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MA R T/MA RC H

1

ATlA_S (Beyoğlu)
BEYOGLU (Beyoğlu)
EM�K (Beyoğlu)
GAZI (Osmanbey
REKS (Kadıköy)

Uluslararası Film Yapımcıları Dernekleri Federasyonu (Paris) tarafından resmen tanınmıştır.
Accredited by the International Federation of Film Producers Associations, Paris.
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inen'la öyle bir keşiftir ki, bir gün gelecek
barut un, elekt riğin ve k1t alar1n keşfinden
çok ,

d ü n ya

IYie d e ni y e t i ni n

c e ph e si ni

değiştireceği görülecektir. Sinen�a, dünyan1n en
uzak köşelerinde · ot uran insanlarin birb irlerini
tanln�alar1n1, sevinelerini t en�in edecektir.
Sinen�a, insanlar aras1ndaki görüş ve düşünüş
farklar1n1 silecek; insanlik idealinin t ahakkukuna
en bü yük yard1n11 yapacakt ir.

Sinen�aya, lay1k

olduğu ehen11niyeti vern�eliyiz.

A

day

tNill come tNhen the invention of the

cinema tNill be seen to have changed the
face of the tNorld more than the invention

of gunpotNer, electricity
continents.

or the discovery

of ne""

The cinema tNill make it possible for

people living in the most remote corners of the
earth to get to knotN and love one another.
The cinema tNill remove difference of thought and
outlook!l and tNill be of the greatest assistance in
realising

the ideals of humanity.

that tNe treat the cinema tNith the
importance it deserves.

lt i s essential

iSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI
ISTANBUL FO UNDATION FOR CULTURE AND ARTS
ŞEREF KURULU
THE HONORARY BOA�D
Sayın CUMHURBAŞKANI Turgut ÖZAL
President of the Republic
Sayın BAŞBAKAN Süleyman DEMiREL
Prime Minister
Sayın iÇiŞLERi BAKANI ismet SEZGiN
Minister of lnterior
Sayın DIŞiŞLERi BAKANI Hikmet ÇETiN
Minister of Foreign Affairs
Sayın MALiY E VE GÜMRÜK BAKANI Sümer ORAL
Minister of Finance and Customs
Sayın MiLLi EGiTiM BAKANI Köksal TOPTAN
Minister of National Education
Sayın ULAŞTlRMA BAKANI Yaşar TOPCU
Minister of Communication
Sayın KÜLTÜR BAKANI Fikri SAGLAR
Minister of Culture
Sayın TURiZM BAKANI Prof. Abdülkadir ATEŞ
Minister of Tourism
Sayın iSTANBUL VALiSi Hayri KOZAKÇIOGLU
Governor of Istanbul
Sayın iSTANBUL BÜYÜK ŞEHiR BELEDiY E BAŞKANI
Prof. Dr. Nurettin SÖZEN
Mayor of Istanbul
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Necil Kazım AKSES
Burhan FELEK
Ord. Prof. Fahrettin Kerim GÖKAY
Feyzi HALICI
Cemal Reşit REY
Mukadder SEZGiN
Vahit HALEFOGLU
Nurver NUREŞ
Prince BERNHARD
Leonard BERNSTEIN
NadiÖ BOULANGER
Prof. Cari EBERT
Philippe ERLANGER
Robert FENAUX
janos FERENCSIK
Zino FRANCESCATII
Dr. Antonio GHIRINGHELLI
Pierre GILBERT
Ernesto HALLFTER
Arthur HAULOT
Clemens HOLZMEISTER
Maurice HUISMAN
LoisjOXE
Herberi von KARAJAN
Prof. Dr. Hans Erich KASPER
Prof. Wilhelm KEMPFF
Dr. Raymond KENDALL
Pierre LYAUTE Y
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 TANAKA
Afework TE KE
Dame Ninetle de VALOIS
Andre WENDELEN

KURUCULAR ve UYELER
FOUNDERS and MEMBERS
Prof. Dr. Nurettin SÖZEN
istanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı,
Kurucular Heyeti Başkanı 1
Mayor of Istanbul, President of the Board
of Founders
Mehmet ŞUHUBi
Başkan Yard. 1 Vice President

KURUCULAR / FOUNDERS
TÜRKiYE TURiNG VE OTOMOBiL KURUMU
BURLA Makina Ticaret ve Yatırım A.Ş.
ECZAClBAŞI HOLDiNG A.Ş
OSMANLI BANKASI A.Ş.
PERFEKTÜP Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
SlNAi YATIRIM VE KREDi BANKASI A.O.
T/>JKO, Otomobil Lastik ve Makina Tic. TAŞ.
TURKIYE SlNAI KALKlNMA BANKASI
Fettah AYTAÇ
Mehmet R. DEVRES
Ali KOÇMAN
Berner NAHUM
lzzet PENSOY
Alil TEKTAŞ

UYELER / MEMBERS
AKBANK TAŞ.
Orhan AKER
BORUSAN, Boru Sanayii A.Ş.
BP PETROLLERI A.Ş.
Selma H. DEVRES
Vitali HAKKO
iSTANBUL ROTARY KULÜBÜ
KOÇ HOLDiNG A.Ş.
PAMUKBANK TAŞ.
PROFILO HOLDING A.Ş
TEKFEN HOLDING A.Ş.
TE.RCÜMAN Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş
TURK HAVA YOLLARI A.O.
TÜRK PiRELLi Lastikleri A.Ş.
TÜRKiYE 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, Akrilik Kimya San. A.Ş.
AKSU,, Iplik Dokuma ve Boya Apre Fab. TAŞ.
ARÇELIK A.Ş.
Semih SiPAHiOGLU
AYGAZ A.Ş
izzet BAYSAL
Dr. Mustafa BiRGi
Fahir ÇELiKBAŞ
Prof. Hayri DOMANiÇ
Ahmed Şeci EDiN
ELGiNKAN HOLDiNG A.Ş.
Nihat HAMAMCIOGLU
HÜRRiYET Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.

iSTANBUL SANAYi ODASI
Ara KUYUMCUYAN
Kemal MÜDERRiSOGLU
RABAK Ejektrolitik 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
iSTANBUL BÜYÜK ŞEHiR BELEDiYESi
BiRLEŞiK ALMAN iLAÇ FABR.
Suat Hayri ÜRGÜPLÜ
EGE HOLDING A.Ş.
HiLTON OTELi
IBM TÜRK LTD. ŞTi.
IŞIKLAR HOLDiNG A.Ş.
O,RGANiK KiMYA San. ve Tic. A.Ş.
TURK HENKEL Kimyevi Maddeler San. A.Ş
DEMIRüREN ŞIRKETLER GRUBU
Erdoğan DEMiRÖREN
TURKIYE ETAP OTELLERi
Fikret EVLiYAGiL
MiLLi PiYANGO iDARESi
GÜMÜŞSUYU Halı San. ve Tic. A.Ş.
iKTiSAT BANKASI TAŞ.
LiBAŞ inşaat ve Yatırım 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 TAŞ.
TÜRK EKONOMi BANKASI
ARITAŞ SU ARITMA SANAYi A.Ş.
Mehmet ŞUHUBi
Alber BiLEN
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YÖNETiM KURULU 1
BOARD OF ADMINISTRATION

DENETiM KURULU 1
BOARD OF INSPECTORS

Başkan/ President

Asli Üyeler/
Principal Members

Dr. Nejat F. ECZAClBAŞI

Başkan Yardımcıları / Barlos KÜNTAY
jbrahim BETjL
Vice Presidents
Asli Üyeler/
Principal Members

Prof. Av. Ercüment BERKER
Faruk Y ENER
Prof. Cevat Memduh ALTAR
Gencay GÜRÜN
Onat KUTLAR
Prof. Bülent ÖZER
Asım KOCABI Y lK

Bakanlık Temsilcileri/ Dışişleri Bakanlığı
Representative to
Ministry of Foreign Affairs
the Ministries
Maliye ve Gümrük Bakanlığı
Ministry of Finance and Customs
Milli Eğitim Bakanlığı
Ministry of National Educalian
Kültür Bakanlığı
Ministry of Culture
Turizm Bakanlığı
Ministry of Tourism

Tabii Asli Üyeler/
Principal Members

Tanıtma ve Pazarlama Genel Müdürü
General Director of Information and Marketing
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü
General Director of the State Opera and Ballet
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü
General Director of the State T heaires
Cumhurbaşkanlığı Seniani Orkestrası Müdürü
Director of the Presidential Symphony Ürehesira

Geçici Asli Üyeler/
Principal Alternate
Members

Tayfun jNDjRKAŞ
Hilmi YAVUZ
Geyvan McMILLEN

iCRA KURULU 1
EXECUTIVE BOARD
Başkan/ President Dr. Nejat F. ECZAClBAŞI
Üyeler/ Members Tayfun iNDiRKAŞ
Prof. Cevat Memduh ALTAR
Onat KUTLAR
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Çelik ARSEL
Alber BILEN

YÖNETiM 1 MANAGEMENT
Genel Müdür
General Director

Aydın GÜN

Uluslararası istanbul Festivali Yöneticisi
Director of the Internationalistanbul Festival

Cevza AKTÜZE

Uluslararası istanbul Film Festivali Yöneticisi
Director of the Istanbulinternational Film Festival

Hülya UÇANSU

Uluslararası istanbul Tiyatro Festivali Yöneticisi
Zehra iPŞiROGLU
Director of the Istanbulinternational Theatre Festival
Uluslararası istanbul Bienali Yöneticisi
Director of the Internationalistanbul Biennial

Vasıf KORTUN

Mali ve idari işler Yöneticisi
Financial and Administrative Director

Asuman BAYRAM

Halkla ilişkiler Yöneticisi
Director of Public Relations

Arzu AKGÜN

DANIŞMANLAR 1 ADVISORS
Grafik ve Yayın
Danışmanı 1
Graphic and
Publication Advisor

Prof ilhami TURAN

Hukuk işleri
Danışmanı/
Legal Advisor

Av. Esat BERKSAN

Mali işler
Danışmanı/
Financial Advisor

Sacit BASMACI

TANITIM DANIŞMA KURULU 1
PUBLIC RELATIONS ADVISORY COMMITlEE
Eli Acıman
Paul McMillan
Ferit Edgü
izmir Tolga

ULUSLARARASI ISTANBUL FILM FESTIVALI
ISTANBUL INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
.

Sanat ve Teknik Danışma Kurulu
Artistic and Technical Advisory Commitlee

.

.

.

Atilla O ORSAY
Şakir ECZAClBAŞI
Onat KUTLAR
Vecdi SAYAR
Hülya UÇANSU
Atıf YILMAZ

Yönetmen
Director

Hülya UÇANSU

Program Danışmanı
Programme Advisor

Vecdi SAYAR

Yönetmen Yardımcısı
Assistant to the Director

Ali SÖNMEZ

Yönetmen Sekreteri
Secretary to the Director

Nuray OMAÇ

Basınla ilişkiler
Press Relations

Esra Nilgün MiRZE

Reklam ve Halkla ilişkiler
Public Relations

Ayşıl MUT VER

Konuk Ağırlama
Hospitality

Sara BERKER
Nilgün MALHAN

Rezervasyon ve Protokol
Reservation and Protocol

Zeliha KAYA

Muhasebe/ Accounting

Zehra ALTUG
Nuray KÖKÜLLÜ

Santral
Operotor

Aynur T URAN

Elektronik Altyazı Koordinasyonu
Comdinotor for Electronical Subtitling

Senem DENiZ

Film Trafiği
Film Traffic

Bülent BAŞlBÜYÜK

Baş Makinist
Chef Projectianisi

Zeki YILMAZ

Makinisiler
Proi ectionists

Gökhan PAMUKÇU
Nihat DiNDAR

Arşiv
Archives

Mehmet AVCI

Yardımcı Hizmetler
Services

Hasan SAYAN
Azmi AKSUN
Hasan HASBAL
Fazıl TAŞDEMiR
Mustafa DURMAZ
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TEŞEKKÜR / ACKNOWLEDGEMENTS
istanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu, ı ı . Uluslararası istanbul Film
Festivali'nin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan tüm Bakanlık, kurum ve
kişilere teşekkür eder.
The boord of the Istanbul Foundation for Culture and Arts would /ike to thank
the following Ministries, institutions, companies and individuals for their
generous suppart in realizing the ll th Istanbul lnternatıonal Fılm Festıval.
Sayın Fikri D. Sağlar, Kültür Bakanı
Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Daire Başkanlığı
Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü
TRT Genel Müdürlüğü
istanbul Valiliği
istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Beyoğlu Belediye Başkanlığı
Kadıköy Belediye Başk?nlığı
Şişli Belediye Başkanlıgı
Açı Tasarım Reklamcılık !Mehmet Gürkan)
Ajans Ultra ISinan Unal)
Alfa Film
Almanya Başkonsolosluğu IDieler Reinl)
General Cansulale of Germany
Amerikan Basın ve Kültür Merkezi
United States information Service IHarriel Elam, Philip j. Breedeni
Anabasım San. ve Tic. A.Ş. !Yücel Uzmen)
Anadolu Kargo
Arcan Ticaret (Dilek Günayi
Associazione "Fondo Pier Paola Pasolini" Ilaura Beni)
Asya Film (Ali Özgentürki
Ateş Berice
Australian Film Commission (Vicloria Treole, Conchita Pina)
Austrian Film Commission IFiona Meisel)
Avustralya Başkonsolosluğu
General Consulate of Australia IH.V. Westwood)
Avusturya Kültür Ofisi IDr. Erwin lucius)
Cultural Office of Austria
Başak Sigorta !Ali Akşener)
Belbo Film Productions BV lingrid lochem)
Bela Film
Beyand Films ltd. iCatharine lavelle, Gördon Macphail)
British Council, lstanbullleyla Tonguç)
British Council, london iGeraldine Higgins)
Bulgarian National Film Center
Burçak Evren
Bülent Erkmen
Cabin Creek Center for Work and Environmental Studies !Barbara Kopple)
Carthago Films ITaoufik Guiga)
Cemaletlin Mutver
Centar Film ISvetlana Banovcanin)
Cine-lnternationalllrmgard Strehle, Suzanne Keller)
Complex Corporation (Henry S. Rosenthal)
Constellation Produclions !Svetlana Nevakl
Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Dergi
Danish Film Institutellissy Bellaiche)
..
Detay Basım San. ve Tic. ltd. Şti. !Ferit Ozkaşıkçı)
Deutsches Kultur-lnslilul Uohannes Weisserl)
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı !Ali Gevgilili)
Ellepi Films
Enrike Ronenberg
Epo Film ISusanne Bira)
Era International ltd. !Barbara Robinseni
Erka FilmlErhan Erzurumlu)
Esin Turizmlishak Ojalvo)
Farabi Cinema Foundation !Ali R. Shoja Noori)
Faruk Günaltay
Film Air Services llaurence Balit-Vandebrouck)
Film Four lnternationaliBridget Pedgrih)
Film Pelski Uolanla Galicka)
The Finnish Film Foundation Uoona Puskala)
Fransa Büyükelçiliği IAiexandre Tolstoy, Hülya Tufan)
The Embassy of France
Fransa Dışişleri Bakanlığı IMarie-Chrisline de Navacelle, Janine Deunf)
The Ministry of Foreign Alfairs of France ·
Gaumonl (Philippe Drevon)
Greek Film Center IVoula Geargakakou)
Gülgen Film
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Hakkı Mısırlıoğlu
Hella Istanbul
Halland Film Promotion (Winnyfred Wissing, lucelle Zorgel
Hollanda Başkonsolosluğu
General Cansulale of Halland UJ Conker Roelants, Semra Ulusoy)
Hungarofilm listvan Voradi, Anna Maria Huszarik)
Hürriyet Gösteri Dergisi
IBERIA Ispanya Havayolları IAntonio Medina)
ICAIC IFrancesco leon)
lllumination Films !Margot Wiburd)
Institute Portugues de Cinema ICilia Pais de Sousa)
lntra Films Sriiletizia Messina)
ilhami Turan
ispanya Başkonsolosluğu
General Consulale ol Spainll P Rodrigo, l.M. Cuyaube)
ispanya Kültür Bakanlığı ICarmelo Romerol
. Ministry of Culture, Spain
Istanbul Film Ajansı
isveç Başkonsolosluğu 1 General Cansulale ol Sweden !Koi F61kman)
isviçre Başkonsolosluğu 1 General Cansulale of Switzerland IRolf Schaufelbühl)
iıalya Dışişleri Bakanlığı IAiidora Katocchi)
. The Ministry of Foreign Affairs of ltaly
ltalya Başkonsolosluğu / General Cansulale of ltaly IAiessandro Stassano)
iıalyan Kültür Merkezi, lstanbuliAido Baldini)
Ilalion Cultural Center, Istanbul
Japon Film library Councii(Hiroko Govaers)
Kim lewis MarketingiSue O'Neill)
KMPPC (Kim Dong-ho)
Konsept Filmeilik A.Ş. !Onat Kutlar)
les Films du Volcan Uacques le Glou)
les Productions la Fete (Helene Belanger)
Magnum Film Uale Başarani
Mas Matbaası llokman Şahin, Cenap Kangöz)
Metin Deniz
Metropolis Film World Sales IFroncine Brücher, C. Wojcichowski)
Milliyet Sanat Dergisi
Mimeray Ofset Matbaacılık Koli. Şti (Erol Ağokoy)
Mine Film !Kadri Yurdatap)
Minisiere des Aifaires Etrangeres Directian de la Communication Bureou du Cinema
IMarie Christine de Navacelle, janine Deunf)
Ministry of Culture, Czechoslovokio (Vero Sudiikevol
Ministry of Culture, Spain ICarmelo Romere de Andres, M.l Anton)
Ministry of Foreign Affairs, ltaly IAiıdora Catoccı)
Masfilm llgor Shalnev)
Muhteşem Film
NFM/IAF (lise Hughan, Monica Eckelkomp)
Portekiz Büyükelçiliği / The Embassy of Portugal
President Films
Progress Film Verleih GmbH IRudolf Winter)
Promopro Promosyon Prodüksiyon A.Ş (Nuri Çolakoğlu, Sitare Ergenekon Vefa)
Rudi Fehr
SACIS IPaolo Ferraresi)
Sanmal
Say Cafering (Uğur Say)
Seewell Films Ueannine Seowell)
SE-SAM ITürker inanoğlu, Ömer Kavur)
Sociedad Estatal Para la Ejecucion de Programos del Ouinto Centenaria
Uose Diaz de Espada, Amalia Bosch Benitezi
Sofracima IMarielle Gawin)
Sovexport (Oieg Kurandin)
.
..
Stil Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Tic. A.Ş (Cemale«in -ıhsan Üz)
Svensk Filmindustri IC. Stackelberg)
Swiss Film CenteriCharlo«e Schü«, S Berchtold)
Tanıtım Grafik (ilhan Bilge)
Television Espanola, SA IMaile Segura)
The Guide, Istanbul
The lsrael Film Institute Uoseph Üren)
The Swedish Institutellars Hedenstedt)
The Swedish Film Institute IAnnika Estassy)
Turgay Aksoy
Türkiye Konferans Tercümanları Derneği (Belgin Dölay, Zeynep Bekdik)
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
UGC DA IPascal Diot)
UIP, Turkey (ly\ehmel Qzduygu)
Umut Sanat Urünleri IUstün-Seher Karabali
Unifrance Film International (Richard Boidin, Antcine Khalife)
Warner Bros., Turkey !Haluk Kaplanoğlu, Hülya Oztürk)
Weltvertrieb im Filmverlag der Auloren (Theo Hinz, Armin Sukaw)
Villealfa Filmproductions OY IErkki Asıalai
Yurdaer Altıntaş
Z Film

••

•

•

•

YONETMEN DIZINI
INDEX OF DIRECTORS
A

Adlon, Percy
Aksoy, Orhan
Alexondersson, Hakan
Allohyori, Houchong
Altmon, Robert
Amelia, Gionni
Angelopoulos, T heo
Arondo, Vicente
Archibugi, Froncesco
Avoti, Pupi
Ayço, Engin

B

Bogdodi, Moroun
Barbier, Eric
Başaran, Tunç
Bellochio, Marea
Bergmon, Ingmor
Besson, Luc
Bouchitey, Potrick

c

Coro, Morc
Chobrol, Cloude
Cox, Paul

D

Demy, Jacques
Doillon, Jacques
Dupeyron, Fronçois
Duran, Alberto

E

Echevorrio, Nicolos
Erdöss, Pal
Ertuğrul, Muhsin

F

Foucon, Philippe

G

Gorrel, Philippe
Gerede, Conoiı
Gevorkyon, Koren
Giritlioğlu, Tomris
Godord, Jeon-Luc
Grof, Roland
Gülgen, Melih

H

Herzog, Werner

150
198
34
158
52
56
118
159
119
160
199

120
121
200
161
82-90
151
57

124
178
100-104

181
187
162
136

J

Jancso, Miklos
Jeunet, Jeon-Pierre
Jost, Jon

K

Koige, Chen
Koronovic, Srdjon
Kourismoki, Mika
Kovur, Ömer
Khemir, Nocer
Kiorostomi, Abbas
Kil-soo, Chong
Kokkinopoulos, Ponos
Kopple, Borbora
Kurçenli, Yusuf
Kurosowo, Akiro

L

Leduc, Paul
Lee, Spike
Levy, Doni
Lombordi, Froncisco

M

Momet, David
Morczewski, Wojciech
Motic, lvico
Mikholkov, Nikito
Minan, Juon
Monteiro, Jooo Cesor
Moorhouse, Jocelyne

N

137
122
192-196

170

186
209
152
201
180
35
202

80

Nichetti, Mourizio

o

Ophüls, Max
Osten, Suzonne

123
124
36

37
163
46-153
203
142
38-125
126
143
106-108
204
92-97

138
164
109-112
139

127
39
47
154
171
165
40

48

177
58

••

o
()zgentürk,

lşıl
Ozkon, Yavuz

p

Poskoljevic, Goron
Popotokis, Nico
Posolini, Pier Poolo
Povlovskovo, lrene
Perez, Fernondo
Perton, Ersin
Petkov, Dimiter
Piolot, Maurice
Poliokoff, Stephen
Popzlotev, Peter

205
206

R

Renoir, Jean
Resnois, Aloin
Risi, Marea
Rivette, Jacques
Rjosonow, Eldor
Rohmer, Eric
Rossif, Frederic
Rubbo, Michael
Ruven, Paul

s

Souro, Corlos
Shokhnozorov, Koren
Soovi, Michele
Sopsits, Arpod

T

Tonner, Aloin
Tovioni, Poolo
Tovioni, Vittorio
Techine, Andre
Tercon, Oğuzhan
Tözüm, lrfon
Trier, Lors von
Truffout, Fronçois
Turner, Ann

u

Ulloo, Juon Manuel Bojo

X

Xonthopoulos, Lefteris

V

Verneuil, Henri
Vigo, Jean

w

Wochsmon, Doniel
Woters, John
Weir, Peter

y

Yimou, Zhong

144
41
62-76
128
49
207
42
53-184
166
172

176
78
173
182
129
183
155
54
167

50
130
145
174

131
59
59
185
43
208
113-116
179
132

133

44

79
190

146
134
147

168
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FILM DIZINI
A

Açık Kapılar
Aguirre: Tanrı'nın Gazabı
Akşam Vakti
Alias la Gringo
Altın Saçörgüsü
Amazan
Amerikan Rüyası
Arkadaşımın Evi Nerede?
Aşk
Aşıklar
Ateş Ustünde Yürümek
Atış Alanı
Atianti s
Avrupa
Ay Carmela!
.
Aziz Matyas'a Göre lncil

B

Barroco
Bataklı Damın Kızı Aysel
Ben, Kontes
Ben Merih'teyken
Beyaz Güvercin
1001 Gece Masalları
Bir Kadının Öyküsü
Bir Millet Uyanıyor
Bir Yaz Gecesi Tebessümleri
Bugün Bana, Yarın Sana

c

Cabeza de Vaca
Cambazlar
Canterbury Öyküleri
Celia
Cennetten Düşenler

� fı

arın Katili
Çar an Bir Yürek
Çığ ıklar ve Fısıltılar
Çıplak Gece
Çiçek Adam

D

Dekomeran
Deniz Kıyısında Koşan Köpek
Devierin Olümü
Dilenci
Domuz Ahırı
400 Darbe

F

French Cancan

G

Gece Güneşi
Gecenin Yaraları
Gizli Yüz
Gölge Ustası
Gölgesini Y itiren Adam
Gümüş Kısrak
Güvercin'in Kaybolan Kolyesi
Güz Sonatı

10

56
80
119
136
103
153
108
125
170
159
206
174
151
116
50

67

138
195
172
112
171
75
104
194
85
110
137
41
74
132
139
130
162
88
84
1 02

73
152
208
65
71

1 79

1 76

59
143
203
44
131
126
142
90

H

147
107
198
134
173

Hanging Rock'ta Piknik
Harlan County, USA
Hasan Boğuldu
Hassas Yavru
Her Zaman Mery
Homo Novus

1 22

•

1

79
127

ikarus'un i'si
işler Değişir

K

47
40
97
166
133
167
168
160
121
58
69
207
150
187

Kadınlı Manzara
Kanıt
Kanlı Taht
Ka at Gözlerimi
Ke ebeğin Kanatları
Kırık Bir Kalp Nasıl Sarılır?
Kırmızı Fener
Kızların ve Oğlanların Öyküsü
Kor
Koruyucu Melek
Kral Oidipus
Kurt Kanunu
Kutup Çilekleri
Küçük Suçlu

k

L

190
118
181
177

L'Atalante
Le eğin Geciken Adımı
Lo o
Lola Montes

Jc'

M

161
66
183
72
144

Mahkum
Mamma Roma
Maud'daki Gecem
Medeo
Mucizeler Zamanı

N

36

New York'taki Tüm Vermeer'ler

o

Orman Ateşi

1 64

••

o

Önce Okulunu Bilir
"Özgürlük" Sinemasından Kaçış

p

Paris Bizimdir
Pasolini Programları

R

Raşomon
Raziye
RobbyKallePaul
Robert'in filmi

184

39

182

62,63,64

95
204

lll

209

s

Salgın
Salo ya da Sodom'un 120 Günü
Sarhoş Melek
Sarı Evden Anılar
Savaş Bitti
Seçilmiş
Selam Hemingway
Seni Seviyorum Rosa
Serseri Aşıklar
Sessizlik (Bergmanl
Sessizlik (Petkovl
Soğuk Ay
Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu
Suç Mahalli
Suç Un;;uru
Suyun Ote Yanı

ş

Şahinler ve Serçeler
Şorküleri
Şehvet Kurbanı

T

Tango Piyanisti
Tanrı Geri Geri Gider
Tarikat
Tatar Ramazan
Telin Ucundaki Yaşam
Teorem

u

Uçmak istiyorum
Urgo
Uşakların Zamanı
Uzlaşma
Uzun Ince Bir Yol

V

Vaadedilmiş Cennet
Vahşi ve Güzel
Van Gogh
Vincent ve Ben
Vincent ve Theo
Virgina
Viyana'yı Seviyorum

w

Werther

y

Yaban Çilekleri
Yakın Plan
Yakışıklı Serge
Yalnız Kqlpler
Yaşam Opücükleri
Yaşamak
Yaşamın Dışında
Yüz Yüze

z

Zombi ve Hayalet Tren

115
76
94
165
78
146
49
205
180
87
42
57
199
185
114
20 1

68
124

1 96

35
123
145
202
37
70
48
154
128
43

200

129
155
53
54
52
163
158

34

86
38
178
101
186
96
120
89
46

INDEX OF FILMS
A

Accattone
Aguirre, the Wrath of God
Alias la Gringo
All the Vermeers in New York
Amazan
American Dream
Appointed, The
Assassin of the Tsar, The
Atalante,L'
Atiantis
Autumn Sonata
Ay Carmela!

Aysel, Girl From the Swampy Roof
B

Barroco
Brasier, Le
Breathless
By Nightfalllı9

c

Cabeza de Vaca
Canterbury Tales, The
Celia
Close My Eyes
Close-Up
Coeur Oui Bat, Un
Cold Moon
Consensus, The
Conviction, The
Cries and Whispers
Cry-Baby

D

Death of the Giants
Decameron, The
Delicalessen
Dog Running on the Edge of . . .
Dove's Lost Collar, The
Drunken Angel

65
80
136
36
153
108
146
130
190
151
90
50
1 95

138
121
180

137
74
ı32
166
38
162
57
43
ı61
88
134

208
73
ı24
152
ı42
94

ıı4
Element of Crime, The
Emergency Kisses
ı86
ı ı5
Epidemic
Escape from the "Liberty" Cinema
39
Europaıı6

Face to Face
Fallen From Heaven
400 Blows, The
French Cancanı76

G

God Runs Backwards
Golden Braid
Gospel According to St. Matthew
Guardian Angel, The

Handsome Serge
Harlan County, USA
Hasan Baguldu
Hawks and Sparrows
Hello Hemingway
Homo Novus
How to Survive o Broken Heart

1

as in ıcarus
Love Vienna
ı Love You Rosa
1, the Countess
1 Want to Fly
1 Was on Mars
lt Was Cold and Raining
1

ı

J

Jungle Fever

E

F

H

L

Landscape With a Woman
Lieu du Crime, Le
Life on o String
Little Gangster, The
Living
Lola
Lola Montes
Lonely Hearts
Long Narrow Road, A
Love
Lovers

M

Mamma Roma
Man of Flowers
Man Who Lost His Shadow, The
Master of the Shadows
Medeo
Mery Farever
My Night at Maud's

N

Naked Night, The
Nation Awakens, A
Night Sun

o

89
ı39
ı79

Oedipus Rex
Open Doors
Other Side of the Water, The
Out of Life

p

ı23
ıo3
67
58

Paris Belongs to Us
Pasolini Programs
PasseTon Bac d' Abord
Picnic at Hanging Rock
Pigsty

178
107
198
68
49
122
167

79
158
205
172
48
112
199

164

47
ıs5
37
187
96
ısı
177
ıoı
200
ı7o
159

66
102
131
44
72
173
183

84
194
59

69
56
201
120

182
64
184
147
71

Promised Heaven
Proof

R

Raise the Red Lantern
Rashomon
Raziye
Recollections of the Yellow House
RobbyKallePaul
Robert's Movie

s

Salmonberries
Salo or the 1 20 Days of Sodom
Same to You
Scars of the Night
Seeret Face, The
Sect, The
Shooting Gallery, The
Silence (Petkov)
Silence, The (Bergman)
Silver Stallion
Smiles of o Summer Night
Story of Boys and Girls
Suspended Stride of the Stork, The

T

Tango Player, The
Tatar Ramazan
Theorem
T hrone of Blood
Things Change
1 001 Arabian Nights
Time of Mirades
Time of Servants
To Walk on Fire

u

Urga - The Spirit of Mongolia

V

Van Gogh
Victim of Lust
Vincent and Me
Vincent and Theo
Virgina

129
40

168
95
204
165
lll

209

150
76
110
143
203
145
174
42
87
126
85
ı60
ıı8

35
202
70
97
ı27
75
ı44
ı28
206

154

53
196
54
52
163

w

41
Walking o Tightrope
78
War is Over, The
34
Werther
Where is the House of My Friend? ı25
17ı
White Dove, The
155
Wild and Beautiful
86
Wild Strawberries
133
Wings of o Butterfly
207
Wolf Law, The
104
Woman's Tale, A

z

Zombie and the Ghost Train

46
ll

ULKE DIZINI
••

•

•

•

FRANSA / FRANCE

INDEX OF NATIONS

ABD / USA
Amerikan Rüyası 1 American Dreom
Horlan County, USA
Hassas Yavru 1 Cry-Boby
işler Değişir 1 Things Change
New York'taki Tüm Vermeer'ler 1 All the Vermeers in New York
Orman Ateşi 1 Jungle Fever

ı 08
ı 07
ı 34
ı 27
36
ı 64

ALMANYA / GERMANY
Aguirre: Tanrı'nın Gazobı 1 Aguirre, the Wroth ol Gad
Kutup Çilekleri 1 Salmonberries
Tango Piyanisti 1 The Tango Player

80
ı 50
35

AVUSTRALYA / AUSTRALIA
Altın Saçörgüsü 1 Golden Broid
Bir Kadının Öyküsü 1 A Womon's To le
Celia
Çiçek Adam 1 Man ol Flowers
Hanging Rock'ta Piknik 1 Picnic at Honging Rock
Kanıt 1 Proof
Yalnız Kalpler 1 Lonely Heorts

ı 03
ı 04
ı 32
ı 02
ı 47
40
ıOı

AVUSTURYA / AUSTRIA
Viyana'yı Seviyorum 1 ı Love Vienna

ı 58

ı 72
42

ÇEKOSLOVAKYA / CZECHOSLOVAKIA
Uşakların Zamanı 1 Time ol Servants

ı 28

ÇiN HALK CUMHURiYETi-ALMANYA
iNGiLTERE /
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
GERMANY-UNITED KINGDOM
Telin Ucundaki Yaşam 1 Life on o String

37

ı 68

DANiMARKA / DENMARK
Salgın 1 Epidemic
Suç Unsuru 1 The Element of Crime

ı ı5
ı ı4

DANiMARKA-FRANSA-ALMANYA-iSVEÇ
DENMARK-FRANCE-GERMANY-SWEDEN
Avrupa 1 Europa

FiNlANDiYA / FINlAND

Zombi ve Hayalet Tren 1 Zombi and the Ghost Troin

ı ı6

46

FiNlANDiYA-ABD / FINLAND-USA
Amazan

ı 2'

FRANSA-ALMANYA /
FRANCE-GERMANY
Lolo Mantes
Savaş Bi�i 1 The War is Over
Gümüş Kısrak 1 Silver Stollion

ı 77
78

ı53

ı 26

HOLLANDA / NETHERLANDS
Kırık Bir Kalp Nasıl Sorılır 1 How to Survive o Broken Heort

ı67

HOLLANDA-iNGiLTERE-FRANSA /
NETHERLANDS-UNITED KINGDOM
FRANCE
Vincent ve Theo 1 Vincent and Theo

ÇiN HALK CUMHURiYETi-HONG KONG/
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
HONG KONG
Kırmızı Fener 1 Roise the Red Lontern

ı 7o
ı5ı
4ı
ı 62
ı 79
ı 76
79
ı 87
ı2ı
ı 9o
ı8ı
ı 83
ı 84
ı82
ı 8o
57
ı 85
ı24
53
ı 55
ı 78
ı 86
ı 20

GÜNEY KORE / SOUTH KOREA

BULGARiSTAN / BULGARIA
Ben, Kontes 1 ı, the Countess
Sessizlik 1 Silence

Aşk 1 Love
Atianti s
Combazlar 1 Walking o Tightrope
Çarpan Bir Yürek 1 Un Coeur Oui Bat
400 Darbe 1 The 400 Blows
French Cancan
icarus'un i'si 1 ı os in ıcorus
Küçük Suçlu 1 The Li�le Gongster
Kor 1 Le Brosier
L'Atolonte
Lola
f\Aaud'daki Gecem 1 My Night at Maud's
Once Okulunu Bitir 1 PasseTon Boc d'Abord
Paris Bizimdir 1 Paris Belongs to Us
Serseri Aşıklar 1 Breathless
Soğuk Ay 1 Cold Moon
Suç Mahalli 1 Le Lieu du Crime
Şarküteri 1 Delicalessen
Van Gogh
Vahşi ve Güzel 1 Wild and Beautilul
Yokışıklı Serge 1 Hondsome Serge
Yaşam Öpücükleri 1 Emergency Kisses
Yaşamın Dışında 1 Out of Life

52

iNGiLTERE / UNITED KINGDOM
Kapat Gözlerimi 1 Close My Eyes

ı 66

iRAN
Arkadaşımı n Evi Nerede? 1 Where is the House of My Friend?
Yakın Plan 1 Ciase-Up

ı 25
38

iSPANYA / SPAIN
Ay, Cormelo!
Aşıklor 1 Lovers
Beyaz Güvercin 1 The White Dave
Kelebeğin Kanotları 1 Wings ol a Bu�erfly

50
ı 59
ı7ı
ı 33

iSRAiL / ISRAEL
Seçilmiş 1 The Appointed

ı46

iSVEÇ
Bir Yaz Gecesi Tebessümleri 1 Smiles of o Summer Night
Çığlıklar ve Fısıltılar 1 Cries and Whispers
Çıplak Gece 1 The Naked Night
Koruyucu Melek 1 The Guardian Angel
Sessizlik 1 The Silence
Werther
Yaban Çilekleri 1 Wild Strowberries
Yüz Yüze 1 Foce to Foce

85
88
84
58
87
34
86
89

PERU-iNGiLTERE-KÜBA-iSPANYA /
PERU-UNITED KINGDOM-CUBA-SPAIN

iSVEÇ - ALMANYA /
SWEDEN - GERMANY
Güz Sonatı 1 Autumn Sonoto

90

Cennetten Düşenler 1 Follen From Heoven
1 12
1 10
lll

13 1

56
65
71
1 73
1 60
69
161
66
68
70
48

iTALYA-FRANSA / ITALY-FRANCE
119
Akşam Vakti 1 By Nightfoll
Aziz Motyos'o Göre lncil 1 The Gospel According to St. Matthew 67
75
1 00 1 Gece Mosolları 1 1 00 1 Arabian Nights
74
Canterbury Oyküleri 1 The Canterbury Toles
Sola, Sodom'un 1 20 Günü 1 Solo or the 1 20 Doys of Sodom 76

iTALYA-FRANSA-ALMANYA /
ITALY-FRANCE-GERMANY
Dekomeran 1 The Decomeron
Gece Güneşi 1 Night Sun
Medeo

73
59
72

JAPONYA / JAPAN
Kanlı Taht 1 Throne of Blood
Roşomon 1 Roshomon
Sorhoş Melek 1 Drunken Angel
Yaşamak 1 living

97
95
94
96

KANADA / CANADA
Vincent ve Ben 1 Vincent and Me

54

KÜBA / CUBA
Selam Hemingwoy 1 Hello Hemingwoy

49

KÜBA-iSPANYA / CUBA-SPAIN
Borroco

1 38

MACARiSTAN / HUNGARY
Atış Alanı 1 The Shooting Gollery
Homo Novus
Tanrı Geri Geri Gider 1 Gad Runs Bockwords

1 74
1 22
123

MEKSiKA-iSPANYA / MEXICO-SPAIN
Cobezo de Voco

PORTEKiZ / PORTUGAL
Sarı Evden Anılar 1 Recollections of the Yellaw House

1 65

"Özgürlük" Sinemasından Kaçış 1 Escope from the "liberty" Cinemo

iTALYA / ITALY
Açık Kapılar 1 Open Doors
Dilenci 1 Accottone
Domuz Ah ı rı
Herzaman Mery 1 Mery Farever
Kızların ve Oğlanların Oyküsü 1 Story of Boys and Girls
Kral Odipus
Mahkum 1 The Conviction
Mornma Roma
Şahinler ve Serçeler 1 Howks and Sporrows
Teorem
Uçmok istiyorum 1 1 Wont to Fly

1 39

POLONYA / POLAND

iSViÇRE-iSPANYA-FRANSA /
SWITZERLAND-SPAIN-FRANCE
Gölgesini Yitiren Adam 1 The Man Who Lost His Shodow

1 36

PERU-iSPANYA / PERU-SPAIN

iSViÇRE-ALMANYA /
SWITZERLAND-GERMANY
Ben Merih'teyken 1 1 Wos on Mars
Bugün Bono, Yarın Sona 1 Same to You
RobbyKollePoul

Alias lo Gringo

1 37

39

RUSYA / RUSSIA
Çarı n Katili 1 Assassin of the Tsor
Urgo 1 The Spirit of Mongolio
Vaadedilmiş Cennet 1 Promised Heoven

1 30
1 54
1 29

RUSYA-ALMANYA / RUSSIA-GERMANY
Deniz Kıyısında Koşan Köpek 1 Dog Running on the Edge of the Seo 1 52

TUNUS-FRANSA / TUNISIA-FRANCE
Güvercin'in Kaybolan Kolyesi 1 The Dove's Lost Callar
..

1 42

.

TURKIVE
Bataklı Damın Kızı Aysel 1 Aysel, Girl From The Swompy Roof
Bir Millet .Uyonıyor 1 A Notian Awokens
Devierin Olümü 1 Deoth of the Gionts
Gizli Yüz 1 The Seeret Foce
Hasan Boğuldu
Kurt Konunu 1 The Wolf Law
Raziye
Şehvet Kurbanı 1 Victim of Lust
Seni Seviyorum Roso 1 1 Love You Roso
Soğuktu. ve Yağmur Çiseliyordu 1 lt Wos Cold and Roining
Suyun Ote Yanı 1 The Other Side of the Water
Tatar Ramazan
Uzlaşma 1 The Cansensus
Uzun ince Bir Yol 1 Long Narrow Road

1 95
1 94
208
203
1 98
207
204
1 96
205
1 99
20 1
202
43
200

TÜRKiYE - FRANSA - ALMANYA/
TURKIVE - FRANCE - GERMANY
Ateş Üstünde Yürümek 1 To wolk on Fire
..

206

.

TURKIVE - FRANSA - ALMANYA iNGiLTERE /
TURKIVE - FRANCE - GERMANY - U.K.
Robert'in Filmi 1 Robert's Movie

209

Y UGOSLAVYA / Y UGOSLAVIA
Kodınlı Manzora 1 Londscope With o Womon
Mucizeler Zamanı 1 Time of Mirades
Virgino 1 Virdzino

47
1 44
1 63

YUNANiSTAN / GREECE
Gecenin Yaroları 1 Scors of the Night
Gölge Ustası 1 Moster of the Shodows

1 43
44

Y UNANiSTAN-FRANSA /
GREECE-FRANCE
Leyleğin Geciken Adımı 1 Suspended Step of o Stark

1 18
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MARMARA

European films in the framework of the EEC'S MEDIA
Programme. efdo application
deadlines: April ı, August ı,
November

m ittee:

ı.

The e f d o Com-

President

-

Dieter

Kosslick (D); Vice-President -

ISTANBUL

Maria ]oiio Seixas (P); Luigi

S Türk Henkel

Musini (I) 1 Ben Gibson (GB) 1

TÜRKiYE iş BANKASI

]ose L. Galvarriato (E ) 1
Tivi

Magn u sson

1

Claude-Eric Poiroux (F).
General

ULTRA

(DK)

S e c retary

Ute Schneider

AJANS ULTRA REKLAM HİZMETLERİ A.Ş.
efdo - Europaisehes Filmbüro e. V.
European Film Distribution Office

UNITED COLORS
OF BENETTON.

Office Europeen de Distribution de Films
D-2000 Hamburg 50, Friedensallee 14-16
phone: 0.40-390 90 25, fax: 0.40-390 62 49

11.

ULUSLARARASI iSTANBUL FiLM FESTiVALi PROGRAM ÇiZELGESi

Çizelga:je, yanında(+) işaret bulunan filmla- elektrorik Türkçealtyazıile sumJacaktr.

Ct.

������15
Pz.

�������21
Ct.

Pz.

UNITED COLORS
OF BENETTON.

•

•

•

•

BILETINIZI
ATMAYlN
Benetton
7 şansl1 çifti
Venedik Film
Festivali'ne
götürüyor.

AYRlNTlLI BiLGi
FESTiVAL .
BiLETLERiNDE

SİGORTANIN TÜM BOYUTLARINI BAŞAK SİGORTA İLE İZLEYİN !
BASAK SiGORTA
•

1

ll

ll

1

1

YETKIN URUNLER 1 IN,
YETKIN BIR AMBALAJ.
1

1

1..... uran Ofset 1954 yılında kuruldu. Kuruluş yıllarından
başlayarak ambalaj

İstanbul 'u sanatla
buluşturanlara
başarı dileklerimizle...
Ken timiz ll yıldır uluslararası bir festival e
daha ev sahipl iği yapıyor.

Ded ema n ," e v sa h i p l i ğ i sa n a t ı"
tecrübesiyle festival in konuklar ına
her yıl "hoşg eldin iz"diyor.
Sanata kucakaçan bir ken tte bulunman ın
gururuyla, sev in ciyl e...

DEDEMAN

H O T E L S

HOTELANKARA
DEDEMAN

HOTELİSTANBUL
DEDEMAN

HOTELANTALYA
DEDEMAN

HOTELNEVŞEHİR
DEDEMAN

SIEMENS

NIXDORF

Jetlerin planör uçuşu yapmaları
düşünülebilir mi? Havayolları,

jetlerin bakımını aksatırsa, evet.
Ama hiçbir havayolu şirketi bu

riski göze alamaz. Çünkü, uçak

ların teknik bakımı yardımcı bir

öğe değil, uçuşun temel gereğidir.
Siemens Nixdorf olarak

bilgisayar filonuza verdiğimiz

"Bakım ve Destek", jetlerin

aldığı kusursuz teknik bakımdan

farklı değil. Siemens Nixdorf
sistem parkının 1991 yılı çalışa

biliriiiik oranı olan %99.9593295

bunu kanıtlıyor. 11 kentte hazır

bekleyen, tam donanımlı teknik

servis araçlarımız arıza yerine
Türkiye ortalaması ile 2 saat
içinde ulaşıyor.

Bakım ve Destek konusundaki

özen ve performansımız,

Siemens Nixdorf'un sizinle oluş
turduğu sinerji'yi uzun dönemli
bir işbirliğine dönüştürüyor.

Kuruluşunuzun Bilgi Teknolojisi

Sistemleri'nin tasarımını yapıp

kuruyoruz. Donanımızın bakımını
yapıyor, yazılımlnızı düzenli

olarak güncelliyoruz. Güvenlik

gereksinimleri ve riskierinizi

belirleyip önlemlerini önceden

alıyoruz. Aksesuarların sağlan

masından donanımınızın profesyo

nelce bakımına uzanan toplam bir
hizmeti biz sunuyoruz.

