 
1 986 Adı Vasfiye / 

Her Name is Vasfiye 
1 986 Aaahh Belinda 
1 987 Asiye Nasıl Kurtulur? 1 

Can Asiye be Saved? 
1 989 Arkadaşım SeY!on / 

Mephisto, My Friend 
Olü Bir Deniz 1 A Dead Seo 

1 990 Berdel 1 Bride Barter 
1 99 1  Bekle Dedim Gölge 1 

Distont Shadows 



NATIONAL COMPETIT/ON TURKEY 

BERDEL 

BR/DE BARTER 

Yönetmen/Director: Atıf Yılmaz Senaryo/Scnıenplay: Atıf Yı lmaz, Yıldır ım Türker Görüntü Yön./ 
Cinernatography: Erdal Kahroman Kurgu/Editing: Mevlüt Koçok Müzik/Music: Selim Atakon 
Oyunculor/Cast: Türkon Şoroy, Tarık Akan, Mine Çoyıroğlu, Füsun Demirel Yapım/Production Ca.: 
Türkiye Aile Sağ l ığı ve Planlaması Vakfı Dünya Haldan/Export Agent: Türkiye Ail� Sağlığı ve 
Planlaması Vakfı ,  Ulus Moh . ,  Güzel Konutlar Sitesi, A Blok D. 3-4, Etiler 80600, Istanbul , TURKEY ; 
Tlx : 2727 4 ; Fax : 1 57 79 43 

1 990 / 35 mm. / Renkli.Color 1 83'  

l l  B erdel' b i r  töre adıd ır Anadolu' do;  acımasız bir kadın tokosıdır. K ız çocukların 
değersizliğinin, çok çocuklu olmanın getirdiğ i zorlukların ve bir bedel in öyküsüdür ... BERDEL 
eğitimsizliği n, kör inonçlorın, bilgisizliğin öyküsüdür . . .  Birbirlerini severek evlenen Omer ve 

Hanım' ın beş kız çocuğu vardır. Ümer' in oğlan çocuğa olon tutkusunda n, Hanım. belki bir oğlan 
çocuk değurobilirim umuduyla altıncı çocuğa hamile kol ır. Ancak o do kız olur. Omer artık kororl ıdır ;  
soyunu yürütebiirnek için bir kuma bulocaktır kendisine. Kumoya verecek boşl ık  parası yoktur. En 
büyük kızı Beyaz' ı berdel olarak verebileceği bir aile oror ve bulur. Kızını olacağı odomo Beyaz' ı 
berdel olarak verir . . .  "8 erde/' is the name of o Iradition in Anatolia; it's o cruel exchange of women. This is the 

story of destitution caused by having many children, worthlessness of female children, 
orıd the price pa id for il. BR/DE BARTER is the story of bii nd fa ith, ignorance and lock of 

education . . .  Omer and Ha_() ı m are leading o love marriage with their five gir/s. Hanım is with her 
sixth baby h_oping to fulfil Omer's passian for o bay this time. Yel, this time too, she gives birth to o 
baby gir/. Omer is determined to have o baby bay, and thinking Hanım is ineapob/e to give him 
one, decides to gel o second wife. But he hasn't gol the money to pay for the new bride. He finds 
the solution in 'berdel', ond oHers his doughter Beyaz, to his bride's father in exchange for his wife 
to be . . . .  

ATlF YILMAZ 

1 926 yı l ında Mersin'de dqidu. 
Güzel Sonotlar ve Hukuk ögrenimi 
gördü. Fi lm eleştirmeni, ressam, . 
senarist olarak çalışmalar yaptı. Iki 
filmde yönetmen yardımcı l ığ ı 
yaptıkton sonra, i l k konulu filmini 
1 95 1  'de gerçekleşt i rd i :  "Kanlı Fer
yat" .  F i lmleri birçok uluslarorası 
testivole katı ld ı .  Birçok yerl i ödülün 
sohibidir. 1 985 ve 1 986 Istanbul 
Sinema Gün.lerinde orko arkoya iki 
kez Yılın En Iyi Fi lmi ödülünü ald ı :  
"Bir Yudum Sevgi" ve 'Adı Vosfiye". 