Bilgisayar filonuzu sürekli

çalışır ve verimli kılmak bizim
işimiz. Bize göre işinizdeki

herhangi bir aksamanın küçüğü
büyüğü olmadığı gibi. . .

Sinerji is basında

''it's finger lickin good'�

GALERIA
KADlKÖY
KARAKÖY

Galeria Sahilyolu Kod No: C1281214 Ataköy/IST. P.K.34750 Tel: 559 85 91
Altıyol Kırtasiyeciler Sok. Onur lşhanı No: 2 Kadıköy/IST. P.K. 81300 Tel:349 53 34
Kemankeş Mah. Aksu lşhanı No: 2 (Karaköy Meydanı} Karaköy/IST. P.K. 80000 Tel: 252 26 76

İSTANBUL FiLM FE STİV ALİ
Bu yıl her gece 02 :00' ye kadar
THE MARMARA İSTANBUL "TEPE BAR" da devam ediyor.
Canlı piyano eşliğinde ,
sıcak BORŞÇ çorbası yanında taze PRAŞKİ ve İKRA...
Sinema biletinize bir kadeh sıcak şarap ikramımızdır.
Bekliyoruz ...

�

--THE--

MARMARA
ISTANBUL

Taksim Meydanı
Tel.:(l)

251 46 96

Fax:(l)

80090

244 05 09

-

Istanbul
Telex:

24 137

marm tr

Madrid, Cultural Capital of Europe

From January
year

1 st, Madrid will be the Cultural Capital of Europe for the

1992. To celebrate the new title, granted by the EEC, public
1.800

and private institutions alike offer the City a lavish program of over

events that aims to be a showcase for the urban culture of our times.

Every Wednesday, Friday and Sunday ... W e take you there.

GRUPO

••

IBER141.
Topçu Cad. Uygun Apt. 2/2 Taksim-İSTANBUL (1) 255 19 68-253 68 05
ANKARA (4) 131 84 94 İZMİR (51) 13 99 40- 13 52 44

Bir Otel..

Jlsitane 1\çstaurant

Edimekapı'da, Osmanlı döneminin konak mimarisine uygım biçimde

A Hotel..

An elegant little hotel at Edirnekapı in the old city, built in the style of

inşa edilmiş ve konuklanna soylu Türk ev sahiplil\i gelenelline uygım

Ottoman residences and offering its guests

hizmet sıman zarif bir tesis • Zevkle döşenmiş, kaloriferli, mini-bar, radyo

hospitality • 42 beds in

ve telefonlu
yatak •

14 iki kişilik oda, 2 delüks oda, 2 suit ve bir köşkte toplam 42

İşadamlarının ve turistlerin gerek duyabilece!li bütün olanaklar ..

rooms,

the noble Turkish art of

14 tastefully decorated double rooms, 2 de luxe

2 suites and a pavilion, all with central heating, radio, direct-dial

telephone and mini bar • All the facilities and services business travellers
and tourists may require.

Ve bir Restoran.

Dünyada üç temel mutfaktan biri sayılan geleneksel

Türk mutfal\ının

And A Restaurant.

The right place to get acquainted with the delights of the Turkish cuisine,

three basic cuisines in the world, as they were

seçkin lezzetlerini, Osmanlı saraylannda sunuldukları şekilleriyle

regarded to be one of the

tadabilrnek için..

presented in the Ottoman palaces.

KARİYE OTELl
Kariye Camü Solılı 18, Edirnekapı - İstanbul
Tel. : (1) 534 84 14 (3 hat) • Fax: (1) 521 66 31

BİR GELENEK... BİR ANLAYlŞ... BİR AMBİYANS...
1956'dan beri özgün bir gelenek...

5 yıldızlı bir otel olmanın da
ötesinde özel boyutlar taşıyan
farklı bir anlayış...
Konumu, hizmeti... Restaurant, Pub,
Bar, Pattiserie ve
tüm birimleriyle size
"Divan" ambiyansını yaşatacak
olan seçkin bir ortam...
Konukseverlik "Divan" da bir sanattır.
"Divan" bu sanatı tüm ayrıntılarıyla yaşatmaktadır.
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yıldır...

DiVAN (@)OTELi
V
*****

�Koç Cumhuriyet Caddesi No.2 Şişli 80200 İstanbul Tel: 1314100 (12 hat) Telex: 22 402 dvan tr Fax: 148 85 27
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SUVIC.(

1986 YILI VE 86/10911 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINA GÖRE SiGARA SAGLIGA ZARARLlDlR.
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SWEDEN

WERTHER
HAKAN ALEXANDERSSON

l 940'do isveç'in Meraltap kentinde
doğdu . .lisede endüstri tasarımcılığı
okudu. Imaj geliştirilmesine merak sar
dı ve TV' de farklı işlerde çalışdıkton
sonra bazı diziler yönetme olanağını
elde e�i. Televizyonu bırakmadan
sinemaya geçmiş ve dört tane konulu
film çekmiştir.
Yönetmen/Director: Hakan Alexandersson Senaryo/Screenplay: Hakan Alexandersson, johann P.
Eckermann, johan n W von Goethe & Tomas Norström Görüntü Yön./Cinemcıtography: Christer
Sırandeli Kurgu/Editor: Thomas Tang Müzik/Music: Kjell Westling Oyuncular/Cast: Gert Fylking,
Ulrika Hansson, Peter Kneip, E Ilen Lamm, Jan Mellqvist Yapımcı/Praducer: Freddy Olsson & Lisbet
Gabrielsson Yapım/Praduction Ca.: Meyer Studios & Swedish Film Institute Dünya Haldarı/Expart
Agent: Swedish Film Institute, P.O. Box 27 l 26, S- 1 0252 Stockholm SWEDEN; Phone 468 665
l l 00; Fax: 468 66 1 1 820; Telex 1 33 26 filmins
1 990 1 35 mm. 1 Renkli-colar 1 92'
ir film yapımı hakkında bir filmdir bu. Max Korlsson en çok, sıradışı bir film olan Homlet ile tanın
mış bir yönetmendir. Bir yap ımcı Geethe'nin "Genç Werther'in Çilesi" adlı oyununun günümüze
uyorlonmosındo ono destek vermektedir. Çoğunlukla romandakilere paralel olmakla beraber tom
do aynı biçimde olmayon sorunlar ortoya çıkar. Yönetmenin 1 8. yüzyıl romantizmine çıktı ğ ı yolculuklar
kısa sürede onu gerçeklerden uzaklaştım ve kendi mosalına balıklama daimasına sebep olur. Filmde Lot
te rolünde oynayan Lo�a'yo olon aşkındon şaşkına dönen Karlsson Werther'in yerini alır. Gerçek evliliği
parçolonmak, çocuklarıyla iletişimi kaybolmak üzere olmasına rağmen Lo�o'nın kolbine girmek için elin
den gelen herşeyi yapar.
WERTHER, önceleri "Karlsson" geçici adı altında başlanmış olon modern bir melodromdır. "Koşif Karl
sson" bir çok orıoyoşlı lsveçlinin çocukken okumuş oldukları komik bir macera romonıdır. Filmin yapımı no
başlanmadan önce bu öykünün modasının geçtiği ortaya çıktı. Hakan Alexandersson film yapocak baş
ko bir konu ararken Geethe'nin yarım kalmış bir aşk melankolisiyle dolu mütevozi romanı Werther'i
uygun buldu. Bu film aynı zamonda Karlsson'ın sanatsal dürüstlüğü için verdiği mücadelenin, merkez
benci yapımosını n, aktörler, kıskonç karısı ve vicdan ozabıylo e�iği kavg anın ve en kötüsü de kendi
melenkolisinin ve yaratıcı ızdırabının öyküsüdür. Ciddiyetini ve soyut fikirlerini kaybetmeden melonkoli ile
kaygısızlığı başarıyla dengede tutobilen yönetmen: "Yaşamın anlamı üzerine yapılan açık yürekli 1 8 .
yüzyıl tartışmaları bizim garip 20. yüzyılımızı yonsıllığında bizi öyle bir hüzün dalgası koplar ki ya bu
hisse dayanarnayıp gülmeli ya da bundan ölmeliyiz", diyor.
his is o film obout the making of o film. Max Karlsson is o film director best known for his under
ground film "Hamle!" . A proaucer g ives him bocking for o preseni-day version on the theme of
Goethe's "The Young Werther's SuHerings". Problems of course crop up, mostly on o parollel
w hose in the novel but not in quite the same woy. The director's journeys into the sentimentol l Bth
century soan couse him to lose touch with reality and foll head-first into his own fiction. He becomes
parolysed with love for Lo�o, the girl who is playing Lo�e in the film. Karlison takes over Werther's part
and language, and does everything to win Lotta's heart, while his own "real" marriage breaks up and
he loses cantaci with his c�ildren . . .
WERTHER i s o thoroughly modern melodromo which first started out under the working title of "Karl
sson". "Karlsson the Explorer" is o funny adventure story many middle-aged Swedes reod os children.
Belare production started it become elem that the story wos out of dote. When searching for anather
subject to make into o film, Hakan Alexondersson found "Werther", Goethe's unpretentious novel full of
unrequited love and melancholy. The film is olsa obout Karlsson's fight for his artistic integ rity, his sell-een
tered producer, his drudgery with the octors, his jeolous wife and bad conscience, and last but not
least, his meloncholy ana creative onguish. "When our bizarre 20th century is reflected in the more
outspoken l Bth century speculotion on the meoning of life, such a feeling of sodness overwhelms us that
we con't help but lough ot it - or die of it", soys the director who has succesfully managed to keep the
balance between lightheartedness and meloncholy without losing either earnestness or o feeling for the
absurd.

B
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Born in Mereltap, Sweden in 1 940.
He studied industrial design ot the
High School. He become interested
on the image development and alter
several jobs in television he had the
chance to direct same series. Without
leoving the TV he went on to the cine
mo where he has done four feoture
films.
FilMLERi / FILMOGRAPHY
1 984 Tvo�en 1 Laundry 1

Çamaşırhane
1 986 Sparvogn til hovet 1
Street Comes to Seo 1
Yol Denize Varır
1 987 Res aldrig pa enkel biljet 1
Never Trovel on o One
Way Ticket 1
Asla Tek Yön Biletle
Yolculuk Etme
1 990 Werther
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TANGO PIYANISTI
DER TANGOSPIELER

THE TANGO PLAYER

Yönelınen/Director: Roland Graf Senaryo/Screenplay: Roland Graf, based on the novel "Der
Tangospieler" by Chrisloph Hein Görüntü Yön./Cineınatography: Peter Ziesche Kurgu/Edilor: Monika
Schindler Müzilı/Music: Heclor Piazzolla, Günlher Fischer & Julio C Sanders Oyuncular/Cast: Michael

Gwisdek, Corinna Harfouch, Hermann Beyer, Peter Prager, Peter Sadann Yapımcı/Producer: Herberi Ehler,
DEFA Yapım/Production Ca.: DEFA-Studio Babelsberg GmbH & WDR iGermany), CSM F ilm AG
I Switzerland); DEFA-Studio Babelsberg GmbH : August-Bebei-Str. 26-5 3 , ü- ı 59 ı Pasıda m, GERMANY;
Phone 03733 720; Fax 0373 3 775 1 3 Dünya Haldarı/Eıcport Agent: Progress F ilm-Verleih GmbH,
Burgstrasse 27, ü-Berlin ı 020, GERMANY; Phone 0372 2805 1 ı O; Fax 0372 2829 ı 57
/ 35 mm. 1 Renkl i-colar / 96'

ı.i

lkeye i haneilen 2 1 ay demir parmaklıklar ardında kolon Dr. Dallow. ı 968 yılının soğuk bir kış
gününde serbest bırakılır. Ona yüklenen suç, hasıalanan bir pi yanistin yerine, bir öğrenci kabaresi n
de. sözleri yönelime karşı sayıldığından "bölücü" diye nitelendirilen bir ıan g oya, beş dakikalığına
eşlik elmekten ibarellir. Onu haksız yere mahkum eden topluma katılmamokıa kararlı ve kırgın Dallow, mah
kumiyetinden önce yaşadığı ve üniversitenin tarih bölümünde asistan olarak çalıştığı leipzig'e gider. Meslek
daşları Schulze ve Müller üniversiteye dönmesini ve onlar hesabına casusluk yapmasını isterler. Dallaw red
dedince ona baskı yapmaya başlorlar: Dallaw ya işi kabul edecek, ya do uyumsuz davranışlar gösterdiği
gerekçesi y le suçlanacoktır. Ne var ki üniversileye geri dönse bile, sabıka kaydı nedeniyle hiçbir geleceği
yoktur Dallow'un . Her şey karamsar görünürken, Sovyet tanklarının Çekoslovokya'yo girdiği gün, eski
öğrencisi Sylvia ziyaretine gelir ve hiç beklemediği bir teklifle bulunur. .
Film, "sıradan sosyalizm"in neye benzediğini anlatırken, izleyicilere Doğu Almanya'da insanların yıllar boyu
ne tür tehditler altında yaşamak zorunda kaldıklarını gösterir. Yönetmen Graf'a göre, filmin dayandığı
Hein'in popüler romanının albenisi içerikten çok kavramiara yasianmaktadır ve iç monologlara dayanan
romanda anlatım gösterişli bir biçimde ilerler. "Bir anlamda öykü pek çarpıcı değildi", diyor Graf ve şöyle
sürdurüyor: "Ancak ı 989 Ağustos'undan kaynaklanan son derece etkileyici noktalar içermekteydi ve önde
gelen Doğu Alman ıabularına saldırmoktaydı. Bence asıl sorun , 89'daki büyük değişim sırasında, yalnızca
bu tabular açığa çıkmakle kalmadı , aynı zamanda bunların çok ötesindeki şeyler de ortaya çıkarıldı . Bu
nedenle esas sorun filme uygun olan tonu bulmoktı . "

U

r. Doflow is· releosed from ;ai/ on o co/d winter day i n 1 968 ofter having spent 2 1 months behind
bors for defamatian of the stote. His offence wos nothing more than substituting for o sick pionisf
for five minules to occompony o subversive tango, with lyrics which are deemed critica/ of the sto
te, os port of o student coboret. Embittered and resolved not to be reintegroted info the society which
un;ustly punished him, Dallaw heads to Leipzig where he lived and worked os o groduote assistant in the
history department before his sentence. He meets two colleogues, Schulze and Mü/ler, who wont him to
return to the university os o spy for them. He refuses and the two men start putting pressure on him: Dallaw
has to get o ;ab or be chorged with osociol behovior. But even if he does return to the university, he has no
future becouse of his criminol record When o/1 /ooks bleok, his former student Sylvio visils him the day the
Soviet tonks rol/ info Czechoslovokio and mokes him o surprising offer .
The film shows whot "ordinory sociolism " wos /ike; if mokes the oudience feel the threot which the people
in the GDR had to /ive with over mony years. For director Grof, the ottroction lay in the concept rather than
the canlenf of Hein 's popu/or novel, os the narrative, comprising moinly interior monologue, proceeds ot o
stotely poce. "The story is, in foct, rather undromotic", notes Grof. "But, it contoins o large number of stimu
loting points arising from the oulumn of 1 989, and it ottocks mo;or East German toboos. "The reol problem
for me, " he odds, "wos that during the big change of '89, these toboos not only become public, bul things
were uncovered that went woy beyand them. Thus, the main difficulty lay in getiing the right tane for the
film. "

D

ROLAND GRAF

l 934'te Almanya'da Mauselbach'ta
doğdu. Endüstri yöneticisi olarak
yetiştirildi 1 952-54 yılları arasında
Jena'da işçi ve Ziraat Fakültesi'nde
öğrencilik yaptı . 1 954-59 yıllarında
Poslcam-Babelsberg'de Doğu Alman
Sinema Sanalı Okulu'nda Sinema
öğrenimi gördü. ı 960 yılında DEFA
Sinema Haber ve Belgesel Filmler
Stüdyosu'nda kameraman olarak
çalışmaya başladı. 1 96 ı 'den bu
yana, DEFA Konulu Film .
Stüdyosu'nda çalışmaktadır. lik sine
ma filmini 1 97 ı yı l ı nda yö n elli .
Born in 1 934 in Mauselbach, Ger·
many He has been trained as an
industrial manager From 1 952-54,
was o student at the Workers and
Agricultural Faculty in jena He studi·
ed cinematography from 1 954-59 at
the East German College for the Art
of Film in Postcam-Babelsberg . In
1 960 he began to work os o came
raman at the DEFA Studio for New·
sreel and Documentary Films. He has
been working at the DEFA Studio for
Feature Films since 1 96 1 . In 1 97 1
he directed his first film.

FilMlfRi / FIIMOGRAPHY

1 970 Mein lieber Robinson
1 97 1 Sechse Kommen Durch
die Well
1 975 Bankeli für Achilles
1 977 Die Fluchı
1 978 P S
1 982 Markische Forschungen
1 983 Fariaho
ı 985 Das Ha us am Fluss
ı 988 Fallada letzıes Kapitel
l 990 Der Tangospieler
·
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NEW YORK'TAKI TUM VERMEER'LER
ALL THE VERMEERS IN NEW YORK
JON JOST

Yönelmen/Diractor: jan jost Senaryo/Screenplay: jan jost Görünlü Yön./Cinematography: jan Jost
Kurgu/Ediler: jan jost Müzik/Music: jan A. English Oyuncular/Cast: Emmonuelle Chaulet, Stephen
Lock, Katherine Bean, Grace Phillips , Larel Kiefer Yapımcı/Producer: Henry S Rosenthal
Yapım/Praduction Ca.: Complex Corporation, American Playhouse Dünya Haldarı/Export Agent:
Complex Corporation, 5 3 5 Stevenson Street, San Francisco, California 94 1 03 , USA; Phone: 4 1 5
864 8 1 2 3 ; Fax: 4 1 5 864 8 726
1 990 1 3 5 mm . 1 Renkli-colar 1 87'

ransa'dan gelen genç aktris adayı Anno New York'ta zengin kız arkadaşı Felicity ve istikbal vaade
den opera şarkıcısı Nicole ile bir aporlman dairesini paylaşmaktadır. Çok çalışkan, ama yar un ve
bezgin bir Wall Street borsacısı olan Mark, ciklet çiğneyip sert telefon konuşmaları ya parak, aşka
insanların poralarıyla oynamaktadır. Anna ı 7. Yüzyıl Flemenk ustası Jan Vermeer'in Metropolitan
Müzesi'ndeki resim sergisinde hayal alemine sürüklenmişken, Mark kızın eline bir not lutuşturur. Borsa cehen
neminden kaçıp teseliiyi Vermeer'in sükunet verici başyapıtlarında bulan Mark'ın aklı fikri Anna'dır artık.
Mark ve Anna çeşitli vesilelerle birkaç kez biroraya gelirler, ne var ki bizim aktris bozuntusu hem Mark'ı ,
hem d e borsa tahvillerinin ahlaki yükü altında ezilen arkadaşı Felicity'yi aldatıp yolunu bulmakla meşguldür. . .
Avangord film yönetmeni Jan Jost'un şaşırtıcı repertuorındaki filmierin sonuncusu bug üne kadar gerçekleştirdi
ği filmler orasında en kolax anlaşılanı. Yüksek gelirlilerin, sanat piyasası ve şımortılmış genç erg enlerin boş
ve tatminsiz dünyaları , 80 li yılların sonlarında yozlaşmış bir ortamda, Manhattan'ın merkezinde g eçen, bu
nükteli ama acımasız öyküde biroraya gelmiş. Fi lm New York'un ihtişamını, sanat ve para dünyalarının zen
g inliğini yansıtırken bir yandan da para ve yüzeysel ışıltılada tüketilen on yıllık bir dönemin, Seksenierin
bozuşmuşluğunu gözler önüne seriyor. Jost basit bi r düşünceden yola çıktığı halde, heyecan verici g örüntü
ler, etkili bir oyuncu kadrosu ve zevk verici caz düzenlemeleriyle birleşince akıllardan silinmeyecek bir film
çıkmış ortaya. Bu romantik ama düşündürücü film, mükemmel işçiliği ve çarpıcı g örselliğiyle, bir Vermeer
portresinin koranlık ve şiirsel güzelli ğ ine sahi p. "Amacım, QE')IIi bir Ôönem ve mekanın, yani 80'1erin sonun
da New York'un, ruhunu yakalamaktı . NEW YORK'TAKI TUM VERMEER'LER hem toplumsal hem de bireysel
ruhun aldatmaca ve yozlaşmaya boğulduğu bir on yıla ağıttır" diyor yönetmen.

F

b

nna, o young would-be actress from France shares an aparlmenl in New York with her wealthy
girllriend Felicity and with Nicole, an aspiring opera sing er. Mark is o hard-working, bumed-out
Wa/1 Street broker who electronically pushes other people's money aboul while chewin gum and
o g ough on the phone. While los! in o reverie al an exhibition ol painlings by jan Vermeer, e 1 7th
century Dutch master, in the Metropolitan Museum, Anna is passed o note by Mark. Mark, who linds sola
ce from the lrading pil in Vermeers cool maslerpieces, becomes inslantly obsessed with Anna. While the
cou[Jie does meel again on o number ol occasions, the coy actress is busy al work hustling both Mark and
her lriend Felicity who is burdened by the moral vagaries ol her stock partlolio . . .
The latest lilm in the amazing repertoire ol avant-garde lilmmaker jon jost is his most accessible to dole. The
empty and dissatislied worlds of high finance, the art market and pampered young adulthood meel here in
o witty and biting ta/e al the decadent late BOs scene al dawnlown Manhaffan. The li/m evakes the splen
dours ol New York, ol the opulenl art and linanciol worlds, while il culs through the viciausness ol o deca
de consumed with money and surlace gloss. jost takes o sirnp/e idea here, bul by combining exciling ima
ges, ellective easting and o luxurious jazz score he comes up with o haunling piclure. Well cralted and
visually striking, the phatography ol this romantic and insightlul lilm has the somber, poetic beauty ol o Ver
meer portraif "lt was my inteniian to caplure the spiril ol o time and place - in this case New York in the
waning days ol the Eighties. ALL THE VERMEERS IN NEW YORK is an elegy for o decade awash with
delusians and corruplion, ol both the social and individual spirit", says josl.

A
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ı 943'te, Chicago'da doğdu. Geor
gia, Kansas, japonya, ltalyo, Alman
ya ve Virg inia'da büyüdü . Ü niversite
den atıldıktan sonra ı 6mm'lik filmler
çekmeye başladı. ı 965'te jost,
askerlik yapmayı reddeliğinden Ame
rikan Federal yetkililerince asker
kaçağı olarak, iki yıl üç ay hapse
mahkum edild i . Serbest kaldıktan son
ra politik hareketler içinde yer alan
jost, daha sonraları sinema haberleri
hazırlayan bir kuruluşa dönüşen
"New Left 1 Yeni Sol" film yapım ve
dağıtım g rubunun Chicago şubesinin
kurulmasında yardımcı oldu . i lk uzun
metraj filmini ı 973'te gerçekleştirdi .
B u güne değin, tasarımını, senaryosu
nu, görüntülenmesini, yönetim i n i ve
kurgusunu tümüyle kendi üstlendiği
20 kısa, ı 3 uzun metraj, çoğu avon
gard filme imzasını atmıştır.
Bom in Chicago, 1//inois in 1 943.

He grew up in Georgia, Kansas,

)apan, /taly, Germany and Virginia.
Alter being expelled from college he
slarted making 16 mm. films. In
1 965 )ost was imprisoned by US
Federal authories for two years and
three months for "refusal to cooperate
with the Seleelice Service system "
(dralt-dadging). On release, he
quickly became engaged in palilical
activities, helping start the Chicago
brench of what became Newsreel,
the New Left film production and dis
tribution group. His first leature film
dates from 1 973. Since then he has
made s a me 20 shorts and 1 3 featu
re-length mostly avant-garde films, all
of which he has conceived, written,
photographed, directed and edited
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YELIN UCUNDAKI YASAM
BIAN ZOU BIAN CH NG
LIFE ON A STRING

Yönelmen/Director: Chen Kaige Senoryo/Sc..-ıplay: Chen Kaige, from o short story by Sh i Tiesheng
Gu Changwei Kurgu/Editor: Pei Xiaonan Müzik/Music: Ou Xiaosong
Oyuncular/Cast: liu Zhongyuan, Huang lei, Xu Ouing, Zhang Zhenguan, Ma ling Ycıpımcı/Praducer:
Don Ranvaud Ycıpım/Praduction Ca.: Serene Productians; Wundtstrasse 9o l 000 Berlin 1 9 GERMANY;

Görüntü Yön./Cinematography:

Beijing Film Studio, China Film Co·production Corporation, Pandora Film, Herald Ace, Channel Four,
Berlin Filmforderung Dünya Haldarı/Export Agent: Cinepool, Wolfram Skowronnek·Schaer, Sonnenstrasse
2 1 /V. 8000 München 2 , GERMANY; Phone 89 55 87 60, Fax 89 55 4 2 3 3 ; Telex 5 2 4 1 1 9 lpmud
1 99 1 1 35 mm. 1 Renkli-colar 1 1 2 0'

ir zamanlar Eski Çin' de, kör bir çocuğa ustasından gizli bir reçete miras kal ı r. Yaşamını müziğe
adaması ve bançosunu çalarken bin tane tel koparması şartıyla bu sihirli güç onun tekrar görme
sini sağlayacaktır. O günden sonra o köy sen i n bu köy benim dolaşarak şarkı söy ler bu genç ve
her tel koparışında uzun bir ipe bir düğüm atar. Yıllar geçtikçe aziz olarak tanınır ve, tıpkı ustası gibi, o
da yanına formülün büyüsünden çok aşkla i lgilenen, kör bir mürit alır Her akşam usta ve müridi birlikte
ipteki düğümleri sayarlar: . . . 997, 998, 999. Mucize yaraıcak sayıyo yaklaştıkça yaşlı adamın kafa·
sında kuşkular oluşmaya başlar. Aşktan feragat etmekle hata mı etmişti2 I nananların sonuncusu olmak
acaba doğru bir seçi m miydi? Ve sonuncu tel koptuğunda ne olacaktı2 .
Tam çevirisi "Yürüyerek, şarkı söyleyerek" anlamına gelen BIAN ZOU BIAN CHANG, i nancın büyüsü
üzerine alegorik bir filmdir ve baş oyuncuları umut, gençlik, aşk, ölüm ve ihtirasın metaforlarıdı r. Çarpıcı
doğ a manzoroları ve gizemli müziği ile bu güzel film, hem tanrı g ibi otorite kurmaya rneroklı liderlerin
tehlikeli çekiciliğini, hem de kendi çevrelerinde yoraMıkiarı efsaneleri derinlemesine i nceler Yönetmen,
"Umarım ki Çin'deki yeni kuşak bu genç çocuğa benzer ve bağımsız kararlar olabilecek duruma gelebi
lir Ama insanoğlunun, özellikle de Çinlilerin , yaşlı adam gibi peşine düşülecek bir ümit ya da bir düş
olmaksızın yaşayıp yaşayamıyacaklarındon kuşkuluyum . Bence düşler gereklidir, çünkü yaşamı güzelleşti
ren onlardır Ama düşlerin yaşama kattıkları enerji ve güçle kıyoslandığındo, onların gerçeğe dönüşmele
ri ikinci derecede önemlidir" , diyor.

B

O

nce upon o time in oncient Chino, their wos o blind boy who inherited o seeret prescription
From his moster He wos promised that the prescription had the mogic power to restore his
sight bul only if he devoted his life to music and broke o thousand sfrings on his bonjo. From
then on, he trovelled ' from viiiage to viiiage sing ing ballads, and each time he broke o string, he fied o
knof in o long rope. As the years went by, he become known os the Sainf, and /ike his master, he took
- on o disciple, o young blind boy who is more inferested in love than the magic of the prescription.
Every evening, Master o nd Oisciple counted together the knots on the rope . . 997, 998, 999. and
doubts gnaw ot the old man. Oid he err in sacrificing love? Was if the right choice to be the /ası of the
believers? And what would hoppen when the /asi string breoks? . . .
B/AN ZOU B/AN CHANG - which litero/Iy means "Walking, Singing" - is o powerful ollegorical Film
about the magic of Faith, and the main characters are metaphors for hope, youth, love, death and lust.
This beautiful film with stunning nalural scenery and mysterious music explores, on o deeper /eve/, both
the dangerous seductiveness of leaders who set themselves up os gad-/ike authorities and the mythologi
es they tend fo spin araund themselves. "My hope is that the younger generafian of China can turn out
to be sornewhat /ike the young boy, to be better ab/e fo make independent judgements ", says the direc
tor "Bul 1 do not know if human beings, particulorly Chinese, can survive withouf same hope or dreom
/ike the old man. To me dreams are essenfiat because they make life beautiful. Their realizotion is secon
dary compared with the energy and sfrength they lend to life ifse/F "
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CHEN KAIGE

1 95 2 'de Pekin 'de doğdu . Ünlü film
yönetmeni Chen Huoiko i ' n i n oğludur.
1 5 yoşındayken Kültür Devrimi nede
n iyle eğitim i ne ara vermek zorunda
kald ı . Tarım işçisi olarak Yunan'o
gönderildi. Ordudo geçirdiği bi rkoç
yılın ardından 1 975'te Pekin'e dön
d ü . Pekin Film Stüdyoları laboratuvar
larında teknisyen olarak çalışmaya
başladı. 1 978'de Pekin F i l m Akade
m is i ' ne giriş sı navlarını kazanmayı
başardı . 1 98 2'de eğitim i n i bitirdi kten
sonra , yönetmen yardı mcısı olarak ..
görev aldı ve TV için iki film çekti Uç
konulu film yönefiikten son ra ,
1 98 8'de kon u k eğ itimci olarak geldi
ği �ew York'ta yerleşmeye karar ver
d i . Uç yıl sonra Ç i n ' e geri dönerek
TELIN UCUNDAKI YAŞM/\' ı yönetti .

Born in Beijing in 1 952. He is the
son of well-known film director Chen
Huaikai. He had ta abandan his stu
dies af the age of 1 5 because of the
Cu/tura/ Revolution and was seni to
Yunan fo work os o former After o
few years in the army he came back
to Beijing to work as o technician in
the laboratories of the Beijing Film
Studios. In 1 978 he managed to
pass the entrance examinations and
studied in the Beijing Film Academy.
In 1 982, after completing his studies,
he was appointed assistani film direc·
tar and /afer made two plays for TV
After directing three feature films, in
1 988 he went to New York as o
visiting sc ho/ar and decided to setlle
there for good. Three years later he
came back ta China where he direc
ted LIFE ON A S TRING.

FiLMLERi / FILMOGRAPHY
1 984 Huong Tudi 1 Yellaw Eorth 1
Sarı Toprak
1 985 The Bi g Parade 1 Büyük Geçit
1 98 7 King of the Children 1
Çocukların Kralı
1 99 1 Bion Zou Bian C hong 1
Life on o String 1
Tel i n Ucundaki Yaşam
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YAKIN PLAN
NAMA-YE NAZDIK
CLOSE-UP

Yönetmen/Director: Abbas Kiarostomi Senaryo/Sc.._,play: Abbas Kiarostami Görüntü Yön./
Cineınatography: Ali-Reza Zorrindast Kurgu/Editor: Abbas Kiarostomi Oyuncular/Cast: Ali Sabzian,

Hassan Forazmand, Abolfozl Ahankhah, Hushang Shahai, Mehrdad Ahankhan, Mohsen Makhmalbaf

Yapımcı/Producer: Hassan Aghakarimi Yapım/Production Ca.: Institute for the lntellectual Development
of Children and Young Adults; No 37, Fojr street Ostad Motahari Avenue Tehran, IRAN, Phone: 636
065 Fax: 678 ı 55 Dünya Hakları/Export Agent: Farabi Cinema Foundation, No. 55 Sie-Tir Ave ,
Tehran ı ı 35 8 , IRAN; Phones 678 545, 678 ı 56; Fax 678 ı 55 ; Telex 2 ı 4283 fcf
ı 990 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 ı 00'

endine Mohsen Makhmalbaf süsü veren film meraklısı bunalımlı genç tutuklandı" . j ran g azete
başlıklarında yer alan bu haber şöyle devam ediyordu: "Kendini ünlü film yönetmeni olarak
tanıton suçlu, hali vakti yerinde bir aileye yonaşarak, çekmek niyetinde olduğu sözde film için
yardım isted i . " Gazetelerde yar alan bu haber üzerine yönetmen Kiarostomi YAKIN PlAN' ı gerçekleştir·
meye ve bu yarı belgesel filmde, görünürdeki gerçekliğin doğasını ve olayın ardındaki gerçekleri yonsıt
moyı amaçladı . Kiarostami yargı organlarıyle temasa geçerek sanığı hapiste ziyaret etmek ve mahkeme
sırasında çekim yapabilmek için izin aldı . Mahkeme salonuna iki kamera kurdu : geniş açılı mercekle
mahkemeyi görüntülerken yakın plan çekimlerle de davanın psikoloj ik gerçeğinin derinlikleri ni yakalama·
ya çalıştı . . .
"Sinema-Gerçek" anlayışına uygun uzun mahkeme sahneleri ve olayların gerçek kahramanlar tarafından
yeniden canlandırılmasıyla yönetmen, Ali Sabzian adlı işsiz sahtekarın gazete başlıklarının ardındaki
dokunaklı g erçeği ni ortaya çıkarmış. Film Kiorastami'nin alışık olunan yumuşak alaycılığı ve gerçekçi
yaklaşım ıyla işlenmiş Bu komik, etkileyici, yeni-gerçekçi öykü, bize de pek yabancı olmaya n , işsizlik,
sosyal yapın ı n aşınması, öz sayg ıyı yitirmeme savaşı gibi sorunlarla kuşatılmış bir kültüre ender rastlanan
bir bakışla yaklaşıyor. "Bu olayda beni etkileyen ilk unsur, adamın aslında bir sahtekör olmamasıyd ı ; ger
çekte hayale kapılmış biri O. Bu nedenle, bir filmci onu sinemaya ve sinema insaniarına aşık genç bir
adam olarak işleyerek tedavi edebilirdi. Kameranın önünde yaranı ğ ım bu öyküde büyük bir şevkle orta·
ya koymak istediğim gerçek, aslı nda i nsanların özünde iyi olduğudur", diyor yönetmen.

K

frustroted young film buff, who had been pasing os Mohsen Mokhmolbaf, gets arrested". The
obave heodline in Tehron doily popers wos coupled with the fallawing story.· "The occused,
passing himself off os the celebroted film director, entered the life of o well-to-do family with the
ostensible in tention of wanting to moke o film with their porticipotion. " This news provided director Kia
rostami with the basic idea for this semi-documentary film which explores into the nature of perceived
reality and innale truths. Kiarostami visited the occused in prison, contocted people at the ;udiciary
department and obtained permission to shaot the court proceedings. He set up two cameras at the
court: one with wide-ongle lens to record the trial, and the other one with o close-up lens to probe into
the psychologicol truth of the case . .
With "cinema verile" footoge of the court proceedings and dromotic recreotions of events (featuring rep
rise performances by the real-life protagonists}, the director delves beyand the headlines to discover the
poignont truth obout Ali Sabzian, the unemployed impostor. This funny, maving neorealist ta/e offers o
rare glimpse of o culture beset with problems not dissimilor to our own - unemployment, an eroding
social structure, the strugg le for self-esteem. "The first thing that struck me in this incident was that the guy
was not o fraud Rather h e was infatuoted by an image. That is why o filmmoker could do for him is to
rehabilitate him, portray him os o young man who is in love with cinema, with the movie people . . . The
truth that 1 eoii'erly try to pul! out ol the reality which 1 creoted before the camera is that deep down,
man is good , says the director.

A
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ı 940'da i ran'ın Tahran kentinde
doğdu . Tahran Ü niversitesi'nin Güzel
Sanatlar Fakültesi'nden mezun olduk·
tan sonra grafik sanatlar alanında
film afişleri desinatörlüğü yaptı. ı 970
yılında, genç izleyiciler için sayısız
kısa metraj konulu filmler yapacağı
Çocukların ve Gençlerin Zihinsel
Gelişmesi Enstitüsü'ne katıldı . Bu
yapıtları çeşitli film festivallerinde ona
birçok ödül getirdi . i lk uzun metraj fil
mini ı 972'de gerçeklestirdi. Yapıtları·
nın çoğunda çocukların ve genç
i nsanların yaşamlarını konu etmiştir.
Bom in Tehran, Iran in 1 940. After
groduoting from Tehran University's
Foculty of Fine Arts, he first worked in
the field of grophic arts as o film pos·
ter designer. In 1 970 he ioined The
Institute for Intel/ectual Development
of Children and Young Adults where
he made scores of short fiction films
for young oudience. These works c/a
imed severol prizes in different film
festivols. He reolized his first feoture
film in 1 972. Most of his work is
concerned with the lives of children
and young adults.

FilMLERi / FILMOGRAPHY
ı 972 The Passenger 1 Yolcu
ı 977 The Report 1 Rapor
ı 985 The First Graders 1
Biri nci Sınıf Öğrencileri
ı 98 7 Where ls My Friend's House
Arkadaşımın Evi Nerede?
ı 9 8 9 Homework 1 Ev Ödevi
ı 990 Close Up 1 Yakın Plan
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"OZGURLUK" SIN EMASINDAN KACIS
, ,
·uCIECZKA Z KINA "WOLNOSC"

ESCAPE FROM THE "LIBERTY" CINEMA

Yönetmen/Director: Wojciech Morczewski Senaryo/Screenplay: Wojciech Morczewski Görüntü
Yön./Cinematogrophy. Jerzy Zielinski Kurgu/Editor: Elzbieto Kurkowska Müzik/Music: Zygmunt
Konieczny OyunculariCast: Janusz Gajos, Zbigniew Zamachowski , Teresa Marczewska,
Wladyslaw Kowalski, Jerzy Binczycki Yaptm/Production Ca.: Film Studio "TOR" , 02-595
Worszawa, Pulawska 6 1 , POlAND; Phone 455 303; Telex: 8 1 4620 pprof pl Dünya Hakları/
Export Agent: Film Polski, 00048 Warszawa, Mazowiecka 6/8, POlAND Phone 268 455;
Fax 275 784; Telex 8 1 3640
1 990 / 35 m m . / Renkli.Color / 92'

ilmin baş kahramanı, filmierin hangi sahnelerinin kesileceğine karar veren sansür kurulunun bir üyesidir.
Yazar olma özlemi içinde yaşamış eski bir edebiyat eleştirmeni alan bu adam, şimdiki işini san derece
.
narmal bulmakta ve sistemin yürumesi
için gerekli bir görevi yerine getirdiğine inanmaktadır. Ne var ki
Kızı andan utanmakta, arkadaşları onu küçük g örmekte, ve karısı tarafından da yıllar önce terkedilen sansürcü
boylece yalnız bir yaşam sürmektedir. Günün birinde, sansür kurulunun hemen karşısındaki bir sinemoda gösteri
len bir Palanya filminde, oyuncular perdede sözlerini söylemeyi reddederler. Sansürcü bu olay üzerine sinema
ya çağırıldığında da oyuncular karşı çıkarak ilham ederler onu; yalnızca Margarita adındaki oyuncu savunur
adamı. Sansüreünün giderek suçluluk duygusuna kapılması, filmierin birinden Keserek attığı b[r karakterin sürekli
alarak artaya çıkmasıyla sembolize edilir. . .
"OZGÜRLÜK" SiN EMASINDAN KAÇlŞ, kendi beklentilerini ve hayallerini gerçekleştirmeyi başaramayan bir
adamın di ğ er insanların hayallerini sansür etmesini anlatmakta . Çoğ u Polenyalı yönetmen g ibi , Marczewski de
sansür kısıtlamalarının yabancısı değil. 1 982 Berlin Festivali'nde Altın Ay ı ödülü kazanan _fil mi "Dreszce 1
Urpertiler" Palanya'da yıllarca sansüre takılmıştı Bu yeni filmi de, ironik bir biçimde - belki de koçınılmaz olarak
sansürle ilgili olduğundon yasaklandı. Bu bir isyanın ve özgürlüğ ün öyküsüdür; sonsuz soçmalar, sınırsız ve
umarsızca g ülünç bir aldatmacalar sistemini, aynı zamanda - belki de en önemlisi - bir vicdanın uyanışını anlat·
maktadır. "Bazı ülkelerde insanlar saçmalı ğ ı ve gerçeküstü öğeleri bulup keşfetmek için büyük çaba harcarlor.
Burada, Polanya'da, bu hiç de zor değildir oysa. Herşey elimizin altındadır; kişi ye sadece olayların farkına var·
mak kalır. . . Neden mi sansürcü2 Çünkü, böyle bir karakter aracılığıyla, üçkağıtçılıklar, saçmalı klar, baştan onay·
lanmış yalanlar gibi san derece önemli kanulardan söz etmek mümkün" diyen Marczewski, Woody Alien'in
"The Purple Rose of Cairo 1 Kohire'nin Mor Gülü" filminden etkilendiğini belirtiyor.

F

·

he leoding chorocter of the li/m is o member of the censorship allice who decides whot has to be cut in
lilms. A former literory eritic who had hoped to become o writer, he sees his current occupotion os o
perfectly normal ;ab, and believes that hes corrying out o duty essentio/ to the system Bul his doughter
is cshamed of her !other, his lriends despise him and so the censor corries an o lonely life since his wile had
o/so deserted him mony years ogo. Suddenly, during the screening of o Po/ish li/m in o theotre opposite the
censors office, th octors on-screen refuse to speok tlieir lines. When the censor is cal/ed in, same ol the choroc
ters canfront and occuse him, bul on octress cal/ed Morgorito defends him. The censor is slowly overwhelmed
with guilt, symbclized by the obsessively repetitive oppeoronce of o chorocter whom he previosly cut from one
of the li/ms .
UCIECZKA Z K/NA "WOLNOSC is o film obout o man whose lailure to re/ise his own hopes and dreoms
couses him to censor the lonlosies ol others. Morczewski, /ike most Polish directors, is no stronger to censorship
restrictions. His 1 982 Berlin Silver Beor-winner, "Dreszce ", wos bonned lar years in Po/and, and this new li/m
wos o/so bonned by the government, ironico/Iy · or perhaps inevitobly - becouse it is oboul censorship. lt is o
story of revalt and freedom; it tel/s obout the system of pretenses, unrestroined in ils stupidity and incurobly loug
hoble, but o/so - more importontly perhaps - obout o wokening conscience. "In same countries they musl strive
hord to invent the obsurd and and the surreol. Not so here, in Po/and. We have them ot hond; one needs only
to notice them . . . And why the censor? Simply, becouse through o chorocter /ike this it is much eosier to orticu/o
te the most importont issues: the llimflommeries, the obsurdities, the reody canseni to /ies", soys Morczewski
who ocknowledges the inlluence of Woody Alien s "The Purple Rose ol Coiro "

T

WOJCIECH MARCZWESKI

ı 944'de lodz'do doğdu. Devlet Sine
mo Televizyon ve Tiyatro Yüksek Oku
lu'nun Yönetmenlik bölümünden mezun
oldu. Aynı zamanda lodz Üniversi
tesi'nde felsefe ve tarih eğitimi gördü.
Bu süre içinde grafik sonotlara ilgi duy
du, sergilere katıldı, öğrenci gazetesin
de yazılar yazdı . ı 968'de lodz'daki
"So-Ma-For" Deneysel Film Stüdyosunda
çektiği, senaristliğini ve yönetmenliğini
üstlendiği ilk kısa filmi "lekeja anatomli
1 Anatemi Dersi "ni gerçekleştirdi. Yel
mişii yıllarda TV için yaptığı çeşitli film
lerden sonra, ı 978'de ilk konulu sine
ma filmi, "Zmory 1 Karabasanlar"ı
yönetti. 1 979'da önce TV sonra sinema
için "Kiucznik 1 Gardiyan" adlı filmi
yaptı. Bunu, Gdansk ve Berlin Film Festi
vallerinde ödüller kazanan 1 98 1 yapı
mı "Dreszcze 1 Urpertiler" izled i . ı 98 ı
askeri darbesinin ardından gelen Z()run
lu sessizliğin i sekiz yıl sonra "OZGUR
LUK" SINEMASINDAN KAÇlŞ'Ia sona
erdird i .

Bom i n Lodz i n 1 944. He graduated
from the Directors Department ol the
Higher State School ol Film, Television
and Theatre. He o/so studied at the His
tory and Philosophy Department ol the
Lodz University. At that time he took inte
rest in graphic arts, participated in exhi
bitions and wos writing for the students '
press. In J 968 he debuted with o short
li/m - script and direction, "Leke;a ana
tom/i 1 Lesson of Anatomy", shot at the
experimental "So-Mo-For" Studio in
Lodz. Fallawing several lilms made for
TV in the J 970s, his first feoture li/m
was "Zmory 1 Nightmares " ( J 978) In
J 979, he made "Kiucznik 1 Guardi
on ", for TV and loter for cinema and, in
J 98 J , "Dreszcze 1 Shivers ", which
won prizes in Gdansk and Berlin Film
Festivals. Eight years la ter he broke the
creative silence, imposed after the m ili
tary coup of 1 98 1 , with UC/ECZKA Z
K/NA "WOLNOSC".