Bom in 1 926 in Mersin. He studied 
low and fine aris. He reviewed 
films, parlicipated to exhibitions as 
painler, designed pasters, wrote 
scripts. After working as assistant 
director in two films, he realized his 
first feature, 'The Bloody Cry' in 
1 95 1 .  His films have participated 
to mony international fesliva/s. He is 
the winner of many national 
awards. He gol the award for the 
"Best Turkish Film of the Year' in 
1 985 with 'A Sip of Love' and in 
1 986 with "Her Name is Vasfiye' in 
the Istanbul international Filmdays. 

ÖNEMli FilMLfRi / 
SELECTM FII..MOGRAPHY 

1 957 

1 959 
1 964 

1 966 

1 977 

1 982 
1 984 

1 986 

1 986 
1 987 

1 989 

1 990 
1 99 1  

Gelin in Murodı / 
The Dreom of the Bride 
Alogeyik / The Hind 
Erkel< Ali / Ali ,  the Man 
Keşonlı Ali Destanı / 
The Legend of Ali from Keşon 
Ah Güzel Istanbul ( 
Oh, Lovely lstonbu 
Selvi Boylu Al Yazmalım / 
The Red Scorf 
Mine 
Bir Yudum Sevgi / 
A Sip of Love 
Adı Vasliye / 
Her Name is Vasliye 
Aoohh Belinda 
Asiye Nasıl Kurtulur? / 
Can Asiye be Soved? 
Arkadaşım SeY!on / 
Mephisto, My Friend 
Olü Bir Deniz / A Deod Seo 
Berdel / Bride Borter 
Bekle Dedim Gölgeyel 
Distont Shodows 
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iSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI 
ULUSLARARASI iSTANBUL FiLM FESTiVALi 
1 6  - 3 1  MART 1 991  

YÖNETMELiK 
1 .  TARiH: 

istanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ı O. istanbul 
Uluslararası Film Festival i ,  ı 6  - 3 ı  Mart ı 99 ı  tarihleri arasında 
gerçekleştirilecektir. 

2. AMACI: 

Festivalin amacı Türkiye'de sinemanın gelişimini destekleyerek 
nitelikli filmierin ticari dağıtımın ı  teşvik etmektir. 

3. PROGRAM: 

ı O. istanbul Uluslararası Fi lm Festival i  aşağıda belirtilen 
bölümlerden oluşmaktadır :  
a) Sanat (yazın ,  tiyatro, müzik, dans, sinema ve plastik sanatlar) 

teması üzerine bir Uluslararası F i lm Yarışması . 
b) Festival in özel teması üzerine, yarışma dışı ,  bilgilendirici bir 

bölüm. Bu bölümde konulu filmler, belgeseller ve kısa filmler 
gösterime sunulur. 

c) l)stalara Saygı 
d) Üzel bölümler 
e) Türk Sineması '90 - '9 ı 

4. ULUSLARARASI YARIŞMA 

a) Optik ses bantl ı ,  35 mm'l ik, en az ı .600 m .  uzunluğunda, 
konulu filmler yarışmoda gösterilmeye aday olabi l i r .  

b) Yarışma filmlerinin seçimi ve programlanması konusunda son 
karar Düzenleme Kurulu tarafından veril i r .  Yapımcılar, 
yönetmenler, dağıtımcılar, ulusal film kuruluşları ve yabancı 
elçilikler film önerebilirler. 

c) Yarışmaya kabul edilen tüm filmler özgün kopyalarıyla 
sunulacak, olanaklar elverdiğince Ingilizce, Fransızca veya 
Türkçe altyazı larla gösterilecekti r .  

d) - ı Ocak ı 989'dan önce gösterime giren filmler, 
- Türk filmleri dışında , Türkiye'de ticari dağıtıma çıkmış olan 
filmler yarışmaya kabul edilmez. 

e) Gösterim düzeni Program Komitesi tarafından belirlenir. 
f) Yarışma filmleri, yönetmen, yazar, yapımcı, oyuncu, film 

eleşti rmeni, sinema tarihçisi ve sinema alanında tanınmış 
benzeri kişi lerden oluşan uluslararası bir seçici kurul 
tarafından değerlendiri l i r .  