FiLMLERi / FILMOGRAPHY
ı

978
1 979
1 98 1
ı 990

Zmory 1 Karabasanlar
Klucznik 1 Gardiyan
Dreszcze 1 Urpertiler
Ucieczka z Ki na "Wolnosc" 1
"Özgürlük" Sinemasından Kaçış
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AUSTRALIA

KANlT
PROOF
JOCELYN MOORHOUSE

Yönetmen/Dinıctor: jocelyn Moarhouse Senaryo/Sc..-ıplay: jocelyn Moorhouse Görünlü Yön./
Cinernatography: Martin McGrath Kurgu/Editor: Ken Sollows Müzik/Music: Not Drowning &
Waving Oyuncular/Cast: Hugo Weaving, Genevieve Picot, Russell Crowe, Heather Mitchell, Jef
frey Walker Yapımcı/Producer: Lynda House Yapım/Production Ca.: House & Moorhouse Films Pty
Ltd. Dünya Haldarı/Expart Agent: Kim Lewis Marketing, 257 Coventry Street, South Melbourne,
Viciario 3 205, AUSTRALIA; Phone: 6 1 3 690 4389; Fax 6 1 3 690 9575; Telex 62238 ronin
1 99 1 1 35 mm. 1 Renkli-colar 1 90'
oğuştan kör bir adam olan Martin kimseye güvenememektedir. Daha küçükken bile, annesi n i n yalan
söyleyerek, kör olduğu için onu cezalandırdığı düşüncesi hep rahatsız etmiştir onu . Artık yetişkin bir
erkek olan Martin , kendi kısıtlı duyularıyle algıladığı dünya n ı n g örebilenleri n dünyasından pek farklı
olmadığını kanıtlamak ve bu özürüyle barışık yaşayabilmek için fotoğraf çekmeye başlar. Yıllar boyu Martin
resi mlerini ona tarif edebi lecek g üveni li r bir dost beklemiştir. Şans eseri tanışiiğı Andy adındaki sevimli aşçı
yemağıyla aralarındaki ilişki g iderek gerçek bir dostlu ğ a dönüşür. Andy, Martin ' i n resimlerini tarif etmek için
güvenebileceğine inandığı tek insandır. Aralarındaki dostluğun dürüstlük ve güvene dayanmasını isteyen Martin,
Andy'ye asla yalan söylemeyeceğine dair söz verd irir. Martin'i gizliden gizliye seven hizmetçisi, genç ve güzel
Celio, Martin'le Andy arasındaki ilişkiyi kıskanır. Martin, onun davetkör yaklaşı mlarını g eri çevirince, Celia inti
kam almaya karar verir. Andy'i baştan çıkararak tuzağa düşürür ve Martin'e yalan söylemesi n i sağlar. Bununla
da yetinmeyen acımasız kadın, Andy'nin ihanetini Martin'e açıklamaktan zevk alır. .
Özürlülerle ilgili inançların kökünde yatan çoğu rahatsız edici gerçeklerle yüzleşmekten korkmadan, eğlendirici,
düşündürücü ve sürekli şaşırtıcı olmayı başaran KANlT, oldatmacanın, entrikanın, ve sapiantıiarın kasvetli sın ırla
rından içeriye korkusuzca dalarken, Avrupa sonot-sineması etki lerini, yodsınamaz Avustralya özelli kleri yle bira
raya getirebilmiş. " 1 986 yılında birisi bono kör bir fotoğrafçıyle tanıştığın ı söylem işti. O günlerde kör bir ada·
m ın neden fotoğraf çektiği sorusunu sormayı akıl edemedi m; ne var ki yanıtianmayan bu soru rahatsız edip dur
du beni . Körlük ve kör insanların bizim elimizin altındaki görsel bilg iye sahip olmaksızın -"nedir" saptamasın
dan yoksun olarak- yaşayabilme yetenekleri beni büyülüyor. Körler inançlarını diğer insanlara bağlamak zorun
dadırlar. Bunu başaramayan bir adamın öyküsünü a n latmak isted im", d iyor yönetmen.
artin, o blind man from birth, doesn 't trust onybady. fven as o young bay, he olwoys had the nog
gin feeling that his mather would lie to him to punish him for being blind. The adult Martin copes
wit his disability by taking photographs as proof that the world he imagines through his limited
senses is the same that sighted people see. For years Martin has been waiting for sameone he can trust to des
cribe his photos. A chance meeting with an amiab/e kitchen hand named Andy turns info o real friendship.
Andy is the first person Martin feels he can trust to deseribe his pictures. Martin, who wants their friendship to
be based on trust and honesty, makes Andy promise he will never lie to him. Martin 's housekeeper, Celia, o
pretty young woman who secretly loves Martin, becomes jealous of his relationship with Andy. After Martin
rejects her amorous advances, Celia wants to lake her revenge. She seduces Andy and then, traps him info
lying to Martin. The cruel woman derives pleasure from exposing Andy's deceit to Martin . . .
Entertoining, thought-provoking, continually surprising and not afraid to canfront o few uncomfortable home
truths about handicaps of all persuasions, PROOF mixes European art-cinema influences with unmistakably Aus·
Iralion roots, as it plunges fearlessly info the murky areas of obsession, manipulation and betrayal. "/n 1 986
sameone to/d me that they had me! o blind photographer. At the time 1 didn 't think to ask why o blind person
would take photographs, bul 1 soan found the unknown answer haunted me. /'m fascinated by blindness and
how blind people cope with not having visual knowledge - the everyday confirmations of "what is" - that 1 lake
for granted Blind people have to place their faith in others. 1 wonted to teli the story of o man who couldn 't'',
soys the director.
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Tüm çocukluğu Yeni Gine'de geçen
Moorhouse, daha sonra ailesiyle
Avusturalya'ya döndü. 1 7 yaşından
beri en büyük emeli film çekmekti. B i r
kaç Süper B mm deneysel film yaptık
tan sonra Avusturalya Film Televizyon
ve Radyo Okulu'na kabul edildi.
1 984 yılında mezun oluncaya kadar
üç kısa film gerçekleştirmişti. Televiz
yonda senaryo editörü ve yazar ola
rak da çalışan yönetmen, "The Siege
of Borton's Bathroom 1 Borton u n
Banyosunun Kuşatılması" adlı kısa fil
m i n i 1 2 bölümlük bir TV dizisine
dönüştürdü. Roman çalışmaları da
bulunan Moorehouse, senaryo yazarı
ve yönetmen kocası Paul j. Hogan'la
ortak çalışmalar yaptı . KANlT ilk uzun
metjaj fi lmid i r.
'

She spent her childhood in New
Guinea before returning with her
family to Australia. Since the age of
17 she was determined to moke
films After doing several Super B
experimental films she was admitted
lo the Australian Film Television and
Radio School. Before graduating in
1 984, she had made three short
films. She has alsa worked for TV as
a script editar and wriler, and has
developed her short film "The Seige
of Barton 's Bathroom " info o 1 2 part
TV series. A part-time novelist, she
alsa collaborated with her husband,
the scriptwriter and director Paul I
Hogan. PROOF is her first feature
film.
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CAMBAZLAR
LES EQUILIBRISTES
WALKING A TIGHTROPE

Yönetmen/Director. N ico Popotokis Senaryo/Screenplay: N ico Popotokis Görünlü Yön./
Cinematography: William Lubtchonsky Kurgu/Editor: Delphine Desfons Müzik/Music: Bruno
Coulois Oyuncular/Cast: Michel Piccoli, Liloh Dodi, Polly Wolker, Doris Kunslmonn, Potrick Mille
Yapım/Production Ca.: Paris Clossics Productions; ı 8 rue Manimartre 7500 ı Paris FRANCE,
Phone 40 26 56 08; Lo Sept Dünya Hakları/Export Agent: UGC; 24 ovenue Charles de Gaulle
92522 Neui lly-sur·Seine Cedex FRANCE ; Phone ı 46 40 44 30; Fax ı 46 24 37 2 8 ; Telex
6 ı 4487 f ugc show
ı 99 ı 1 35 m m . 1 Renkli.Color 1 ı 2 8 '

O

zon ve oyun yazarı Moreel Spodice, "insanların kesinkes b i r fiziksel ö l ü m riskini taşıdıkları b i r
yer" olarak gördüğü sirkin büyüsü altındadır Arkadaşı Helene'in yardımıyla , günün birinde
büyük bir ip coml:iozı olmayı düşleyen, genç Cezoyi rli Frontz-Aii Aoussine' i boşton çıkarır Onu
yetiştirmeye karar veren Morcel, Frontz-Aii'ye öylesine katı bir d isiplin uygular ki, neredeyse yaşamını
tehlikeye sokar. Moreel onu ipierin Nijinsky'si yapmak niyelindedir Ne var ki istekli oma acemi genç
başarılı alamayınca, Moreel ono karşı tüm ilgisini yitirir Gözü yükseklerde, oma aynı oranda yeteneksiz
genç Formülo ı otomobi l yorışçısı Fredy, bu çalışmalardon birine dolıverince, durum kökünden değişir
Fransız-Yunon-Etiyopya kırmosı, kuroldışı yönetmen Popotoki s' in beş yıllık bir oradan sonra gerçekleştirdi
ği bu son film, bu yıl, bir oranda eşcinsellere yönelik fi lmierin çoğ unlukta oldu ğ u Venedik Festivali' nde,
tutucu kesim tarafındon eleştiriyle korşılonon filmlerden biri oldu . Film, çağdaş bir yazınsol kaynağa,
yönetmenin ı 950'de "Chont d'Amour 1 Aşk Şarkısı" adlı eserini de sahneye koyduğu, yazar jean
Genel'in yaşamındon bir döneme dayanmaktadır Filmde, Genel'nin karmaşık eşcinsel doğ asındaki acı
masız yon kınonorak yonsıtılırken, Po potokis yazarın kendisinden çok, kurbonıno şiirsel bir boyut kozon
dırmış. Genç bir adama karşı Py_gmolion rolünü üstlenen yazar Genel rolünde Michel Piccoli, en sevim
siz onlarda bi le, izlemekten keyif alınocak bir oyun sergi liyor. "CAMBAZLAR, soyut olduğu kadar erişile
mez bir kusursuz estetik kavramı uğruna, esinden yoksun bir "eğitmen" tarafındon bir sanatçı, bir erkek
olarak kişiliğinin en derin yönlerine kadar yüceltilen, reddedilen ve sonunda intihoro kadar yönlendirile n
Abdullah' ın, yani Frontz-Aii'nin anısına söylenen fiz ve uyumsuz bir cenaze töreni oğıtıdır", diyor yönet
men .
orcel Spödice, o poet and o ploywright, is fosci noted by the circus which he sees os "o plo
ce where people run the risk of o cerloin hysicol deoth ' . With the help of o friend, Helene,
he seduceS Frontz-Aii Aoussine, o young lgerion circus ollendonl who dreoms of becoming
o greot tight-rope wolker one day. Moreel decides lo lroin him and mokes him submil lo o life of iron
discipline, to the poinl where Frontz-Aii's life is in peril. Morcel tries to turn him info o Nijinsky of the ligh
Irapes bul loses interest when the eoger bul owkword youth fo i ls. And when young Fredy, on aspiring
but equolly untolented Formula ı rocing driver, bursts into o troining session, the situotion changes roai
colly.
One of the films which roised o few eyebrows among the moralislical Iy incli ned al this yeor's somewhot
g oy-orientoted Venice Festival wos this firsl film in five years from the maverick French-Greek-Ethiopion
d irector Popotokis. He looks to o conlemporory literory source, on episode in the life of jean Genel, for
whom he produced "Chont d'Amour" ,in ı 950. This is o domning portraif of the cruel slreok in Genet's
complex homosexual noture and Popotokis gives more poetic sloture lo the writer's victim than to the wri
ter himself. As the Genet-inspi red wriler who p lo)I S Pyg molion to o young man, Michel Piccoli remoins o
pleosure to wotch even when being nosty. "LES EOUIL IBRıSTES is o funerol chonl of stridenl dissononce,
to the memory of Abdullah, alias Frontz-Aii monipuloted in the deepest port of his noture os o man and
os on artisi, proised then rep udioted , and li nolly 'suicided' groluilously by o 'master' shorl of inspirolion,
for the soke of o concepl of on oesthetic obsolute which is os obstroct os il is inoccessible", exploins the
director
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NICO PAPATAKIS

ı 9 ı 8 'de Addis Abobo'do doğdu .
Yunanlı b i r baba v e Etiyopya'lı bir
anneni n oğludur Bir süre Lübnan'da
yaşadıkton sonra Paris'e yerleşti.
Çeşitli işlerde çelıştıkton sonra,
ı 950'de jean Genel'in "Chont
d'Amour 1 Aşk Sorkısı "nı sahneye
koydu . ı 95 8 yılında john Casseve
tes'in "Shodows 1 Gölgeler" adlı fil
minin ortak yopı mcılığını üstlendi . 30
yıllık yönetmenl i k yaşamı boyuneo
yalnız beş seçkin filme imzasını allı .
ı 962'de gerçekleştirdiği ilk uzun
metraj filmi "Les Abysses 1 Uçurum
lar" ı 963'de Cannes Festivali'nde
Fransa'yı temsil elli . i kinci filmi " 1 Vas
ki tis Somfiros 1 Kargaşanın Çoban
ları" ı 970 yılındcı Venedik Festiva
li'nde gösterildi . Uçüncü filmi "Giorio
Mundi " ise ilk Paris F i l m Festiva l i ' nde
Fransa'yı temsil ell i . ı 987'de " ı Pho
togrophio 1 Fotoğraf" Rimini Avrupa
Filmleri Festivali' nce birincilik ödülü
nü, Volencio F i l m Festivali' nde ise
i kincilik ödülünü kazandı.

Born i n 1 9 1 8 i n Addis Abobo. H e is
the son of o Greek father on Ethiopi
on mather After living same time in
Lebonon he settled in Paris. After
working in mony different iobs, he
produced "Chont d'Amour" de jean
Genel in 1 950. He co-produced
"Shodows ", john Cossovetes' first
film, in 1 958. He mode only five bul
distinctive films in his 30-yeor-coreer
os o director The first feoture film he
directed in 1 962, "Les Abysses ",
wos chosen to represent Fronce ot
the Cannes Film Festival in 1 963.
His second film, "1 Voski tis Somfiros "
wos screened ot the Venice Film Fes
livol in 1 970 and his third, "Giorio
Mundi" represented Fronce ot the first
film festival in Paris. In 1 987 "/ Pho
togrophio " won the first prize ot the
Rimini European Film Festival and the
second prize ot the Volencio Film Fes
tival.

FilMLfRi / FILMOGRAPHY

ı 962 Les Abysses 1 Uçurumlar
ı 970 ı Voski !is Simforos 1
Kargaşanın Çobanları
ı 975 Glorio Mundi
ı 986 ı Photogrophio 1 Fotoğraf
ı 99 ı Les Equilibristes 1 Combozlar
4ı
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SESSIZLIK
TISHINA
SILENCE

DlMlTER PETKOV

ı 95 8 'de Sofya'da doğdu Sofya
Film Akademisinde eğitim gördü ve
ı 98 3 'de mezun oldu . Daha sonra
kısa filmler ! "Perşembe" , ı 986 gibi)
ve belgeseller yöne�i . SESSIZLIK ilk
uzun metraj konulu filmidir.

Yönetmen/Director: Di m iter Petkov Senaryo/Screenplay: Di m iter Petkov Görünlü Yön.
Cinemcıtography: Hristo Bakalov Kurgu/Edilor: Marie Djidrova Müzik/Music: Ani Koulicheva
Oyuncular/Cast: Christo Gurbov, Djordjeta N i kolova, Peter Popyordanov, Naum Shopov, Andrei
Andreev Yapım/Production Co.: Boyana Studios; Cinema Center Boya no, Sofia BULGARIA;
Phones 87 47 72, 87 66 ı ı Dünya Hakları/Export Agent: Bulgariafilm, 96 Rakovski Street,

Sofia ı 000 BULGARIA; Phones 87 66 ı ı , 88 4 ı 8 8 ; Fax: 88 24 3 ı ; Telex: 2 2447 filmex bg
ı 990 1 3 5 mm. 1 Renkli-colar 1 8 ı '

ağlardaki terkedilmiş bir taş ocağında 33 yaşında bir hey keltraş yaşar. Adam yüksekliklerin yal
nızlık ve sessizliğini sevmektedi r. Şehi rde açtı ğ ı serginin ilk gününde uyarı sistemleri hemen dev
reye girer ve beriaraf etme mekanizması işletilir. Onun sanatı, doktrinin özüne bağl ı lığı öng ören
parti dog matizmiyle uyumlu değildir. Şehirdeki kurumlar herşeyi sessiz sakin, gri ve benliksiz turabilmek
için kurulmuş olan sistemi temsil etmektedir. Sanatçıya yakın herkes çevresinden uzaklaştırılır. Bazıları
göçe zorlanır, bazıları rüşvetle susturulur, d iğerleri ise çevresinden tecrit edilir. Kız arkadaşı onu terkeder;
yapıtları saklanmak üzere sözde bir sanat meraklısına tesli m edilir ve bir süre sonra yanlışlıkla eritilrnek
üzere bir hurdacıya gönderilir.
SESSiZLi K sanatı, sanatın sorunlarını, amacını ve kaderini konu alan bir film . Filmin kahramanı, yapıtları
nı sonsuzluğu önceden belirlenmiş ve sonsuza dek sürmeyi amaçlayan bir sistem içinde yaratır. Kahra
manın yapıtlarını yaratırken. kullandığı formlar sisteme ters düşmektedir ve bu trajik çatışma acıklı bir sona
dönüşür. Oyküde bunun saçma bir kaza şeklinde ortaya çıkması önemli değildir. Sanatsal genellemen in
gücü bu olayı sistemin temel özell i klerinden biri konumuna dönüştürür. Olayın "tarihsel" yönden, sistemin
katı, yok edici metodlarını terkedi p daha seçkin metodlar kullanmaya başladığı yıllarda geçmesi bile
sonucu değiştirmemektedir. Gerçek şu ki, şimdi elli yaşlarında olanların tarihsel bir öyküsü olarak başla
yan film, ustalıkla köprüler kurar ve genelde, kendini gerçekleştirme atılımı kontrol edilen, baskı altında
tutulan, ezilip yokedilen tüm kuşaklara iddiasızca uzanır.
n an abandoned stone quarry high in the mountain lives a 33-year-old sculptor. He likes the salitu
de and the silence of the heights. On the opening day of the exhibition of his works in the city, the
alarm systems are quickly activated and the elimination mechanism is set in motion. His art is not in
conformity with party dogmatism which watches for the purity of the doctrine. The city's ollices and
institutions seem to personify the system designed to keep everything calm and quiet and grey and
impersonal . Everyone who has been close to the artisi gets dispersed . Some are forced to emigrate,
others are bribed, and others isolated. His g irllriend leaves him and the artist's works are given as a
safekeeping to an illeterale d ile�ante and then seni by mislake to be recycled as scrap meta l . . .
TISHINA is a film about art, about its problems, objectives and destiny. lts protagonist creates his works
within a system which has itself predestined its eternity, moreover literally intending to continue in existen
ce till the end of time. The forms of the hero's creative work are hostile to the system and the trag ic conf
lict evolves into a tragic situation. lt does not ma�er that in the story this is an obsurd accident; the
power of artistic generalisation raises the fact to the status of an essential characteristic of the system . lt
does not ma�er that even strictly "historically", the action ta kes place in years when the system had
given up crass destruction and had started to employ more refined methods. In actual foct, starting as o
history of the generatian who are now in their fikies, Petkov's film skilllully throws brid g es and his genera
lisation unobtrusively spreads over all generotions whose creative self-realisation had been checked ,
hampered, destroyed and crushed.
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Born in Sofia, Bulgaria in 1 958. He
has studied at Sofia 5 Film School
where he groduated in 1 983. Then
he directed short films {/ike "Thus
day", 1 986) and documentaries.
TISHINA is his firsl fealure film.
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THE CONSENSUS

OGUZHAN TERCAN

1 963'te Ordu'da doğdu . Ege Ü ni
versitesi Sinema/TV bölümünü
1 985'te bitird i . Yaptığı 3 kısa film
den "Marji nal" ödüller aldı. Reklam
filmlerinde asista n l ı k yaptı . UZlAŞMA
ilk uzun metraj filmidir.

Yönetmen/Director: Oğuzhan Tercan Senaryo/Screenplay: Sabahattin Çetin & Oğuzhan Tercan
GörOnlü Yön./Cinematıography: Ayıekin Çakmakçı Kurgu/Editor: i smail Kalkan Müzik/Music: Zülfü
Livaneli Oyuncular/Cast: Halil Ergün, Nur Sürer, Berhan Şimşek Yapımcı/Proclucer: Sabahattin
Çetin Yapım/Procluction Ca.: Belge Film Dünya Haldarı/Export Agent: Belge Film, Pa los ka Sok. ,

Born in 1 963 in Ordu. Graduated
from the Ege University Department
af Fine Arts in 1 985. Among the 3
short films he directed Marginal
received various awards. He warked
lang time as assistant in cammercials.
CONSENSUS is his first feature film.

1 4 /A, Beyoğlu, i stanbul, TÜ RK iYE; Phone 1 5 2 2 5 2 5 ; Fax 1 5 1 36 3 7
1 99 1 / 3 5 m m . / Renkli-Colar / 1 04'
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iyasal terörizmin en yoğun dönemi Yetmişlerin son yıllarında, önemli bir gazetecinin katilini ayna
ması önerilen oyuncu "katil" ve "kurban" ın kimliğini araştırırken kendi kimliği n i de keşfetmekledi r
B u bireysel süreç toplumu sarsan yılların irdelenmesine doğru hızla yol alır . . Oznel uzlaşma
istemleri nesnel koşulların yıkıcıl ığına göğüs gerebil i r miydi?
UZlAŞMA'da iki gerçek kişi yer almaktadır. Türkiye'nin önde gelen yayınlarından Milliyet Gazetesinin
yaratıcısı Abdi i pekçi ve i pekçi 'yi öldürdükten sonra, 1 98 1 'de Roma'da Popa'ya suikast düzenleyen M.
Ali Ağca. i pekçi'nin öldürülmesi, 1 2 Eylül askeri rei imi için uygun ortamı yaraton bir suç olarak büyük
önem taşımaktadır Toplumdaki farklı ve düşman politik gruplar arasında bir "birleşme" n i n kaçını lmazl ığı
n ı öneren Abdi lpekçi'nin bu önerisi bu grupların çıkarlarına ters düşünce, lpekçi şi mşekleri üzerine çek
mişti . UZlAŞMA, ıpekçi'nin "birleşme" çabalarını ve katil i n psikolojik analizini ele almaktadır Film, günü
müzde, kendisine "Ağca" rolü teklif edilen bir aktörün, kurbanın ve katilin kimliği n i bulmaya çalışırken
kendi kimliğini bulmasını anlatmaktadır Ote yandan, aktör Türkiye'nin önde gelen politikacı ve gazeteci
leriyle görüşerek "Ağca olsaydım, lpekçi'yi neden öldürürdüm2" sorusuna bir yanıt aramaktadır. F ilmde
aktörü, hem "Ağca" , hem de Ağco'yı canlandırmaya çalışan oyuncu rollerinde görürüz.

n aclor is affered the part of "the ki/ler" in a film dea/ing with the assasination of o prominenl
;ournolisl of the Iate Sevenlies, a period of intense politicol terrorism. While trying to figure out
the idenlilies of the "ki/ler" and the "viclim " the aclor discovers the unknown dimensions af his
own identity. This individual exploration leads lo an analysis of the society during the days of infense
aclivism . .
THE CONSENSUS has lwa real characters. Firsl one is Abdi lpekçi, the founder of Milliyet, one of the
most importanl daily newspaper in Turkiye. The other is M. Ali Ağca who allempted lo assassinale Pope
in Rame in 1 98 1 after murdering ipekçi The murder of lpekçi is the most significanl among the crimes
that /ed lo emergence of a suilab/e medium for the Seplember 1 2th Military Coup. As the allempls of
Abdi ipekçi lawards establishing "unanimity" among the opposile political groups in order lo slop the
prevailing antagonism were not welcomed by the represenlolives of such groups, and lpekçi's allempls
only served to inf/ome their hatred THE CONSENSUS is based on the struggles af Mr lpekçi far "uno
nimity" and the psychological analysis of the convicl. The slory begins as an aclor of our time is offered
the part of "Ağca " in a film and develops as the oclor finds his own idenlity while lrying lo figure out the
idenlilies of the "convict" and the "victim ". On the other hond, the octor wi/1 discuss with the well
known politicians and ;ournolisls af Turkiye to onswer his question "Why would 1 kil/ ipekçi if 1 were
Ağca?". We'/1 see him as the actor lrying lo aci out Ağca as well as the convicl "Ağca " himself.
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GOLGE USTASI
O DRAPETIS

MASTER OF THE SHADOWS

LEFTERIS XANTHOPOULOS

l 945'te Atina'da doğdu . Atina Ü ni
versitesi 'nde hukuk, london Film
School'da sinema eğitimi gördü.
ı 978- l 982 yılları arasında film eleş
tirmen i olarak çalıştı ve şiirlerin i yayın
lad ı . Yunanistan' da ve ülke dışında
ödüller olan belgeseller yaptı . GÖL
GE USTASI yönetmenin ilk kurmaca
konulu filmidir

Yönetmen/Director. lelteris Xanthopoulos Senaryo/Scnıenplay: lelteris Xanthopoulos - lelteris
Kapan is Görüntü Yön./Cinematography: Andreos Sinanos Kurgu/Ediıor: Kostas lardan id is
Müzik/Music: Nikos Kypourgos Oyuncular/Cast: Kostas Kazakos, Stratos Tzortzoglou, Dora
Masklavanou, Giorgos N inios, Vlassis Bonatsos Yapımcı/Producer: lelteris Xanthopoulos
Yapım/Production Co.: lelteris Xanthopoulos Co. - Greek Film Centre - ET ı Dünya Haldarı/Expart
Agent: Greek Film C en tre, ı O Panepistimiou Avenue, ı 06 7 ı Athens, GREECE Phone: 363
ı 73 3 , 363 4586 Fax: 3 6 ı 4 3 36 Telex 2 2 26 ı 4 GFC GR.
ı 99 ı 1 3 5 m m . 1 Renkli-Colar 1 ı 30'

1

950'1erde Atina. Günümüze çok benzerl i k gösteren bir zaman. Ü nlü bir gölge tiyatrosu ustası
olan Antonis Barkas sanatı n ı n yok olduğun u görmektedir Bu g eleneksel sanatın izleyicileri,
onlara bir yüzyıldan daha uzun bir süre hoş vakitler geçirten bu gösteriye sırt çevirmektedi rler
Onun yerine, halk yığı nlar halinde, kentlerde ve kırsal kesimde hızla yayılan yen i sanat dalı sinema
ya yönelmektedi r Kendinden ve hayali figürlerden daha hızlı koşan zamanı durdurma çabası içi nde
ki Barkas kendine en yakın kişilerle bile şiddetli çelişkiler içine düşer; çünkü onlar da zamanla değiş
mektedirler Yıllarca sadakaıla sürdürdüğü sanatına kend i n i adamış olmasına rağmen, hem bu sevda
lısını hem de izleyicisini yavaş yavaş kaybetmeye başlar. Aynı zamanda yard ımcısı olan g enç ye ğ eni
yeni sanat dalına daha çok ilgi duymaktadır Kızkardeşi, Antonis'in g ölgesinde geçirdiği hayatından
bıkm ış, yeni çağı n bir parçası olmayı arzu etmektedir Ona sadı k kalan tek kişi toplu luğun solislidir
GÖLGE USTASI , en çok g öç üzerine gerçekleştirdiği üçlemesiyle tan ı nmış, belgesel filmler yapımcısı
lelteris Xanthopoulos'un i lk konulu film i . Bu filmde Xanthopoulos kişisel ve kültürel değ işime olan ilgisi
n i , sahne sanatiarına e ğ i l i mli bir toplumda yeni gelen sinemanın etkisi üzerine kurulu bir öyküy le sür
dürmekle. Filmin sonunda, gölge ti yatrosu oyuncusu sanatıyla beraber ölür Onun ölümü bir devri nak
lalarken çevresi nd�kileri de yaşam ların ı d iledi kleri g i b i devam ettirmekte özgür bırakacaktır Xantho
poulos'a göre "GOLGE USTASI, hem geçmişten tiplerneler kullanan zamana bağımlı olmayan bir
öykü, hem de günümüz Yunanista n ' ı n bir alegorisidi r.

thens in 1 950. A time very much /ike the present. Antonis Borkos, o fomous shodow-theotre
ployer, sees his ort dying out. The oudience of this troditionol ort form is turning its bock on o
show that has kept it entertoined for over o century lnsteod, folks are flocking to the cinemo,
o new ort form whose populority is spreoding /ike wildfire in the cities and the countryside. In his
ottempt to stop time, which roces on foster than him and his cordboord Figures, Borkos finds himself
in violent conflict with those neorest to him who are all chonging with times. While he remoins devo
ted to the ort form he has served so !oya/Iy and so well, he is slowly losing his loved once os well os
his oudience. His young nephew who is o/so his assistant is for more interested in the newer ort. His
sister is weory of o life spent in Antonis ' shodow and wonts to be port of the new age. Only the
compony's singer remoins !oya!.
O DRAPET/5 is the first theotricol feoture from documentory film-moker, Lefteris Xonthopoulos, best
known for his trilogy on emigrotion. This film continues Xonthopoulos ' interest in individuol and cu/tu
rol transition, with the story set araund the impoct of newly arrived cinema on a stage-oriented soci
ety. In the end of the Film, the shadow-theotre ployer dies along with his art. His death marks the end
o f on era but at the same time, it sets those araund him free to p ursue their lives as they see Fit.
According to Xonthopoulos, "O DRAPET/5 is both a timeless ta /e to/d in orchetypes and on ollegory
of contemporory Greece. "

A

44

Born in Athens in 1 945. He studied
law ot Athens and film at the London
Film School, England He worked os
worked os film eritic betvveen 1 9781 982 and published his poems. He
has made documentories that have
received owords both in Greece and
obrood O DRAPETiS is the lirst ficti
on feoture he directed
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ZOMBI VE HAYALET TREN
ZOMBIE JA KUMMITSJUNA

ZOMBIE AND THE GHOST TRAIN

Yönetmen/Director:

Mika Kaurismaki Senaryo/Screenplay: Mika Kau rismaki, based an o stary by
Sakke Jarvenpaa, Pau l i Pentti & Mika Kaurismaki Görüntü Yön./Cinernatography: Ol li Varja
Kurgu/Editor: Mika Kaurismaki Müzik/Music: Mauri Sumen Oyuncular/Cast: Silu Seppala, Marjo
Leinonen, Matti Pellonpaa, Vieno Saaristo, juhani N iemela Yapımcı/Producer: Mika Kaurismaki
Yapım/Production Ca.: Marian na F ilms, Vi llealla Filmproductions Oy Dünya Hakları/Expart Agent:
Marianna F i l ms, Vai namöisenkatu ı 9 A 4 , SF-00 ı 00 Helsin ki, FINLAND; Phone: 3 5 8 O 498 366;
Fax 358 O 498 M ı
ı 99 ı 1 35 m m . 1 Renkli-colar 1 88'
endine bir müzik grubunda ve aynı zamanda dünyada bir yer arayan Zom b i , genç bir söz
de müzisyend i r. Karanlık barlardan ve pis sokaklardan çı kmadan amaçsızca dolaşan Zambi
yi kız arkadaşı Marjo sever, evine alır ve hiç sorgulamaz. Marjo, onun ayaklarının yere bas
ması için çalışırken, Zombi'nin müzisyen arkadaşı Hari de ona destek verir. Ona grubunda çalma
şansını tanıyarak yardı m eder, ama ne "The Mulefukkers" ne de Zombi'nin kurmaya çalıştığı "The
Ghost Train" doğru dürüst başarı kazanır. Çok kısa bir sürede Zombi gerçeklerden uzaklaşır ve yaşa
mın akışına kendi n i yönsüz ve a maçsız bırakıverir. Helsinki'den Istanbul'o olan yolculuğunda yolu,
görülmemiş fakat duyulm uş bir rock grubu tarafından sık sık kesilir. Zom b i , ne Finlandiya'nın cumhur
başkanı ne de bir postacı olabilecek genç bir adamdır. Hayalet Tren ise çok gürültü patırtı koparmış
olan fakat kimsenin çalarken görmediği bir gruptur. .
Yetenekli genç yönetmen Mika Karusmaki, çıplak manzaraları şaşırtıcı bir sevecenlik ve derinliği olan
karakterlerle zenginleştirerek, kayıtsızlığın sınırındaki yaşamların bir başka traj ikom i k tablosunu çiz
mekte. Mutlulukla üzüntüyü karşı konulamaz özgün bir bütünlük içinde ele alan ZOMBI VE HAYALET
TREN genç bir kız ve erkeği n , aşk ve arkadaşlığın, rock'n'roll ve ayyaşlığı n , Helsinki ve Istanbul'un
öyküsüdür. Disiplinli ve içten tonlamaları ve kameranın insan ile doğa görüntülerini yumuşak bir biçim
de yakalarken gösterdiği ustalık bunun Mika Karusmaki 'nin en başarılı filmi olduğunu ispat etmekte.

K

ombie is o young would-be rock musician who tries to find himself o place in o bond and in
the world. He is an aimless wanderer, drawn to shady bars and dark alleys. Mario, his girl
friend, loves him, gives him a home and doesn 't ask any questions. While she tries ta bring
Zambie dawn ta earth, his musician friend Harri supports him. Harri helps him out by giving him the
chance of playing in his group, however "The Mulefukkers " are not exoctly o great success, but then,
neither is "The Ghosl Tra in", which Zombie tries lo set up. Soan reality escapes Zombie; he drifts
with the flow of life with no aim and no direction. In his wanderings
from Helsinki to Istanbul, his
.
path is occasionally crassed by o mysterious rock bond who is heard but never seen. Zombie is o
young man who never could become the President of Finland, nar o mailman i The Ghost Train is o
bond that has many gigs but nobody has ever heard it play. .
Talented young director Mika Kaurismaki here paints anather tragicomic picture of life on the edge
of oblivion, popu/ating his bleak landscapes with characters of surprising compassian and depth. A
story of o boy and o gir/, of love and friendship, of rock'n 'ro!1 and booze, of Helsinki and Istanbul,
ZOMBIE AND THE GHOST TRAIN combines ioy and sorrow in an irresistible, original unıty. "The
disciplined, intimate tones of the film, and the skills of the camera in treating both the landscape and
the people with gentleness prove that Mika Kaurismaki is at his best in this film.
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FINLAND :;]

MIKA KAURISMAKI

ı 955 yılında doğdu. Film yönetmeni,
ya p ımcı ve idari yönetmen olarak
çalıştı . ı 977-8 ı y ılları arasında
Münih'te, Hochschule für Fernsehen
und Film'de öğreni m gördü. 1 98 1 'den
sonra Villealfa F i l m yapım şirketinin
yöneticisi ve film yönetmeni olarak
görev al.d ı . lik kısa filmini l 980'de
yönetti . lik uzun metraj konulu filmi
' Değersizler" l 983'de Yılın En Iyi Fin
Filmi olarak jussi Heykelci ğ ini kazandı .
Ay nı ödülü 1 986 ve 1 988 yı llarında
" Rosso" ve "Bir Gece Boyunca Helsin
ki Nopoli" filmleriyle ald ı . Ay rıca kar
deşi Aki 'nin "Suç ve Ceza" filminin
yapımcılığını üstlendi ve "Saimao Ges
ture" filmini onunla bi rlikte yönetti .
Born in 1 955. He has worked as o
film director, producer and managing
director From 1 977-8 1 he studied ot
Hochschule für Fernsehen und Film,
Munich, and from 1 98 1 os o mono
ging director and film director ot Viile
alfa Film Productions Üy. He directed
his first short film in 1 980. His first feo
fure film, "The Worthless", won the )us
si Stotueffe for the best Finnish Film of
the year in 1 983. In 1 986 and
1 988 he won the jussi Statuette for
"Rosso" and "Helsinki Napali All
Nig ht Long " respectively. He o/so wor
ked os producer of his brother Aki's
film "Crime and Punishment" and co
directed with him "The Soimoo Gesture .

FiLMLERi / FILMOGRAPHY
1 980 Valehtel q o / The Liar 1 Yalancı
lshort / kısa filmi
1 98 l jackpat 2 ishort 1 kısa filmi
Saimaa-llmiö/Saimaa Gesture
!co-director 1 artok yönetmen)
1 982 Arvottomat / The Worthless /
Değersizler
1 984 Klaani - Tarina Sammakoitten
Suvusta /
The Clan - Tale af th_e Frogs 1
Klan - Kurbağların Oyküsü
1 985 Rosso
1 987 Helsinki Napali All Night Long
Bir Gece Boyunca
Helsinki Napali
.
1 988 Yölyö 1 Nig h twork 1 Gece Işi
1 989 Cha Cha Cha
Paperitahti 1 Paper Star /
Kağıt Yıldız
1 990 Amazan
1 99 1 Zombie Ja Kummitusjuna /
Zombie and the Ghost Train /
Zombi ve Hayalet Tren

SANATLAR VE SINEMA

YUGOSLAVYA

ARTS AND THE MOVIES

YUGOSIAVIA

KADINLI MANZARA
ZENA S KRAJOLIKOM
IANDSCAPE WITH A WOMAN

IVICA MATIC

Yönetrnen/Direclor: lvica Ma tic Senaryo/Sc..-ıplay: lv i ca Matic Görüntü Yön./Cinernatography:
Karpo Acimovic Gadina Oyuncular/Cast: Stole Arendelovic, Bozidarka Frajt, Uras Kravljaca, Zai m
Muzaferija, Jadranka Matkovic Yapım/Production Ca.: Centar F i l m - Belgrade, Television - Sarajevo
Dünya Haldarı/Export Agent: Centar Film, l l 000 Belgrade, Beogradska 7 1 , P.O. Box 860,

1 948'de Sarayeva'da doğdu.
1 966'da Zogreb'teki Tiyatro Sinema
ve TV Akademisi'nin kamera bölümün
den mezun oldu. 1 968'den başlaya·
rak, Sarayeva Televizyonunda kamera
man olarak çalıştı . Aynı zamanda,
amatör olarak Sarayeva Sinema Klu
bünde yönetmenlik çalışmalarına baş
ladı; yönetmenliğini, kameramanlı ğ ını
ve kurg usunu tümüyle kendi üstlendi ğ i ,
çoğu deneysel olmak üzere, pek çok
kısa-metraj amatör film gerçekleştirdi .
KADIN LI MANZARA'nın çekimlerini
tamamladıktan birkaç ay sonra, geçir
diği kalp krizi sonunda, 1 976'da
yaşama veda etti. Ansızın gelen ölüm
Matic'i sanat yaşamının doruğunda
yakaladı . Olümünden sonra Saraye
va'daki genç sinemacılar arasında bir
tür kült ilah oldu. Sinema yaşamı
boyunca yönettiği tek TV filmi, genç ve
şimdilerde ünlü meslekdaşları (Kusturi
ca, Kenovic ve di ğ erleri! ile yapım eki
bi elemanları tarafından ölümünden
1 4 yıl sonra tümüyle yeniden kurg ula
narak, sinema filmi olarak gösterilmeye
başladı .

YUGOSLAVIA; Phones O l l 34 1 2 8 1 , 34 04 5 8 ; Fax O l l 33 2 1 39; Telex: 72844
1 974· 1 989 1 35 mm . 1 Renkli.Colar 1 72'

O

rman bakanlığının bir memuru Bosna'nın uzak, küçük bir köyüne gelir. Adam, yerel halkla herhan
gi bir ilişkiye girmekten kaçındığı gibi, köylülerin rüşvet verme çabalarını da geri çevirir. Tüm boş
zamanlarını resim yaparak geçirmekte ve bu sanal tutkusuyla toplumu şaşkınlı ğa düşürmektedir.
Kadınlara kendisine çıplak paz vermelerini teklif etmekte; manzara, ev ve hayvan resimleri çizmektedir.
Ancak, insanların doğa içinde yerlerini almaları gerektiğine inanan, "biri dışında tüm boğaların hadım edil·
di ğ i " , kendi yaşam savaşının derdine düşmüş bu köy için estetik meraklısı bir devlet görevlisinin onlara
sokulmayışı ve hileden yoksun erkekliği, çok yönlü bir tehdit unsurudur. Köylüler kuşku içindedirler; onu
gözetler, haNa evine girerek tuvallerinin üzerine işerler. .
Ola ğanüstü hassas ve duyarlı bir bireyle çevresi arasındaki çelişkinin olağan öyküsü, lvica Matic'in sonra
dan kurgulanarak 35mm'ye dönüştürülen tek TV filminin özünü oluşlurmakta Yeniden ortaya çıkarılmaya
değer bir yapıt olan KADINLI MANZARA, tüm yalınlığına karşın , tıpkı filmin yönetmeni gibi, yaşamı beklen
medik bir biçimde bitiveren, lutkulu bir sanatçıya düzülmüş bir övgü niteliğinde. Baştan aşağı nail resimden
esinlenen film, soluk kesici görüntülerle köy yaşamından ince detaylar sergileyerek, sanatçının doğal kışkırtı
cılığını yoğun bir g üzellikle çizen bir portre niteliğinde. Canlı, ilkel renklerdeki köy evleri , gözalıcı parlak
yeşil kırları ve, ineklerin boynundaki çanların sesi gibi, g örsel etkiyi yoğunlaştıran postoral öğelerin yer aldı
ğı seslendirmesiyle, sanalın cehaleti yenen gücünün anlatıldı ğ ı bu yalın övgüde, kahramanın ilkel resimleri
perdede canlanmaktadır sanki. Film Emir Kusturica'dan bir alıntıyla başlar: "KADINLI MANZARA'nın bir
kopyasını n benimle gömüleceğini bilsem ölümüm çok daha kolay olurdu i "

n employee ol the lorestry depa rtment orrives in o remote, smail Basnion vii/age. Attempts by the
viilogers to bribe him are snubbed, os is the passibility ol ony social contoct. lnsteod his leisure
time is obsorbed by po inting and he saon amazes the locals with his dedicalian to art. He asks
women to pase nude for him, he paints landscapes, houses, an ima/s. Bul for this vii/age, obsessed with ils
own survival, where people must buy their place in nature, where "all the bul/s bul one have been castra
ted", the combination ol oesthetic alaolness and artless masculinity in o govemment lunctionary is o multi·
loceted tlıreat. The viilogers are suspicious; they spy on him, and even break info his home and urinate on
his canvases . .
An everyday story about the great conllict between an unusually sensitive and visionary individual and his
environment is at the centre ol lvica Matic's only TV li/m later edited and switched on 35mm. The material
wos well worth resurrecting, because lANDSCAPE WITH A WOMAN, though extremely simple, is o touc
hing tribute to an obsessive artisi whose life, /ike that ol the lilmmaker, was tragically cut short. lnspired thro
ughout by naive-style painting , it is an intensely beautilul portraif ol the artisi as o natural-bom agitator,
whıch expases the line delai/s ol viiiag e life with o series ol breatlı-taking lrames. With the peasani houses
painted in bright, primary colours, lields ol bright, lush green and o postoral soundtrack ol cowbells which
complements the visual ellect, the protagonist's primitive paintings are brought to cinematic life in this simple
tribute to the power ol art over ignorance. The opening title quotes Emir Kusturica: "My own death would
seem much easier il / knew that one print ol lANDSCAPE W/TH A WOMAN would be burried along with
me/ "

A

Bom i n 1 94 8 i n Sara;evo. I n 1 966,
he graduated from the camera depart
ment of the Acodemy of Theotre, Cine·
ma and Television in Zogreb. From
1 968, he worked ot the Sora;evo TV
os o comeromon. At the same time he
was invalved in amaleur filmmaking at
the Sara;evo Cine Club; he created
dazens of personal short amaleur
films, mostly af the experimental ki nd,
directing, shooting and editing them
all himself. Few months after shooting
lANDSCAPE WITH A WOMAN far
television, he died of an heart-ottack
in 1 976. His sudden death stopped
Matic at the top of his artistic coreer.
He later become samething of o cu/1
figure among Sara;evo 's young movie·
makers. 1 4 years alter his death, the
only TV drama Matic ever directed
was completly edited from the lootage
info o reo/ piece ol cinema by his
young and now lamous colleogues
{Kusturica, Kenovic and others) and
same ol the production team, to be
released as o leature in the theatres.
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UCMAK ISTIYORUM
VOLERE VOLARE
1

WANT TO FLY

Yönetmen/Direclor: Maurizio N ichetti Senaryo/Sc..-ıplay: Maurizio N ichetti & Guido Manuli
Görünlü Yön./Cinematography: Mario Batlistani Kurgu/Editor: Rita Rossi Müzik/Music: Manuel
De Sica Oyuncular/Cast: Maurizio N ichetti, Angela Finocchiaro, Patrizio Roversi , Mariella Voleniini
Yapımcı/Producer: Ernesto d i Sarro, Mario & Vittorio Cecchi Gori Yapım/Production Ca.: Bambu
Film, Penta Film; Via Aurelia Antica, 422 - Rame ITALY Phone: 66 39 O ı Fax 66 39 05 50 Dünya
Hakları/Export Agent: ltaltoons, 32 West 40th Street, New York, ı 00 ı 8 , USA; Phone: 2 ı 2 730
0280; Fax: 2 ı 2 730 03 ı 3 ; Telex 8 8 2902
ı 99 ı 1 3 5 m m . 1 Renkli-colar 1 92'

aurizio, çizgi film seslendi rilmesinde kullanılmak üzere, sürekli olarak değ işik ve ilginç sesler ara
yon bir seslendirme görevlisidiL An g ela, 0rta sınıfton müşterilerinin tuhaf fontazilerini gerçekleştire
rek yaşamını kazanan özgür bir kadındır. Işini doğru bildiği şekilde sürdüren An g elo, farklı ve
özel bir qşk özlemi içindeki bir romantiktir de. Mourizio tonışır tanışmoz aşık olur ono. Kadınların yanınday
ken onu ovucuna olon kronik gerilimini yenerek An gelo'yı mum ışıkları altında bir yemeğe davet eder.
Yemekte, bir elinin kendi iradesi dışında hareket eden bir "çizgi-el" e dönüştüğünü dehşet içinde farkeder. Bu
olay, zamonla daha çok·kontrolden çıkan vücuduna hakim olmoya çalışırken giderek artan bir endişeye
kopılan Mourizio'nun kahramanı olacağı olağanüstü komik bir dizi olayın ve bir "değişim" sürecinin henüz
başlangıcıdır aslında. Acaba An g ela'nın çok özel bir oşko ait hayalleri sonsuza değin yitirilmiş midir, yoksa
O, sonunda herkesten gerçek anlamda farklı birini mi bulmuştur? . . .
Maurizio Nichetti'nin sevimli komedisi "ladri di Saponette 1 Sabun Köpüğ ü Hırsızları" 1 990 istanbul Film
Festivali'nin sürpriz başarılarından biriydi. Çizgi film ustası Guido Manuli ile ortakloşa gerçekleştirdi ğ i bu
yeni filmi ise, aynı derecede yaratıcı, çekici ve gözüpek olmanın yanısıra, bu özgün yönetmenin çalışmaları
na kattığı yeni boyutları da gözler önüne seriyor. Yaşamın fontozileri ve filmierin somut gerçeği UÇMAK ISTI
YORUM'da büyük bir yaratıcılıkla ve olağanüstü gülünç bir biçimde biraraya getirilmiş. Son aerece ince bir
dehayla yaratılan bu obsürd olaylar dizisi, "Who Framed Roger Rabbit?" filminde mükemmele ulaştırılan
çizgi-t ilm tekniğinden kelimelerle ifade edilmesi zor bir mükemmellikle yararlanmış. Film üzerine yazılan eleş
tirilerden ikisi şöyle: "Roger Robbit tekni kti, bu ise bir şiir. Ya da bir çıl g ınlık." - lo Repubblico. "Woody Alien
ve luis Bunuel Roger Rabbit'i birlikte çekseler, böyle bir film yarotırlardı . " - Philip French.