g) Seçici kurul şu ödülleri verir: .. 
- Istanbul Uluslararası Fi lm Festival i  Büyük Odplü olarak, 
seçilen filmi n yönetmenine verilen 'Altın Lale Odülü'. 
Seçici kurul ayrıca iki özel ödül verebi l ir :  
- Seçici kurulun beli rleyeceği bir dalda gösterilen özel başarı 
için ,  bir fi lmin yönetmen, senarist, oyuncu, görüntü yönetmeni, 
Q.esteci veya sanat yönetmenine verilecek "Seçici Kurul Ozel 
Odülü', 
- Yukarıdaki dallardan birinde, bir sanatçının yaşamı süresince 
v�rdiği ürünlerin tümünü değerlendiren 'Yaşambayu Başarı 
Odülü'. 

h) Yarışmaya kabul edilen filmierin yönetmenleri 6 gün süreyle 
Festival ' in konuğu olurlar. 

5. KATIUM BELGESi 

Festivalin her bölümünde gösterilen filmierin yapımedarına bir 
katı l ım belgesi veri l ir . 

6. TANmM MALZEMESI: 

Festival in herhangi bi r  bölümüne kabul edilen filmlerle i lgi l i ,  
aşağıda belirtilen tanıtım malzemeleri, en geç 30 Kasım ı 990'a 
kadar Festival ofisine gönderi lmelidir: 
a) Doldurulmuş giriş formu, 
b) filmin Ingil izce kısa qzeti (20ü-250 kelimelik), 
c) Ingil izce, Fransızca, ltalyonca ya da Almanca diyalog listesi ,  
d) Fi lmin video kaseti (PAL sistem; VHS veya BETA formatında) 
e) Bir basın ya da tanıtım dosyası, 
f) Yönetmenin ve önemli oyucuların detaylı yaşam öyküleri ve 

fi lmografileri, 
g) Yeterli sayıda, değişik, renkli ve siyah-beyaz film fotoğrafları, 
h) Yönetmenin yakın tarihe ait bir fotoğrafı, 
i )  F i lm in üç adet afişi. 

7. SiGORTA 

Festivalce seçilen filmiere ait kopyaların ,  Festivale tesliminden 
kopyayı sağlayan kuruluşa iadesine kadar geçen süre içindeki 
sigortasından Festival sorumludur. 

Festival, kopyoların kaybı ya da hasarı halinde, film şirketinin 
katılma formunda bel irttiği değer tutarını tozmin etmekle 
yükümlüdür. Katı l ımcının katılma formunu 3 ı  Aralık ı 990 tarihine 
kadar Festival bürosuna yollamadığı durumlarda, sigorta şirketi 
kopyaya 2000.- Amerikan Doları değer biçecekti r .  

8. TAŞIMA 

o) Festivalde gösterilecek filmler, ön kontrol, çeviri ve basın 
gösterileri için, ı 8 Şubat ı 99 ı  tarihine kadar lstanbul'o 
gelmiş olmalıdır. 

b) Katılan film ı 4  Ocak ı 99 ı  'den sonra festivalden çekilemez. 
c) Festivale gönderilen filmler, neviunu katı l ımcı  tarafından 

ödenmiş olarak yollanmalıdır . Türkiye'deki depolama, gümrük, 
sigorta ve işlem masrafları Festivalce karşılanacaktır. Festival 
sadece dönüş navlun bedelini öder. Festival ,  'ödemeli' olarak 
gönderilen kopyoların navlununu üstlenmez. 

d) F i lmler, Festivalin bitiminden sonraki iki hafta içinde, belirtilen 
havaalanına gönderilecekti r. Taşımayle ilgil i ayrıntılar al ıcıya 
ayrıca bildirilecektir. Festival ,  filmierin yollandığı 
havaalanındaki depolama masraflarından sorumlu değildir. 

e) Kopyalar ve uçak taşıma makbuzları doğrudan Festival 
adresine yollanmalıdır: 
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
ı O. istanbul Uluslararosı Fi lm Festivali 
Yıldız Kültür ve Sanat Merkezi 
Beşiktaş 80700 - istanbul / TÜRKiYE 

f) Gönderenin adresi her fi lmin üzerinde belirti lmelidir. Katıl ımcı, 
fi lmin adın ı ,  nakl iye tarih ve türünü belirten bir gönderi notunu 
uçak postası, telgraf, faks ya da teleksle Festival ofisine 
yollamalıdır. 