M

ourizio is o sound man, always in search of all sarts of interesting noises to use in soundtracks
for old cartoans. Angela is an affractive, uninhibited young womon who eorns her living fulfil
ling the bizorre fontasies of m iddie-class clients. Scrupulous on the job, she is o romantic saul
woiting for o different and speciol kind of love. When Mourizio and Angelo meet, he immediately fal/s for
her. Overcoming his chronic nervousness in the presence of women, he invites Angelo out for o condlelight
dinner, only to discover, to his horror and omozement, that his hond has storted to transform itself into o car
toon, which furthermore has o wi/1 of its own. This is just the beginning of o series of hilarious encounters
and subsequent metomorphoses, faoturing on increasingly distressed Mourizio trying to impose control over
o body that is in the process of becoming increasingly uncontrolloble. Have Angelo's dreoms of o speciol
kind of love vonished farever or has she lino/Iy founa o man who is truly different from the rest? . .
Mourizio Nichetti's disorming comedy "Ladri di Sapanette" was one of the surprise hits of the 1 990 Ista n
bul Film Festival. His new film, mode in collaboration with the animotor Guido Manuli, is every bit os inven
tive, chorming, and oudocious, and sees him stretching out in new woys. The fontosies of life and the can
crete reality of the movies are inventively and hilariously intermingled once more in VOLERE VOLARE. Inte/li
geni and witty, this foroy into the obsurd employs animatian techniques perfected in "Who Fromed Roger
Robbit?" in woys that wi/1 have you gasping for superlotives: "Roger Robbit wos technique, this is poetry.
Or modness. " - Lo Repubblica. "A movie in the way Roger Robbit might have turned out had he been fro
med by Luis Bunuel working with Woody Alien. " - Philip French

M
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MAURIZIO NICHETTI

ı 948 yılında Milono'da doğdu.
colo Tiyatrosunda Marise Flach ilı
mim çalıştıkton sonra iki yıl bu liye
da görev ald ı . Kısa çizgi filmiere
senaryo yazdı, kısa metraj endüst
ve reklam filmleri yönetti . ı 978'd
animasyoncu Guida Manuli ile bi
program ı için bölü m arası filmleri
yönetti. iki filmde oyunculuk yaptı .
yan televizyonu için gerçekleştirdi
yapımlor orasında özel bir show
programı ve bir dizi sayılabilir.
ı 979'da yaptığı ilk konulu filmine
beri, tüm filmlerini yazmış, yönetrr
ve bunlarda rol almıştır.
Bom in 1 94 8 in Mi/on. He studie
mime at the Picco/o Theatro with
Morise Flach and worked two ye
in the theatre. He wrote storybaaı
for animated shorts, directed com
mercia/s and industrial shorts. In
1 978 he began directing filmed
inserts with animotor Guido Manı
for o TV programme. He has app
red as an actor in two films. His
work for /ta/ian TV has o/so ine/uc
o special show and o series. He
wrote, directed and acted in all h
films since his first feature in 1 97C

FilMLERi / FILMOGRAPHY
ı 979 Ratotoplan
ı 980 Ho fatto splosh! 1
Su Sıçrattım l
ı 98 2 Damani s i bollo 1
Yarın Dans Edeceğiz
ı 985 ll Bi e il Bo
ı 98 8 Lodri di Sapanetle 1
Sabun Köpüğü Hırsızları
ı 99 ı Volere Volare 1
Uçmak i stiyorum
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CUBA

SELAM HEMiNGWAY
HELLO HEMINGWAY
FERNANDO PEREZ

Yönetmen/Director: Fernando Perez Senaryo/Screenplay: Moydo Ro'y'ero Görüntü Yön.
Cinematography: Julio Voldes Kurgu/Editor: Jorge Abello Music/Müzik: Edesio Alejandro
Oyuncular/Cast: lauro de lo Uz, Roul Paz, Mart� del Rio, Herminio Sonchez, Michel in: Calverı
.
Ycıp ımc:ı/Produc:er: Ricordo Avilo Yapım/Production Co.: E mpresa Productoro, ICAIC Dünya
lda
Ha rı/Export Agent: ICAIC, Ca lle 2 3 , # ı ı 55 E , ı O y ı 2 Vedado, Plozo la Havone 4, CUBA;
Phone 34826
ı 990 1 3 5 m m . 1 Renkli.Color 1 90'
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956 yılında Hovona'da Ernest Hemingway'i n komşusu olon lorita, üniversiteye gidebilmek
için liseyi bitirmeye çalışan fakir bir genç kızdır Tesadüf eseri "Ihtiyar Adam ve Deniz"i
okumaya boşlar ve i htiyar balıkçı Sontiogo'nun öyküsüyle kendi yaşam ı orasında porolell ikl� r
kurar. . . Hemingwoy'in eserlerinin ruhu, en evrensel biçimde bu filmi n içine işlemiştir: uloşamayocogı
hayalleri gerçekleştirme çabası içerisindeki insanoğlu, yık ı lsa da asla yenilmez . . .
orito, Ernesf Hemingwoy's neighbour in Hovono in 1 956, is o poor young gir/ who is trying
to finish high school so she can continue studying of the university. )usf by chonce, she begins
to reod "The Old Man and the Sea" and os she reods, she drows o porol/el between the
sfory of Sonfiago, the old fishermon, and her own life . . . The Film is permeoted with the saul of
Hemingway's works in the most universal sense.· in one 's sfruggfe fo ochieve dreoms that are beyand
one 's reoch, the human being can be desfroyed, bul never overcome . .

L

ı 944'de Küba'da doğdu. Hovana
Üniversitesi'nde ispanyolca ve edebi
yat dalında lisansüstü derecesi aldık·
tan sonra, burada sinema tarihi öğret
menliği yaptı . Çeşitli konularda maka
leler yazdı ve bir d izi belgeselle,
ı 975 yılında sinema kariyerine baş
lad ı . ı 987'de i l k filmi "Ciandesti·
nos"u gerçekleştird i . Yapıtları i span
ya'da I Huelva), Rusya'da !Moskova
ve Taşkent), Kolambiyo'da !Cortage·
na), Porta Rica ve Küba'da !Festival
lnternacional del Nuevo Cine latino
americano 1 Uluslarorası Yeni latin
Amerika Sineması Festivali) çeşitli fes·
tivallerde ödüller kazandı. ı 98 2'de
"Savaş Muhabirleri" adlı kitobıylo
"House of the Americos" ödülünü
kazandı .
Bom in 1 944 in Cuba. He eorned o
mosler degree in Sponish and litero·
fure of Hovono University, where he
become o professor of cinemo his
tory. He published o variety of orfic
fes and begon his filmmaking coreer
in 1 975 with o series of documenfo
ries. He mode his ficfion feofure
debut with "Cfondesfinos " in 1 987
His works won owords on fesfivols in
Spoin (Huefvo}, USSR (Moscow and
Toshkenf}, Cofombio (Corfogeno},
Porta Rica and Cubo (Fesfivol lnferno
cionol del Nuevo Cine Lofinoomeri
cono}. In 1 982 he won the prize
"House of the Americos " with his
book "Wor Correspondents ".
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CARLOS SAURA

ı 932 yılındo _ isponyo'nın Huesco kı
linde doğdu. Iç Savaş y ıllarını Modı
ve Borselono'do geç i rd i Mühendislı
eğitimi gördü. ı 950-53 yılları arosıı
profesyonel fotoğ rafçılık yaptı ve esE
sergilendi. ı 95 2-57 orasında Mod·
rid'te IEC Enstitüsü'nde sinema eğ itin
gördü. ı 964 yılına kadar aynı okulı
eğitmenlik yaptı daha sonra politik
nedenlerle ayrıld ı . Sinema yoşomınc
savaş sonrası ızdırobını kanıtlamak '
Franco yönetimi sırasındaki doloverc
görüntülemek amacıyla ba ş ladı . Ane
ilk başarılı filmleri " los Galtos" ve " l,
Cozo " sonsüre uğradı. Daha sonrak
yapıtları düzenli olarak çeşitli festivo
de yer aldı. Cannes, Berlin ve diğer
festivallerinde sayısız ödüller kozone
.

Yönetmen/Director: Corlos Souro Senaryo/Screerıplay: Corlos Souro, based on o p lay by Jose
So nch is Sinisierra Görünlü Yön./Cinerrıatog raohv: Jose Luis Alcoine Kurgu/Edilor: Po b lo G. Del
Ama Müzik/Music: Aleiondro Mosso Oyuncul'ar7Cast: Cormen Mouro, Andres Poiores, Gobino
Diego, Mo urizio Di Rozzo, Miguel A. Rellon Yapımcı/Praducer: Andres Vicente Gomez
Yapım/Praduction Ca.: I be ra Americo F ilms;Velozquez, ı 2-7" 2 800 ı Modrid , SPAIN, Phone: 43 ı
42 46 Fax 4 3 5 59 94 Dünya Hakları/Expart AQent: Mo i es �i c Films lnt'l; Gloucester Monsions,
Cambrid g e C ı rcus London WCZH8HD, ENGLANi5 Kaynak/Fılm Source: M ı n ı ste rı o de Culturo,
Plozo del Rey ı , 2 807 ı Modrid, SPAIN; Phone 5 3 2 2 0 84; Fax: 5 3 ı 92 ı 2 ; Telex 272 86
ı 990 1 35 m m . 1 Renkli-colar 1 ı 00'
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•

sponyo, ı 93 8 . Franco'nun Milliyetçileri Cumhuriyetçilere ve Uluslarorası Biriikiere karşı galip gelirken
Iç Savaş sonuno yaklaşmaktadır. Cormelo ve Paulina cephede kuşatılmış C um huriyetçi birlikleri kaba
espriler, seksi danslar ve milliyetçi şarkılario eğlendiren iki kabare oyuncusudur. Cormelo yalın, tutkulu
bir kadındır, Paulina do Ilahiyat Fakültesinden komedyen olmak üzere ayrılmış korarlı bir genç. Sisli bir
sabah Volencio yolunda yanlışlıkla Milliyetçilerin cephesine dolo rlor. Paulina'nun Franco'ya bağlılığındon
söz ederek Faşist çavuşu kondırmo gayretlerine rağmen hapse otı l ı rlor. Yaşamlarını kurtarmak için Cormelo
ve Paulina bir gösteri sunmoyı önerirler. Ellerindeki malzemeyi .foşistlerin hoşuno gidecek bir biçimde değişti
rilerse de gösterileri tahmin edilmeyecek bir biçimde sonlonır. Iki komedyen orasında bir anlaşmazlık baş
göstermiştir; Paulina hayono kalma içgüdüsüne teslim olurken Cormelo inançlarını savunmaya kororlıdır. .
Yönetmen Souro çocukluğunda i spanya iç Savaşı'nı yaşadı. Filmlerinin çoğu isponyol tarihinin bu acılı
dönemine değinse de, AY CARMElAI konuyla doğrudan ilgili ilk filmidir. Bu kez keskin bir mizoh ve derin
bir yergi kullanıyor yönetmen. Otokroti k yönetim altında sanatçının karşı karşıya kaldığı ikilemin yalın bir
portresini çizerken Souro bize faşist diktatörlüğün pek de gerilerde kolmodığını anımsatan neşeli, oma aynı
zamonda son derece etkili bir film yaratmış. Yönetmen, "AY CARMElA! benim uzun süredir peşinde koştu
ğum türde bir film", diyor ve ekliyor: "Içinde gerekli her malzeme var; acı , gözalıcı renkler, geniş bir boyut
ve en önemlisi de gülmece. Oyunun yazarının, savaşın saçmalığını ve bu saçmalığın ortasında kopono
sıkışmış karakterlerdeki insoncıllığı yansıtmasındaki başarısı beni gerçekten çok etkiled i . "

S

poin, 1 938. The Civil Wor is coming to o n end o s Franco 's Notionolists press their odvontoge
ogoinst the Republicons and the International Brigodes. Cormelo and Paulina are two coboret per
formers who entertain the beleoguered Republicon troops ot the front with vulgor ;okes, sexy don
ces, and potriotic songs. Cormelo is o simple, passianale woman, while Paulina is o determined survivor
who left the seminory to work os o comedion. One foggy morning , on their woy to Volencio, the pair find
that they have wondered info o Nationalisi column and are ;ai/ed despite Paulina 's efforts to convince the
Foscist sergeont of his long-time loyolty to Franco/ To sove their skins, Carmela and Paulina offer to perform.
They fronticolly adopt their material to appeol to the fascists, however the performance ends unexpecteÇiy,
as the two comedians clash - Paulina fallawing his instinct for survival, and Carmela standing- up for her
beliefs. . .
As a young boy, director Saura had first hand experience of the Sponish Civil War. Although many of his
films have referred to this Iraumatic period within Sponish history, AY, CARMELA! is the first to canfront the
sub;ect head on, and this time with plenty of wry humour and floshing salire. While preseniing a stark por
trait of the artist's dilemma while under aulocratic rule, Soura has crafted a light-heorted yel poig nont film,
reminding us that fascist dictatorships are not yel an ancient history "AY, CARMELAI is the film for which 1
have been seorching", says the director and adds: "lt has those essential ingredients; poignancy, tremendo
us colour, scale and most importantly humour 1 was very impressed by the ability of the playwriter to con
vey the absurdity of war as well as the humanity of the characters trapped in it. "
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Bom in 1 932 in Huesca. He spen/
mos/ of the Civil Wor years in Modt
and Barcelono. He was educoted c
engineer He become o professiona
photographer from 1 950 to 1 953 c
had work shown in exhibilions. He 1
became a film student ot lnstituto de
estigaciones y Experiencios Cinemo
raficos in Modrid between 1 952-5,
He stayed at school os o teacher un
1 964, when he left for palilical reo
sons. He began his film coreer with
neorealist goal of filming testimony c
postwar misery and monipulotions o
life under Franco. Yel, both his early
successes, "Los Go/fos" and "La Ca.
were censored. His loter work has
oppeored regularly ot vorious film fE
va/s. He has won numerous prizes c
Berlin, Cannes and other film festivo

ÖNEMLi FilMlERi

SELECTTVE FILMOGRAPHY

ı 959
ı 965
ı 967
ı 970
ı 972
ı 973

ı 975
ı 977
ı 979
ı 980
ı 98 ı
ı 983
ı 985
ı 987
ı 988
ı 990

Los Golfos 1 Sokak Serserileı
Lo Cozo 1 Av
Pep permint Fro p pe
El j ord in de lo Delicios 1
Lezzetler Bahçesi
Ana y los lobos 1
Ana ve Kurtlar
Lo Primo Angelice 1
Kuzin Angelice
C rio cuervos 1 Besle Korg oy
Eliso vido mio 1 Eliso, Aşkım
Momo cumple cien onos 1
Annemiz Yüz Yaşında
DEpriso, Dep riso 1
Çabuk Çabuk
Bodos de Songre / Kanlı Dü
Cormen
El Amor Brujo 1 Büyülü Aşk
El Daroda
Lo Noc he Oscuro 1
Koranlık Gece
Ay Cormelat

VAN GOGH ' U N iziNDE

IN SEARCH OF VAN GOGH

HOLLANDA-iNGiLTERE-FRANSA

NETHERLANDS-UNITED KINGDOM-FRANCE

VINCENT VE THEO
VINCENT AND THEO

Yönetmen/Director: Robert Altman Senoryo/�play: julian Mitchell G&üntü Y&ı./ Cinematography: Jean
Lepine Kurgu/Editor: Français Coispeau & Geraldine Perani Oyuncular/Cast: Tim Roth, Paul Rhys, Jip
_ Co.:
Wijngaarden, Johan na Ter Steege, Jeon·Pierre Cassel Ycıprmcr/Producer: Ludi Boeken Ycıprm/Production

Bel bo Films; Sarphatikade l l , l O 1 7 VW Amsterdam NETHERLANDS, Phane: 020 6 38 79 99 Fax: 020 6
38 82 09; Central Films, La Sept, Telepool, RAl Una, Vara, Salica Valar Dünya Haldarr/Export Agent:
Hemdole Releasing Corporation, l l l 8 Narth Wertherly Drive, Los Angeles, Calilarnia, USA; Phane: 2 1 3
550 6894; Fax: 2 1 3 273 0937 Kaynak/Source: Bel bo Film Productions, Serphetikade l l , l O 1 7 VW
Amsterdam, NETHERLANDS; Phone: 020 638 79 90; Fax 020 638 82 09
1 990 1 35 mm. 1 Renkli.Calor 1 1 39'

ilise yaşamının kendisine göre olmadığına karar veren Vincent Von Gogh, Paris'te sanal eserleri sota·
rak hayatını kozanon kardeşi Theo'nun desteğiyle, ressamlığa başlar. Bir sanat okuluna gitme fikrini
reddeden Vincenl, gözlem yoluyla resim yapmayı öğrenir. Vincenl lümüyle, ono ve eserlerine inanan,
destekleyen, ne var ki Vincent'rn resimlerini saimayı bir türlü boşaramayan kardeşi Theo'yo bağımlıdır. Fahişe
lerle düşüp kalkmaya başlayan iki kardeş !ren gi kap ınca işler daha do karışır. Para sorunlarının bir türlü üste
sinden gelememektedirler. Bu arada Theo, Hallandalı bir kıza çılgınca aşık olur, Vincenl da resim yapmak
üzere, Güney Fransa'ya Arles'o gider. Gauguin de ona katılır, ve bu ikili kendilerini tümüyle şaraba, kadınla·
ra ve resme adarlor. Vincent, gerçeklikle olan bağlantısını yitirdikçe ruhsal dengesi de bozulur. .
Robert Altman, iki kardeş arasındaki yakınlığı, Vincent'rn çrlgrnlrğrnr, Theo'nun onun için gösterdiği çabaları
ve filizlenen bir aşk ilişkisini, Parisli sanat tacirlerinin acımasız dünyası içinde yansrnrğr kusursuz yaprtı VIN·
CENT VE THEO ile, dünyanın önde gelen yönetmenleri arasında hak ettiği ününü bir kez daha pekişii ri yor.
Ancak, filmi n özünü sanatçı ve koruyucusu arasındaki yıkıcı, pek bilinmeyen ama son derece önemli ilişkinin
irdelenmesi oluşlurmakta Bu açıdan, lilmde ele alınon para ve kültür arasındaki uyumsuz birliktelik, iki kardeş
arasındaki ortak yaşama dayanan ilişki için de aynı derece geçerlidir. "Ben, büyük düşünür Van Gogh hak·
kı nda bir dram yopmryordum. �erbot bir yaşamı olan zavallı sefil bir adam üzerine bir film yapryordum",
diyor Altman ve ilave ediyor: "Unlü bir ressamın değil, karmaşık bir başarısızlığın filmini yaptım. Pek de iyi bir
teknik ressam olmayan ve özgün konular seçmeyen zavallı bir adamı anlatmaya çalıştım. O günü gününe
yaşoyan bir adamdı; yaptığı işin önemini larkedememişti . "
eciding that the church i s not for him, Vincent Von Gogh emborks o n o career as a pointer with the
linoncial bocking of his brother Theo, who works in Paris as an art dealer. Vincent rejects the idea
of art school and learns lo paint by observation. Vincent is completely dependenl on Theo who beli·
eves in and supports his brother and his work, yel cannot seli one ol Vincent's pointings. To canlaund things
further, both brothers start relationships with presiiiules and both conlracl syphilis. Their endless problem is
money. Meanwhile Theo falls madly in love with a Dutch girl, and Vincent, who wants to point in the South
of France, leaves for Arles. Gouguin joins him and they indulge in wine, women and brush strokes. Vlncent's
mental instability grows as he loses his grip on reality. .
Robert Altman once again asserls himseli as one of the greal directors with his slunning VINCENT AND
THEO which delves into the closeness of the brothers, the madness of Vincent, the efforts of Theo on his
behalf and the burgeoning love aflair, sening il all against the vicious world of Parisian ort dealers. Bul the
hearl of the film is ils exploration of the destructive, unacknowledged bul importanl relationship between artisi
and patron. In this sense, the film is as much obout the uneasy marriage of cash and culture, finance and art,
os il is about the symbiolic relationship between two brothers. "1 wasn't making a film dromo about Van
Gogh a great thinker. 1 was making it about a poor schmuck that had a lousy life, " says Altman . "1 made a
film about an obscure foilure, not a fomous poinler 1 was lrying lo show a poor guy who wasn't a porticu·
larly good droughtsmon and didn't choose original subjects. He was a man who wos living o day-to-day life
· he didn't reelise the significance of what he was doing. "
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ROBERT ALTMAN

1 925'te ABD'de Kansas City'de
doğdu. I L Dünya Savaşı'nda pilot
olarak görev yaptıktan sonra dergi ve
radyo için yazıla r yazdı ve reklam
film lerin i n yaprmcrlr ğ r n r üstlendi.
1 957'de, kısıtlı bir bütçeyle, senaryo
yazarlrğrnr, yönetmenliğini ve yaprm·
cr l rğrnr üstlendiği "The Delinquents 1
Suçlu Çocuklar" adlı ilk uzun metraj
filmini tamamladı . Ulkesinin önde
gelen yönetmenleri arasına girebilme
si için on yıl beklernesi ve M * A * S * H
filmiyle 1 970 Cannes Film Festiva·
l i ' nde Altın Pal_miye Odülü'nü kazan·
ması g erekti . üzgün ve farklı yaprtları
Amerikan sinemasının en çok övgü
toplayan filmleri arasındadı r.
Born in Kansas City, USA in 1 925.
After WW2 service os o pilot, he
began writing for mag azines and
radio and eventually became invol
ved in the production of industrial
films. In 1 957 he turned out his first
feafure, "The Delinquents", a low·
budget producfion that he wrote,
directed and produced A full deca·
de elapsed before he asserted him·
self as o fronf·rank director with
M * A *S * H which won the Pa/me
d'Or at the 1 970 Cannes Film Festi·
vol. Works of orig inality and diver·
sity, many of his films are among the
most praised of American films.

ÖNEMLi FilMLERi
SELECTIVE FllMOGRAPHY
1 970 M * A * S * H 1
Cephede Eğlence
1 97 1 McCabe & Mrs. Miller
1 975 Nashville
1 977 Three Women 1 Üç Kadın
1 978 A Wedding 1 Bir Düğün
1 98 2 Come Back to the Five &
Di me Jim my Dea n ,
J immy Dean 1
Aramıza Geri Dön
Jimmy Dean
1 985 Fool for Love 1 Aşk Delisi
1 990 Vincent and Theo 1
Vincent ve Theo

VAN GOGHıUN iziNDE

FRANSA

IN SEARCH OF VAN GOGM

VAN GOGH
MAURICE PIALAT

Yönetmen/Director: Maurice Pialat Senaryo/Sc..-ıplay: Maurice Pialat Görüntü Yön./
Cinematography: Em manuel Machuel & Gilles Henry Kurgu/Editor: Yann Dedet Oyuncular/Cast:

Jacques Dutranc, Gerard Sety, Alexandra London, Bemard Lecaca, Carinne Bourdon
Yapımcı/Praducer: Daniel Toscan du Plantier Yapım/Praduction Ca.: E rato Films, Studio Ca nal
Dünya Haldarı/Export Agent: Mercure Distribution Uacques le Glou). 47, rue de la Colonie,
750 ı 3 Paris FRANCE; Phone 45 89 80 00; Fox 45 05 07 47; Tlx 205 637
ı 99 ı 1 35 m m . 1 Renkli-Color 1 ı 85'

ilmde, Va n Gogh ' un, 1 890 yılının Nisan ayında, Auvers-sur-üise a d l ı küçük köye gelişinden, Temmuz
ayındaki ölümüne kadar geçen süre ele alınmış. Bu üç aylık süre Van Gogh'un yaşamının en yaratıcı 
ve en bereketli - dönemini oluşturmuş ve en ünlü eserlerinden bazıları bu dönemde yaratılmıştır. F i l m ,
sanatçının trenle köye gelmesi v e m uayene o l m a k üzere köy doktorunu ziyaret etmesiyle başlar. Sanatsever
bir kişi olan Doktor Gachet, Van Gogh'u evinde kalmak üzere davet eder. Van Gogh, daktorun genç ve
sevi mli kızını model olarak kullanır ve sonunda onunla ilişkiye g i rer. Müşfik baba şaşkınlık i ç i nded ir. Bu ara
da Van Gogh ve kardeşi Theo arasındaki ilişki g idere k ge rgi nleş me kte ve bozulmaktadır Istırap yüklü çalış
maları, burj uva Marguerite ve ha yat kad ı n ı Cathy arasında bir türlü bulamadığı aşk, Theo ve kar ı s ı Joanna
ile paylaştığı başarısızlık karşısında duyduğu panik, ve yaşamındaki bu son yazın sıcaklığı ve şehveti, sanat
çının göz göre göre yaklaşan ölümüne neden olan etken l e rd i r. . .
Pialat'nın uzun zamandır beklenen VAN GOGH ' u , Hallandalı ressamın yaşamını yepyeni bir açıdan ele
alan şaşırtıcı bir film olarak ortaya çıktr Bu zen g in yapı m , ünlü kulak kesme sahnesi de dahil, Van Gogh'un
öyküsündeki pek çok önemli noktayı alladığı halde, gizem l i b i r büyü yakalamayı becermiş Pialat sahneleri
uzun tutma y ı ye ğ lemiş : Paris'te "cancan" dansı yapılan bir gece kulübünü ziyaret, Theo'nun eşinin, kocası
nın hayranlı k dolu bakışları karşısında uzun uzadıya yıkanması gibi. Şarkıcıdan dönme aktör jacques Dut
ronc acı çeken sanatçı rolünde başarılı bir oyun sergilerken, ona delicesine aşık olan tatlı kız rolünde Ale
xandra london son derece hoş. "Pialat'nın gerçek ilgisi Van Gogh değil" diyor filmin yapımcısı Toscan d u
Plantier. "Onun odak noktası genelde sanatçı - sanatçının dünyadaki yeri, kaderi: sevi lmemiş, terkedilmiş ve
sonunda trajik bir figür."
his feoture folfows the /asi three months of Von Gog h 's life from his orrivol in the smail viiiage of
Auvers-sur-üise in April 1 890, to his deoth in the fallawing july. The three intervening months repre
sent Von Gog h 's most creative - and prolific - period resulting in same of his most fomous pictures.
The film opens with the ortist's orrival by troin in the viiiage where he visits the local doctor for an exominoti
on. Oacfor Gochet is somethin g of on ari /over and invites Von Gogh to stoy in his house. Von Gogh uses
the doctor's lovely young doughter os o model, and eventuolfy they become lovers, to the kindly dod's cons
temotion. Meanwhile, Van Gog h 's relotionship with his brother, Theo, grows ineremingiy tense and bitter.
His onguished work, the love that he has always lacked between Morguerite the bourgeaise and Cathy the
prastitute, his panic in the face of failure shared with Theo and his sister-in-law johanna, the heat and sensu
ality of this /asi summer - all these elemenis lead to his fareto/d death. .
Pialot's long -owoited VAN GOGH comes as o surprise because it takes o new slant on the great Dutch
painter's /ile. This sumptuous p roduction omits many of the stop le elemenis of the Von Gogh story, including
the fomous eor-slashing inciden !, bul stil/ casts o mogical spe/1. Piolat lets scenes linger: o visit to o Paris
nightclub where the can-can is danced, or Theo's wife bathing herself in front of her odmiring husband jac
ques Dutronc, the singer-tumed-octor, gives o fine performance as the suffering artisi, with Alexandra Lon
don o delight as the sweet daughter who fal/s heavily for him. "Pialat's real interest is not Van Gogh, " exp
lains Toscan, the producer of the film . "His focus is the artisi - his place in the world and his fate.· on unlo
ved, abondoned and ultimately, lragic figure. "
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ı 925 yılında Puy-de-Dome'da doğ
du. Dekoratif ve güzel sanatlar eğiti
m i gördü. Resim yaptığı sırada oyun
cu olarak da çalıştı . l 95 8'de kısa
filmler yönetmeye başladı . l 967'den
bu yana, sinema ve 1V için, kendine
özgü filmleri büyük bir titizlikle çeken
Pialat, ı 987 Cannes Film Festiva l i'n
de "Sous le Soleil de Satan 1 Şeyta
n ı n Güneşi Altında" filmiyle "Altın Pal
miye" ödülünü kazand ı .
Bom in 1 925 in Puy-de-Dome. He
studied to be o painfer with training
in both the decorafive and the fine
aris. Then while painfing, he had
same experience as an oclor. In
1 958, he began to direct short films.
Since 1 967, he has been meticulo
usly working on ver y persona l feafure
films for cinema and TV He was
awarded the "Pa/me d'Or" for his
"Sous le So/ei/ de Satan / Under
Satan 's Sun " in 1 987 Cannes Film
Fes tiva l.

FilMLERi / FILMOGRAPHY
ı 967 L'Enfance Nue 1
Çıplak Çocukluk
1 970 La Maison de Bois 1
Tahta Ev (W)
ı 972 Nous Ne Vieillerons
Pas Ensemble 1
Birlikte Yaşlanmayacağız
ı 973 La Gueule Ouverte 1
Açı k Surat
ı 979 Passe Ton Bac D'Abord 1
Önce Okulunu Bilir
ı 980 Loulou
ı 983 A Nos Amours 1 Aşklarımıza
l 985 Pallee 1 Polis
ı 987 Sous le Soleil de Satan 1
Şeyianın Güneşi Altında
ı 99 l Van Gogh
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VAN GOGH ' U N IZINDE

KANADA

IN SEARCH OF VAN GOGH

CANADA

YlNCENT VE BEN
VINCENT AND M E

MICHAEL RUBBO

/

Yönetmen/Direclor: Michael Rubbo Senaryo/Sc,_,play: Michael Rubbo Görünlü Yön./
Cinernatography: Andreos Poulsson Kurgu/Editor: Andre Corriveou Müzik/Music: Pierick Houdy
Oyuncular/Cast: Nino Petronzio, Christopher Forrest, Alexandre Vernon Dobtcheff, Tchecky Koryo,
Matthew Mo be Yapımcı/Producer: Rock Demers, Cloude Ned i or Yapım/Production Ca.: les
Productions lo Fete, Films BLM Dünya Haldarı/Export Agent: les Productions lo Fete, 2 2 5 , rue Roy
E st, Bureou 203 , Montreol (Ouebec). H2W l M5, CANADA; Phone 5 1 4 848 04 1 7; Fax 5 1 4
848 0064; Telex 055-62385
1 990 1 35 m m . 1 Renkli-Color 1 1 00'

1

3 yaşındaki Jo resi m yapmayı çok sevmektedir, ve bu konuda burs olarak küçük kasabasındon şehre
idecek ve özel bir sanat okulunda öğrenim yapabi lecek kadar iyidir. Ja'nun en büyük emeli, bu okulda
oya llerinin kahromanı Vincent Von Gogh kadar iyi resim yapmayı öğrenebilmektir. Bir gün, gelişigüzel
p ortreler korolorken, gizemli bir Avrupalıyle tonışır. Sanat eserleri alım sotımıylo uğraşan bu adam portrelerden
bazı larını satın alır, hatta birkoç çizim için de sipariş verir. jo'nun resimlerine cömert bir fiyat ödeyen adam
daha sonra Amsterdom'o döner. Çok geçmeden , yeni bir "keşif"le ilgili bir mogozin haberi geçer jo'nun eline.
Haberde genç Vincent Von Gog h' un resimlerinin ortoya çıkarıldığı ve bunlardon bozı larının milyonlarca dolara
satışa çıkarı lacağı yer olmaktadır. Yaln ızca can dostu Felix bu resimlerin jo'yo ait olduğunu bilmektedir. Jo ve
arkadaşları için yapılacak tek şey Amsterdom'o giderek bu gizemli adamı bulmaktır; ya do daha iyisi, sorunun
kaynağına i n i p, 1 9 . yüzyılda, Arles'de Vincent Von Gogh'un kendisiyle konuşmoktır. .
Bir sanat öğrencisinin Von Gogh'un resi mlerine duyduğu hayranlığı onlaton bu sevimli öykü, büyüleyici bir etki
ve hoş bir güldürü üslubuylo, yetenekli bir biçimde onlatılmış Vo n Gogh mili üzerine yapılan en duyarlı, en hoş
ve güzel öykülerden birini onlaton film, Arles'de tuvolini boyoyon , acı çekmeyen, neşel i , güleryüzlü bir
Vincent' ı . kend ini bile aşan, g erçekten büyülü bir onda yansıtırken, her yoşton, her tür izleyiciyi eğlendi recek
öğeleri de içeriyor. Bir çocukluk serüvenini, zarif bir sanat beğenisi dersiyle bi rleştiren ve son yıllarda gerçekleş
tirilen en g üzel çocuk filmlerinden biri olon VINCENT VE BEN, hem çocuklar için, hem de sinema salonunu, fil
m i n porı lıılı güzelliğinin etkisi altında terkedecek yetişkinler için koçırılmomosı gereken bir yapıt.
3-yeor-o/d)o loves ta drow and she is good enough ot it to win o scholorship to come to the city from
her smail town to study at o speciol art school where more than on thing else she hopes to leorn to
point like her hero, Vincenl Von Gog h . While randamly sketching ces one day, she encounters o
mysterious European ort dealer who buys o lew of her drowings and commissions her to do same more. He
rewords her hondsomely for her work and g oes back to Amsterdom. Not long ofter, )o is shown o mogazine
story obout the "discovery" and million do/lar safe of same of the drowings of young Vincent Von Gogh, dro
wings only she and her trusty friend, Fe/ix, know are hers. The only thing to do is for )o and friends to g et to
Amsterdom and find the mystery man, or beffer stil/, go right to the source and speok to Vincenl himseli in 1 9th
century Ar/es . .
This throughly likeob/e story canceming o young ort student's odmirolion for the work of Von Gogh is skilifu/Iy
to/d with g enuine chorm and good humor. One of the most sensitive, most fun and most beoutiful film stories
ever mode araund the myth of Vincenl Von Gog h, il serves up all the right ingredienis to enter/o in oudiences of
all 0 1;1 es, while monaging to surpass even itself with o lruly enchonting moment where we meet o loughing,
ploytul, untormented Vincenl working on his canvas in Ar/es. A gifted pointer himself, director Rubbo provided
nal only the story and the screenplay but alsa the twenty or so reproductions of Von Gogh 's pointings seen in
the film. One of the nicesl children 's films in years which combines childhood odventure with o genlle fesson of
art appreciotion, VfNCENT AND ME is o must for children and occomponying adults who wi/1 leove the theot
re filled with memories of its luminous beouty.

ı
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l 93 8 'de Avustralya'da
Melbourne'da doğdu. Önce Scotc
College'da öğrenim gördü, sonra
Sydney Üniversitesi, Antropolo i i be
münden mezun old u . ABD' de, Cal
fornio'doki Stonford Ü niversitesi'nd
i letişim üzerine moster derecesi ale
Daha sonra Konoda'ya göç eden
yönetmen, l 965 'te Konoda Ulusa
F i l m Kurulu'na katıldı . Bu kurum içir
çeşitli çocuk filmleri çeken yönetmE
l 960' Iorın sonunda belgesel filmiE
yapmaya başla d ı . Avustralya, Viet
nam, Endonezyo ve Küba dahil pE
çok ülkede sayısız film gerçekleştirr
Avustralya Film'in kurucularındon o
yönetmen, Avustralya ve ABD'de
öğretim üyeliği de yapmıştır.
Born in 1 938 in Melbourne, Ausfr,
lio. He wos educoted ot Scotch C
/ege and then Sydney University,
from which he groduoted in on thrc
pology. He then obtained o MastE
degree in Communicotions from
Stonford University in Colıfornio,
USA Subs equen tly he emigroted f,
Canoda and in 1 965 ioined the
National Film Boord of Conodo. f
them he directed severol films for c
dren before maving info document
ries in the Iate 1 960s. He has moı
o la rge number of films in different
countries, incfuding Austrolio, Viet
nam, lndonesio and Cubo. He wc
one of the launders of Film Austroli
and has tought and lectured both i
h is notive country and in the Un iter
Sta tes
.
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ITALYA

ITAL\<t�

ACI K KAPlLAR
PÔRTE APERTE
OPEN DOORS

Yönetmen/Direcıor. Gianni Amelia Senaryo/Screenplay: Gianni Amelia & Vincenzo Cerami, bosed
on the short story "Porte Aperte" by leonarda Sciasci'a Görüntü Yön ./Cinematography: Ton i no Nardi
Kurgu/Editor: Simona Paggi Müzilc/Music: Franco Piersanti Oyuncular/Cast Gian Maria Volonte,
Ennio Fantastichini, Renzo Giovampietro, Renoto Carpentieri, Tuccio Musumeci Yapımcı/Producer:
Angelo Rizzoli Yapım/Production Co.: Erre Produzione, lstilulo luce, Urania F ilm & RAI-2; Erre
Produzione, V. le Bruno Buozzi, 60, 00 ı 97 Rame ITALY; Phones:87 22 25, 80 27 97 Fax: 87 70
09, Tlx: 625545 Dünya Haldarı/Export Agent: SACIS, Via Tomacelli ı 39, Rame ITALY; Phone:
39684 ı ; Fax: 6878824
ı 990 1 35 mm. 1 Renkli-colar 1 ı 09'
ommaso Scalia, 1 937 yılında bir Mart sabahı soğukkanlılıkla üç cinayet işler: onu işten atan amirini,
yerine geçen adamı ve son olarak la kendi karısını öldürür. O dönem, faşist Palermo şehrinde uygula
nan yasaya göre verilecek tek bir ceza vardır: idam. Ancak, Yargıç Vito di Francesco bu cezayı
uygulamakla isteksizdi r ve çabuk tarafından bir ölüm cezasına çoktan razı olan yarı deli katil de dahil
olmak üzere, davayla ilgili herkesin bu yöndeki beklentisine karşın, suçluyu bu kaderden kurlarmaya çalışır.
Ama bu vahşi eylemleri olası her yönüyle anlamakla kararlı olan bu insancıl yarg ıç, borborca bir eylem ola
rak gördüğü ölüm cezasıyla ilgili yasayı atlatmaya kalkışınca hatırı sayılır bir muhalefetle karşılaşır. Bu zorlu
dava sırasında, üzerindeki boskılara artık dayanamayan di Francesco lam yenilgiyi kabul edecekken yalnız
olmadığını anlar. .
Ölüm cezası , AÇIK KAPilAR'ın ona temasını oluştururur ve filmde ahlaki bir ikilem heyecanlı ve duygusal bir
biçimde sunulmştur. Yönelmen Amelia, gücünü lam bir yetki yle kullanmak şartıyla, yurnaşlarına emniyet vaa
deden devlet kontrolünün ikna edici sinsi psikolojisini ayrıntıları yla incelemektedir. "Doğru dürüst insanlar
kendilerini emniyene hisselmek, kapıları açık uyumak ihtiyocındodırlar, ve bu ancak ölüm cezasının yaygın
olarak uygulanmasıyla mümkündür" düşüncesinde israr eden ve böylece kontrolü elinde tutan meşum güçle
rin tablosunu, endişe verici bir biçimde çizerek, Scioscio'nın öyküsünün koronlı ğ ıno ışık tutan yönetmen şöy
le diyor: "Büyük temolı filmleri sevmem ve bu filmi yaparken de bir lema ya do bir mesaj vermey i düşünme
mişlim. Onceleri, konunun g üncel ve acil olmadığı hakkında ciddi kuşkularım vard ı . Yarım yüzyıl sonra ltolyo
artık tümüyle farklı bir yer, diyordum kendi kendime . . . Ama şimd i , bir dönem filmi yapmakton korkon ben,
bir başka soru yönelliyorum kendime: acaba yeni-gerçekçi bir film mi yaptım aslında?"

T

O

n o March morning in 1 937, Tammasa Scalio carries out three murders in co/d bload: his supe
rior who recently fired him from his iab, the man who took over his position, anf fina/Iy his own
wife. In the fascist city of Palermo at that time, the law permits only one verdict: the death
penalty. Yel )udge Vito di Froncesco is unwilling to impose this sentence and affempts to save the accused
from his fate despite the demands of everyone concerned, including the half-mad murderer who antitipates
o quick death sentence. The humaniterian iudge is determined to understand these violent acts from every�
possible perspective bul is faced with considerable opposition once he affempts to circumvent the law he
considers barbarous. During the course of o difficult tria/, Di Francesco o/most succumbs to the pressure
until he discovers he is not o/one. . .
The maior theme of PORTE APERTE is the death penalty and o moral dilemma is presented in on exciting
and emotionol way. Director Amelia delicately maps out the insidiously persuasive psychology of state con
trol which promises security in exchange for absolute power. He brings out the darkness of Sciascia's story,
pointing o disturbing picture in which the sinister control/ing forces insist that "proper fo/k need to feel safe,
to go to sleep with open doors and this is only possible with the ample use of the capital punishment". "/
don 't /ike films with big themes, and in making this film 1 wasn 't thinking of o Theme or Message. At first, 1
wos particularly worried that its subiect would be dated and not very urgent. Half o century later, ltaly is o
completely different place, 1 have to/d myself. . . But /, who was affraid of doing o period piece, am now
asking myself o differeni question. could 1 have made o neorealist fi/m2", comments the director.
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GIANNI AMELIO

1 945 yılında Calanzara eyaletind•
Magisano'da doğdu 60'1ı yıllarda
kameraman ve yönetmen yardımcı�
olarak pek çok filmde çalışt ı . 1 97(
ilk filmi n i RAl TV'sinin deneme progı
mı için yaptı . Bir d izi TV filminden
sonra, 1 98 2 yılında, ilk uzun metre
filmini gerçekleştird i . Ayrıca " ı 900
filminin çekimi üzerine, "Bertolucci
seeonda il c inema" adlı bir belgesı
yaptı .
Born in 1 945 in Magisono, in the
province of Catanzaro. He workec
os cameraman and assistant direct•
on many films in the sixties. In 1 97
he directed his first film "La Fine de,
Gioco" for RA/'s experimental TV
programme. After o series of TV filr
he directed his first fu/1-/ength film in
1 982 . He o/so realized o docume
tary on the shooting of " 1 900"· "B
tolucci seeonda il cinema"

FiLMLERi / FILMOGRAPHY
1 98 2 Colpire al Cuore 1
Stroight to the Heort 1
Yüreğe Çorpmak
ı 98 8 1 Rogazzi di Via Panisperno
The Atom Genius Kids 1
Pan isperna Sokağı Çocukl
ı 990 Porte Aperte 1 Open Doors
Açık Kapılar
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SOGUK AY
LUNE FROIDE

COLD MOON

PATRICK BOUCHITEY

Yönetmen/Di rector: Patrick Bauchitey Senaryo/Sc,_..play. Jacky Berroyer & Patrick Bouchitey,
adapted from o story by Charles Bukowski , Görüntü Yön]Cinematcgraphy: Jean�acques Bouhon
Kurgu/Editor: Florence Bon Müzik/Music: Didier Lockwood, J i m i Hendrix, Procol Harum, The Kinks
Oyunculor/Cast: ean-François Steven in, Patrick Bouchitey, Jean-Pierre Bisson, Laura Favali, Marie
Mergey Yapınıcı Produoar: Luc Besson & Andree Martinez Yapım/Production Co.: Les F ilms du
Dauphin, 70, rue de Ponthieu, 75008 Paris, FRANCE ; Phone: 4 3 59 84 1 3 ; Fax: 648 3 8 5
Dü nya Haldarı/Export Agent: Gaumont, 3 0 , av. Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Sei ne,
FRANCE ; Phone 46 43 20 00; Fax: 46 43 20 3 3 ; Telex 6 1 2079
1 99 1 1 35 m m . 1 Siyah - Beyaz (B&W) 1 92'

)

iman ve Dede birbirlerine ümitsiz bir dostluk duygusuyla bağlı, kayıtsız ve heyecanlı bir yaşam
peşinde koşan iki bahtsız arkadaştır Çevrelerini saran dünyada tıpkı birer yabancı gibi yaşayan
40 yaşlarındaki bu iki "çocuk" yaşam trenine atlamak yerine pla�ormda kalmayı yeğlemişlerdir
3ündüzleri vakitlerini sanki bir pencerenin ardındaymışçasına, yaşamı ve özellikle de kadınları izlemekle
3eçirmektedirler Geceleri ise, alkolün de yardımıyla, yaşama yeniden dönmekte, düşünme yeteneklerini
ümüyle yitirmeye çalışarak yeni ufuklar keşfetmeye çabalamaktadırlar. Denize ve yıldızlara umarsızca
utkun olduğundan Simon hep hüzünlü ve sessizdir Son derece hareketli ve neşeli bir yapıya sahip olan
)ede ise ateşle oynamakta ve müzikle ilgili hayaller kurmaktadır Bu iki garip arkadaş ay ışığı altında çıl3ınca dolaşırim Hele dolunay zamanı, bu marj inalleri, yaşamın ucunda sürdürdükleri oyunlarından artık
<imse alıkoyamaz . .
)on derece yetenekli , son derece bağımsız ve kolay kolay sınıflandırılamayacak bir yönetmen olan eat
ick Bouchitey herşeyi yapabilir . ve ne yaparsa iyi yapar Uzun zamandır geliştirdiği bu proje, SOGUK
!J..Y, Bouchitey'in senaryo yazarı, yapımcı, yönetmen ve oyuncu (Dede rolündel olarak tüm yeteneklerini
)irarada sergilediği bir_yapım. Amerikalı yazar Charles Bukowski'nin bir öyküsünden uyarlanı p Paris ve
;evresinde çekilen SOGUK AY, oradan oraya sürüklenen insanları, hemen hepsi de uç noktada ve garip
)ir biçimde alkol, seks ve benzeri aşırılığa koçılabilecek etkinliklere düşkün, toplum dışı ve uyumsuz kişi
eriyle, tipik Bukowskivari bir sJünya sergilmekte. Her aşamasında izleyiciyi şaşkınlığa uğratan yönetmeni
,, büyük ölçüde andıran SOGUK AY' ı en iyi biçimde "sinemasal bir şok" diye tanımlayabiliriz.

S

iman and Dede, lwo down-and-outs, are bound fo eoch other by o desperale friendship and the
search for oblivion and exoltotion . They live their doys os strongers in the world that surrounds
them. lnsteod of boording the troin of life, these lwo 40-yeor-old oda/escenis have stoyed on the
)/atform. By day, they spend their do ys wotching life, onything, bul especiolly women, os if through o
Nindow At night, however, with the help of olcohol, they come bock fo life, oflempf fo lose their reoson
'Nen more and so discover new visions. Simon is tociturn and sad becouse he is desperotely in love
Nith the seo and the stors. Dede, hyperoctive and olwoys beoming, ploys with fire and dreoms of
nusic. Under the moon the lwo odd friends wonder deliriously And when the moon is full nothing can
;top these morgina/s with their life-an-the-edge gomes. . .
rhe highly gifted, fiercely independent and unclossifioble Potrick Bouchitey can do onything . . . and does
1 well. A pro;ect he has long cherished, LUNE FROIDE, in which he acts (ploys Dede), wrifes, produ
:es, and directs, is o concentrotion of his to/enis. Shot in and araund Paris and odopted from o sfory by
�mericon writer Charles Bukowski, LUNE FROIDE presenis o typicolly Bukowskion world, peopled by
ronsienfs, social misfits and outcosts, all of whom shore extreme and sametimes bizorre tastes for olco
ıol, sex and other activities susceptible to excess. A film which surprises ot eoch turn and, os such,
esembles its outhor o greof dea/, LUNE FROIDE can be best deseribed os o "cinemotic shock".

S

·

1 946'da Fransa'da t'lancher-les
Mines'de doğdu. "La Meilleure
Façon de Marcher 1 Yürümenin En
iyi Biçi m i " , "La Vie Est Un Long Fleuve
Tranquille 1 Yaşam Uzun Sakin Bir
lrmaktır" ve "Le Plein de Super" filmle
rindeki rolleriyle oyuncu olarak ünlen
di. Son günlerde, Fransız politikacıla
rını ele alan popüler komedi şovuyla
Fransız TV izleyicileri için oldukça
tanıdık bir yüz olan yönetmen , aynı
zamanda Fransız TV reklamları nda
hayvan seslendirmesi sanatın ı n tan ın
mış bir ustasıdır. En n ihayet kendi adı
na kısa filmler yapan yönetmeni n , bu
daldaki en önemli yapıtı, Clermont
Ferrand, Grenoble ve Viileurbone fes
tivallerinde ödüller alan, kısa film
dalında 1 989'da Cesar ödülünü
kazanan, ve yine "Soğuk Ay" adını
taşıyan, 26 dakika l ı k kısa filmidir. Bu
kısa film 1 99 1 'de yönettiği SOGUK
AY' ı n çıkış noktasını oluşturmuştur
Born in 1 94 6 in Plancher-les-Mines,
France. He established his reputotion
os on ocfor in films such os "Lo Meil
leure Foçon de Morcher", "Lo Vie Est
Un Long Fleuve Tronquille" and "Le
Plein de Super". Bul he is o/so o
fomilior foce to French television vie
wers, most recently for his popu/or
comedy/sotire show obouf French
politicions os well os o ocknowled
ged mosler of the ort of animal voi
ces for French TV commerciols.
Finolly, he has directed shorf films of
his own, most notobly, the 26-minute
shorf o/so titled "Lune Froide" which
won prizes ol the Clermonf Ferrond,
Grenoble and Viileurbone festivols,
os well os received the Cesor for
Best Shorf Film in 1 989. lt served os
the bose for LUNE FROIDE, the first
feofure length film he directed in
1 99 1 .
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SWEDEN

KORUYUCU MELEK
SKYDDSANGELN
THE GUARDIAN ANGEL

Yönetmen/Director: Suzanne Osten Senaryo/Screenplay: Modeleine Gustafsson, Etienne Glaser &
Suzanne Osten; based on the novel "Der letzte Sommer" by Ricarda Huch Görüntü Yön./
Cinematography: Göran Nilsson Kurgu/Editor: Michal Leszczylawski Müzik/Music: Franz Schubert,
Richard Wagner Oyuncular/Cast: Philip Zonden, Etienne Glaser, Malin Ek, Björn Kjellman,Gunilla
Röör Yapımc:ı/Praducer: Anders Birkeland, Mekana Pictures Yapım/Praduction Ca.: Swedish Film
Institute, Swedish Television TV2, Filmhuset, Mekana Pictures, Sandrews Dünya Hakları/Export Agent:
Swedish Film Institute, PO Box 27 ı 26, s- ı 0252 Stockholm SWEDEN; Phone 468 665 ı ı 00;
Fax: 468 66 ı ı 820; Telex ı 3 3 26 filmins
ı 990 1 35 mm. 1 Siyah Beyaz-Black & White 1 ı 04 '

2

y üzyılın başında Avrupa'da bir ülke. Meydana gelen öğrenci olayları yüzünden sevilmeyen
içişleri bakanı Joel Birkman tarafından üniversiteler kapatılmıştır. Bir öğ renci ölüme mahkum edil
miştir. Yaz henüz başlamıştır. Birkman, karısı ve üç yetişkin çocuğu şehir dışına çekilirler. Birkman
ve ailesini öldürme planlarının yapıldığı söy lentisi yaygındır. Genç bir adam olan jacob sekreter ve koru
ma görevlisi olarak kiralan ır. Tüm aile bu "koruyucu melek" ten hoşlan ır. jacob aile çevresine girince onla
rın alışılmadık, mutlu ve sevgi dolu davranışlarındon etkilenmeden edemez. Kızların ikisi de ono oşık
olurlar. jacob, joel'e idam hükmünü kaldırtarak kendisine verilen korkunç görevi yapmaktan kurtulmayı
dilemektedir.
',_.
KORUYUCU MELEK nefis bir toplumsal hiciv içeren politik bir gerilim filmidir. Film, Avrupa tarihinde sıkça
rastlanan bir olguyu, yönetimdeki seçkinleri her ne pahasına olursa olsun devirmezi amaçlayan bir grup
radikalin öyküsünü konu alır. Filmini john Cassavefes'e odayan yönetmen Osten : 'Filmim birden fazla
düşünceyi içermekle. Ben, g ünümüzü kendi görüş oçımdon yansıtan molzef\lelerle çolışırım. Bu romanda
da kendimi tanıdım . . . Kendimi, bakan olon babasına karşı çıkıp fakir öğrer-der lehine alternatif politik
gruplar oluşturma çobosıno giren genç kızla özdeşleştirdim. Aynı zomando gücüfı yapısını bozmakla
g örevlendirilmiş teröristle de özdeşleştirdim kendimi . . . Sanırım, Rusya'da dafio önce gerçekleşiiriimiş iki
devrime yanıt olarak ı 9 ı O yılında yazılmış olan bu öykü, 20. yüzyılın bqşlarındaki oir o ile yaşamını ve
terörü irdelese bile, aynı zomando günümüzün mükemmel bir oynasıdır. Oykü süresince günümüzün
değişiklik istekleri gözlenebilir", diyor.
O.

country in Europe ot the beginning of the 20th century. Tumultuous student uprisings have mode
hated minister of the inlerior joe/ Birkmon close the universities. One student has 15een condem
ned to deoth. Summer has just begun. Birkman, his wife, and their three grawn-up children
withdraw to the countryside. lt is rumared that plans are afoot ta assassinale Birkman and his family. A
young man, jacob, is hired as secretary - and bodyguard. The who/e family is charmed by this "guardi
an angel". jacob becames drawn info the family cire/e and has o hard time resisiing their happy,
uncanvenfional, and affecfionafe behavior laward one anather The two daughters both fal/ in fove with
him. )acob wishes he could gel Joel fo quash the death senfence, so that he, jacab, wouldn 't have to
carry out his ferrible assignment
SKYDDDSANGELN is o political thriller merged with exquisife social camedy. The setiing of the film is
one often repeated in European history.· o group of radicals attempting to overthrow the ruling elite at
any casf. 'The film contains not one idea bul many. 1 work with material that shows my own view of our
time. In this novel / recognized myself. . 1 identify myself with the young daughter, who has taken sides
against the minister and started alternative political groups, favorable to poor students. 1 o/so identify
myself with the terrorist who has the mission to desfroy the structure of power. 1 decided that this story,
although wriffen in the year 1 9 1 O as o repfy fo the two former revolutions in Russia, although o story
abouf fumily and lerror al the outset of the 20th century was, all the same, o perfeci mirror of taday.
Preseni-day demands for change run through the story ', soys director Osten who has dedicated her film
to john Cassavetes.

A

.

58

SUlANNE OSTEN

ı 944'te doğdu. 25 yıldır hem sin
ma ve tiyatro yönetmenliği hem de
senaryo yazarlığı yapmaktadır.
1 969'da okullarda, hopishoneler<
ve sokaklarda gösteri yapan avan
gard grup "Cep Tiyatrosu"nu kurd
Yetmişli yıllarda Stockholm Belediy
Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı
yıl süreyle hem çocuklar için ileri v
sanatsal ağırlıklı .gösteriler, hem de
büyükler için yapımlar sahneye ko
du. 1 98 2 'de ilk uzun metraj konul
filmini yönetti.

Born in 1 944. She has been o th,
re and cinema director, as well as
scriptwriter, for 25 years. In 1 96Ç
she set up the "Pocket Theatre", aı
avant-garde group appearing at
schoofs, in prisons and on the stre
At the beginning of the Seventies :
sfarted to work for Stockholm Mu�
pal Theatre where, in the followin!
1 5 years, she staged advanced c
artistic shows for children as well
productions for adult audiences. Ir
1 982 she made her feature film
directing debut.
ı

FiLMLERi / FILMOGRAPHY
1 98 2 Mornma - vort liv ar nu 1
Momo, Our Life is Now 1
Anne, Şimdi Yaşıyoruz
1 986 Bröderno Mozart /
The Mozart Brothers 1
Mozart Kardeşler
1 98 8 Livslarlig film 1 Lethol Film ,
Öldürücü Film
1 990 Skyddsongeln 1
The Guardian Angel 1
Koruyucu Melek
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GECE GUN ESI
IL SOLE AN HE DI NOTTE
NIGHT SUN

Yönetmen/Dinıctor: Paolo & Vittorio Taviani Senaryo/Sc,_-ıplay: Paolo & Vittorio Tavia n i , freely
adapted from leo Tolstoy's "Father Sergio" Görüntü Yön./Cineınatography: G iuseppe lo nci Kurgu/
Editor: Roberto Perpignani Müzik/Music: Nicolo Piovoni Oyuncular/Cast: julion So nd s , Charlotte
Go insbourg, Noslossjo Kinski, Massimo Bonetti, Morgorilo lazono Yapımcı/Praducer: Giulioni G. De
Negri Yapım/Praduction Ca.: F i lmtre, Ro i uno Radio Televisione ltoliono !Rame), Copoul, lnterpool,
Sora F i l m !Paris), Direkt F i l m IMunich); RAl V le Mozzini, ı 4 - 00 ı 95 Rame ITALY; Phone 38 54 090
Fax 3 2 2 ı 023 Dünya Haldarı/Export Agent: SACIS, Vio Tomocelli ı 39, Rame ITALY; Phone
39684 ı ; Fax: 6878824
ı 990 1 3 5 mm. 1 Renkl i-colar 1 ı ı 2 '

enç soylu Sergio Giuromondo Kral lll. Charles' ı n mo iyelinde şerefli bir görev olmak üzere ve aynı
zamonda muliıeşem düğünü için Napali 'ye gelir. Ancak düğünden bir gün önce, nişanlısı genç Cop
rio Düşesi Crisli no'nın Kral'ın meiresi olduğunu öğrenir. Ofkeden çılgıno dönen Sergio Napali'den
oy
e keşiş olur. Ancak, bu monosıır hayalı bile feskin edemez genç ada m ı . Gururu ve mükemmellik arayışı
yeni bir karar olmoya zorlar onu: Petro Dağı'na ç ı korak inzivo y o çekilir. Aurelio adında genç ve güzel bir
moceroperesl, bu genç ve yokışıklı münzeviyi kendi sığı nağı nda boşlan ç ı karocağı no dair arkadaşlarıyla iddio
ya gi rer. Peder Sergio, bu boşlan ç ı karıcı günaha karşı koyabilmek için, kendi bedenini acımasız bir cezaya
çorplırır. Dehşete kopılan ve dersini olon maceraperesi ise yola gelip rohibe olur. Peder Serg io'nun , bir aziz
olarak kazandığı parlak şöhrel kısa zamonda tüm Avrupa'ya yoyılır. Onda mucizeler bulmaya gelen hacılar
orasında bulunan ve okli dengesi p ek yerinde olmoyan Motildo adındaki genç kız adamın tüm d irencini kırar
ve Sergio, kızın masum şehvetine kopılır. . .
GECE GÜNESi Tovioni kardeşlerin özlü filmlerinden bir diğeri; onların iıolyo'nın e n "kendine özgü"
yönetmenleri orasında yer olmalarına neden olon özel biçemlerinin ve ahlak anlayışlarının bir özümlemesi. Bu
fi lmde, hem en genel bağlamda lşon, şöhrel, zenginlik gibi), hem de kişisel onur ve katıksız bir mükemmellik
arayışı ba ğ lam ında , kişi n i n dünyevi zevklere karşı vermeye çalıştı ğ ı savaş d i kkol çekmekte. Tavian i kardeşler,
Tolsloy'un felsefi düşuncelerine uzaklan dayanan bu öyküyü, "Podre Podrone 1 Babam, Uslom" ve "Nolle di
Son Lorenzo 1 Son Lorenzo Gecesi" filmlerini eşsiz kılan aynı büyüleyici ses ve imge zenginliğiyle anlatıyorlar.
"Bu yapıt doğrudon bir pol itik ya do sosya l mesaj içermed iği nden, diğer filmlerimizden biraz daha farklı Daha
ziyade, bir adamın tek başına başarı, güç ve fedokôrlıklo yüzleşmesini, sessizliğe ve yalnızlığa kaçışını anlatı
yor" diye yorumluyor filmi Poolo Tovio n i .
oung noblemon Sergio Giuromondo i s set for o n illusfrious career o f the caurf o f King Charles lll in
Nap/es, and for his own sumptuous wedding. Bul the day before his wedding, he discovers that his
fioncee, Crisfino, the young Duchess Del Corpio, has been the King 's misfress. Furious, Sergio leoves
Nap/es and becames o monk. But this monostic life does liflle to oppeose him. His pride and o thirsf for the
obsolute moke him reach anather rodical decision: he becames o hermit on Mounf Petro. A beoutiful young
odventuress cal/ed Aurelio loys o woger with same friends that she can sedvee the handsome young hermit in
his refuge. Father Sergio ovoids femptofion by commiffing on exfroordinory ocf of violence on his body. Horrifi
ed and chasfened, the odvenfuress takes the veil. Father Sergia 's glorious reputation as o sa inf soan spreods
throughout Eurape. Among the pilgrims that came fa seek mirac/es from him is o menta/Iy disfurbed young gir/
cal/ed Mathi/da who breaks his resistonce, and Sergia succumbs fa the innocent sensuolity of her .
IL SOLE ANCHE DI NOTTE is anather quintessenfiol Tavian i brothers film, o compendium af the very porticu/ar
style and moral absessians that have put· them among ltoly's most individualisfic directors . Focus of affentian
here is the individuals strugg le ogainst the temptations af the world in both their braodest senses (fame, glory,
riches) and as personal pride ani:i the longing for absolute perfectian. Tavioni brothers teli this sfary, freefy
based an Tolstay's philosophical ideas, with the kind of spellbinding imoges and sounds that disfinguished
"Padre Padrone" and "Notte di San Lorenzo " "This film is o liflle differenf from aur athers insomuch os if is not
directly o palilical ar social argumenf, bul rather one man 's personal canfrontofian with success, power and
campramise, and his escape info silence and isolation ", comments Paolo Taviani.

Y

PAOLO & VITTORIO TAVlANI

Taskono'da Son Minioto de Piso da (Vit
torio ı 929'do, Paolo ı 93 1 'de) doğdu
lar. Pisa U n iversitesi ' nde sanat ve hukuk
öğrenimi görürken sinemaya ilgi duyma
ya başladılar ı 950'de Va lentino Orsi
n i 'yle birlikte bir sinema klübü kurdular.
ı 954'te Cesare Zavotti n i 'yle bir kısa
film yaptılar. Daha sonra, Rossellini,
luciono E mmer, Pellegrini ve diğer
yönetmenlerin yonında yönetmen yar
dımcısı olarak çalıştılar. l i k iki filmlerinde
de birlikte çalıştıkları Valentino Orsin i 'yle
bi rkoç belgesel film çektiler Çok geç
meden Modern ltalyan Sineması'nın en
önemli iki ustası olarak tanındılar.
Bom in Son Minioto de Piso in Tuscany
(Vilfario 1 929, Poolo 1 93 1 ) They firsf
took interesf in the cinemo while stud
ying art and law af the University of
Pisa. In 1 950, in association with
Valentino Orsini, they founded o film
club. In 1 954, they made o short film
in callaboration with Cesare Zavattini
and later worked as assistant directors
to Rossellini, Luciano Emmer, Pellegrini
and others. They o/so made several
documentaries with Valentino Orsini,
who was their callaborator on their first
1\No features. They were soan recogni
zed os 1\No of the most importanf mas
ters of the modern /ta/ian cinema.

FiLMLERi / FILMOGRAPHY

ı 962 Un Uomo do Bruciore 1
Yakılacak Adam
ı 963 1 Fuarilegge del Matrimonio 1
Evl ilik Yasakları
ı 967 Savversivi 1 Yıkıcılar
ı 969 Sotto i l Segno del lo Scorpione 1
Akrep Burcu Altında
ı 97 ı San Michele Avevo un Gol lo 1
Aziz Mikele'nin Bir Horozu
Va rdı
ı 974 Allansanfon
ı 977 Podre Podrone 1
Babam ve Ustom
ı 979 ll Prota 1 Çayır
ı 982 Lo Notte d i Son Lorenzo 1
San Lorenzo Gecesi
ı 984 Kaos
ı 987 Good Morn ing Bobilonio 1
Günaydın Babil
ı 990 l l Sole anche d i Notte 1
Gece Güneşi
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iTALYA

A CINEMA OP POETRY: PIER PAOLO PASOL/NI

ITAL Y

PiE R PAOLO PASOLiNi

5

Mart 1 922'de Bolanya'da doğdu. Bolonya Üniversitesi'nde
önce sanat tarihi ve Ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra da edebi
yat öğrenimi gördü. Savaş sırasında, Friuli'de yaşarken köylüle
rin zengin toprak sahipleriyle olan mücadelelerini görerek, ilerde yaratı
cı nitelikteki eserlerinin ideolojik temelini oluşturacak Marksizm'le ilk kez
tanıştı. 1 947'de, Casarsa'daki Komünist Parti hücresinin sekreteri oldu.
1 949'da reşit olmayan gençlerin ahlakını bozmakla suçlanarak yıllarca
öğretmenlik yaptığı Casarsa'daki okuldan atıldı. Daha sonra italya'nın
siyasal merkezi ve Cinecitta'nın memleketi, yani sinema ve politikayla
ilgili biri için en ideal yer olan Roma'ya taşındı. 1 950'1erde hem edebi
yat hem de sinema dalında yoğun çalışmalar sergiledi ve edebiyat çev
relerinde kendini tanıttı. Daha ziyade, son nefesini veren neo-realizm
örneği, sözde sanatsal, alt sınıfı yansıtan yapıtlar üzerinde çalışan bir
senaryo yazarı oldu. 1 954'de yayımlanan ilk romanı "Ragazzi di Vitta"
yüzünden müstehcenlikle suçlandı. Iki sene sonra "Le Notti di Cabiria /
Cabiria Geceleri" nin alt sınıflario ilgili bölümlerini yazarak Fellini'yle
çalıştı. . Mauro Bologni için üç senaryoya yardımcı oldu. Benzersiz bir
edebi ltalyanca ile Roma diyalekti ve argosu karışımını kullanarak yaz
dığı ilk romanları onun yaratıcı edebi kişiliğinin, dili ineelikle ve ustalıkla
kullanma yelisinin bir göstergesiydi . Yaygın şiir geleneğinin tam tersine
O, şiirleriyle halkçı temanın sesini açık ve seçik duyurabilmeyi başardı .
1 96 l 'de yönettiği i l k uzun metraj filminde Bertolucci yardımcısıydı.
1 962'de ikinci Roma romanı "Una vita violenta" filme aktarıldı, ve Ber
tolluci "La commare secca"yı Pasolini'nin kısa öykülerinden birinden
uyarladı . 1 963 'te, italya'da geçici süre için yasaklanan
"Ragopag"daki bölümlerden yönettiği "La Ricotta"da " kiliseye dil uzattı
ğı" gerekçesiyle yargılandı ve "kamuya iftira" suçundan, daha sonra
ertelenen, 4 aylık hapis cezasına çarptırıldı. Dünyaca tanınmış bir film
yapımcısı olmasının yanı sıra, Pasdini kısa zamanda ozan, romancı,
deneme yazarı ve gazeteci olarak ta ltalya'da ün kazand ı . Aynı
zamanda halk arasında kötü şöhreti olan, ilgi alanı çok gehiş bir entel
lektüeldi . O çağımız i talyan kültürünün en önemli ve canlı kişiliklerden
biri, yeni modelleri ve yeni ifade biçimlerini denemekten yorulmayan,
toplum kurallarını h içe sayan, ezilmiş, dışianmış ve uyumsuzların savun
malarına gelmeye her an hazır inançlı bir aydındı . 2 Kasım 1 975'te,
SALO'yu tamamladıktan kısa bir süre sonra, Roma civarında bir çöplük
te bir genç tarafından, halen açıklığa kavuşmamış ve tartışma konusu
olan bir biçimde, dövülerek öldürüldü. insan ırkını bir "domuz ahırı" gibi
gören biri olarak, sinemayı çok yönlü bir sanatçıdan yoksun kılan
zamansız ve zorbaca ölümünün, filmlerine layık bir efsaneyi andırması
kuşkusuz zalimce bir ironidir.
62
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orn in Bologno, March 5, 1 922. He studied ot University of
Bologno, firsf ort history and, ofter the WW2, literoture. During
the wor he lived in Friuli where, in the peosonts' struggle
ogoinsf the weolthy lond-owners, he firsf encountered the Morxism
which become the ideologicol bosis of his creative work. In 1 947 he
become secretory of Communisf Porty eel/ ot Cosorso. In 1 949, occu
sed of corrupfing minors, he is fired from Casorso school where he has
tought for severol years. He then moved to Rome, both the politicol
capital of ltoly and the home of Cineciffo, and thus on ideal ploce for
sameone inferested in both film and politics. During the Fifties he wor
ked exfensively in both literoture and cinemo and estoblished himself in
literory ci re/es. He become o scriptwriter, working moinly on would-be
ortistic low-life films - the lost dying gosps of neo-reolism. With his first
novel "Rogozzi di vito", published in 1 954, he is indicted for obsce
nity Two years loter, he worked for Fellini on "Le noffi di Cobirio", wri
ting the law-life paris. He colloboroted on three seripts for Mouro
Bolognini. His early novels, wriffen in o unique mixfure of literory /to/ian
and Roman dialect and slong, demonstroted his innovotive literory gifts
and commond of the subtleties and power of language. His poetry
managed to combine public canlenf with o highly distinclive speoking
voice, in shorp controst to the prevoiling poetic trodition. In 1 96 1 he
directed his first film, with Bertolucci os his ossistont. In 1 962 his
second Roman novel, "Uno vito violento" wos filmed and Bertolucci
mode "Lo commore secco " from one of Posolini's short stories. In
1 963, he wos prosecuted for "vilificotion of the Church " for directing
"Lo ricoffo " episode of "Rogopog" which wos tempororily bonned in
ltoly and Paso/ini wos given four months' suspended sentence for "pub
lic defomotion ". As well os o world-fomous film-moker, Paso/ini has
ropidly bui lt up o greot reputotion in ltoly os on occomplished poet,
novel isi, essoyisf and iournolist and wos o wide-ronging intellectuol, o
public figure of some notoriety. He wos one of the most significont and
stimuloting figures in the field of contemporory /to/ian culture, o commif
ted intellectuol, o nonconformist who never lired of exploring new
models and new forms of expression, who wos reody right to the lost
fo come to the defence of the oppressed, the outsider and the misfit
On November 2, 1 975, shortly ofter completing SALO, Paso/ini wos
bottered to deoth, on o piece of woste ground on the outskirts of Rame,
by o teenoge youth, in circumstonces that stili remoin clouded and con
froversiol. Given his visian of the human roce os o "pigsty", it wos o
grim irony that his violenf and untimely deoth, which has deprived the
cinemo of o mony-sided artisi, should resemble o legend worthy of one
of his own films.

BiR OZANIN SiNEMASI: PiER PAOLO PASOLiNi

Pasolini'nin sineması basit, konvonsiyonel tonımiara uymaz ve bu yüz
den de genellikle yanlış anlaşılmıştır Eleştirici ortak görüşün pek sevdiği
stil ve tema açısından yapay devomlılıklordon kaçınon hatta bunu top
ton rededen Posolini sinemosının çelişkileri müphem bir biçimde "Mork
sist-Kotolik'' diye odlondırılmıştır Ama bu Posolini sinemosının yalnızca
bir yönünü soyutlor: bu sinema çatışan öğeleri ve özellikleriyle iıolyon
kültürünün ve politik yaşamının kökenierinde yatan ve içlerinden en
önemlisi, iki karşıt ve hükmedici ideoloji , Kotaliklik ve Komünizm orasın
daki çekişme olon sürtüşmelere sıkıca bağlıdır. Bunlar i ıolyon kültürünü
etkileri altında ıuıtukço doğal olarak Posolini üzerinde de izlerini bırok
mışlardır
Edebi çalışmaları ve filmleri orasındaki benzerlik sık sık gözlenen Pasali
ni (şii rlerinden derlenen bir seçkinin önsözünde) şöyle demiştir "Bütün
bu filmleri bir ozon olarak yönelli m". Sinemanın semiotiği üzerine teori
leri, filmin "gerçek şiir"in bir türü olduğu fikri etrafında toplanmıştır.
Bunun nedeni filmin gerçekliği gerçeklikle oktormosı , başka bir takım
işaretler, semboller ve sistemler kullanmamosıdır Posolini'nin durmaksı
zın bir daldon diğerine otlayan (şiir, resim, eleştirmenlik, kısa öyküler,
romonlor, belgeseller, söyleşi ve tiyatro), öte yondon bir tarzdon ve
konudon diğerine geçen koriyerindeki rahat durmaz ve seçici tutumu,
onun sanat dünyası hakkındaki görüşünü oluşturan, birbirine zıt çelişkile
rini yotışlırmoyo yönelik arayışını yansıtır Sanatı, yaşamı boyunca kendi
içinde çelişkili, gelişme içinde ve devamlı eleştirdiği siyasetine koparıla
moyacak derecede boğımlıydı . Parlak bir yönetmen olduğu kadar
yayınlanmış yazılarıyle önemli bir film teorisyeni de olon Posolini,
mecozlorı , efsaneleri ve anlatım biçimiyle moteryelist ideolojiye hizmet
eden başarılı bir aydın sineması yaratmayı becermiştir

FiLMLERi /

iTALYA

Paso/ini 's c/neme refuses eosy, conventlonol critica/ definitlons and con
sequently has been frequently misunderstood. Locking - indeed rejec
tlng - the superficiol stylistlc and thematlc contlnuitles so beloved of the
critica/ consensus, lls contradictlons have been vaguely dubbed as
"Christian-Marx/st". However, this does isoiate an aspect of Paso/in/'s
cinema: namely that it is partlcularly deeply embedded in /ta/ian cu/tu
ral and political life with all lls conflicting Iralls and elements, the most
important of which being the opposltion betvveen two riva/ and com
manding ideolog/es of Catholicism and Communism. As they do dami
nale /ta/ian cultural life, both of them left their stamp on Pasolini.
The relationship betvveen Paso/in/'s literary work and his films has often
been observed, and indeed Paso/ini himself has said (in an introducti
on to a paperback selection of his poetry) "/ made all these films as a
poet. " His theor/es on the semiotlcs of cinema centered on the idea
that film was a kind of "real poetry" because it expressed reality with
reality llself and not with other semiotlc codes, signs or systems. The
restlessness and eclecticism of Paso/ini 's career, which has shifted inces
santly from one genre to anather - paintlng, poetry, criticlsm, short stori
es, novels, feature films, reportage and theatre - and from one style
and subject-matter to another, reflects a search for same appeasement
of the multiplicity of incompatible contradictions which have formed his
vlew of the world of art. His art was inextricably bound to his politics,
which continued to grow and embody a critlcism, even a contradiction
of itself, throughout his life. An important theoreticlan of film in many
published essays, as well as a brilliant director, Paso/ini at his best suc
ceeded in creatlng an inte/leetual cinema in which metaphor, myth,
and narrative form all subserved material/st ideology.

FILMOGRAPHY

ı 96 ı Accollone / The Scrounger - The Beggor / Dilenci
ı 962 Mommo Roma
ı 963 Lo Ricaila / The Creom Cheese / Krem Peyniri ( 3 rd episode
of the film "Rogopog" / "Rogopog" filminin 3 . bölümü)
Lo Robbio / The Anger / Kızgınlık (ı st port of o two-porl film
Iki bölümlük bir filmin ilk bölümü)
ı 964 Comizi d'Amore / Love Meetings / Aşk Buluşmaları
(Documentory 1 Belgeseli
Soproluoghi in Palesiina per il film "Vongelo Seeonda Motıeo"
In Search of Locolions for "The Gospel According to St.
Matthew" / "Aziz Motyos'o Göre i ncil" Filmi için Mekan
Seçerken (medium-length documentory / orta uzunlukta
belgeseli
ll Vongele Seeonda Mattea / The Gospel Accordi ng to
St. Matthew / Aziz Motyos'o Göre lncil
ı 966 Uccelloci e Uccellini / Howks and Sporrows 1
Şahinler ve Serçeler
Lo Terro Visto do lle Lu no / The Eorth Seen F rom the Moon /
Ay'don Görünen Dünya ( 3 rd episode of the film
"Le Streghe" / "Le Streghe" filminin 3 . bölümü)
ı 967 Edipo Re / Oedipus Rex / Kral Oidipus
ı 968 Appunti per un film sull'lndio / Notes for o Film About lndio/
H i ndistan Uzerine Bir Film Için Notlar (medium-length
documentory / orta uzunlukta belgeseli

ı 968 Che Coso Sona le Nuvole? / What Are the Clouds? /
Bulutlar Nedir? ( 3 rd episode of the film "Copriccio all'
ltoliono" / "ltolyon Usulü Kopris" filminin 3. bölümü)
Teoremo / Theorem / Teorem
ı 969 Lo Sequenzo del Fiore di Corto / The Poper Flower
Sequence / Kağıtton Çiçek Bölümü ( 3 rd episode of the
film "Amore e Robbio" / "Amore e Robbio" filminin
3. bölümü)
Porcile / Pigsty / Domuz Ah ı rı
ı 970 Medeo
Appunti Per Un'Orestiode Africono / Notes for on Africon
Oresleio / Bir Afrika .
Için Notlar
(medium-length documentory / orta uzunlukta belgeseli
ı 97 ı Le Muro di Sona / The Wells of Sono'o / Sono'o Duvarları
(short documontory / kısa belgeseli
ll Deconıeron / The Decomeron / Dekomeran
ı 972 1 Rocconti di Canterbury / The Canterbury Toles /
Canterbury Öyküleri
ı 974 ll Fiore d elle Mil le e Uno Notıe / ı 00 ı Arabia n Nights /
ı 00 ı Gece Mosalları
ı 975 SoiO o le ı 20 Giornote d i Sadoma 1 Salo or the ı 20 Days
of Sodom / SaiO veya Sodom'un ı 20 Günü
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Uluslarorası istanbul Film Festivali, Pier Paolo Pasolini'nin uzun metraj
konulu filmleri dışında kalan diğer filmlerini (kısa, orta metra j , belgesel ve
film bölümleri) dört değişik programda izleyicilere sunacaktır.
PASOLiNi PROGRAMLARI'nda yer alan tüm filmler italyanca, ingilizce
altyazı lıd ır.

The Istanbul international Film Festival wi/1 preseni Pier Paolo Paso/ini 's
films (shorfs, medium-lengths, documenfaries and episades) other than fu/1/ength features, cambined an four seporate programs.
All the films in these PASOL/NI PROGRAMS are in /ta/ian with English
subtitles.

PASOLiNi PROGRAMI
''Komik Bölümler''

1:

PASOLINI PROGRAM # l :
ucomic Episodes "
KREM PEYNiRi
LA RICOTTA

THE CREAM OIEESE

1 962- 1 963 / 35 m m . 1 Siyah-Beyaz ve Renkli - B&W and Color 1 36'
"Rogopog" adlı filmin üçüncü bölümü.

PASOLINI PROGRAM # 3:
HA Documentary + Two Political
Commentaries "

ÖFKE
LA RABBIA
THEANGER

1 963 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B&W) 1 5 3 '
iki bölümlük b i r filmin, i l k bölümü. Filmin ikinci bölümünü, "Don Camille
kitapları n ı n yazarı Giovanni Guareschi yönelm işti.

Firsf episade of a two-episade film. Giovanni Guareschi, outhor of the
"Don Cami/lo, directed the second port of the film.

"AZiZ MATYAS'A GÖRE iNCiL" FiLMi iÇiN FiLiSTiN'DE
MEKAN ARARKEN
SOPRAWOGHI IN PALESTINA PER IL FILM "VANGELO
SECONDO MATTEO"
SEEKING LOCAnONS IN PALESnNA FOR "THE GOSPEL ACCORDING TO MATTHE'

1 964 1 35 m m . 1 Siyah-Beyaz (B&W) 1 5 2 '

Third episade from the film "Rogopog".

"Aziz Matyas'a Göre incil" filmine finansman sağlamak amacıyla,
Pasolini'nin filmde kullanacağı yöre ve insanlarını belgelediği ön çalışı

AY'DAN GÖRÜNEN DÜNYA
LA TERRA VISTA DALLA L UNA

In order to finance the budget for "ll Vange/o Seeonda Matteo", Pasol
took preliminory shots of the landscape and the local people to be usı
in the film.

THE EAJffll SEEN f'lla.4 THE MOON

1 966 1 35 mm. 1 Renkli - Color 1 3 1 '
"le Streghe 1 Cadılor" adlı filmin üçüncü bölümü .

Third episade of the film "Le Streghe 1 Witches ".

BULUTLAR NEDiR?
CHE COSA SONO LE NUVOLE?

SiNA'NIN DUVARLARI
LE MURA DI SENA

THE WAUS OF SANA'A

1 970- 1 97 1 1 35 mm. 1 Renkli - Color 1 1 6'

WHAT ARE THE QOUDSf

1 967- 1 968 1 35 mm. 1 Renkli - Color 1 22'
"Capriccio all' italiana 1 italyan Usulü Kapris" a d l ı filmi n üçüncü bölümü.

Third episade from the film "Capriccio all'ltaliana 1 Caprice /ta/ian Style".

"KAGIT ÇiÇEK" BÖLÜMÜ
LA SEQUENZA DEL FIORE DI CARTA
THE PAPfR FıOWER SEQUENCE

1 968- 1 969 1 35 mm. 1 Renkli - Color 1 1 2'
"Amore e Rabbia 1 Aşk ve Öfke" adlı filmin üçüncü bölümü.

Yemen'deki tarihi kalıntıların ve kültür servetleri nin korunması için
U NESCO'ya çağrı biçiminde bir belgeseL

Documenfary in form of an appeol fo UNESCO fo save and profeel tl
historicol si tes and cu/tura/ heritage in Yemen.

PASOLiNi PROGRAMI

4: "Notlar"
PASOLINI PROGRAM # 4: uNotes "

HiNDiSTAN ÜSTÜNE BiR FiLM iÇiN NOTLAR
APPUNTI PER UN FILM SULL'INDIA
NOTES FOR A RI.M ABOUT INDIA

Third episade from the film "Amore e Rabbia 1 Love and Rage"

1 967- 1 968 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B&W) 1 34'

PASOLiNi PROGRAMI
''Aşk Toplantıları"

Bir H i ntli aile aracılığı ile, açlıktan ölmek üzere olan Hindistan hakkı ne
bir belgeseL

2:

PASOLINI PROGRAM # 2:
""'Love Meetings "
AŞK TOPLANTlLARI
COMIZI D'AMORE
LO\IE MEETINGS

1 963- 1 964 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B&W) 1 92'
Cinsellik ve günlük yaşamımızdaki rolü üzerine "doğrudan sinema"
anlayışıyla gerçekleşiiriimiş bir belgeseL Filmde toplumun değişik
kesimlerinden kişilere bu konuda çeşitli sorular yönelliimiş ve anların
düşünceleri belgelenm iştir.

A documentary film in the "direct cinema" styfe about sex and ifs role in
our daily lives. Various quesfions on this topic have been asked to people
from differenf dasses of the society and their opinions have been
recorded.

64

PASOLiNi PROGRAMI 3:
"Bir Belgesel + iki Politik Açıklama"

A documentary about lndia which is dying of hunger through an lndia
family.

AFRiKAU BiR ORESTEIA iÇiN NOTLAR
APPUNTI PER UN'ORESTIADE AFRICANA
NOTES FOR AN AFRICAN ORESTBA

1 969- 1 970 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B&W) 1 65'

l 00 yıllık tarihinin bir sentezi sayılabilecek bir yorum filr
A commentary which synthesizes Africa's history over these last hundrE
years.

Afrika'nın son
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DILENCI
ACCATTONE

THE SCROUNGER - THE BEGGAR

Yönetmen/Director: Pier Poolo Posolini Senaryo/Screenplay: Pier Poolo Posolini Görüntü Yön./Cinenıatography: Ton i no Delli Colli
Kurgu/Editing: N ino Boro g li Müzik/Music: Johonn Sebastian Bach Oyuncular/Cast: Franco Citti, Franco Pasut, Silvana Corsini, Paolo Guidi,
Adriana Asti Yapımcı/Producer: Alfredo Bini Yapım/Production Ca.: A rco F ilm , Cino Del Duca (Rome) Kaynak/Source: Fondo Pier Poolo
Posolini, Piazza Covour, 3, 00 1 93 Roma, ITALY; Fax: 6 68 96 856
1 96 1 1 35 m m . 1 Siyah - Beyaz (B&W) 1 l 1 6'

ccanone, Roma'nın pis varoşlarındon biri olon Pigneto'do fahişe
lik yopon ve şu sıralarda hapisle olon eski pezevengi Ciccio'nun
ailesinin de geçimini sağlayon Moddoleno'nın sırtındon geçin
mekledir Moddoleno Ciccio'nun arkadaşları tarafındon dövülüp, yolan
bilgi vermekton hapishaneye kapatıldığındon beri, Accottone hayatını
kozonmoktonso açlıkton ölmeyi yeğler. Korısı Ascenzo'yo geri dönmeye
karar verir oma koyınpederi torofınaon kovulur. Korısının zor bela hayatını
kazandığı şişe yıkoma fabrikasında, saf ve bokire Stello ile tonışır ve ono
aşık olur. Kendinin bile kobullenmekte zorlandığı oşkıylo rohot bir yoşom
arzusu orasında çelişki ye düşerek, Stello'yı kendisi için fahişelik yopmoyo
ikna eder omo Stello ilk müşterisinden dehşet içinde koçor. Hôlô hopiste
yoton Moddoleno Accottone'nin yeni bir kız bulduğunu öğrenince çılgın
ca bir kıskançlığa kopılır ve reşit olmayon bir kızın ahlakını bozduğunu
öne sürerek onu polise ihbar eder. Polis, bu orodo iş oromoyo karar veren
Accottone'yi gözlemeye başlamıştır. .
Posolini'nin ilk yönetmenlik denemesi DiLENCi, proleter Roma'nın en alt
katmanlarını onlattığı romanı "Rogozzi di Vito"nın, ve senarist olarak çalış
maya boşlamadon önceki yıllarda Roma'daki yaşamının açık bir yansıma
sıdır Roma'yı çevreleyen o korkunç varoşların çorak ülkesi; sıcak ve tozlu
caddelerin, harap binaların, teneke gecekonduları n, çöp yığınlarının ve
kırık şişelerin oluşturduğu bu osfolt ormanı, kenl yaşamının tanıdık sefilliğin
den ve ohlok kurollarındon çok uzaktadır Profesyonel oyunculara yer veril
meyen filmde, Roma'nın zalim varoşlarının onlatımında Yeni-Gerçekçi film
Ierin etkisi sezilirken, fondaki J.S Boch müziği de sohnelere ironik bir
hovo katar. Ancak yeni-gerçekçi merhamet Accottone korokıerinin kormo
şık onolizi ile içiçe girmiştir. Accottone kendi kurolları no ve içinde bulundu
ğu toplumun kurallarına göre yaşar. Bu toplum yoksulluk, umutsuzluk ve
suçla örülü bir kısır döngüdür Yaşamdaki g üzel şeylerden payını olmamo
sı için hiçbir neden göremeyen ve yoşom lelsefesi Stello'yo duyduğu li ri k
oşklo aniden sorsılan Accottone için çalışma, yani elinden gelen tek iş
olon ve düşük ücretiyle onu oçlığo mahkum eden el emeğ i , bir çözüm
olmakton çok uzaktır. Gerçekte ise hiç bir çözüm yoktur. Filmi n dolomboçlı
ve sinir bozucu sivri temposu, serinkanlı zulüm ve vohşeti, yumuşak lirizmi
ve hepsinden öte, Accottone rolünde Franco Citti, yoşomı her on tutarsız
bir işkence ve zevk olarak sürdüren bir varlığı kusursuz bir biçimde perde
ye yonsıtmoktodır. Gerek izleyiciler g erekse eleştirmenler tarafındon ilgi
gören DILENCI, küçük hırsızlorı, kodın teliallarını ve fahişeleri yansıtan
konusuna ters düşecek bir gizem ve şiirsellik taşıyan, ve o güne kodor
geçerli soyılan normlardon çok farklı yapısıyla, yine de tom olarak onloşı
lobilmekten uzak kolmıştır

A

1

n Pigneto, o sordid Roman suburb, Accaffone lives off the earning
of o prostitute, Maddalena, who is alsa trying to support the wife
and children of her previous pimp, Ciccio, now in iail. After Mad
dalena is beaten up by Ciccio's friends and iailed for giving fa/se infor
mation, Accattone p refers to starve rather than work for his living. He
decides to go bock to his wife, Ascenza, only to be driven oway by his
father-in-law At the bottle-washing factory where his wife earns o meogre
living, he meets Stella, o naive and virginal gir/, with whom he fal/s in
love. Tom between his love, which he refuses to odmit even to himself,
and his desire for on eosy life, he persucdes Stella to go on the streets for
him, but she runs away in horror from her first client. Stil/ in iail, Moddale
na hears that Accattone has taken up with o new gir/, and furiously iealo
us, informs the po/ice that he has corrup ted o minor. The po/ice keep
watch on Accaffone, who has meanwhile decided to look for work. . .
Paso/ini 's first film as director, ACCATTONE is o clear reflection both of
his novel of sub-proletarian Rome, "Ragazzi di Vita ", and his own life in
Rame in the years before he began to work as o scriplwriler Set in the
wasteland of those terrifying suburbs of Rame which really are asp halt
iungles of hot, dusty streets, crumbling buildings, lin shacks, iunk-heaps
and broken boffles, the familiar sordidness of city life seems far away,
and familiar morality equally distant. The film used no professional actors,
and its antecedents in Neo-Realism are o/so opparent in the depiction of
Rome's vicious suburban milieu, which is ironica/Iy commented on by the
).S. Bach soundtrack. Bul neo-realist compassian is integrated with the
complex probing of the character of Accattone. Accattone lives by his
own rules and by the rules of his own society, o vicious cire/e of poverty,
despair and vice. For Accattone, who sees no reason why he should not
have his share of the good things of life, and whose philosophy is rudely
shaken by his unexpected plunge into lyrical love for Stella, work - manu
al labor, the only iob which he is equipped, and which commands star
vation wages - is no solution at all. In fact, there is no solution. The obli
que, nervously iagged rhythm of the film, its cool cruelties and violence,
its tender lyricism, and above all, Franco Citti as Accattone himself, per
fectly preseni o living being whose life is at every turn an i ncahereni lar
meni and ioy ACCATTONE has o mystery and poetry to it which critics
and public responded to but found difficult to grasp fully, so ot odds wos
it with prevailing norms and so unexpected in relation to its subiect-matter
of petty thieves, pimps and prostitutes.
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MAMMA ROMA

Yönetmen/Dinıc:lor: Pier Poolo Pasali ni Senaryo/Sclll8llplay: Pier Poolo Pasali ni Göriinlü Yön./Cinematcgraphy: Ton i no Deli i Colli
Kurgu/Editing: Nino Borogli Müzik/Music: Antonio Vivoldi Oyuncular/Cast: Anno Mognoni, Ettore Gorofolo, F ranco Citti , Silvono Corsini
Poolo Volponi Yaptmc:t/Praducer: Alfredo Bini Yaptm/Praduction Ca.: Arco Film (Rame) Kaynak/Source: Fondo Pier Poolo Posol i n i , Piozzo
Covour, 3 , 00 1 93 Roma, ITALY; Fax 6 68 96 856
1 962 1 35 mm. 1 Siyah - Beyaz (B&W) 1 l 05'

endisini pazarlayan dostu Cormine'in bir taşra kızıylo evlenmesi
Mommo Roma'yı isteksizce yaptığı fahişelikten kurtarır ve buluğ
çağındaki oğ lu Ettore ile tekrar biroraya gelmesini sa ğ lar. Oğlu,
annesinin yokluğunda köyde yetiştirilmiştir. Cormine'in ısrarlı daha fazla
para taleplerine rağmen, Mommo Roma daha güzel bir eve taşınmaya
ve itiborlı bir pazarcı olmoya korarlıdır Fakat Ettore genç suçluların yer
aldığı bir çeleye katılır ve Bruno adında bir sürtük kıza aşık olur. Buna
üzülen Mommo Roma, Ettore'ye bir iş bulması için rohibe yolvarır Ama
oğlunu bir beyefendi olarak yetiştirmeye korarlı olduğundon onun işçilik
yapmasına do razı olmaz. Fahişe arkadaşı Bioncofiore'nin yardımıyla
çevreden bir lokontocıyı Ettore'yi gorson olarak çalıştırması için tehdit
eder. Bioncofiore de cilveler yaporak ağiono Bruno'yı unutturmo görevi
ni üstlenir. Ama Mommo Roma'nın mutluluğu kısa sürer, çünkü Cormine
tekrar ortoya çıkar ve onu yeniden sokaklara dönmeye zorlar. Ettore
tesodüfen annesinin geçmişini öğrenir, işi bırakır, belalı biri olur ve
amaçsızca işlediği bir hırsızlık suçundon tutuklon ı r.
MAMMA ROMA, kendisini pazarlayan dostundan oyr.ılor.ok kendini
yenilernek ve böylece gor.sonluk yapan oğlunu işini bır.okmosı için ikna
edi p ono "saygın" bir. bur.i uvo muhit sağlamak isteyen geçkin bir fahişe
nin öyküsüdür. Posolini'nin kendine özgü koromsor.lığı öyküyü sonunda
başlangıç noktasına döndür.ecektir. Bu film, sonr.olor. ı "Teorem"de daha
kapsamlı olarak açığa kovuştur.ulon, Posolini'nin ono temolor.ındon bir.ini
ortoya koyar.: çağdaş bur.i uvo ve küçük bur.i uvo dünyolor. ın kabul edile
mez yüzü Posolini'nin bur.o do en fazla takdir. edilecek yan ı , yaşam ger.
çeğinden oyr. ılmodon, sonunda her.şey istendiği gibi olmoso bile, insan
umudunun çekir.değini bulma gücüdür. Posolini ger.çekte olduğumuzdon
daha iyi olduğumuza inonmomızo izin ver.mez; ancak insanlığın en
sefil yönlerinden söz ederken bile, sür.ekli daha iyiye ulaşmak istediğimi
zi göster. ir. bize. Posolini'nin düstur.u aslında çok basittir Insan güçlü
değil, zoyıftır. Bu kabul edildiğinde Posolini'nin sinemaya katkısın ı n ne
denli büyük oldu ğ u anlaşı l ı r. MAMMA ROMA ve "Dilenci" özgün
mekonlor.do, pr.olesyonel olmayon oktör.ler.le çekilmiş, Roma'daki olt
sınıflor.ın yaşamını, Rossellini ya do De Sico g ibi yönetmenler.in bazı
yeni-ger.çekçi filmler. inde rastlanan duygusall ıkton uzak bir. biçimde yan
sıtan, ser.t ve ödün ver.meyen çolışmolor.dır. MAMMA ROMA, "Dilen
ci "den çok daha büyük bir ustalıkla kotor.ılmış; bir. önceki filmde bulun
moyon bir biçem okıcı lığı, olaylarla oyunculuk mosında bir. iç denge
sağlanmıştır.