9. FESTİV AL HAKLARI 

Festival Düzenleme Kurulu gösterim için yeterli teknik özelliklere 
sahip olmayan filmleri festival dışı bırakma hakkına sahiptir. 

ı O.  istanbul Uluslararası Film Festivali'ne katılanlar, bu yönetmeli� 
koşullarını kabul etmiş sayılırlar. 

Bu genel yönetmelik maddelerinde yer almayan diğer hususlar 
hakkında Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı karar verir. 



ISTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS 
INTERNA TICNAL lST AN BUL FILM FESTIVAL 
1 6  - 3 1  MARCH 1 991  

REGULA TIONS 
1 .  DATES 

ı Oth Istanbul International F i lm Festival orgonized by the Istanbul 
Foundation for Culture and Aris will toke ploce between ı 6  - 3 ı  
March ı 99 ı .  

2. AJM 

The oim of the Festival is to encouroge the development of 
cinemo in Turkey and to promole films of quol ity in the Turkish 
market. 

3. PROGRAM 

The program of the ı Oth Istanbul International Fi lm Festival 
consists of the following sections: 
o) An international competition for feoture films on ort ( l iteroture, 

theotre, music, donce, cinemo and the plostic orts) .  
b) A non-compelitive, informotive seetion on the speciol ized 

theme of the Festival .  Features, documentories and shorts can 
be seleded for this section. 

c) Tributes 
d) Speciol sections 
e) Turkish Cinemo '90 - '9 ı 

4. THE INTERNATIONAL COMPETITION 

o)  Feolure films in 35 mm.  with opticol soundtrock and o 
minim�m length of ı .600 m .  can be selected for the 
competition . 

b) The fina! decision for seleelian and schedul ing will be token 
by the Organisotion Commillee. Producers, di rectors, 
distributors, film inslitutes and embossies moy propose titles. 

c) All films in the competition will be screened ot the Festival in 
their orig inol version, whenever possible with English, French 
or T urkish subtitles. 

d) Films will not be considered if: 
- releosed before ı Januory ı 989 
- olreody releosed in Turkey, excluding the Turkish entries . 

e) The screening schedule is decided upon by the Program 
Commillee. 

f) Fi lms in the competition will be judged by on international jury 
composed of di rectors, writers, producers, octors, fi lm critics, 
cinemo-historions and others who are known for their 
involvement in cinemo. 

g) The jury presenis : 
- 'The Golden Tulip Aword", os the Grond Prix of the Istanbul 
International Film Festival, to be given to the director of the 
selected fi lm. The jury moy olso give two speciol prizes : 
- 'Speciol Prize of the Jury', for o specific contribution (o 
di rector, writer, ployer, director of photogrophy, composer or 
ort director), 
- "Life Achievement Aword', for ony of the obove cotegories. 

h) The directors of films odmitted to the competition wil l  be the 
guests of the Festival for 6 doys. 

5. A CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

A certificote of porticipotion will be issued to the producers of the 
films presented in all sections of the Festival .  

6.  PUBUCITY MATERIAL 
For films occepted to ony seetion of the Festival ,  the following 
publicity moteriol should be submitted to the seeretarial of the 
Festival no loter thon30 November ı 990: 
o) A completed entry form, 
b) A short synopsis in English (200-250 words), 
c) The dio logue list in English, French, ıtolion or Germon, 
d) A video casselle of the f i lm (PAL system;  VHS or BETA format) , 
e) A press book or publicity file, 
f) Detoiled biogrophies and filmogrophies of the director and 

the principal ployers, 
g) Adequote supply of different stills from the fi lm (color and 

black & white), 
h) A recent photogroph of the director, 
i) Three posters ot 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 ogent. 
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 enirani does not send the 
entry form to the seeretarial of the Festival until 3 ı December 
ı 990, the print wil l be volued by the insuronce company on 
2 .000.- US Dollors. 

8. TRANSPORT 
o) Fi lm prints presented by the Festival must orrive in Istanbul for 

checking, translation and press screenings by ı 8 Februory 
ı 99 l . 

b) An entry moy not be withdrown ofter ı 4 Januory ı 99 ı . 
c) All films must be seni to the Festival ,  freight prepoid by the 

entront. Turkish storoge, customs, insuronce and hondling 
chorges will be poid by the Festival .  The freight costs for the 
relurn only are poid by the Festival .  The Festival will not pay 
freight chorges on ony prints seni 'collect" . 

d) Fi lms will be returned within 2 weeks ofter the closing of the 
Festival to the oirport of destinolion. The consignee will be 
notified of the shipping detoils. The Festival is not responsible 
for sforage fees ot the oi rport. 

e) Prints and oi rwoy bills should be seni directly to the Festival 
address: 
Istanbul Foundation for Culture and Arts 
ı Oth Istanbul International F i lm Festival 
Yıldız Kültür ve Sanat Merkezi 
Beşiktaş 80700 - Istanbul / TURKEY 

f) The return address of the sender should be morked on eoch 
fi lm .  The enirani should send o notice of dispotch by oirmoil, 
cable, telefox or telex to the seeretarial of the Festival 
indicaling the title, the dole and the woy of shipment. 

9. RIGHTS 
Fi lms not meeting the technicol requirements for public screening 
moy be disquolitied . 
Porticipotion in the ı Oth Istanbul International Fi lm Festival implies 
the occeptonce of these regulotions. 

All issues not covered by these generol regulotions will be 
resolved by the Istanbul Foundation for Culture and Arts. 
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O Bulutların üzerinden yeryüzüne 
süzülürcesine özgür ve sessiz . . .  

Yükseklere . .  çok yükseklere 
tırmanırcasına atak ve güçlü . . .  
Geniş ufuklara egemen olmak . .  
aydınlık . .  ferah b i r  dü nyada sınırsızlığı 
yaşamak . . .  Varolduğunu hissetmek . . .  
Renault 2 1 . . .  Olağanüstü bir duygu bu. 

2ı yüzyılı başlatan teknolojik 
gelişmeyi Renault 21 'ler sergiliyor. 

Dış görünümleri mükemmel . .  
her an şahlanmaya hazır soylu bir 
yarış atı gibi. 
Renault 21 'ler Türkiye'ye üç ayrı tipte 
sunuluyor: 
Renault 21. .. Renault 21 Manager . • .  
Renault 2 1  Concorde • • •  
Ve üçü de 1991 model. 

Renault 2 1  ve Renault 21 Manager'ın 
motor hacmi 1700 cc . . .  Renault 2 1  

Concorde'un motoru ise 2000 cc. ;  
üstelik enjeksiyonlu.  Hızları 200 kın'yi 
aşıyor; güçleri 1 35 Hp'a ulaşıyor. 
Renault 2 1 ' ler geniş iç mekanlarıyla 
sürücülere ve yolculara olağanüstü 
bir konfor . .  erişilmez güçleriyle 
olağanüstü bir dinamizm sunuyorlar. 
Bütün Renault'lar gibi Renault 2 1 'ler de 
Türkiye'nin en büyük satış sonrası 
teşkilatının servis ve yedek parça 
güvencesine sahip. 

U luslararası standartlarda üstün 
kalitesi. . geniş ve aydınlık iç 

mekanı . .  7 fonksiyonlu bilgisayarı . .  
enjeksiyonlu motoru . .  h e m  h idrolik, 
hem yükseklik ayarlı direksiyonu . .  
uzaktan kumandalı merkezi kilit sistemi 

ve sürüş güvenliğiyle Renault 2 1 ,  bütün 
kavramları değişti recek .. yeniden 
yaratacak. 

O• · zgür olmak . . .  Hızın . .  gücün . .  
konforun tadına varmak . . .  

Özlemleri . .  tutkuları aşmak . . .  
Varolduğunu hissctmek . . .  
Renault 21. 
Olağanüstü bir otomobU bu. • •  
Tanıyın ı 
Olağanüstü bir duygu bu • • •  
Yaşayın ı 

RENAULT 
"Yaşanacak Otomobiller" 

R e n a u l t  2 1  R e n a u l t  2 1  M a n a g e r  R e n a u l t  2 1  C o n c o r d c  
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T.C. ZİRAAT BANKASI 
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