K
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he mor.r. ioge of her. pimp Cor.mine to o countr.y girl releoses
Mommo Roma from o life of reluctont prostitution and re-unite
her with her teenoge son Ettore, who, in her obsence, has bE
brought up in the country. In spite of the further and obsessive demoı
for money from Cor. mine, she is determined to move to o nicer fiat o
set herself up os o respectoble stollholder in the mor.ket. Ettore, howE
ver, ioins o g ong of young delinquents and folls in love with o girl, c
tromp colled Bruno. Distressed, Mommo Roma osks the priest to find
Ettore o iob but, determined to moke o genlleman of her son, rej ect�
the idea of monuol lobour. lnsteod, with the help of o prostitute lrien'
Bioncofiore, she blockmoils o locol restouronteur into giving Ettore o
iob os o woiter. Bioncofiore olsa underrakes to use her wiles to mak,
the boy forgel Bruno . But Mommo Romo's hoppiness losts only for o
while, for Cor.mine reoppeor.s and forces her bock onto the streets. E
re, occidentolly leor.ning obout her post life, throws in his i ob, becor
feverish and commits o pointless robbery for which he is orrested .
MAMMA ROMA is the story of on elderly prostitute who breaks fron
her pimp in order to reform herself, so that she can influence her son
give up his street iob os o woiter and give him o "respectoble" bour
ois bockground. Posolini's por.ticulor kind of pessimism twists the stor
bock to where it wos. This film introduces o key Pasali ni theme that i
exposed more fully in "Teoremo" : the unocceptoble foce of the modı
bourg eois and petit-bourgeois worlds. Whot one odmires obout Pas
ni is h is obility to find the core of human hope even when, true to lifE
things do not olwoys turn out right in the end . Posolini refuses to let L
think we are belter than we or.e; but even in his picture of the dregs
humonity, he shows that we constontly wont to be better. The Posolin
creed is quite simple: Man is not strong, he is weok. Acce pt that anı
one can begin to meosure the greotness of Posolini's contribution to
cinemo. MAMMA ROMA and "Accottone" were though , uncomprin
sing studies of Roman law-life, filmed on locotion with non-professior
octors, which contoined none of the sentimentolity that sametimes mc
red the neo-reolist films of directors such os Rossellini and De Sico .
MAMMA ROMA is more expertly mode than "Accottone" and there
o fluidity of style, on inner balance to the oction and performonces tl
wos missing in the eor.lier film.
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AZIZ MATYAS'A GORE INCIL
IL VANGELO SECONDO MATTEO
THE GOSPEL ACCORDING TO ST. MATTHEW

Yönetmen/Director: Pier Paolo Pasali ni Senaryo/Sc1'8111'1play: Pier Paolo Pasali ni Görüntü Yön./Cinematography: Tonina Deli i Colli
Kurgu/Editing: Nino Baragli Müzik/Music: Boch, Mozart, Prokofiev & Webern Oyuncular/Cast: Enrique lrazoqui , Margherita Caruso,
Susanna Pasolini, Marcello Moronte, Mario Sacrole Yapımc:ı/Producer: Alfredo Bini Yapım/Praduction Ca.: Arco Film (Rame). Lux C . ie

Cinemotographique de France (Paris) Kaynak/Source: Fondo Pier Pa ola Pasali ni, Piazza Cavour, 3 , 00 1 93 Roma, ITALY; Fax: 6 68 96 856
1 964 1 35 m m . 1 Siyah - Beyaz (B&W) 1 l 37'
asumlorın katledilmesinden kaçan Yusuf ve Meryem Bethle
hem'den isa'nın doğduğu Mısır'a gelirler Eri�kinliğinde john
tarafından vaftiz edilen ve havorilerini seçen lsa mucizeler
rorotmaya ve gelecekle ilgili kehanetlerde bulunmaya başlar. . Bu film,
"'-ziz Matyas ıncil'inde anlatıldığı biçimiyle, lsa'nın doğumundan yeniden
)irilişine kadar yaşamını aktarırken, yarı-belgesel bir biçimde Hıristiyanlı
]ın ilk günlerini yeniden canlandırır. Dalaylı olarak ta Marksist diyalektik
1e Hıristiyan mitosu orasındaki ilişkiyi inceler Profesyonel olmayan aktör
erle sinema-gerçek tarzında çekilen bu yalın ama parlak film, lncil öyküsü
ıün şimdiye kadar gerçekleşiiriimiş en dinamik sinema uyorlamasıdır.
-1erkesin Marksist olarak lanıdığı, yeni-gerçekçi bir itolyan yönetmen Aziz
11\atyas ıncil'ini filme alır, üstelik mekan olarak Güney ıtalya'yı seçerse,
;onucun, Hıristiyanlığın acı bir eleştirisi, ya do batıl inonçlora ve Kilise'nin
:ıücünü kötüye kullanımına saldırmaya yarayacak bir araç, belki de Bunu
"lvori bir taşlama olması beklenebilirdi. Oysa Pasolini lncil metninin ruhu
lO sıkı sıkıya bağlı kalmıştır. Yalnızca ıncil'den alıntılar yapan senaryo,
'onuşmalorı en aza indirgeyerek filmin etkisini oldukça orttırmıştır Aynı
'onuyu işleyen şatafatlı Hollywood filmlerinde sıkça rastlanan aşırı duygu
te duyarlıklordan arınmış bu metin yönetmene, tinsel amacıyla dünyanın
'aderini değiştiren bir adamın çarpıcı ve dramatik öyküsü için gerekli mal
cemeyi sağlamıştır. Pasolini kimseyi yargılamaksızın konuya bir belgesel
azeliği ve torafsızlığıyla yaklaşırken, lsa'nın öyküsünün geçtiği devirle
;ağımız orasındaki kuwet�i benzerlikleri vurg ulam ? Y' da ihmal etmez. Fil
_ bırçok
nin dıştan gorunen yalınlıgının altında muzıkal, gorsel ve teknık
Jraç yatmaktadır. Çorak to praklor üzerinde gelişen konu, farklı dönemler
)en ve kültürlerden alınma kutsal müzik parçalarıyla vurgulanır; görüntüler
)e resim, heykel ve sinemanın kutsal ve dindışı örneklerini anımsatır. Zenci
lahilerinin rifmik akışı, ve ekmek ve şorabın takdis ayininin Afrika'da yer
Jlması, isa'nın yalnızlığının ve vatandaşlorıyla özdeşleşmesinin yoğunluğu
ıun altını çizer Görsel izienimler Giatto'nun lsa's ı, Simone Martini'nin
Illeryem 'i, Dobatello'nun Vaftizci john'u, Boticelli'nin çift cinsiyeili Meleği
:ıibi, Ilaiyon sanalından örneklere yapılan göndermelerle orttırılır. Pasolini
)unuel'e de çok şey borçludur (bir alay garip deli, vergi memuru, paralı
Jsker); Eisenstein'ı da unutmamak gerekir (her yerde karşımıza çıkan yırtıcı
te yağmacı Ferisi grupları gibi stilize öğ eler( . Ote yandan yönetmenin
;inema-gerçek yaklaşımı (kamera genellikle elde taşınmıştır). ilk sahnelerde
azlasıyla spastik sayılsa bile, dinamik yapısıyla kullanılışı nı fazlasıyla hak
ı çıkarmaktadır

M

leeing from the Slaughter of the lnnocents, Mary and joseph travel
to Egypt from Bethlehem, wherejesus is born. As an adult, he is
baptized by john and, having chosen his apostles, begins to per
form mirac/es and make prophecies . .
This film is o semi-documentary reconstruction o f the first years o f Christia
n iIy and depicts the life of Christ from the Annunciation to the Ressurecti
on, as related in the Gospel According to St. Matthew. lt implicitly exami
nes the relationship betvveen the Marxisi dialeclic and Christian myth. This
stark bul brilliant work, shot in cinema-verile style with non-professional
actors, slands taday as the most dynamic version of the gospel ever Iii
med.
When o neo-reolistic !ta/ian director, an avawed Marxisl, makes o versi
on of the Gospel According lo St. Matthew and sets it in Southern ltaly,
one might expect the resul! to be o searing critique of Christianity or o
vehicle for an attack on superstition and on the Church 's abuse of power,
perhaps in the form of a Bunuelesque satire. Pasolini, however, adheres
slrictly to the spirit of the biblical text. The script uses only direct quotation
from the Bible and speech is therefore minimal, greatly adding to the
film 's effectiveness. Stripped of sentimentality and sensuality with which it
is peppered in Hollywood spectaculars, this text provides him with materi
al for a stark and dramatic account ol a man whose spirilual purpose
materio/Iy altered the history of the world. Paso/ini does not judge, bul
approaches his malerial with documentary freshness and impartiality, whi
le drawing strong paralle/s betvveen the time of the Christ story and the
preseni age. A multiplicity of devices, musical, visual and technical,
underlie the film 's apparent simplicity. The drama, unfolding against an
arid landscape, is underlined by the use of sacred music from various
periods and cultures; the imagery, foo, evakes sacred and seeu/ar works
in painting, sculpture, and li/m. The rhythmic surges of negro spirituals
and an African seliing of the Mass emphasize the loneliness of)esus and
the intensity of His identification with His countrymen; visual impressions
are heightened by references to /ta/ian art {Giotto 's Christ, Simone Marli
ni 's Virgin, Donatel/o 's john the Baptist, Botticelli's androgynous Angel).
Paso/ini alsa owes a debt to Bunuel {grotesques ol madmen, publicans
and mercenaries) and to Eisenstein {stylised groups of ubiquitous, preda
tory Pharisees) And his cinema-verile approach {the camera is aten hand
held), though disconcertingly spastic in the early scenes, amply justifies
ilself by ils dynamic immediacy.
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SAH INLE R VE SERCELE R
UCCELLACCI E UC ELLINI

HAWKS AND SPARROWS

Y6nelmerı/Director: Pier Paolo Pasoli n i Senaryo/Sc,._-.play: Pier Paolo Paselini Görünlü Yön./Cinematography: Tonino Deli i Colli & Mar
Bernardo Kurgu/Editing: N ino Baragli Müzik/Music: Ennio Morricone Oyuncular/Cast: Toto, N inetto Davoli , Femi Benussi, Umberto
Bevilacqua, Renoto Capogna Yapımcı/Producer: Alfredo Bini Yapım/Praduction Co.: Arco Film (Rome) Kaynak/Source: Fondo Pier Paolc
Pasol i n i , Piazza Cavour, 3, 00 1 93 Roma, ITALY; Fax: 6 68 96 856
1 966 1 3 5 mm. 1 Siyah - Beyaz (B&W) 1 89'

erbeder bir adam olan Toto ve oğlu uzun bir yolda yürümek
tedirler Pasolini açıkça söylemekten çekinmez, bu yaşam
yoludur Akıllarrna gelen ilk sözcüklerle, doğal bir şekilde
yaşam ve ölüm hakkında konuşmaktadırlar. Derken akıllı, ayd ın ve
konuşkan bir kargaya rastlarlar. Bu kargo onlara, içinde kendi lerinin
de Aziz Francis tarafından kuşlarla konuşmak ve onları imana getir
mek üzere görevlend i rilmiş iki rahi p olarak yer aldıkları bir masal
anlatarak yolculuklarını böler Ve Toto, yıllar boyu etrafını saran sar
maşrklarla d izleri üzerinde yaşadıktan sonra, önce kötü kuş şahi nlerle
sonra da iyi kuş serçelerle konuşmayı öğrenir Şahin gibi haykırarak
ve serçe gibi sıçrayarak, sevgi dinini öğütler Şahinler ve serçeler
dine dönerler ama aralarında kavga etmeye de devam ederler
Şahinler kendilerine verilen H ıristiyanlık öğretisini serçeleri yutarak kut
larlar. Günümüze geri döneriz Toto kiracısını tehdit eder ve buna kar
şılık olarak kendi ev sahibi de ona rahat vermez; özel mülkü kirlettiği
için vurulur Üçüncü sınıf a ktörlere yardım eder, Togliatti'nin cenazesi
ne gider ve kırlarda bir fahişeyle sevişir; oğlu da aynen babasını
örnek alır Neredeyse Fellinivari bir "Yaşam Gücü" kutlamasının da
yer a ldığı bu olaylar süresince kargo da onları takip eder Film, iki
yolcunun, Chaplin'in serseri Şarlo'su gibi gün batı m ı na yönelmeden
önce, cırtlak sesiyle sürekli vaaz vermesinden sıkıldıkları kargayı
yemeleriyle son bulur .
ŞAH i N LER VE SERÇELER komik sinemanın klasiklerine ithaf edilmiş
nükte dolu bir filmdir Bu kışkırtıcı, şen, entellektüel, basit gibi gözü
ken, son derece i talyan fablını bir a rada tutan şey ise Paselini'nin
Marksizm'le Katolik Kilisesi arasında çözümlenemeyen diyaloğa getir
diği kişisel yaklaşımdır Solcu kargayla beceriksiz yolcuların bu serü
ven i , şarkılı jeneriklerden de a nlaşılabileceği gibi, Paselini'nin şöhreti
ni tehlikeye attığını neşeyle itiraf ettiği , tam anla mıyla kişisel , bir baş
kasına benzemezli k filmidir Bu yapıt, Paselini'nin kendi deyimiyle,
halyan Marksizminin gidişatıyle ilgili bir " mizahi-ideolojik" filmdir

D

68

oto, o vagrant gentleman, and his son wonder down o Ic
road - the road of life, Paso/ini is not ofroid simply to teli L
They keep on ta/king about life and death quite spontoneı
usly, with the first words that come to mind Soan they encounter
rationol, intellectuol and tolkotive crow, who beguiles their journE
with o foble in which they reoppear os two friors entrusted by St
Francis with the task of communicating with the birds and canvet
them. And when Toto, after years spent potiently on his knees, w
the ivy entwines itself araund him, fina/Iy leorns to to/k first to the
of prey (uccellacci}, then to the sparrows (uccellini) Screeching 1
hawk and hopping /ike o sparrow, he storts to preoch the gospe
love. The howks and sparrows are converted but stil/ continue to
among each other The hawks promptly celebrote their introducfi,
the Christian message by gobbling up the sporrows. We return 1
the present: Toto bullies his tenant and is in turn horossed by his
lord; he is shot ot for defecoting on private property. He helps o
up of third-role octors, goes to Togliotti's funerol, and mokes love
field with o prostitute, and is immediately copied by his son. Dur
all these encounters, including an o/most Felliniesque celebrotion
the Life Force, the crow follows them throughout. The end of the 1
finds the wayforers, bored by his preoching and screeching, cor
ming the crow, before seliing off /ike Chaplin 's tromp info the sur
sel. .
UCCELlACCI E UCCELLINI is o humorous opologue dedicated 1
the clossics of comic cinema. What ho/ds this exosperoting, pfo)
intellectual, faux-naif, and overwhelmingly /to/ian foble together i
simply Paso/ini 's personal visian of the unresolved diologue betw.
Morxism and the Cotholic Church. This journey of the left-wing c
and the feckless woyforers is o film of complete individuolity, opf
ren/ even from the sung credits, in which Paso/ini gaily odmits the
is risking his reputation. The film is, to use Pasolini's term, on "ide
comic" film obout the course of /to/ian Morxism.
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KRAL OiDiPUS
EDIPO RE

OEDIPUS REX

Yönetmen/Director: Pier Paolo Pasali ni Senaryo/Screenplay: Pier Paolo Pasali ni Görüntü Yön./Cinematography: Giuseppe Ruzzolini
Kurgu/Editing: Nino Baragli Müzik/Music: Pier Paolo Pasali ni Oyuncular/Cast: Si lvona Mangono, Franco C itti, Alida Valli, Carmelo Bene,
julian Beck Yapımc:ı/Producer: Alfredo Bini Yapım/Production Ca.: Arco Film (Rame), Kaynak/Source: Fondo Pier Paolo Pasolini, Piazza
Cavour, 3, 00 1 93 Roma, ITAlY; Fax 6 68 96 856
1 967 1 35 m m . 1 Renkli-colar 1 1 04'

ir jtalyan garnizon kasabasında, genç bir subay yeni doğmuş
oğluna öldürmek istercesine bakmaktadır Babası Kral laius'un
emrı uzerıne çole bırakılan bebek Oidipus, bir çoban tarafından
kurtarılır ve Korint Kralı Ploybus'un sarayına getirilir. Kral onu sarayında
oğluymuş g � bi yetiştirir , Adamakıllı büyüdüğünde, Oidipus Korint'ten
ayrılıp Delfi dekı Kah ın e danışmak uzere yola çıkar. Orada kaderini
öğrenir: babasını öldürüp annesiyle evlenecektir. Dehşete düşerek çöle
kaçar. Yolunu kesen bir seyyah ı öldürdükten sonra Thebes'e gelir, kenti
Sfenks'in tahribatından kurtarır ve yakın bir tarihte katledilen Kral
laius'un karısı Jacosta ile evlenip tahta geçmekle ödüllendirilir Kent kor·
kunç bir salgını n pençesine düştüğünde, Oidi pus Thebes'in kurtuluşu
nun, laius'un katilini n cezalandırılmasına bağlı olduğunu öğrenir. Kör
kahin Tiresias'ı sorguladığında, ondan sorularının yanıtını en iyi kendisi
nin bildiğini öğrenir. jocosta, bir kahinin la i us' un kendi oğlu tarafından
öldürüleceğini öngördüğünü söyleyerek Oidipus'un kızgınlığını biraz
olsun azaltır. . .
1 960'1arın sonunda, sol görüşlü siyasi etkinliklerin artışına koşut olarak,
Pasolini sık sık alegori ve mitos'o başvurarak, KRAL OIDIPUS, "Teorem",
"Domuz Ahırı" ve "Medea" gibi filmlerle daha mitik bir evrenin yaratılışı
no yöneldi . Oidipus efsanesinin, yalnızca KRAl OIDIPUS'ta değil, her
zaman ilk bakışta görülmese bile, filmlerinin pek çoğunda, varlığıyla
görüntü ve düşüncelerin yapısını oluşturduğundan, Pasolini'yi böylesine
etkilemesine şaşmamak gerekir. KRAl OIDIPUS, "psikoloj iyi mitos'a yan
sıtmak" gayesini güden, sırasıyla Frulya köylerinde ve Bolanya'da
geçen Freud' çü birer önsöz ve sonsözün çerçevesinde gelişir. Asıl olay
lar ise, tarihsel açıdan belirli, eski Yunan'da değil de, görünüşte
zamandışı, tarih öncesi Kuzey Afrika' da, Oidipus'un belirsizlikler içinde
yetiştiği, ve bir bakıma bilinçaltını andıran, bir ilkel tutkular ve dürtüler
dünyasında geçer. Bu olaylar, bir başkasının gördüğü bir düş gibi, özel
likle yabancı ve uzak bir gözle anlatıldığından, izleyiciye katılım ve
özdeşleşme şansı tanınmaz. Birçok Pasali ni karakterinde de olduğu
gibi, Oidipus da ahlak öncesi bir dünyada yaşar; ancak kendi temel
dürtülerine boyun eğerken sonunda bilgiye erişip hareketlerinin önemini
ve bazı tutkuların tabu olduğ unu anlar. Fakat artık çok geçtir ve bu
günahın cezası kaçınılmazdır. Bu da Pasolini'nin birçok filmini, "Düşüş"
mitini n, kişisel ve psikolojik değil de, evrensel ve mitik dünyalarda
geçen pagan çeşitlerneleriyle eş kılmaktadır.
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n an /ta/ian garrison tawn, a young officer loaks murderously at his
new-bom son . . . The baby Oidipus, abandoned in the desert on
the orders of his father King La i us, is saved by a shepherd and
taken to the court of King Polybus of Corinth, who rears him as his son.
When he is fully grown, Oedipus leaves Corinth to consult the Delphic
Orac/e. There he learns his destiny: he wi/1 kil/ his father and marry his
mother. Horrified at this, he flees info the deserl. After kil/ing a Irave/ler
who blocks his way he reaches Thebes, delivers the city from the rava
ges of the Sphinx, and is rewarded with the throne and the hand of
jocasla, widow of the recently murdered King Laius. When a terrible
plague fal/s on the city, Oedipus learns that Thebes wi/1 only be saved
when the murderer oF La i us is punished He questions the biind seer
Tiresias, who replies that Oedipus himself knows belter the answer to
his queslion. joeasla calms his fury by teliing him how an araele had
prophesied that La ius would be kil/ed by his own son . .
Coinciding with the upsurge of left-wing palilical aclivity in the Iate Six
lies, Paso/ini turned more and more lo allegory and myth and retreated
increasingly info the crealion of a largely mythical un iverse, with films
such as ED/PO RE, "Teorema", "Pigsty" and "Medea" lt was hardly
surprising that he should be attracted by the Oedipus legend, not only
in ED/PO RE but throughout many of his films in which ils presence (tho
ug h not always immediately obvious) acts as a structure of images and
ideas infarming the who/e. ED/PO RE is framed by a conlemporary Fre
udian prologue and ep ilogue, sel in the Friulan countryside and Bolog
na respectively, in arder "to project psychology anto myth ". The main
aciian occurs not in an histarica/Iy specific ancienl Greece, bul in a
seemingiy timeless pre-histarical North Africa, a world of primilive dri
ves and desires, analogous to the unconscious mind, where Oedipus is
reared in obscurity. This is presented as deliberately strange and dislan
ced, /ike sameone else 's dream, affording the spectator no possibility
of involvemenl and identification. Like many Paso/inian fig ures, Oedi
pus inhabits a pre-mora/ world, obeying only his basic drives before
eventually being forced to enter info knowledge, ta understand the sig
nificance of his acts and to realise that certain des ires are taboo. Bul
by then il is foo Iate and relribution inevitably follows, making many of
Paso/ini 's films akin to pagan versions of the myth of the Fal/, set in the
realms of the universal and the mythic as opposed to the personal and
the psychological.
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TEOREMA
THEOREM

Yönetmen/Director: Pier Poolo Posolini Senaryo/Screenplay: Pier Poolo Posoli n i Görüntü Yön./Cinematography: Giuseppe Ruzzolini
Kurgu/Editing: Ni no Borogli Müzik/Music: Ennio Morricone Oyuncular/Cast: Silvono Manga no, Terence Stomp, Massimo GiroHi, Anne
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i r j tolyon sanayicinin a ilesini ziyaret eden biseksüel genç b i r
adam, gizemli cinsel çekicili ğ inin baskısıyla bu tipik orta sınıf
ailenin dağılmasına neden olur. Iso benzeri, dünya dışı bu
yaratık derhal babanın, annenin, kızın, oğ ulun ve hizmetçinin arzula
rını uyondı rır. Hepsini memnun eder ve çeker g ider. Ailenin bireyleri
böylelikle teker teker burjuva top lumundaki rollerinden sıyrılır, ancak
deli liğe doğru koyar ve mohvolurlor. Değişime uğrayan tek kişi ise
köylü hizmetçidir Çünkü O, orlo �ınıfın çokton yitirdi ğ i gizemli yaşam
niteliğiyle hala uyum içindedir. .. Onsöz niteliğindeki b ir sahnede bir
gazeteci , orta sınıfa ait bir burjuvanın ne yaporso ya psın, hep haksız
çıkacağını söyler. Paselini bu kötümser teoremi soğukkanlı bir güzellik
le incelerken, büyük bir zerafetle düzenlenmiş sahnelerini esip geçen
soluk toz bulutlarıyla vurgulomaktadır.
Posolini TEOREM'e sahne için monzum bir trojedi olarak başladı; bu
fikir suya düştü, nedenlerden biri diyalogların çok sınırlı olmasıyd ı .
Böylece yapıt önce bir f i l m senaryosuna, daha sonra do b i r romono
dönüştü. Posolini 'yi entellektüel açıdon çok önemli bir sinemacı olarak
üne kavuşturan TEOREM, d insel görgü ve deneyim i cinsellikle eş
tutan, burjuvazi çevresinde gelişen bir mitik alegoridir. Film beklenebi
leceğ i g i bi büyük tartışmalara yol açtı. !talyan hükümeti TEOREM'i
yasaklayıp Posolini' y i müstehcenlik suçuyla yorgılorken (yönetmen
daha sonra sanatsol nedenlerle beroot eHi), film Uluslarorası Kotalik
Sinema Bürosu'nun özel ödülünü kazandı . "Burjuvozi'ye karşı nefretim
aslında küçük burjuva kabalığıno, i ki yüzlü 'görgü kurolları'nın adiliği
ne duydu ğ um fiziksel bir iğrenme duygusu. Belki de bunun nedeni
kültürel zalimliklerin i dayanılmaz buluşum", diyor Posoli n i v e ekliyor:
"Her neyse, bu kez burjuvazi üzerine Terence Stomp'ın oynadığı bir
film yapmak isted i m . Fakat özell i kle nefret toplamayan, insanlarda
biraz anlayış uyandıran, burjuvoziye uygun kişiler seçti m . Yine de
burjuvazinin en kötü türüne ait değildi bu insanlar. Karakteri m i oyun
cunun fiziksel ve psikolojik kişili ğ ine uyorlodı m . Aslında bu ziyaretçi
nin bir bereket tanrısı olmasını düşünmüştüm; sanayi öncesi dininin
tipik tanrısı, güneş tanrısı, lncil'deki tanrı, Tanrı Baba . Doğal olarak
gerçeklerle yüzyüze gelince başlangıçtaki fikrimden vazgeçtim ve
Terence Stomp'o bu dünyanın d ışından gelen metofizik bir görünüm
verdim: O Şeyton olabilirdi, ya do Tanrı'yla Şeyton'ın karışı m ı .
Onemli olon özgün v e durdurulomoz birşey olmasıyd ı . "
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n /ta/ian indusfrialist's family is visited by o bisexuol young
man who causes this typical middle-closs family fo disinfec
fe under the pressure ol his mysterious sexual offrocfion . T)
exfraferresfrial, Christ-like fig ure insfantly arauses the desire of fathE
mother, daughter, son, and maid. He gratifies them all and leaves
Each is in turn liberated from his role in bourgeais society, but refrı
info madness and is destroyed The peasani ma id is the only char
ter who is transformed because she is stil/ affuned fo the numinous
quality of life which the middle-class has losf. In o prefatory seque
o reporfer states that whatever o member of the the m iddie-class
bourgeoisie does, he is always wrong. Paso/ini invesfs this bleak ı
orem with cool beauty, puncfuafing his elegantly composed scene
with shots of pa/e dust blowing across the action.
Paso/ini began TEOREtviA as o verse fragedy for the stage; this ia
did not work, partly becouse of the minimal dialog ue, so he trans,
med if info o li/m script and, later, o novel. TEOREtviA, o major w
which established Paso/ini as o film-maker of greaf inte/leetual im,:;
fance, is o mythico/ allegor y set among the bourgeaisie which eq
fes religious experience with sex. The li/m characterisfically arause
g reaf confroversy. The /ta/ian governmenf banned if and charged
Paso/ini with obscenity (he was later acquitted on arfistic grounds)
whi/e if was awarded the special prize of the International Cathol
Bureau of Cinema. "My hatred for the bourgeoisie is really o kind
physical repugnance lawards pefit-bourgeois vulgarity, the vulgari,
of hypocrifical "good manners", and so on. And perhaps if is abc
all because 1 finCI their cu/tura/ meanness insufferable ", says Paso/i
and confinues. "Anyway this time 1 decided fo do o film with Tereı
Stomp on the bourg eoisie. But 1 chose people who were not parti
larly adious, people who elicited o cerfain human sympothy - they
are typical ol the bourgeoisie, but not of the worsf bourgeoisie. 1
odapted my characfer fo the physicol and psychological person c
the acfor Orig inally 1 infended this visifor fo be o fertility gad, the
typical gad ol pre-indusfrial religion, the sun-gad, the Biblical gad
Gad the Father. Naturally, when confronted with things as they wı
1 had fo abandan my original idea and so 1 made Terence Stamp
info o generico/Iy ultra-ferresfrial and mefaphysicol apparifion he
could be the Devi/, or o mixfure of Gad and the Devi/. The import
thing is that he is something outhentic and unstoppable. "
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DOMUZ AH IRI
PORCILE

P/GSTY

Yönetmen/Direc:tor: Pier Paolo Pasolini Senaryo/Sc..-ıplay: Pier Paolo Pasolini Garüntü Yön./Cinematography; Ton i no Delli Colli, Armando
Nannuzzi & Giuseppe Ruzzolini Kurgu/Editing : Nino Baragli Müzik/Music: Benedetto Ghiglia ()yuncular/Cast Pierre Clementi, Franco Citti ,
Lui g i Barbin i, Ninetto Davoli, Jean·Pierre Leaud Yapımc:ı/PrOducer: Gian Vittorio Baldi Yapım/Prod uction Ca.: IDI Cinematogralica, 1 Film
deii'Orso (Rome), INDIEF (Rome), CAPAC Filmedis (Paris) Kaynak/Source: Fondo Pier Paolo Pasali ni, Piazza Cavour, 3 , 00 1 93 Roma, ITALY;
Fax 6 68 96 856
1 969 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 98'

asalini DOMUZ AHIR!' nda, Katali k kilisesini mahçup eden "Teo·
rem"in sakin ve düşündürücü elipslerini anımsatan görsel biçimiy·
le, tek kişilik metafizik şiddet senianisini sürdürmektedir. DOMUZ
AHIRI, bur· uva kültürünün dinsel ve politik ikiyüzlülüklerine saldırmoda
daha da i eri gider. F ilmde kapitalizm üzerine vahşi ve tiksindirici iki
mesel içiçe g irerek gelişir. Tanımlanmamış eski bir ça ğda g eçen birinci
öyküde, açlıktan ölmek üzere olan genç bir adam volkanik bir çölde
yalnız başına yaşamaktadır; ancak zamanla etrafında ona bağlı küçük
bir grup oluşur. Bu insanlar oradan geçenleri aviayarak yemektedirler . .
Çağdaş diğer öyküde ise zengin bir burjuva ailesi Bonn'da rahat bir
yaşam sürmektedir. Sanayici baba savaş suçlusu rakibiyle politik bir bir·
leşme yapmanın planlarını kurarken, oğlu Berlin'deki öğrenci başkaldı rı·
ları na katılmaktan sözetmekte ve bu arada, güzel bir sevgilisi olmasına
rağmen, ailenin domuz ağılındaki dişi domuzlardan birine gizli bir tutku
beslemektedir. . .
Pasolini, DOMUZ AHIR!' nda marjinalleşmesini iki bölümde anlatır: birin·
cisinde geçmişe uzanır, diğerinde ise günümüze değin ir. Ama sonuç
olarak öykü aynıdır. Diğer insanlardan farklı, top lumca suçlanmış ve hat·
ta bir anlamda hayatına son verilmiş bir adam hakkındadır bu öykü. Bir
bakıma bu, Pasolini'nin geleceği gören ve ilk defa olarak büyük itirafla
ra yer veren filmidir Orneğin ilk öyküde !ilmin kahramanı çevresine
eşcinsel olduğunu açıklar Aslında, !ilmin bu bölümü tam olarak bu söz·
le sona erer. Ikinci öyküdeki genç adam da kız arkadaşına sırrını ilk
öyküdeki kahramanın sözlerinin hemen hemen aynısını kulanarak açık
lar: "Çok korkunç bir sır saklıyorum ve bu beni çok rahatsız ediyor, acı
çekmeme ve sürünmeme neden oluyor. Ama bütün bunlara rağmen
bana garip bir sarhoşluk veriyor. " Hemen hemen ilk öyküdeki "Zevkten
titriyorum"un aynısı . Almanya'da geçen öyküdeki laf kalabalığı ve
soğuk yavanlığa karşın, çölde geçen bölüm son derece li ri k bir yapıda·
dır. DOMUZ AHIRI, "Teorem"de de olduğu gibi, konunun getirdiği çir·
kinliği, sürekli biçimde metalariara başvurarak aşmayı başarabilen
güzel bir filmdir Yamyamlık ve canavarlığı anlatan natüralist bir yapıt
olmaktan kesinlikle uzak bu film, daha çok tüketimi ve bilinci ele alır.
Tema ve biçem olarak Pasolini'nin son filmlerinden beklediğimiz öğeleri
burada da buluruz masumiyet, suç, ceza, kişinin yalnızlığı, toplumsal
kararlılıkla insan azmi arasındaki ilişkiler yönetmeni n bir kez daha karşı·
mıza çıkan temalarıdır
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ith PORCILE, Paso/ini continues his one-man bond of
metaphysical violence in a visual style reminiscent of the
ca/m, brooding ellipses of "Teorema" which had scandalized the Cathalic church. PORC/LE gaes even farther in its attack upon
the relig ious and political hypocrisies of bourgeois culture. The film pro
ceeds by intercuffing two savage and revalting parab/es of capitalism.
In the first story which takes p lace in an unspecified post, o young man
lives in o volcanic desert, o/one and starving, but gradually gathering
araund him o smail bond of devotees who hunt down stray passers-oy
and eat them. In the other contemporary story, o wealthy bourgeois
family lives comfortably in Bonn. The industrialist father is busily plotting
o political alliance with his war erimina/ riva/, while his son talks about
joining the student rioters in Berlin and despite his beautiful girlfriend,
he indulges a seeret passian for o sow in the family pigpen . .
In PORCILE, Paso/ini discusses his emargination in two ep isodes: one
referring to the post, the other to present. This is o film ol sharp can·
trasts underpinned by o similarity which links the two central characters
and their shared dilemma.· how to g ive voice to their sense of radical
difference in a society ever more dominated by bourg_eois norms; how
to find same means of escaping the tight grip of codified bourgeois
norms which accuse and in a sense kil/ the nonconformists. In o way
this film manages to be prophetic and Paso/ini 's first great confession·
film. In the first episode, for example, the protagonist publicly announ·
ces his homosexuality. In fact, this part of the film ends precisely with
this word. The young man of the second episode canfesses his seeret
to his girlfriend more or /ess using the same words that the protagonist
had used in the first episode: "/ have a terrible secret, it disturbs me
profoundly, it procures suffering and anguish, but despite all this, it
gives me great inebration. " More or /ess the same "/'m shaking with
joy" as the first episode. Against the verbosity and the coldly prosaic
nature of the German story, the episode set in the desert is marked by
o strongly lyrical vein. PORC/LE is o beautiful film whose inherent unple
asantness is affenuated by its being, /ike "Teorema", consistently metap·
horical. lt is certainly not a notura/istic film about cannibalism and besti·
ality, but much more about consumption and consciousness. Themati·
ca/Iy and stylistically it is very much what we have come to expect from
Paso/ini 's later films. lnnocence, guilt, expiation, human isolation, the
relationship between social determination and human will, are again
his themes.
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enç jason yarı at, yarı i nsan kurnaz Chiron tarafından büyütü
lür. Chiron ona Aeolus'un torunları olan halkının efsanevi mira
sından ve Kolkhislilere karş ı ka'ı' bettikleri Altın Post'dan bahse
der. jason genç bir adam olarak ülkesi Thessalya'daki i olkos'a döner ve
amcası Pelias'ı n adaletsizce oturmakta olduğu tahta geçmek ister. Peli
as jason'un Altın Post' u Kalkhis'ten geri getirmesi şartıyla tahtı kendisine
bırakacağına söz veri r. Jason ve A;ganotlar sadece Post'la değil, Kolk
his kralının kızı, başrahıbe Medea yla beraber donerler. Medea
jason'un sevgilisi olmuş ve küçük kardeşi Absyrtus'u öldürerek jason'la
kaçmayı başarmıştır. Ama Pelias sözünde durmaz ve aşıklar Korint'e git
mek üzere oradan ayrılırlar. Orada i ki çocukları olur ve büyücü oldu ğ u
na inanılan Medea, başarısızca yeni çevresine uyum sağlamaya çarışır.
jason, "barbar" prensesine dayanqmayıp, tutkuyla Korint kralı Kreon'un
kızı Glauce'la evlenmeyi tasarlar. Oc alma peşindeki Medea, rüyasın
da uzun zamandır gizli kalan gizemli gücünü nasıl kullanabileceği n i
gö�r. .
" ı 00 ı Gece Masalları" ve o film le sona eren "Yaşam Uçlemesi"nin,
kültürel filtreleri ortadan kaldırarak sanayi öncesi toplumunu yeniden
yaratma yolunda "kirletilmemiş" bir anlatım tekniği olduğu söylendi. Bu
gerekçeyi kuramsal açıdan kuşkulu, ve pratik olarak da gerçekleştirile
mez bulanların yüreğine MEDEA su serpecektir Çünkü bu filmin, üçle
menin bilinçli olarak terketmeyi yeğlediği ve bu bakımdan üçlemeyi son
derece çekici bir safdillik uygulamasına dönüştüren, ideoloji k bir boyutu
da vardır. Euripides'in eserinin bu yorumunda, Paselini seçtiği efsanele
re toplumsal bir boyut eklerneyi sürdürmektedir. Bu kez söz konusu olan
"dünyevi, şen, kalabalık ve ışıkla dolu" düşsel bir dünya (Pasolini'nin
"Dekameron"u tanımı) değ il; kutsal ve bayağı , tarımsal ve burjuva, epik
dinsel ve Batılı-p ra g matik kültürler arasında sert bir çatışmadır. Tamamı
Türkiye'de çekilen MEDEA'nın büyük bir bölümü, filme adın ı veren
karakterin ailevi ve dinsel ba ğ larla bağlanıp katlandığı, jason'un coğ
rafva derslerinde öğrendiğ i dünyalardan hem daha karmaşık, hem de
da h a ilkel bir dünyayı keştetmek için geldiği Kalkhis'in canlandırılması
na ayrılmıştır. Buradaki karşıtlık ve çatışma coğrafi olduğu kadar şüphe
siz zamansaldır da. Biçimsel düzeyde ise, Pasolini önceki yapıtlarında,
özellikle de "Kral Oidipus"da göze çarpan bir biçemi daha da büyük
bir ustalıkla geliştirmektedir. "Teorem" ve "Domuz Ahırı"n ı n alegorik kar
maşıklıkları ve yönetmenin ilerde gerçekleştireceği filmierin kaçamak
basitliğinden uzak duran MEDEA, bu iki tür arasında bir denge kurarak
Pasdini'nin amaçladığı "felsefi bir düşünceyle bir aşk entrikasın ı n karışı
mını" da gerçekten başarmaktadır
72

he youngjoson is brought up by the wise centaur Chiron, who
tel/s him of the legendory heritag e of his people, the descen
dants of Aeolus, and of the Gof
den Fleece which they had lost
to the inhabitants of Colchis. As o young man, )ason returns to his noti
ve countr y, lolchos in Thessaly, and demonds the throne which his unc
le Pelias has illego/Iy seized. Pelias promises )ason the throne il he
brings the Golden Fleece bock from Colchis. )ason and hıs Argonouts
return not merely with the Fleece but o/so wıth Medea - the high pries
tess and daughter of the King of Co/c his - who has become )ason :S
/over ond mode good her escope by kil/ing her younger brother Absy
rtus. But Pelias reluses to keep his promise, ond the lovers leave for
Corinth. There they have two children and Medea (commonly believed
to be o witch) ottempts unsuccessfully to ad;ust to her new milieu.
When )ason begins to grow rest/ess with his "barbarian " princess ond
ambitiously arranges to marry Glauce, doughter of Corinth :S King Cre
on, Medea is provoked to seek revenge, and sees in o visian how her
long-dormant mogical powers can be applied.
"Arabian Nights ", and the "Trilog y of Life" it terminated. was "unconta
minoted" storytelling of o kind which ottempted to eliminale cu/tura/ fil
ters and to recreate p reindustrial society. For those who find this new
ratianale theoretically dubious and practically beyand realisotion,
MEDEA is something of o relief in that it asserts an ideological dimensi
on whose willed abandonment has rendered the trilogy o charming
exercise in fausse naivite. In his version of Euripides ' text, Paso/ini is stil/
conceding o social dimension to his elected myths: not, in this instonce.
an imoginative world "earthy, frolicsome, crowded with peop le ond
full of light" (his description of "Decameron ") but a stark conlrontation
between cultures sacred and profane, agrarian and bourgeois, epicol
religious and Western-pragmotic. Shot enlirely in Turkiye, a large part
of MEDEA is devoted to an evocation of Colchis, where the title che
raeter is bound and sustained by familial and religious ties, and where
)ason orrives to discover o world both more complicated and more pri
mitive than anything the centaurs geography lessons could suggest.
This confrontotion is necessarily as much temporal as it is geogrop hical.
On the formal level, Paso/ini is refining o style evident in much ol hıs
previous work, but especially in "Oedipus Rex ". The allegorical comp
lexities of "Theorem " and "Pig sty" are eschewed, as are the evasive
simplifications of the films to lollow. Balanced between them MEDEA
indeed effects Pasolini s intended "blend. . of o philosophic� l reflection
and o love intrigue"
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ilm, Boccoccio'nun "Dekomeron"undon alınmış 8 öyküden oluşur
Uzun süredir kayıp kızkordeşi olduğunu iddia eden bir kadı n toro·
fındon soyulan Andreuccio, bir Kordinci'in mezarını tolon eden
iki hırsızo katılır. . . Sağır dilsiz rolü yapan Muse�o bahçıvan olarak
çalışmak için bir manasiıra boşvurur Genç adamın sessizliğinden ceso·
ret bulan ro hibeler sıroyla onu boşton çıkarmaya çalışırlar. . . Kocasının
eve erken dönmesine şaşıran Peroneila sevgilisini bir kübün dibine sak·
lar. Kocası kübe iyi bir fiyat teklif edildiğini söylediğinde de kendisine
daha yüksek fiyat önerildiğini ve müşterinin kübü incelemekte olduğunu
belirtir . . Ahlaksızlığıyla ün salmış Ciop pelletto çıktı ğ ı bir yurtdışı gezisin·
de hasfalan ır Uzun. ve yolonlarla dolu bir günah çıkarma seonsı için bir
rohibe başvurur. . . Uç Sicilya! ı kardeş, kızkardeşlerinin fakir düşmüş sev·
gilisini öldürürler Kız gencin nerede g ömülü olduğunu öğrenir, cesedi
çıkarır, kafasını keser ve onu fesleğenle dolu bir kaba gömer. . . Caferina
ailesinin evinin lerasında sevgilisi Riccordo ile bir gece geçirmeyi fosor·
lar. Sabahleyin öfkeli anne ve bobası onları yokolar . Obür dünyada
çekecekleri cezadon korkmaya başlayon i ki ahlaksız gençfen biri cinsel
yorgunluklan öldüğünde, arkadaşını rahoılolmok için onun rüyosıno
g irer Rohibin teki, kadını bir ola dönüşlürebileceğini söyleyerek köylü
bir çifti ikna eder ve onların onayıyla kadına soyunmosını söyler Ama
lam kuyruğu fakocağı sıroda işler karışır . .
DEKAMERON, Pasdini'nin masumiyelin hôlô mümkün olduğv.: g izemli
sayılabilecek bir geçmişe duyduğu özlemi yonsıltığı "Yaşam Uçlemesi"·
nin ilk filmidir Posolini, Boccoccio'nun "Dekomeron"undon aldığı sekiz
öyküyü, "Teorem" ve "Domuz Ahırı"nın alegorik karmaşasından "dünye·
vi, şen, kalabalık ve ışıkla dolu" düşsel bir dünyaya doğru yöneliş, ve
bunun yanısıra, önemli toplumsol değişimierin gerçekleşfiği dönemler
olarak, yüzyılımızia ortaçağ orasında bir paralellik kurma çabası olarak
tanımlamıştır. Bu açıklamaların , Marksisi bir sinemacının var olmayon
bir geçmişe duyduğu noslaljiyi gizlediğini düşünenler yonılırlor. Posoli·
n i ' nin filmi Ortaçağ ' ı şen bir fırsatçılık ve serbest cinsellik dönemi, i nsan·
lığın bütün sınıflarda aynı zevkleri ve ikiyüzlülüğü bulorak g elişfi ğ i bir
çağ olarak g ören yaygın yarıdoğruları onaylar. Fakat filmde, öyküler
orasında belirerek, sanatçı gözüyle po.zor yerinde bir sonraki öyküyü
onlalacak yüzü arayon Giotlo karakterinde görülen Pasdini'nin de dağ·
rulodığı gibi, DEKAMERON tarihsel gerçekleri yeniden yaralma çabası
olduğ u kadar kişisel bir düştür de. Posolini'nin seçtiği renkli öyküler
çeşitli türlerde olsalar da iki ana çalışmay la özellenebilirler: bunlar birey
ile toplumsal veya dinsel dogma, ya do fırsotçı kişi ile saf kurbanı ara·
sındaki çatışmalardır
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he film consists of eight stories from Boccaccio's DECAMERON
After being robbed by o woman who pretends to be his long·
lost sister, Andreuccio joins two thieves in their roid on o dead
Cardinal$ tomb. . Pretending to be o deaf mute, Musetto applies for o
job as o gordener at o convent. Encouroged by his silence, the nuns
lake turns to sedvee him . . . Start/ed by her husbands early return home,
Peroneila hides her !over ot the battom of o large jor. . . Ciapp elletto, o
notorious libertine, fal/s il/ and summons o p riesl lo hear his lengthy,
and fa/se, confession . . . Three Sici/ian brothers kili their sisters low-born
/over. The g irl learns where he is buried and, with her nurse s help,
uncovers the body, chops off the head, and buries it in o pot of basil. .
Co terina secretly arronges to spend the night with her /over Riccardo
on the terroce of her family's house, but her parenis ongrily diseover
them in the morning . . . When one of two young rakes who are haunted
by the fear of punishment in the next world dies from sexual exhaustion,
he reappears in o visian to reassure his friend. . . A priest convinces o
peasani couple that he can turn the wife info o horse and, with their
consent, asks the wife to remove her clothes . But things become comp·
licated as he lries to fit the lail in . . .
IL DECAMERON is the first film in the "Trilogy o f Life " where Paso/ini
has celebrated o pre-lapsorion world, the invocalion of an o/most
mag ical post in which innocence is stil/ p ossible. Paso/ini has descri·
bed his eig ht stories from Boccaccios "Decameron " as o turning away
from the allegorical complexity of "Teorema " and "Porcile" lawards an
imag inative world that is "eorthy, frolic·some, crowded with people
and full of light", as well as an attempt to illuminate an analogy betwe·
en our century and the Middle Ages as periods of crucial social chan·
ge. Misgivings thot these rationalisations conceal o Marxisi film-maker's
/apse info nostalgia for o non-existent post are unjust. Posolinis film
does endorse popu/ar half-truths about the Middle Ages as an era of
genial opportunism and unhibited sexuality, an age in which o com·
man humaniIy thrived through the presence in all dasses of the same
pleasures and hypocricies; but as the appearence of Paso/ini himself
allesis · his Giotto, o link figure between stories whose artist's eye seans
the market-place for faces to enact the next tole IL DECAMERON is
as much o personal visian as an attempt to recreate historical truth . . .
Thoug h the stories Paso/ini has chosen are varied and colourful, they
are charocterised by the two main conflicts : between the individual
and social or religious dogma and between the opportunist and his
gullible victim.
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anterbury'ye g iden bir grup hacı bir dizi macerayla, ya da bir·
b.irlerine öyküler anlatarak yoldaki saatlerini geçirirler. "Tüccarın
Oyküsü"nde yaşlı Bay Ocak genç Mayıs'la evlendiğinde görme
yetisini kaybeder. Gelin kocasının körlüğünden faydalanarak yakışıklı
Damian'la buluşur, ama tanrılar adamın sevgilileri yakalamasına olanak
verecek biçimde,_ tam zamanında onun tekrar görmesini sağlarlar.
"Değirmencinin Oyküsü"nde karısıyla sevişti ğ i ahmak bir kocanın aklını
başka yere çelmek için, kurnaz bir öğrenci ikinci bir Tufan'ın yakında
olduğunu iddia eder. Ama kadının peşindeki iki genç rakip, öğrencinin
gururunu ve nazik bölgelerini ateş gibi bir sopayla yaralarlar. "Rahip'in
Oyküsü"nde Şeytan, insanları cinsel ilişki sırasında yakalayıp, şanta j
yapan bir vaizin ruhunu ele geçirir. Aşçı, genç bir yoramazın zevzek
şakaları yüzünden ardı ardına girdiği işlerden atıldığını, Kahya da iki
Cambridge öğrencisinin yölancı bir değirmenciden öc almak için onun
karısı ve kızıyla ya�ıklarını anlatır. "Affeden Kişinin Oyküsü"nde ölümün
peşine düşen üç genç dilenci bir ağacın altında deline bulurlar; daha
hazineyi paylaşmadan birbirlerini ortadan kaldırmak için planlar kurar
lar ve sonunda ölümle karşılaşırlar. Bath'in birçok kez evlenip ayrılmış,
şehvet düşkünü karısı kendi aşkla dolu geçmişinden bir öykü anlatır;
Vaiz ise Şeytan'ın bütün kötü papazları tıka basa yediği ve vücudundan
dışarı a�ı ğ ı bir cehennemi tasvir eder. Hacılar serüvenlerini yaşadıkça,
ya da belki de sadece öykülerini anla�ıkça, ozan Geoffrey Chaucer
(Pasolini) de onları gelecek nesiller için kaleme alırken izlenir..
ingiltere'de çekilen bu film konusunu "Chaucer'in Öyküleri"nden almak
tadır. Ancak yalnızca Chaucer'in yapıtının bir beyazperde uyarlamasını
bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacak ha�a şok geçireceklerdir. Pasoli
ni, Rabelais tarzı bir m izah, ve erotik denilemiyecek apaçık cinsel sah
nelerle, bu öyküleri insanlığın açgözlülüğünü anlatmak için kullanmış.
Yumuşak ve ki bar sayılabilecek öykülere hiç değinilmezken, _iğrenç osu
ruklarla dört başı mamur bir hale getirilmiş "Değirmenci'nin Oyküsü" ve
müstehc;en "Reeve'in Oyküsü" tıpkı iki pis şaka gibi filmde yer alır. "Tüc
car' ın Oyküsü", kör yaşlı kocanın genç ve ateşli karısı rolünü, kızı josep
hine Chaplin'in canlandırması açısından Charlie Chaplin'e bir saygı
niteliği�de. Ancak Pasolini'nin gözdesi galiba, dehşeti, dev bir
Şeytan'ın yüzlerce insanı dışkıyla başal�ığı cehennemin dehşetine eşde
ğerdeki "Affeden Kişi'nin Masalı"dır. Tüm bu müstehcen mizah anlayışı
nın ardında ise, Pasolini insana temelde kötümser bakışına bağlı kal
maktadır.
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group of pi/grims iourneying to Canterbury enioy an array of
adventures or pass the hours of travel by recounting stories to
one another. In "The Merchants Ta/e", old Sir january loses his
sight shortly after his marriage to young May. His bride takes advanta
ge of his blindness to arrange o tryst with the handsome Damian; but
the gods restare the ald man s visian in time for him to cotch the lavers
out. In "The Millers Ta/e", in order to distract a gulible husband while
he makes lave to his wife, o cunning student pretends that the second
Flood is at hand. The tab/es are turned, however, when two young
riva/s for the wifes affections iniure the students pride, and his tender
ports, with o red-hot poker. In "The Friars To/e" the Devi/ tokes the saul
of o Summoner who spends his time catching people in the act of sex
and blackmailing them. The Cook narrates the story of Peterk in, a
young urchin whose slapstick sense of fun gets him fried from one iob
after another; and the Steward tel/s in "The Reeves Ta/e" how two
Cambridge students go in revenge on o dishonest miller by sleeping
with his wife ond daughter. In "The Pordoners Ta/e" three young rogues
who set off in search of Deoth discover o treosure chest beneoth a
tree; sooner than share the treasure, they plot to eliminale each other
and meet death after all. The much-married, randy Wife of Bath relates
o story from her own amorous post; whi/e the Summoner paints o pictu
re of Hel/ in which all the wicked Friars are gorged and excreted by
the Devi/. As the pilgrims live through their adventures - or possibly iust
recount their stories - the paet Geoffrey Chaucer (Pasolini) is seen trans
cribing them for posterity. .
The film is based on Chaucer's Ta/es and was shot in England but those
expecting merely o screen adaptation of Chaucers work are likely to
be disappointed and perhaps even shocked. Paso/ini has used the
ta/es primariIy to comment upon the greed of humanity with Rabelaisian
humour and dollops of explicit sex, which one could h ardly cal/ erotic.
The gentler ta/es are not touched upon. We have "The Miller's Ta/e"
complete with gross farts and the bawdy "Reeves Ta/e", both done
o/most os backroom iokes. "The Merchants Ta/e" becomes o homage
to Charlie Chaplin with josephine Chap/in, his daughter, starring as the
randy young wife of the old husband gone b/i nd. But Posolini's favouri
te appears to have been "The Pardoners Ta/e" the horror of which is
matched by that of Hel/ in which o giant Satan defecates human
beings by the hundreds. Underneoth all his bawdy humour, Paso/ini
remains true to his basico/Iy pessimistic view of man.
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GECE MASALLARI
IL FIORE DELLE MILLE E UNA NOTTE
1 00 1

1 00 1

ARAB/AN NIGHTS

Yönetınen/Oinıclor: Pier Poolo Pasali ni Senaryofx,_,play. Pier Poolo Pasali ni Görüntü Yön./Cinematography: Giuseppe Ruzzolini
Kurgu/Editing: Nino Borogli & Taliono Casini Morigi Mbzi k/Music: Ennio Morricone Oyuncular/Cast: N inella Dovoli, Franco Citti, Franco
Merli , Tesso Bouche, lnes Pellegrini Yapımcı/Producer: Alberto Grimoldi Yapım/Production Co.: PEA Produzioni Europ�e Associate s.o.s.; Via

deii'Oceono Pacifico, 48 00 ı 44 Rame ITALY, Phone: 59 20 85 ı ; les Production Artistes Associes S A (Paris), Kaynak/Source: Fondo PieF
Paolo Posolini, Piazza Cavour, 3, 00 1 93 Roma, ITALY; Fax: 6 68 96 856
1 974 1 35 mm. 1 Renkli-colar 1 1 48'
çık arttırmaya g ötürülen köle kız Zümrüd tecrübesiz Nureddin'i
yen i efendisi olarak seçer ve onu cinsel yönden eğitmekten
zevk alır. O gece Nureddin'e Harun el Reşid'le Kraliçe Zübey
de'nin orasındaki bir bohsin öyküsünü anlatır. Kraliçe Zübeyde, bir kız
ve oğlanı, önce hangisinin diğerine aşık olacağını anlamak ve böylece
hangi cinsin daha zayıf olduğunu öğrenmek için birbirinden ayırır.
Ama, iki iddiacının beklentilerine rağmen yarışma beraberlikle sonuçla
nır. Ertesi sabah imansız Basum, Nureddin'i ilaçla uyutur ve Zümrüd'ü
daha önceki sahibine götürmek üzere kaçırır. Dost bir kadın, şaşkın
Nureddin'in sevgilisine tekrar kavuşmasını sa ğ lamaya çalışır; ama
adam randevusuna gideceği saatte uyuya kalır ve Kırk Haremilerden
biri Zümrüd'ü oradan götürür. Cazibesini kullanan Zümrüd Haramilerin
şefinin üstesinden gelir ve onun kıyafetini giyerek oradan ayrılır. Büyük
bir kente varan kızın ortaya çıkışı bir kehaneti doğrular. Erkek olduğu
zannedilen Zümrüd kral olarak tahta geçirilir ve boşimarnın kızı
Hayat'la "evlenir". Hayat'a gerçek kimliğini açıklayan Zümrüd Nured
din'i kente getiriebiirnek için elinden geleni yapar. . .
"Yaşam Üçlemesi"n i n elde ettiği boşarının haksız olmadı ğ ını kanıtlayan
bu film Pasolini'nin en g üzel filmidir. Bu film masum cinselliğe, çıplaklı
ğa ve içten cinsel arzulara adanmış bir şükran türküsüdür; heteroseksüel
erkeğin görüşünün ağır basmadığı ve erkekle kadının güzel yanlarının
ve arzularının benzeri görülmemiş bir eşitlik içinde işlendiği bir yapı m
dır. Pasolini günümüzün "amaçlı" filmlerinin kördüğümünden kurtulmak
için Ortaçağın büyük öykü döngülerine başvurdu ğ unu söylemiştir. Boc
caccio, Chaucer ve Binbir Gece Masalları'nda "ham" haliyle öykü
anlatımına yakın birşeyleri; sürekli bileylenen ideoloji baltalarından
uzak, temel insan tutkularını bulmuş, ve bu öyküleri özgün anlatımlarını
yansıtan bir havada gerçekleştirebilmeyi de kendisi için zorlu bir sınav
olarak benimsemişti. Yönetmenin asıl görevi, oraya kendi yorum ve
çözümlemelerini kalmadan, filme almayı seçtiği insanların, yerlerin ve
nesnelerin özerk kimliklerini ve önemlerini korumaktı . Amacı ise, tüm ide
olojik dogmalardan uzak, sanayi öncesi toplumunu tüm enerp ve doğal
lığıyla yansılorak kutlamaya adanmış, taze bir tür "gerçekçi" sinemaydı .
Geçmişin bu kısmen tarih, kısmen a n ı , kısmen efsane görüntüleri elbette
bugünün bir eleştirisi olarak tasarımlanmıştı. Eğer Uçleme'nin ana unsur
ları din, cinsellik ve sihir ise, her üç filmin de sırasıyla bu temalardan
birini aydınlattığı söylenebilir ve ı 00 ı GECE MASALLARI'nda si h ir tam
gerçek anlamını bulmuştur.

A

roug ht to auction, the slave-girl Zumurrud selects the inexperien
ced Nur ed Din as her new owner and en;oys inifiating him
sexually. That night, she tel/s him the story of o woger between
Harun el Rashid and Queen Zobeida, who pa ired off o boy and gir!
to see which would fal/ in love with the other first and thus prove his or
her sex the weaker. However, against the expectotions of the two pla
yers, the contest ends as o tie. Next morning, the infidel Bassum drugs
Nur ed Din and kidnaps Zumurrud to return her to her former owner. A
friendly woman arranges for the distraught Nur ed Din to relrieve his
beloved, but he fal/s asleep at the rendezvous and Zumurrud is carried
oH by one of the Forty Thieves. Exercising her charms, she overcomes
the leader of the Thieves and rides off in his clothes, arriving at o great
city where her appearance fulfils o prophecy. Taken for o man, she is
enthroned as king and "married" to Hiyat, daughter of the high priest.
She confides her identity to Hiyat, an d tries to devise o way of luring
Nur ed Din to the city. .
IL FIORE DELLE M/LLE E UNA NOTTE is Pasolini's most beautiful film,
and o triumphanl vindication of the enli re "Trilog y of Life". lt is o paean
to guiltless sexuality, to the naked body and to frank sexual desire; o
film in which, unusually, the ma/e heterosexual vision does not domina
te, and ma/e and female beauty and desire are treated in an uncon
venlionally equal manner. Paso/ini has said that he turned to the great
sfory-eye/es of the Middle Ages as o means of evading what he sees
as the impasse of "committed" film-making taday. He found in Boccac
cio, Chaucer and The Thousand and and One Nights something akin
to slorytelling in ils "raw" stale, ta/es of the basic human passions wit
hout ideological axes to grind, and set himself the challenge of reali
sing the stories in the spirit that informed their original tel/ing. His task
was essentially to preserve the aulonomous identity and significance of
the people, places and ob;ects that he chose lo film, without interpo
sing any interpretative ana lysis of his own; his aim was o fresh kind of
"realist" cinema, free of ideological dogma of all kinds, dedicated to
the celebration of pre-industria l society in all its energy and spantaniety.
These pictures of th e post - part history, part memory, part myth - are of
course, designed as o critique of the present. . . If the Trilogy's basic
conslants are religion, sexuality and magic, then the three films have
tended to illuminate one of the themes each, respectively; in IL FIORE
DELLE M/LLE E UNA NOTTE, magic comes into its own.
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SALO YA DA SODOM'UN 1 20 GUNU
SALO O LE 1 20 GIORNATE DI SOOOMA

SALO OR THE

7 20

DAYS OF SODOM

Yönetmen/Director: Pier Poolo Pasali ni Senai')'O/Screenplay: Pier Poolo Pasali n i Görüntü Yön./Cinernatography: Tonina Delli Colli
Kurgu/Editing: N ino Borogli & Tatiana Casin i Morigi Oyuncular/Cast: Poolo Bonacelli, Giargio Cataldi, Uberto Paolo Guintavalle, Aldo
Valletti, Caterina Boratta Yapımc:ı/Producer: Alberto Grimaldi Yapım/Production Co.: PEA, Produzioni Europee Associate s.a.s.; Via
deii'Oceono Pacilico, 48 00 1 44 Rame ITALY, Phone: 59 20 85 1 ; Les Productions Artistes Associes S.A. ! Paris) Kaynak/Source: Fondo Pier
Paolo Posolini, P iazza Cavour, 3, 00 1 93 Roma, ITALY; Fax: 6 68 96 856
1 975 1 35 m m . 1 Renkli-colar 1 1 1 6'
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944. i ıalya Müttefiklerin eline geçmiştir. Faşist iktidarın kalıntıları

kuzeydeki küçük Sola Cumhuriyeti'nde yoğunlaşmıştır. Kosabanın
dört ileri gelen adamı; Dük, Piskopos, Boş Yargıç ve Belediye Başkanı ülkenin küçük köylerindeki genç kızların ve delikanlıların topluca tutuk
lanmalarını sağlarlor. Daha sonra bunların arasından en çekici onaltısını
seçerler, kendi aralarındaki ilişkileri sağ lamlaştırmak için de birbirlerinin
kızlarıyle evlenirler. Tenha ve uzak bır koşedekı vıllaya korumalar, hızmet
çiler ve cinsel organlarının büyüklüğüne göre seçilen domızlık erkekler alır
lar. Bu sadomazoşist dörtlüsü, topluma önderlik eden bu dört insan, özel
olarak seçilen genç kız ve oğlanları sistematik bir biçimde aşağılayorak
onlardan yararlanır ve işkence ederler. Geçmiş çağın giysileri içindeki,
ürkütücü bir kadınlar üçlüsü taralındon anlatılan bir dizi müstehcen öyküyle
başlayan bu sefahat dolu işkence dinsel bir tören havasının ardına gizlen
miştir. Filmin gelişirr]i eşcinsellikten sadizme, işkenceden ölüme kadar
amansızca uzanır. Işkencecilerin alacağı bir zevk yoktur, acımaları da . .
Pasdini'nin son filmi, b u Faşizm karşıtı zehirzemberek film, kasvetli bir tür
vasiyettir sanki. Ya11aş yavaş politik karamsarlığa düşmesi sonucu Pasolini
SALO ile, "Yaşam Uçlemesi"nin saflığının ardından, faşizmin etkisindeki
20. yüzyılın vah��tine g�ri döner. Mar9,uis de Sade'ın 1 8 . yüzyıla ait por
nografik destanı Sodom un l 20 Gunu nden alınan erotık oykulerın, Mus
solini'nin l 943'de kurduğu, kısa ömürlü Faşist Cumhuriyet Salo' a uyar
landı ğ ı filmde yönetmen, cinselliğin artık özgürlüğe g iden bir yo olmayıp
bir zulüm aracına dönüştüğünü kanıtlamak için gitgide dozu artan alemle
re ve işkencelere başvurur. Bu fikir tartışmaya açıktır, ama bu garip eserin
tüyler ürpertici zelimliği ve karamsarlığı tartışılamaz.
Klasik sabit kamera çekimleriyle Pasdini insan sap ıklıklarının en uç biçim
lerini dura ğ an ve iç karartıcı bir tonda inceleyerek keşfeder. Dante'den
esinlenen filmin yapısı üç döngünün etrafında gelişir ve biçimsel kesinliği
gittikçe azalan bir ayinsel düzen havasında yansır. Böylece elde edilen
mesafede, metafor çok daha büyük bir güçle ortaya çıkar: burada cinsel
kurbanların üzerinde kurulan hakimiyette simgelenen faşizm sadece,
çoğunluğun azınlığa bağ ımlı olmasına dayanan her iktidarda, yani tüm
i ktiÔar sistemlerinde, açıkça görülmese bile Pasdini'ye göre kaçınılmaz bir
eğilimin nihai açığa vuruşudur. Bu son derece kötümser, kasvetli. ve buna
lımlı bir görüş olsa bile rı; uhakkak üstünde düş�nülmesi sıerekir. ltoly? n .
_
ve duzenı
mahkemeleri taralındaa mustehcen, kutsal degeriere kulredıcı
yıkıcı". ilan edilen bu filmde bir ölüm kokusunun yanı sıra, çöküş ve umut
suzluk sancıları içinde kıvranan insanlığa soyutlanmış son bir ağıt yatar.
Nerdeyse izlenmesi olanak dışı SALO, filme alınmış en korkunç ama en
güzel düşlerden biridir.
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944. /taly has falfen fo the Allies. What remains of Fascisf pov
is concenfrated in the finy northern Republic of Sa/o. Four fown
dignitaries - o Duke, o Bishop, o Chief Magisfrafe and o Presi·
denf - organize mass arresfs of youths and gir/s from smail villages in thı
Republic. Then, seleeling the sixfeen most affracfive, and sealing their
own relationship by marrying each other's daughters, they lake guards,
servan fs and "studs ", chosen for the size of their sexual organs, fo an is
lated vi/la. This quarfef of sadomasochisfs, bastions of society, systemat,
ca/Iy hum i/iate, abuse and lorlure the group of adafescent bays and gir
procured for the purpose. This orgiasfic formenf, inifiated by o series of
obscene anecdotes related by o frio of awesome ladies in crinolines, i�
clooked in o rifual. The prog ression is relentless, from sodomy through
excremental sadism fo death by forfure. There is no pleasure for the tart
rers; and there is no pity. .
Paso/ini 's lasf film, this virulanf affack an Fascism, looks /ike o k ind of b/ı
ak testament. After the relative innocence of the "Trilogy of Life", as o
result of his growing political pessimism, Paso/ini plunges back info the
harrors of o 20th century in the grip of Fascism with SALO. Transposins
the Marquis de Sade's erofic ta/es of the I Bth century bizarre pornog rc
hic epic " 1 20 Days of Sodom " fo Mussolini's short-lived Fascisf republic
of Sa/o in 1 943, the director presenis an increasingly extreme series al
org ies and forlures in order fo demansiroie that sex is no fonger o mear
olliberafion bul simply one more foo/ of oppression. The po inf may be
debatable, bul not the horrifying cruelty and pessimism ol this uncannily
valedicfory work.
Using o classical, unmoving camera, Paso/ini explores the ultimafe in
human perversions in o sfafic, repressive style. The film is sfrucfured afte
Danfe, raund three eye/es, whose formal precision is rellected in the de
dening sense of rife and reg imenfafion. From the distance thus achievec
the mefaphor emerges all the more lorcefully: that fascism, symbolised
here by the total subjugafion of the sexual vicfims, is merely the ultimafe
expressian of o fendeney loteni in every power system which depends ·
as all power sysfems do - on the submission of the many fo the few. Pm
/ini 's is an overwhelmingly pessimisfic vision, desaiate and depressing;
bul one which musf be surely rellected upon. Declared "obscene, bios�
hemous and anfi-establishment" in the /ta/ian courfs, this film has about ,
the sme/1 of death - an ultimafe, abstracted dirge for humanity in the /ası
thores of degradation and despoir SALO, o/most impossible fo watch,
one of the most horrifying and beautiful visions ever created on film.
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THE WAR IS OVER

Yönetmen/Diredor: Ala in Resnois Senaryo/Sc..-ıplay: Jorge Semprun Görünlü Yön.
Cinemaıography: Socho Vierny Kurgu/Editor: Eric Pluet Müzik/Music: Giovonni Fusco
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spanyol iç Savaşı'nda Franco'ya karşı savaşmış ve şimdi Paris'te sürgünde yaşoyan yorgun, yaşlanmaya yüz tutmuş lsponyol devrimeisi Diego, Franco rejimini devirmeyi amaçlayon bir örgütün üyesidir.
Ispanya'ya yaptığı seyahatlerden birinden dönerken sınırda durdurularak kimliğini ispat etmesi istenir.
Dieg o, bir Fransız'o ait pasaporlu kullanmaktadır. Ne var ki, polis bu adamın evine teleton e�iğinde, kızı
Nodine sanki Diego kendi bobosıymış gibi davranır. Diego, Paris'te juon adlı bir örgüt üyesini tehlikede
olduğu hakkında uyarmak isterse de, onun çokton ken�en ayrıldı ğ ını öğrenir. Nodine'in evine gi�iğinde, bu
genç ve radikal öğrenci kızın, kendi devrimci konumundon son derecede etkilenmiş olduğunu görür. Yine de
onu terkeden Diego, birkaç yıldır birlikte yaşadığı Marionne'ın yanına döner. Ertesi gün Diego, örgütüne
Modrid'deki bir seri tutuklamanın sonucunda ortaya çıkan durumu rapor eder. Orgüt üyeleri Ispanya'ya kar
şı genel bir darbe yapmayı plonlomakto, ancak Diego kendini hayal kırıklığına uğramış hissetmektedir. . .
Aloin Resnais'nin mükemmel yönetimi, Yves Mantand ve ingrid Thulin:in nefis oyunculuklarıyle zenginleşen,
siyasal idealler üzerine karmaşık ve duygusol yönden güçlü SAVAŞ BITII yönetmeni n. saf kon bir romantik
olduğunu ortoya koyan bir yopı�ır. Zeki ve kovroyışlı senaryoyu Fransa'da yaşoyan lsponyol romancı jorge
Semprun yazmış. Mantand'ın mükemmel biçimde conlondırdığı, artık yoşlonmokto olan devrimci duygularını
ve politik inançlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalır. Filmdeki çelişki Dieg'nun Ispanya Iç
Savaşı'nda yaşadığı gerçek devrimle sürgündeki yoldaşlarının teorileri arasındaki gerginlikten kaynaklanır.
Diego, kendisinin ve aavosının başorıya ulaşamayacağını artık bilmekte ve ister istemez onlamoktadır. Bu
filmle, Resnais ilk kez tek bir birey üzerinde derinlemesine eğilmekte, ve yine ilk kez bir Resnais filmi açık bir
politik tavır yansıtmaktadır.

iego, on aging, tired Spanish revolutionary who faught against Franco in the Spanish Civil War
and now living in exile in Paris, is o member of an organisation working to overthrow the Franco
regime. Returning from one of his visits to Spain he is stopped at the fronlier and asked to verify his
ty Diego is illego/Iy using the passport of o French man, bul when the po/ice telephone the man 's
i
home his daughter Nadine acts as though Diego were her father. In Paris he tries to warn )uan, o fellow
member of the group, that he is in danger, but he had already left the city. At Nadine's home, Diego finds
that this young rodical student is impressed by his status as o revolutionary bul he leaves her and returns to
Marianne, the woman with whom he has been living for several years. Next day, Dieg o reports to the g ro
up on the situation created by o series of arrests in Madrid. The group members are planning o general
sirike for Spoin bul Diego feels disillusioned. .
A complex and emotionally powerful drama about palilical idealism, superbly directed by Resnais and
exquisitely acted by Mantand and Thulin, LA GUERRE EST FINIE confirms the director as a fu/1-blooded
roman tic. )orge Semprun, the Spanish novelisi living in France, contributed the inte/ligeni and perceptive
screenplay. Mantand plays, to quite perfection, the role of an aging revolutionary who is forced to re-exe
mine his palilical and emotional commitments. The film 's conflict derives from the tension between Diego 's
experience of actual revolution in the Sponish Civil War and the thearizing of his exiled compotriots: Diego
now knows, and reluctantly understands, that he and his cause wi/1 not win. This is the first time Resnais
concentrated on o single individual in depth, and the first of his films to lake o clear palilical standpoint.
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ALAIN RESNAIS

1 922'de Fransa'da Vonnes'do doğ·
du. lik omatör Bmm'lik filmini 1 4 ya:
do gerçekleştirdi. IDHEC'de kurgu e
timi görmeden önce, ilk çalışmaların
tiyatro aktörlüğü üzerine yaptı . Siner
da ilk çalışmasına kurgucu olarak be
ladı. Ikinci Dünya Savaşı'ndan sonrc
1 6mm'lik kısa ve orta uzunlukta filmi
yaptı. Her kısa filminde biraz daha
pekişen ünü, "Nuit et Brouillord 1
Gece ve Sis" ile doruğa ulaştı. "Hirc
hima, man omour 1 Hiroşima Sevgi·
lim" ile konulu filmiere yöneldi .
"l'onnee derniere o Morienbad 1
Geçen Sene Morienbad'to" adlı filrr
le 1 96 1 Venedik Festivali'nde Altın
Aslon'ı kazandı . Fransız "Yeni Dolgc
akımıyla ortaya çıkan en önemli yön
menlerden biridir.

Bom in 1 922 in Vannes, France. HE
made his first amaleur Bmm film at 1
He studied aciing for the stage befo
attending dasses in editing at IDHE<
and first worked in the professional
cinema as editar After WW2 he
began making 1 6 mm shorts and
medium-length films. His reputation c
o filmmaker grew with every succes�
ve short and reached o peak with
"Nu it et Brouiliard" He turned to fec
lures with "Hiroshima, man amour"
His next feature, "L'annee demiere o
Marienbad" won the Golden Lion o
the 1 96 1 Venice Festival. Resnais is
one of most important directors to
emerge from the ranks of the French
"Nouvelie Vague".

ÖNEMli FiMlai 1

SSECfM FIMOGilAPHY

1 955 Nuit et brouillard 1 Gece ve
1 959 Hiroshimo, man omour 1
Hiroşima Sevgilim
1 96 1 L'onnee demiere o Marienba<
Geçen Sene Morienbod'to
1 966 Lo guerre est finie 1 Savaş Bit
1 974 Stovisky
1 977 Providence 1 Kayro
1 980 Man anele d'Amerique 1
Amerika'daki Arncom
1 983 Lo vie est un roman 1
Yaşam Bir Romandır
1 984 L'omour o mart 1 Ölümcül Aş�
1 986 Melo
1 989 1 Wont to Go Home 1
Eve Gitmek istiyorum
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IKARUS'UN 1'51
1
COMME ICARE
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1 AS IN

ICARUS

Yönelınerı/Direc:tor: Henri Verneuil Senaryo/Screenplay: Henri Verneuil Görünlü Yön./
Cinernaıography: jean-louis Picavet Müzik/Music: Ennio Morricone Oyuncular/Cast: Yves
Montand, Michel Etcheverry, jacqueline Staup, jean Obe, jean leuvrais Yapım/Production Ca.:
V Films, S.F. P. , Antenne 2 Dünya Haldarı/Export Agent: Roissy Films, l O, avenue Georges V,
75008 Paris, FRANC E ; Phone: 723 78 60; Telex: 280654 Kaynak/Source: Sunar Film; Ipek Sak.
Ipek Han, Kat l Beyoğlu istanbul TÜ RK iYE Phone 245 80 l 8 Fax 25 1 69 40
1 979 1 35 mm . 1 Renkli-colar 1 90'

u silohın ucunda . . . ölüm vardır. Bu keskin silahı n görüş alanı i ç inde . . . canlı kalabalığın arasında
bir adam g. ülümsemektedir. Biryerlerde, birileri öyle karar verdiği için ölecektic Silahı n teti ğ i nde . . .
bir parmak yavaşça kas ılır. Kısa tüfeği n Zeiss dürbününe yapışmış . . . kocaman bir göz kurbanını
izlemektedir. Parmağı tetiğe basma ya başlar. Ateş edecektir. Ateş eder. Ve birden herşey çabucak geli
şir, çok hızlı ve tümüyle mantık kurallarına aykırı bir biçimde. Çünkü ölüm başka bir yerden gelmiştir.
Çünkü tam o anda, kalabalığın içinde, gökyüzü parlak, günlük güneşlik bir sabah olmasına rağmen
koyu renk elbiseler giymiş bir adam siyah bir şemsiye açmıştır. . Bir işaret g ibi açılan bir şemsiye. Bir
cenaze çiçeği gibi a çan bir şemsiye. Olmesi gereken adamın beyaz gömleğinin üzerine kızıl bir leke
yayılır. Siyah şemsiyeli adam kimdir? Silahın ardındaki bilinmeyen adam kimdir? Bütün zamanların en
ölümcül oyunlarından birinin ardındaki bu örgütleyici yüce beyin kimindir2 . . .
Savcı Henri Volney ve dört asistan ı meslek yaşamlarının en zorlu, en şaşırtıcı, en çarpık polis araştırmala
rından birini yürüteceklerdie Suçun bir paronoyak tarafından işlendiğini belirten resmi varsayımı kabul
edecekler midir? Savcı Henri Volney, kısa zamanda �erçeğe çok yaklaşacaktır. Korkunç ve şaşırtıcı ger
çeğe . . . Yunan efsanesi, bir labirente kapatılan lkarus un sırtına balmumuyla yapıştırdığı kanatlar sayesin
de, günün birinde kaçıp kurtulmayı başordığını söyler. Ancak, gerçeğ in sembolü güneşe öylesine yakın
uçar ki , balmumu erir ve bugün kendi adıyla anılan denize düşer. labirentinden kurtulan Henri Volney
de, tedbiri elden bırakarak çok yakınına uçtu ğ u gerçekle kanatlarını yakocak mıdır? Bunun yanıtını bize
filmin en son sahnesi verecek ve filmin adını da a ç ıklayacaktır. Bu öykünün yazarı Boris Vian "Bu öykü
tamemiyle gerçektir; çünkü başından sonuna onu ben tasawur ettim ', diyor.
t the end of this rifle . . . there is death. In the sights of this very accurate weapon . . . A man smiles
in the middle of o lively crowd . A man who must die because somewhere, sameone has deci
ded that he must. On the rifle's trigger. A finger tightens slowly. Glued to the carbine's Zeiss
telescope . An enormous eye stares at its prey. His finger squeezes the trigger. He's going to fire. He
fires. And, suddenly everything happens fast, very fast, but enlirely against all logic. Deaılı has same
from elsewhere. Because at tliat very moment, in the crowd, in spite of the sunny mornin g and the radi
ant sky, o man dressed in dark dothes has opened o black umbrella . . An umbrella whicn opens like o
signal. like o great funeral flower. A red stain spreads over the while shirt of the man who must die.
Who is the man with the black umbrella? Who is the unknown man behind the rifle? Whose is the sup
reme argonizing mind behind the most deadly game of all time?
The Prosecutor Henri Volney and his four assistants are going to carry out o palice inquiry which will be
the most hectic, the most astoundin g , the most hallucinating of their career. Will they accept the official
theory of o criminal act performed by o paranoiac? . . Prosecutor Henri Volney will soan come very close
to the truth . A terrifying, aslaunding truth . . . The Greek legend says that Ica rus, shut up in o labyrinth,
escaped one day thanks to the wings which he attached to his back with wax. But he flew so near the
sun, the symbol of truth, that the wax melted and he fell into the sea which taday is named aher him.
Will Henri Volney, who has escaped from his labyrinth, burn his wings because he has imprudently
flown too near the truth? The last minute of the film tells us - and explains the title. "This story is enlirely
true, since 1 imagined it from the beginning to the end", says Boris Vian, the outhor of this story.
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HENRI VERNEUIL

1 920 yılında Türkiye'de doğdu. Erme
ni asıllı olup asıl adı Achod Malak
yan'dır. Daha küçük bir çocukken aile
si Fransa'ya göç etti . Endüstriyel Sanat
lar Okulu'nda gördüğü eğitimden son
ra gazeteci ve radyo yorumcusu ola
rak yaşama atıldı. l 946'da kısa film
ler yönetmeye başladı , Eliili yılların
Q.aşında uzun metraj filmiere yöneldi.
Üzeilikle ünlü komedyen Fernandel'in
bir çok filmini ve ticari şansı olan
yapımiarı yönetti. Bunlardan çoğu jean
Gabin'in başrolü üstlendiği serüven ve
gerilim filmleriyd i . Filmlerinin ticari
başarısı üzerine Hollywood'a davet
edildi ve orada iki film yaptı . Daha
sonraki çalışmalarını Fransa'da sürdür
dü, yönetmenlğin yanısıra yapımcılığa
da atıldı.

Born i n 1 920 i n Turkiye. O f Armenion
descent his real name is Achod Mala
kian. His family moved to France
when he wos a smail kid. After his stu
dies at the School of lndustrial Arts he
started out as o iournalist and radio
commentotor. He begon directing
short films in 1 946 and turned to fea
tures in the early 50s, largely thanks to
Fernandel. He directed several of the
comedion 's films as well as other pro
ductions of box-office oppeol, often
thrillers sforringjean Gabin. Fallawing
the commercial success of his films he
has been invited fo Hollywood where
he directed two films. Back to France
he storted to produce as well as he
confinued to direct.

ÖNEMLi FilMLERi /
SELECTIVE FILMOGRAPHY

1 95 1 la table aux creves 1
Ölüm Masası
1 959 lq vache et le prisonnier 1
lnek ve Mahkum
1 960 le president 1 Başkan
l 962 Melodie en sous-sol 1
Yeraltında Melodi
l 964 Week-end o Zuydcoote 1
Dünkerk Kahramanları
1 966 The 25th Hour 1 25. Saat
1 967 Guns for San Sebastian 1
San Sebastian'ın Topları
1 969 le clan des Siciliens 1
Sicilyalılar Çetesi
1 979 1 . . . com me Ica re 1
i kerus'un i 'si
1 98 1 Mille milliards de dollars 1
Bir Trilyon Dolar
79
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AGUI RRE, TAN RI'NlN GAZABI
AGUIRRE, DER

AGU/RRE, THE WRATH OF GOD

ORN GOTTES

Yönetmen/Director: Werner Herzo9 Senaryo/Screenplay: Werner Herzog, from the journal of
Gospar de Corvojol Görüntü Yön./Cinematography: Thomas Mouch Kurgu/Edilor: Beote Moinko
jellinghous Müzik/Music: Popol Vuh Oyuncular/Cast: Klous Kinski, Helena Rojo, Ruy Guerro, Del
Negro, Cecilio Rivero Yapırncı/Producer: Werner Herzog Yapım/Praduction Ca.: Werner Herzog
Filmproduktion; Tü rkensir 9 ı 8000 München, 40 GERMANY Dünya Haldarı/Expart Agent: Cine
International, Leopoldstr ı s , 8000 Munich 40 GERMANY; Phone 39 ı O 25-26-27; Fax 3 3 ı O
8 9; Tlx 5 2 ı 54 55
ı 972 1 35 m m . 1 Renkli-Colar 1 93'

1

560'do i spanyol "koşif"ler And dağlarını oşarak efsonevi altın ülkesi E l Daroda'yu aramaya çıkarlar
Içlerinde komutan yardımcısı Don Lope de Aguirre'nin de bulundu ğ u bir keşif gurubu Don Pedro de
Ursuo boşkonlığında yola çıkar. Yerli kölelerin kılavuzluğunda dağlarda , ve haritalarda gösterilmeyen
bir nehirde, sollarlo sürdürülen yolculuk büyük kay ıplara neden olur Yiyecekleri, sollorı, mühimatları ve
adamları telef olur; artık görünürde nehir ve bataklıkton başka fethedilecek birşey kalmamıştır. Askerler
görünmeyen elierin attığı ok ve mızraklma hedef olmaktadır. Ursua keşfe son vererek kampa geri dönmeye
karar verir. Aguirre ise nehri takip ederek zafere doğru yürümeleri gerektiğini savunur. Ursuo yardımıcısının
zincire vurulmosını emreffiğinde Aguirre ve yandaşları isyan ederler. Aguirre kamulayı ele aldığı nda, kimse
karşı çıkmaya cesaret edemez . .
Meksika, Venezuelo, Cezayir, Paris ve Amerika gibi birbirinden farklı pek çok yerde büyük bir kült gözdesi
olon, Werner Herzog'un megalamani ve hayali mitler üzerine büyüleyici epik filmi AGUIRRE'yi ilk kez gör
mek eşsiz bir başyapıtı keşfetmek demektir. Son derece etkileyici ve büyüleyici bu film başlangıçta düşse!,
daha sonraları ise sanrılıdır. Filmin çarpıcı görüntüleri, izleyicide alışılmadık bir dünyaya adım atmış izlenimi·
ni başarıyla uyandırmoktadır. Çekimi büyük güçlüklerle gerçekleştirilen film sonunda paha biçilmez bir esere
dönüşmüştür. Biçimsiz ve büyüleyici yüzüyle Kinski, giderek deliliğe doğru koyan Aguirre'yi mükemmel bir
biçimde canlandırmıştır Filmin çekimleri sırasında Kinski ve Herzog ovoz avoz, hakaret dolu kavgalar etmiş,
hatta birbirlerini göz kırpmadan öldürecek hale gelmişlerdi. Yine de birkoç yıl sonra Kinski Herzog'lo iki film
lik bir kontrol imzalamış ve bu ikili "Fitzcorroldo"nun çekimleri için Amazan ormaniarına geri dönmüşlerdi

1

n 1 560, a large party of Spanish conquistadores march across the Andes in search of El Dorado, the
legendary /and of go/d. Don Pedro de Ursua leads an expedition, with soldier Don Lope de Aguirre
as his second in command. The ;ourney made with the assistance of native slaves over the mountains
and down an uncharted river on the rafts is perilous. Food, rafts, supplies and crew members are lost; the
landscape changes until there is no /and properly speaking to conquer, only river and swamps. Crew mem·
bers are attacked by arrows and darts from invisible sources. Ursua decides they ought to give up the exp·
loration and march back to the main camp. Aguirre says the y should ç:ontinue down river to glory. When
Ursua orders him put on chains, Aguirre and his fallawers rebel. Aguirre takes over the command and ever·
yone is foo scored to protest. .
An enormous cult favorite in such places as Mexico, Venezuela, Algiers, Paris, and America, AGUIRRE is
Werner Herzog 's hypnatic epic of megalomania and delusional myths. To see AGUIRRE for the first time is
to discover a genuine masterpiece. lt is overwhelming, spellbinding; at first dreamlike, and then hallucina
tory. With its striking images the film succesfully constructs an impression of having entered an unwordly ter
ritory AGUIRRE was filmed under the most trying circumstances, bul the results are priceless. Kinski, with his
bizarre and fascino/ing face, is perfeci as Aguirre who slides progressively info madness. Bul during the
shooting, he and Herzog began to have daily scenes of sereamed insults, ending fina/Iy in the two threate·
n ing to kil/ one anather an the spot. Actually, several years later Kinski signed to do two more films with
Herzag, and they have returned to the ;ungles of Amazan for "Fitzcarraldo ".

BO

WERNER HERlOG

ı 942 yılında, Almanya'nın Sac h ra ı
kentinde doğdu. Altmışlı yılların baş
do, Münih Universitesi'nde ve Pitt
sburgh'da Duquesne Üniversitesi'nd
eğitim gördü. ilk film senaryosunu
ı 957'de yazdı. 1 96 1 'de, ertesi yı
gerçekleştirdiği ilk filmi "Herakles" ic
para birikiirmek amacıyla, geceleri
demir-çelik fabrikasında işçi olarak ,
lı. 1 974'de, sinema tarihçisi Lotte E
ner' ı ziyaret etmek üzere, Münıh'ten
Paris' e yürüdü. Yapıtlarıyle çeşitli öc
kazanan yönetmen, 1 968'de "LebE
zeichen 1 Yaşam Belirtileri" filmiyle
lin'de Gümüş Ayı ve 1 982 'de Can·
nes'da En Iyi Yönetmen ödüllerine Ic
görüldü. Herzog "Yeni Alman Sinen
sı" n ı n en ünlü yönetmenlerinden biri•

Bom in 1 942 in Sachrang, Germa,
He is educated at the University of
Munich and Duquesne University. P,
sburgh in early sixties. He wrote his
film script in 1 957 In 1 96 1 . he wc
ked at night in a steel foctory to ma
money for "Herokles ", his first film h
realized the nexl year. In 1 974, he
walked on foo! from Munich to Pari
visit film hisforian Lotte Eisner He w'
numerous awords and prizes for his
work, between them Silver Beor. Be
na/e for Best Film in 1 968 with "Le!
zeichen 1 Signs of Life ", and "Best
Director" prize in Cannes 1 982. H,
one of the most fomous directors of
"New German Cinemo"

ÖNEMLi FilMLERi /

SELECTIVE FILMOGRAPHY

1 968 Lebenszeichen 1 Yaşam Beli
1 972 Aguirre, der Zorn Goltes 1
Aguirre. Tonrının Gazabı
1 974 Jeder für sic h und Gott
gegen aile 1
Herkes Kendi Başına
ve Tanrı Herkese Karşı
1 977 Strozcek
1 979 Nosferatu
1 98 2 Fitzcarraldo
1 984 Wo die grünen Ameisen trau
Yeşil Karıncaların Düş
Gördüğü Yer
1 987 Cobra Verde
1 99 1 Schrei aus Stein 1
Taşların Çığlığı
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INGMAR BERGMAN

1 ailenin
sveçli yönetmen, 1 4 Temmuz 1 9 1 8'de katı, dindar Protestan bir
oğlu olarak dünyaya geldi. Babası Lütheran bir papazdı.
•

Üniversite sıralarında öğrenci tiyatrosunun oyunlarını yönetti ve
amatör deneme tiyatrosunda çalıştı. 1 944 yılında Halsingbarg Şehir
Tiyatrosu'nda yönetmen olarak çalıştı. 1 946'da Göteborg Şehir
Tiyatrosu'na geçtiğinde artık ünlü bir yönetmen olarak tanınmaktaydı.
Bu dönemde, lsveç sinemasına genç yetenekler kazandırma amacın
da olan Svensk Filmindustri için senaryo düzeltmeleri yaptı . Beyazper
deyle ilk ilişkisi, Aif Sjöberg'in "Hets 1 Cinnet" ( 1 944) filminde yönet
men yardımcılığıyla başladı . Bir yıl sonra, senaryosunu da kendi yaz
dığı "Kris 1 Kriz" filmini yönetti . Bunu izleyen 35 yıl boyunca 40
uzun metraj filme imzasını attı. 1 982'de "Fanny och Alexander 1
Fanny ve Alexander" filmini tamamladıktan sonra artık emekliye ayrıl
dığını ilan ettiyse de, iki yıl sonra sinemalarda da gösterilen bir TV
oyunuyla yönetmenliğe geri döndü.
Bergman'ın eşsiz bir filmci olarak hak ettiği uluslararası konum, önem
li pek çok yapıtın yaratıcısı olması, 1 950'den bu yana gerçekleştirdi
ği en iyi filmlerinin olağanüstü özgünlüğü, sürrealistik ve düş benzeri
uygulamalarda bile tekniğinin yenilikçi doğasını gerçek bir sadelikle
birleştirebilmesi ve sıradan yarumcuları bile seçkin bir biçimde ayna
tabilmekteki olağanüstü yeteneği gibi sayısız özelliğine dayanır.
ingmar Bergman filmleri uluslararası ticari dağıtırncılar arasında, basit
eğlence filmleri değerlendirmesinin dışında tutulmuş ve "entellektüel"
filmler olarak tanınmıştır. Bergman'ın filmlerinde yansıtmayı yeğlediği
ölüm, kader, sevgi, yalnızlık gibi temaların yalnız entellektüel çekicili
ği olduğu varsayılmıştır. Bu şöhretine karşın Bergman'ın seçkin film
kariyeri oldukça farklı tonlar içerir. Çoğu acıklı kadın-erkek ilişkilerinin
ele alındığı, birbirine benzer melodramatik filmler yaptığı başlangıç
döneminden sonra, Eliili yılların başlarında, ergenlik dönemi aşklarını
ve bunu izleyen hayalkırıklıklarını romantik bir biçimde incelediği film
ler, Bergman'ın biçimsel olgunluğuna ulaştığı dönemin de başlangıcı
dır. Çoğu filminin ortak temasını oluşturan, insanın sonsuz yalnızlığını
ve uygunsuz bir aşkın neden olduğu acıları anlatmak için, ÇIPLAK
GECE'de köhne bir gezginci sirki sembol olarak kullanmıştır. Berg
man filmleri salt karamsarlık ve hayalkırıklığı değildir. Filmlerinde açı k
ça olmasa da, gizli bir alaycılık sıkç� rastlanan bir öğedir. Komedi le
ri, örneğin BIR YAZ GECESI TEBESSUMLERI, ince bir alaycılıkla işlen
miştir. YABAN ÇILEKLERI'nde bile, yaşlı profesörün evsahibesiyle olan
ilişkileri komik yönleriyle filmi rahatlatır. Bergman'ın daha sonraki
komedileri ise "keskin ve alışılmışın dışında" diye ta nımlana bilir.
82
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wedish director. Bom in Uppsala, 1 4 july 1 9 1 8, of an m
terly strict evangelical family; his father was o Lutheran pa
While at university he directed student theatre productions
then worked in amaleur experimental theatre. He began work as
theatre director in 1 944 at the City Theatre, Halsingborg, and w
he moved to the Göteborg City Theatre in 1 946 his reputation w
firmly established. During this period he edited seripts for Svensk 1
mindustri which was making efforts to encourage new talent in thı
Swedish cinema. His first screen credits were as scriplvvriter and
assistant director on Aif S;öberg 's "Hets 1 Frenzy" ( 1 944). The fo
wing year he directed his first film "Kris 1 Crisis", for which he al!
wrote the script. He made 40 feature films in the next 35 years. 1
1 982, after completing "Fanny and Alexander" he announced re
men! from filmmaking but returned lvvo years later with "After the
Repetition", o chamber play for TV, o/so shown in the cinemas.
Bergman 's unique international status as filmmaker would seem m
red on many grounds: his prolific output of largely notab/e work;
profoundly personal nature of his best films since the 1 950s; the
innovative nature of his technique combined with its essential simF
city even when employing surrealistic and dream-/ike treatments; 1
creative sensitivity in relation to his players; and his extraordinary
capacity to evoke distinguished aciing from his regular interpreter:
The films of Ingmar Bergman have long been considered by inten
ona/ commercial distributors as "intellectual" films rather than simr:;
entertainment. The themes Bergman has chosen to preseni in his
work - death, fate, love, loneliness - are thought to have only intel
tual appeal. In spite of this reputation, Bergman's distinctive film c,
er reflects considerably different shades. After an initial period of
derivative, melodramatic filmmaking largely concerned with bitter
man-woman relationships, Bergman reached an initial maturity of
style in early Fifties with romantic studies of adafescent love ans sı
sequent disillusionment. In THE NAKED NIGHT (SAWDUST AND
TINSEL) he used a derelict Iraveliing circus as a symbol of human
fering through misplaced love and the ultimate loneliness of the
human condition, a theme comman to much of his work. Not that
Bergman 's films are all gloom and disillusionment. He o/so has a
recurrent, if veiled, sense of humour. His comedies (e.g. SMILES C
A SUMMER NIGHT) are ironica/Iy effective, and even in WILD
STRAWBERRIES the aged professor's relations with his housekee�
offer comic relief. Bergman's later comedies are both sharp and �
tastic.
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1 957 yılında Bergman, "Bana göre dini sorunlar duygusal düzeyde
olmasa da, entellektüel düzeyde sürekli canlıdır", d iye yazm ış .
"Yed i nci . Mü hü r" , "Genç Kız Pınarı", "Aynanın Içinden" , "Kış lşıkları"
ve SESSIZLIK'te dini inanç giderek yads ı n ır ve yerini insan yaşamını
sürekli taciz eden "ölümcül ve güçlü bir kötülük" inancına bırakır.
YABAN ÇILEKLERI ile Bergman büyük ölçüde, d inin iflas etmesiyle
ortaya çıkan psikolojik çelişkilere ve, insan ve toplum ilişkilerindeki
etik sorunlara eğilmeye başlar. Hepsinden önemlisi aşka, anlayışa,
ve evrensel insanlığa yer yok gibidir. Bergman'ın daha sonraki filmle
ri, kendi deyimiyle "tüm kadın cinsine duyduğu sonsuz hayranlığı"
yansıtır. "Film ruh durumlarını yakalayabilmeli" diye ekler yönetmen.
Bergman'ın kadınların cinsellik psikolojisi ile ilgili saplantısı , SESSiZ
LIK'le birlikte, kadın-erkek ilişkisinden, kadının kadına duyduğu yakınlı
ğa yönelir. "Persona" iki kadını nörotik bir yakınlık içinde ele alıp,
ortak tepkilerini acımasız bir tarafsızlıkla enine bayuna inceler. ÇIG
LIKLAR VE FISILTILAR da yine bir grup kadını aynı ortamda toplayarak
J. uygusal etkileşimlerini müthiş bir yoğunlukla gözler önüne serer.
Urkütücü, rahatsız edici, sevgisiz aile ilişkilerinin yer aldığı bu film,
Bergman'ın değerli görüntü yönetmeni Sven Nykvist'in olağanüstü
renkli çekimleriyle görüntülenmesine karşın, Bergman filmleri içinde,
kuşkusuz en dehşet verici olan ıdır. Bergman'ın gerek isveç 'te, gerekse
kendini sürgün ettiği dönemde ülkesi dışında gerçekleştirdiği son
dönem filmleri, yapıları açısından büyük çeşitlilik gösterir.
Altmışlı yılların başına kadar, lsveç sinemasında Bergman'ın üstünlüğü
tartışılmaz bir biçimde devam etti . Bu tarihlerde, Bo Widerberg öncü
lüğünde bir grup genç eleştirmen, sürekli olarak insanın özel iç kar
maşa la rıyla uğraştığı gerekçesiyle Bergman'a saldırdılar. Bu eleştiriler
yer inde olsa bile, Bergman kırk yı l boyunca yarattığı birbirinden çar
pıcı yapııla dev bir sinema ustası olarak yerini almıştır. Sinemanın
yanı sıra tiyatroyu da hiç terketmeyen Bergman, yıllar boyu her kış
grubunu Stockhol m'e götürmüş ve orada Strindberg, lbsen, ve klasik
leşmiş nice yapıt sahneye koymuştur. Oyunlarında rol alan aktör ve
aktristlerle olağanüstü yakın ilişkiler içinde olması, güçlü gözlemciliği
ni pekişt irm iş, farklı ve kimi zaman da dev eserler yaratmasında esin
kaynağ ı ol muştur.

FiLMLERi / FILMOGRAPHY
1 946 Kris / Crisis /

1 947

ı 948
1 949

ı 950
ı 95 ı

1 95 2

ı 953

ı 954

1 955

ı 957
ı 95 8

Kriz

Det regnar pa var karlek /lt Ra i ns On Our love - The Man with an
Umbrella / Bizim Aşkımızda Yağmur Yağar - Şemsiyeli Adam
Skepp till lndialand / A Ship Bound for lndia - The land of Desire
Hindistan'o Giden Gemi
Musik i mörker/Music in Darkness-Night is My Future /
Karanlıkta Müzik - Gece Benim Geleceğimdir
Hamnstad / Port of Call / liman
Fongelse / Prison - The Devil's Wanton / Zindan
Törst / Thirst - 3 Strange loves / Susuzluk
Tillgladje / To joy / Zevke
Santhander inte har / High Tansion, This Doesn't Happen Here
Sornmadek / Summer lnterlude - Illicil lnterlude / Yaz Oyunları
Kvinnors vantan / Secrets of Women - Waiting Women /
Kadınların Gizemi - Bekleyen Kadınlar
Sornmaren med Monika / Monika - Summer with Monika /
Monika'yla Geçen Yaz
Gycklarnas afton / The Naked Night, Sawdust and Tinsel /
Çıplak Gece
Enlektion i karlek / A lesson in love / Bir Aşk Dersi
Kvinnodröm / Dreams - journey into Autumn /
Kadınların Düşü - Sonbahara Yolculuk
Sommarnattens leende / Smiles of a Summer Night /
Bir Yaz Gecesi Tebessümleri
Det sjunde inseglet / The Seventh Seal / Yedinci Mühür
Smultronstallet / Wild Strawberries / Yaban Çilekleri
Nara livet / Brink of life - So Close to life / Yaşamın Eşiğinde
Ansiktet / The Magician - The Face / Yüz

"To me, re/igious problems are continuously alive, not on the emotio
nol level, but on an inte/leetual one", wrote Bergman in 1 957. "The
Seventh Seal", "The Virgin Spring ", "Through o Glass Darkly", "Win
ter Light" and THE SILENCE lead progressively through the re;ection
of religious belief, leaving only the conviction that human life is haun
ted by "o virulent, active evi/". With W/LO STRAWBERRIES Bergman
turned increasingly to psychological dilemmas and ethical issues in
human and social relations once religion has proved o failure. Aba
ve all else love, understanding and comman humanity seem lacking.
Bergman's later films reflect, he claims, his "ceaseless fascination
with the who/e race of women ", adding that "the film should commu
nicafe psychic states ". Bergman 's obsession with the psycho-sexuality
of women began, in THE 5/LENCE, to turn away from consideration
of women in relation to men, to women closeted with other women.
"Persona " places two women in neorotic intimacy, dissecting their
mutual respanses with cruel ob;ectivity. CR/ES AND WHISPERS aga
in places o group of women in o confined situation, exploring their
emotional interaction with appalling intensity. With the fearful, haun
ted, loveless family relationships, this is surely among the most terrif
ying of Bergman's films, though photographed in exquisite co/or by
Bergman's principal cinematographer, Sven Nykvist. Bergman's latest
films, made in Sweden or during his period of self-impased exile, are
more miscellaneaus in character.
Bergman's daminance in Swedish cinema was unchallenged until the
early sixties when young critics /ed by Bo Widerberg attacked his
preoccupation with private, inner turmoil. However ;ustified such stric
tures may be, his consistently striking work in forty years has made
him o giant of the cinema. The coherence of his works extends to the
theatre which he has never abandoned, taking his company for
years to Stockholm every winter to mount productions of Strin dberg,
lbsen, and other classics. His extraordinarily close relationshipk with
his actors and aciresses has inspired selfless and sametimes great
performances, without which his visian might have lost its intensity.

ı 960 jungfrukallen / The Virgin Spring / Genç Kız Pınarı
ı 96 1
1 963

Djavulens öga / The Devil's Eye / Şeytan'ın Gözü

.

Sasom i en spegel / Through o Glass Darkly / Aynanın Içinden
Nattvardsgasterna 1 Winter light / Kış Işıkları
Tystnaden / The Silence / Sessizlik

1 964 För att inte tala om alla dessa kvinnor 1 All These Women -

Now About These Women / Tüm Şu Kadınlar

1 966 Persona
ı 968 Vargtimmen / Hour of the Wolf / Kurtların Saati

Skammen / Shame - The Shame / Utanç

1 969 Riten / The Ritual - The Rite / Ayin
1 97 1
1 973
1 975
1 976
1 977
1 978
1 980
1 982

ı 984

En passian / The Passian of Ana - A Passian / ihtiras
Farö-dokument / The Farö Document / Farö Belgeseli
Beröringen / The Touch / Temas
Viskningar och rop / Cries and Whispers / Çığlıklar ve Fısıltılar
Scener ur ett aktenskap / Scenes from a Marriage /
Evlilik Yaşamından Sahneler ITVI
Trol lflöjten 1 The Magic Flute 1 S i hirl i Flüt ITVI
Ansikte mot ansikte / Face to Face / Yüz Yüze ITVI
Das Schlangenei / The Serpent's Egg - Örmens agg /
Yılan Yumurtası
Höstsonaten - Herbstsonale 1 Autumn Sonata / Güz Sonatı
Aus dem leben der Maricnetten / From the life of the Maricnettes
Kuklaların Yaşamından
Fanny och Alexander / Fanny and Alexander /
Fanny ve Alexander
Efter Repetitionen / Alter the Rehearsal / Provadan Sonra ITVI
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GYCKLARNAS AFTON
THE NAKED NIGHT - SA WDUST AND TINSEL

Yönetmen/Direc:tor: Ingmar Bergman Senaryo/Scr--.play: Ingmar Bergman Görüntü Yön./Cinematography: Hilding Bladh , Sven Nykvist
Göran Strindberg Kurgu/Editor: Carl-ülav Skeppstedt Müzik/Music: Karl-Birger Blomda hi Oyuncular/Cast: Harriet Andersson , Ake Grönbı
Hasse E kmon, Anders Ek, Gudrun Brost Yapımcı/Producer: Rune Waldekranz Yapım/Production Co.: Sandrews for Svensk Filmindustri Dün
Haldarı/Export Agent: Svenska lnstitutet; P.O . Box 7434, S- 1 039 1 Stockholm SWEDEN; Phone 46 8 789 20 00; Fax: 46 8 20 72 48
1 953 1 35 m m . 1 Siyah-Beyaz (B&W) 1 92'

1

9. yüzyılın sonlarında geçen bu film küçük, köhne bir gezginci

sirkin sahibi Albert'le, at terbiyecisi meiresi Anne'in dramını anla
tır. Sirk küçük bir taşra kasabasında bir geceli ğ ine konakim
Albert kasabanın tiyatrosunu ziyaret eder ve ödünç alarak birkaç kos
tüm almak ister. Tiyatronun genç aktörlerinden tatlı dilli Frans'tan başa
rıy la sıyrılan Anna'nın cazioesi sayesinde Albert amacına ulaşır.
Albert' i n uzun zaman önce terkettiği karısı Agda v e küçük oğlu d a bu
kasabada yaşamaktadır. Agda'yı ziyaret eden Albert, onların huzurlu
ve düzenli yaşamlarını görünce pişmanlık duyguları no kapılır Bunun
üzerine, kendi n i hakarete uğramış gibi hisseden Anna, Frans'ı görmeye
gider ve onun değersiz bir armağanı na kapılarak arzularına bOyun
eğer. Albert, eski karısıyla arasını düzelimeye çalışırsa da Agda onu
reddeder ve kendisini terkettiği için ona müteşekkir olduğunu söyler.
Karavanına geri dönen Albert Anna'yı kendisine g erçeği söylemesi için
zorlar; duydukları üzerine büyük bir üzüntüye kapılarak sarhoş olur.
Akşam , Anna'nın binicilik g österisi sırasında, Frons bağıra çağıra kadı
na hakaret edince, Albert Frans'ı dövüşe davet eder. . .
Sirk ortamı, gerek tiyatroda gerekse sinemoda insan durumunun tartışıl
dı ğ ı gözde mekanlardan biri olag elmiştir. Başka hiçbir şey, yaşamın
seti lliğin i , sirk insanlarının o p ırıltılı ışıkların ordında yaşadığı sahte
hayattan ve gurursuz teşhi rcilikten daha iyi anlatamaz. Bir taşra kasaba
sından geçen bir sirk trupu, Bergman'ın ellerinde, bunalımın ve cinsel
aşağılanman ın incelenmesine dönüşmüş. ÇIPlAK GECE, geleceğin
neler getireceği n i bilmeyen, hayallerin i gerçekleştirme savaşı verirken
aşağılanan, ve nefret ettikleri herşeye mahkum edilen iki insanın öyküsü
dür. Bergman' ı n çoğu filminde olduğu gibi, "kader" düşüncesi, ÇI PlAK
GECE'nin de ana temasını oluşturur. Karakterlerin ne tür bir yaşam süre
ceğini belirleyen kaderdi r ve onlar alınyazı larından kaçamazlar. Yazgı
lorından kaçma çabaları onları daha sefil bir yaşama sürüklemekten
öteye gidemez. Film tüm bunları mükemmel, etkileyici ve açık bir sine
ma diliyle anlatır. Filmi n eşsiz dramatik yapısı güçlü bir atmosferle
tamamlanmaktadır. Sanatçının yalnızlı ğ ı ve cinsel ilişkilerden aldığı
yaralar gibi, Bergman'ın sürekli ele aldığı konular, fazlasıyla ışık veril
miş solgun ve sessiz geridönüşten, tiyatro sahnelerinin ekspresyonisi açı
lı kompozisyonları na kadar yayılan, karmaşık bir imge örgüsüyle açığa
vurulmuştur Yönetmenin yeteneği , oyuncuların sergi l�diği olağanüstü
sezdirmelerle bezenen �rformansla desteklenmiştir lik gösteriminde
başarısızlığa uğ rayan C,:IPlAK GECE, 1 960'1ı yılların ortalarında eleştir
menler tarafından yeniden keşfedilmiş, ve Bergman'ın meslek yaşamın
da bir dönüm noktası olarak kabul edilmiştir.
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S

et in the Iate 1 9th century, this is the droma of Albert, the co.
lenf owner of o smolf, shobby Irave/ing circus and Anne, his
beoutifuf equestrienne mistress. The circus stops for o one-nig
stand at o smolf provinciol town. Afbert visits the locof theotre to try
and borrow same coslumes. The request is granted, due mainly to tl
presence of Anna, who succesfulfy repufses the advances of Frans, ,
young and suave actor of the theatre. Afbert's fong-obandoned wife
Ag da, and their smalf son live in the same town and white visiting h
Afbert senses the peacefuf and orderly atmosphere in which they livı
and is seized with remorse. Feeling that Afbert has sp urned her, Anr
visits Frans and, tempted by o worthfess trinket he aifers her, submits
his demands. When Afbert tries to make amends with his estranged
wife, Agda reiects him and even thanks him for having feft her in thE
first pface. Returning to their caravan, Afbert forces Anna to telf him .
truth, grief-stricken, he gets drunk. During the evening performance
Frans shouts indecent remarks at Anna auring her equestrienne act c
is chalfenged to o fight by Afbert
Circus has afways been o favorite focation for debating the human
candilian in the theatre and in the cinema. Life is said to reveaf the 1
its wretchedness in the combination of the shoddy existence and the
servi/e exhibitionism of circus performers . A circus troupe passing thr
ugh o provincial town becomes o study in frustration and sexual hun
ation here in Bergman 's hands. GYCKlARNAS AFTON is about twc
peopfe uncertain of the future, humiliated white fighting for the reali2
on of their dreams, condemned to setlle for things they desp ise. As i
many of Berg man 's fifms, the main theme of GYCKlARNAS AFTON
the idea of Iate. Fate dietates the kind of lives the characters must fe,
and they cannot escape their destinies. Their attempts to do so only
make their lives more miserabfe. The film g ives aif this an excelfent,
maving and direct cinematic expression. The fine dramatic structure
the film is supplemented by o powerfuf mood. Bergman 's recurrent r:;
occupations - the artisi 's isolation and the wounds inflicted by sexual
congress - here burst out in compfex imagery ranging from the over
exposed palfor of the sileni ffashback to the expressionistic, angular
compositions of the theatre scenes. The director's skilf is supported b
the very evocative performances from the pfayers . A complete failurı
on its lirst appearance, GYCKlARNAS AFTON is rediscovered by tl
critics in the mid-sixties and is now seen as o milesione in Bergman'ı
career.
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BiR YAZ GECESi TEBESSÜMLERi
SOMMARNATTE S LEENDE

SM/LES OF A SUMMER NIGHT

Yörıeımen/Dinıctor: Ingmar Bergman Senaryo/Sc.-ıplay: Ingmar Bergman Görüntü Yön./Cinematography: Gunnar Fischer Kurgu/Editor:
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1

900 yılının yazdönümü gecesi , yaşlı ve akıllı bir kadının daveti

üzerine, onun şehir dışındaki malikanesinde, genç bir annenin
sütü ve aygır spermiyle karıştırılmış eski şarapla kullanmaktadır
ve bu davet, sonunda, cinsel sıkıntılar içindeki dört çifti uygun bir biçim
de biraraya getirmiştir. Bu uzun şölen gecesinde, dört kadın ve dört
erkek, adeta ince bir aşk dansına ayak uydurup, sürekli eş değiştirerek
birbirlerinin etrafında dönerler. Ev sahibesinin, şehvet dolu, 40 yaşların
daki kızı aktris Desiree, iki yıldır 20 yaşındaki Anne'le cinsel açıdan
yetersiz bir evlilik ilişkisi sürdüren eski aşkı avukat Frederick'i yeniden
kazanır. Anne ise Frederick'in eski evliliğinden olma oğluna il g i duyar.
Desiree'nin sevg ilisi Kont Malcolm, hiç Ôeğ ilse bundan sonraki ilk sada
katsizliğ ine kadar karısına bağlı kalmaya karar verir; ve s9nunda Fred
rick'in hizmetçisi, hizmetkörlerdan biriyle zorla nişanlanır. Insanlar,
doğanın yakınlığı ve azdönümünün üç tebessümünün (ilki genç sevgili
lere, ikincisi g üneşin i k ışığıyla deli adamlara ve dilencilere, üçüncüsü
şafakta g eride kim kaldıysa arta) etkisiyle iç dünyalarının derinliklerinde
barı ndırdıkları gerçek tutkuları keşfederler. . .
iskandinav kasvetinin yansıtıcısı olarak kazandığı yaygın imaja karşın,
Ingmar Bergman'ın eserleri arasında komediler pek de azımsanmaya
cak bir yer tutar. Ancak bunlardan pek azı büyük çapta bir başanya
ulaşabilmiştir. Aralarında 1 956 Cannes Film Festivali'nde Bergman'a .
uluslararası Qaşarı g etiren te� istisna, son derece çekici bir film olan BIR
YAZ GECESI TEBESSUMLERI'dir. Film, bir davranışlar komedisi içinde,
zengin sınıf karakterleri ve onların hizmetçilerinin karmaşık aşk entrikala
rını işleyen bir operet havasında çekilm iştir. Bergman, bu saçma kome
dinin altındaki bir başka düzlemde, bu oyunda yer alan savaşçıların
zaaflarını ve yapmacıklı davranışlarını gözler önüne sererek onları köşe
ye sıkıştırır. Yaratıcı ve nükteli senaryo, aşkın doğası, kimlik sorunları ve
sürekli bir duygusal doyurnun imkansızlı ğı gibi, özellikle Bergman'a
özgü temalarla, şaşırtıcı oyunlar oynar. Bu karmaşık konu içinde Berg
man, her bir karakterin gözüyle aşka karşı farklı yaklaşımları inceler, ve
her çift aracılı ğ ıyla da diğer çiftler hakkında yorum ve açıklamalar geti
rir. Her zamanki kadrosunun muhteşem bir oyunculukla yarattı ğ ı ortam,
ve özellikle "Yazdönümü Gecesi" bölümünde kullanılan ışıkla beliren
usta kamera çalışması son derece etkileyicidir. Tüm yapıtları. arasında
benzersiz bir konuma sahip olan BIR YAZ GECESI TEBESSUMLERI'nde
Berg man, tümüyle başarılı bir komedi yaratmak için gerekli olan duygu
sal bağımlılık ve ironik bağımsızlık arasındaki ideal dengeyi yakalama
yı başarmıştır.

Yı

midsummer night of the year 1 900, spenf af a country esiale
at the invifafion of a wise old woman; celebrated wıth old
wine with the mi/k of a young mather and stallion's sperm, af
/asi properly un ifes four erofically disiressed couples. During this long
festive night, four men and four women circle araund each other, cons
fantly changing partners in an efaborale dance of /ove. The daughter
of the hostess, voluptuous 40-year-old actress Desiree, regains her for
mer /over, lawyer Fredrik, who has been living for two years in an
unconsummated marriage with 20-year-o/d Anne. Anne finds herself
affracted to Fredrik's son by a farmer marriage. Counf Ma/co/m,
Desiree 's preseni /over, decides fo be faithful fo his wife - until the firsf
infidelity; and fina/Iy the Fredrik 's mdid forces an engagemenf an a
local servanf. People discover their real, deep-seated desires in the clo
seness of Nature, under the gracious influence of the three sm i/es of a
summer night: the firsf is for young lovers; the second - af firsf light - for
madmen and paupers; the third - af dawn - for the rest. .
Comedies have feafured more frequently in Ingmar Bergman 's output
than in his popu/ar image as a purveyor of Nardie gloom mig ht sug
gest, bul few of them have achieved wide success. The so/e excepfion
- and the firsf film to bring him international recognifion when if was
acclaimed af the 1 956 Cannes Festival - is the most charming SOM
MARNATTENS LEENDE. lt uses the style of operalfa fo weave a comp
licated infrigue of romances in which upper-class characfers and their
servants are involved in a comedy of manners. Beneath the frothy
comedy lies a vein of asfringency as Bergman exposes the foibles and
pretensions of the combatants in the game. The script, witty and epig
rammafic, plays teasingiy with such archetypically Berg manesque the
mes as the nafure of love, the problem of idenfity, and the impossibility
of lasting emofional safisfacfion. Within the infricafe plot, Bergman exp
lores diverse aflitudes lawards /ove using each character, each pairing,
fo comment on and il/um inafe the others. Polished performances from
his regular troupe admirably susfain the sense of m ilieu and the
accomplished camerawork is parficularly sfriking in the luminous ligh
ting of the Midsummer Eve sequence." In SOMMARNATTENS LEENDE
Berg man achieved the ideal balance between emofional involvemenf
and ironic detachmenf to ereale a who/Iy satisfying comedy, and one
which sa far remains unsurpassed among his films.

A
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YABAN CILEKLERI
SMULTRbNSTALLET
WILD STRAWBERRIES
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7 alana
8 yaşındaki tıp profesörü lsak Bqrg, tüm yaşamı boyunca bu
katkılarındon ötürü, Lund Universilesi !arafından bir onur

ünvanına layık görülmüştür. Gelini Marionne, Sıockholm'dan
törenin yap ılacağ ı yere, onu arabosıyla götürmekıedir. Gelini yolda
lsak'o, tıpkı kendisini boşanmaya zorlayarak evliliklerini yıkmak üzere
olon oğluna benzediğini, ve görünürdeki neşeli çekiciliğinin altında,
bencil ve katı bir kişiliğe sahip olduğ unu söyler. Bu yorumla kofası karışan
profesör, araba yoluno devam ederken uyuklemaya başlar. Bir dizi düş,
gençliğindeki yetersizliklerini ve yitirdiklerinl anımsotır ona . Yolculuk
sırasında, lsak'ın g ençliğini geçirdiği, ama artık kimsenin oturmadığı,
ağaçlar arasındaki evin önünden geçerler. Yürüyüş yapan bir kız, bir
zamanlar sevdiği, ama asla öpmeye cesaret edemediği kuzini Sara'yı
onımsatır ono. Hiçbir yere varamayan ilişkileri sırasında Sara, onunla
paylaşmak için yaban çilekleri toplamıştır Sonunda, bencilliği ve
ideolizmi yüzünden, lsak Sara'yı kardeşine kaptırmıştır. Daha sonra
araboları bir kozoya uğrayan ve araları pek iyi olmayan bir çifti alırlar
arabaya. Karı koca arasındaki totsız kavga lsok'a, sevgisinin ve
anlayışının yetersiz kaldığı trapk evliliğini anımsotır. Dr. Borg için bu,
yaşamının son günlerinde önünde uzanan yolda, ölümün gölgesi ve
şöhretin ışığı altında tüm değerlerin sorgulanmasıdır. . .
Filme adını veren yaban çilekleri isveçliler için baharın gelişinin ve
yaşamın yeniden doğuşunun sembolüdür Bu nedenle, filmdeki tüm
karakterler yaşamla, ölümle ve bunların hiç değişmeyen döngüsüyle
uğroşırlar. Yaşlılık dönemi üzerine derin bir gözlem niteliğindeki YABAN
ÇILEKLERI, yaşlı bir adamın yaşamı boyunca yaptığı hataları ve
acımasızlıkları gözden geçirerek, artık ananlma olanağı bulunmayan bu
hatalario uzlaşma çabasını yansıtır. "Yaşamın acımasızlığına karşın kişi
iyiliği, iyi huyluluğu ve açıklığı beslemelidir; yoksa, geriye kalan tek
seçenek, yaşlılıkıa yüzyüze kalınocak bir yalnızlık ve bastı rı lmaya çalışılan
bir boşluk duygusu olacaktır" fikri, filmin mesajını oluşturur. Ancak film in
değeri mesajında değ il, bu mesajı bir sanat eserinde sarmalayan insan
ortamında yatmaktadır. YABAN ÇILEKLERI, kimi zaman sergilenen dehşet
dolu anlar<;ı karşın, sevecen bir anlayış, sıcaklık ve insanlık özlemiyle dolu
bir filmdir. lsveç'in seçkin öncü yönetmenlerinden Viclor Sjöström'ün eşsiz
boşrol oyunuyle desteklenen bu filmi böylesine unutulmaz kılan unsur da
baştan sona hakim olan bu sevecenliktir kuşkusuz. Bergman filmin son
sahnelerinin çekimini şöyle anımsıyor: "Sjöström'ün yüzü parlıyordu,
ışıldıyordu; gözle görülmeyen farklı bir gerçekliğin yansımasıydı bu.
Yüzünün tüm ifadesi tatlı ve yumuşak, bakışı neşe ve şefkat doluydu. Bu
bir mucizeydi sanki. "
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sak Borg, a 78-year-o/d professor o f medicine, is fo receive an
honorary degree from the University of Lund for his lifetime
ochievemenf. His doughter-in-low, Marianne, who drives him fr
Stockholm fo the ceremony, tel/s /sak that he is selfish and hard unde
his humorous charm, /ike h is son who is abouf fo ruin their marrioge
inducing her fo separofe from him. Perplexed by this reprooch, the
professor dozes os the car rides ofong the counfry highwoy. A
succession of dreams reveo/s him the shortcomings and fosses of his
youth. On the ioumey they pass the now empty house among the
birchwoods wh ere, in disfanf years, /sak had spenl his youth. An
irrepressible gir/ hiker reminds him of the lass of the g ir/ he had fovec
bul was offraid to kiss, his cousin Sara, who picked wild slrawberrie
for him to share with her during their failing courtship. Through a
combination of selfishness an d ideolism he has eventuaffy fosf her to
more ardeni brother. Later they g ive o fift to an embiltered morried
coupfe whose cor was invofved in an accidenf. Their vicious quorrel
with each other makes /sak think of his /afer, tragic marriage where 1
love and undersfonding proved inadequafe. To Dr. Borg , all vafues c
put in q uesfion os deoth throws ifs shadow, fome ifs ligh t, across the
path of his /asi days.
The wild sfrawberries of the fiile are o Swedish symbol for the
emergence of spring, the rebirth of life. And so th e choracters in the
film are concemed with life, and deoth, and their never-ending cycle
SMULTRONSTALLET is a profound study in old age and the need for
old man to discover the errors and inhumane deeds of his life ond, c
he cannot mend them, come fo ferms with his own follibility. The
message of the film is that despile life 's being cruef. one has fo cheri.
kindness, good-nafuredness and openness becouse the only
oftemofive is foneliness and stiffing empliness in old age. But the vaft
of the film is not in the message ifseff, but in the human elimale whicl
surrounds if in o work of ort. SMULTRONSTALLET, for all the horror ol
cerfoin moments, is a film full of compassionote understanding and tl
need for wormth and humonity. lt is indeed this overall compassian 11
mokes if so memoroble, crowned by the mogesfriol performance of
Vicfor Siöström, the disfinguished pioneer Swedish film director.
Bergman recai/s the shooting of the fina/ scenes: "Siöström's foce
shone, if eminoted light - a reflection of o dillereni reality, here abser
His who/e oppeoronce wos soft and gentfe, his glance ioyfuf and
tender lt was /ike a miracle. "
·
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SESSIZLIK
TYSTNADEN
THE 5/LENCE
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üçüğünün adı Anna, büyüğünün adı Ester olan, otuz yaşlarında
sorunlu iki kızkardeş, Anna'nın küçük oğlu Johan'la birlikte, dilini
bile bilmedikleri garip, ıssız ve yabancı bir ülkede tren yolculuğu
yapmaktadırlar. Sonunda, iletişim kuramadıkları insanlarla dolu, tuhaf ve
insanı huzursuz edecek kadar sessiz bir kenne, çok büyük, lüks ve nere
deyse baş bir otelin iki odalık süitinde bulurlar kendilerini. Sokakta yanla
rından, olası bir savaşa gitmekte olon tanklar geçer. Terkedilmiş otelde,
her iki kadın da birbirlerine karşı duydukları nefreti ve beraberlerindeki
çocuğa karşı duydukları kayıtsızlığı dile getirirler. Anna yaşama ve cinselli
ğe tutkuyla bağlıdır; oysa yaşamı boyunca küçük kardeşini kıskanan Ester,
görünürde ölümcül bir hastalığa tutulmuş gibidir. Ester tek başına yaşana
cak zevklere sığınıp teseliiyi votko ve mastürbasyonda ararken, umutsuzca
canı sıkılan Anna şehre inip tanımadığı bir adam bulur ve bu yabancıyle
yalar. .
ilk ikisini "Through o Glass Darkly 1 Aynanın içinden" 1 ı 96 ı ) and "Win
ter lig ht 1 Kış lşıkları" 1 1 963) filmlerinin oluşturduğu ve her birinde, çağ
daş insanın içinde bulunduğu yalnızlığı ve acıları birbirinden bağımsız
konular aracılığıyla yansınığı, "dini" üçleme diye adlandırılan filmlerinin
sonuncusunda da Bergman, yine bir başyapıt yaratmayı başarmış. Filmin
gizemi, gerçekleşiiriidiği dönemde içinde yaşanılan ortomla örtüştüğün
den, SESSIZLIK yönetmen hakkındaki olumlu eleşiirileri yeniden canlandı
rorak büyük yankılara neden olmuştu. Kısaca, Tanrı'nın sessiz kaldığı bir
dünyada insanların sevgiyle iletişim kurma çabaları !ilmin temasını oluştur
maktadır. Bergman'ın kendisi, daha sonra, Tanrı üzerine yaptığı son !ilmin
"Winler lighı 1 Kış lşıkları" olduğ unu söylemiş, o günden bu yana "birbiri
mizle işimiz kalmadı" demişti . Filmin adının en açık çağrışımlorından biri
Tanrı'nın insanoğlunun çektiği acılara karşı kayıtsızlığı olmakla birlikte, bu
bağlamda bir başka anlam, iletişimsizlik, anlaşılmazl.ık ve sevgi yoksunlu
ğ u sonucu insanları kuşalan sessizlik olabilir. SESSIZLIK, ölmekte olan bir
kadınla, gerçekleşmeyen arzularının ıstırobı altında ezilen kızkardeşini, ile
tişimin olanaksız olduğu yabancı bir ülkede ele alarak, soyuılanma kavra
mını en uç noktaya taşır. Antonioni'de olduğu gibi Berg man'da da çağ
daş yabancılaşma, insanlar arası iletişimi, sonu daha büyük karmaşalma
yol açan, bir dizi umutsuz cinsel ilişki boyutuna indirgemiştir. Bergman
yapıtını şöyle açıklıyor: "Ester kızkardeşini sevmektedir; onu güzel bulmak
ta ve ona karşı büyük bir sorumluluk duymaktadır. Ancak, duygularının
"ensest" eğilimli olduğ u ona gösterilecek olsa, dehşete düşecek ilk kişi
yine o olacaktır. Asıl hata, tıpkı babasının onu denetim altına aldığı gibi,
sevgisiyle kızkardeşini yönlendirmeye çalışmasında yc;ıtmaktadır. Sevgi
açık olmalıdır. Aksine bir sevgi ölümün başlangıcıdır. Işte anlatmak istedi-

K

.

wo sisters in their thirties - Anna, the younger and Ester - are both
frustrated women who travel by train with Annas smail son johan,
through a strange, desolate, foreign country where the language
is utterly unknown to them. They end up in a suite of two rooms in a vast,
o/most unoccupied luxury hotel in a city full of people with whom they
cannot communicate and which is strangely, eerily silent. In the slreels
tanks pass through on their way to a proboble war. In the deserted hotel
the two women express their obsessive, self-hating interest in the other,
and their indifference to the child with them. While Anna is full of a lust
for life and sex, Ester, who is farever jealous of her younger sister, is suffe
ring from what appears to be a terminal sickness. fsler indulges in soli
tary p/easures and seeks so/ace in vodka and masturbotion, while despe
rately bored Anna goes out on the town, picks up and goes to bed with
a slranger. .
With the fina/ film of his so-cal/ed "re/igious " trilogy - others being "Thro
ugh a G/ass Darkly 1 1 96 1) and "Winter Light" 1 1 963) - which use sepa
rate subjecls to illustrate the loneliness and vulnerability of modern man,
Bergmon succeeded in creating anather masterp iece. TYSTNADEN has
avour, doubtless because
marked a resurgence of overwhelming critica/ f
the film s mysleries were in tune with the current climate. Simply stated, the
theme wos the struggle of human beings to communicate love in a world
in which God is si/eni. Bergman himself said later that "Winter Light" was
his /asi film on God: thenceforward "We have nothing to do with each
other. " Although the most commonly understood significance of the title is
this illusion to the uffer unrespansiveness of God to the tribulations of
humankind, anather potential implication may be the silence that follows
upan non-communication, misunderstanding, and the lock of sympathy
between humanbeings. TYSTNADEN carries isolation to its ultimate paint,
placing a dying woman and her sister, tortured by frustrated desires, in a
foreign country with no means of communication. For Bergman, as for
Antonian i, it seems that modern alienation has reduced human communi
cation to a series of desperale sexual encounters which can only end in
chaos. Bergman comments: "Ester /oves her sisler; she finds her beautiful
and feels a tremendous responsibility for her, but she would be the first to
be horrified if it were pointed out thet her feelings were incestuous. Her
mislake /ies in the fact that she wants to control her sisler as her father
had control/ed her by his love. Love must be open. Otherwise Love is the
beginning of Death. That is what 1 am trying to say. "

T
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CIGLIKLAR VE FISILTILAR
VISKNINGAR OCH ROP

CR/ES AND WHISPERS
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1 9. yüzyıl sonları. Evde kalmış Agnes tedavisi olmayan bir
1 sveç,
hastalığın pençesinde acı çekmekte ve yavaş yavaş ölüme
•

yaklaşmaktadır. Evli ve hali vakti yerinde olan kızkardeşleri Karin
bir zamanlar kendilerinin de evi olan gözlerden ırak
malikaneye gelerek ona bakmak zorunda kalırlar. Her i kisi de
Agnes'i sevdiği halde, kendileriyle daha meşgul olduklarından ona
pek yardımcı olamamaktadırlar. Kaçınılmaz son yaklaştığında
yalnızca köylü . hizmetçi Anna'nın durumu gerçekten kavrayabildiği
ortaya çıkar. Olmekte olan kadının tek gerçek "kızkardeşi" giderek
uzaklaşan ruhuna sıcak duyguları ve bedeniyle yol gösteren
Anna'dır. .
Ölüm ve ölmenin doğasıyle ilgili bu son derece stilize film
gerçekliğin, anıların ve düşlerin birleşerek tek vücut olduğu, acı veren
güzellikle bir eser, pekçokları için bir başyapıt niteliğindedir.
Bergman'ın favorisi ünlü görüntü yönetmeni Sven Nykvist'in �engin
sonbahar renkleriyle muhteşem bir biçimde görüntüiediği ÇIGLIKLAR
VE FISILTILAR, yüzyılın sonlarında muhteşem bir malikanede, ölümün
bir araya getirdiği dört kadın arasındaki ürkütücü, huzursuz edici,
sevgisiz aile içi ilişkileri ele alır. Dönemin havası , daha önceki
Bergman filmlerinde sıkça sezdirilen sado-erotik öğenin tümüyle açığa
çıkmasına olanak sağlar: renklerin zenginliği, görsel içeriği
Bergman'ın kendine özgü yeteneği aracılığıyla anlatıma bağlar.
Yönetmen, renkleri karakterlerin iç huzursuzluklarını yansıtmak için
sembolik bir bağlamda kullanarak, döneme özgü "hoş"
görüntülerden kaçınmıştır. Urkütücü, anlaşılmaz, tarifsiz yoğunlukta bir
film olan ÇIGLIKLAR VE FISILTILAR, Strindberg tarzı bir hayal-oyun gibi
kurulmuşsa da has bir Bergman filmidir ve Bergman'ın en önemli
biçimsel ve tematik saplantılarının ustaca bir özümlernesi
niteliğindedir.

ve Maria,
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weden, Iate 1 9th century. Agnes, a spinster, is suffering fror
an ineurab/e illness and dying slowly and poinfully. Her
wealthy married sisters, Karin and Maria, have come to nur
her in their former home, a remote manor. These two love her but
they are too concerned in themselves to be ab/e to help her. As thE
inevitab/e unfolds, it is only Anna, the peasani maid who can
comprehend the situation. She is really the only "sister" of the dyinf
woman because she can minister to her failing spirit with o warm,
fleshly love. .
Ha i/ed as o masterpiece, this highly stylized film about the nature c
death and dying is o work of excruciating beauty in which reality,
memory, and fantasy become one. Superbly photographed by
Bergman's favorite cinematographer Sven Nykvist in rich autumnal
hues, VISKINGAR OCH ROP concerns the fearful, haunted and
loveless family inter-relationship of four women who are brought
together by death in o gorgeously-appointed manor house at the IL
of the century. The increasingly permissive elimale of the period ha
allawed the sado-erotic element often hinted at earlier Bergman filn
to emerge here fully: rich colour links the visual content to the
narrative with Bergman's characteristic ski//. The director avoids
period "preffiness", using co/or symbolically to suggest the
characters ' troubled states of mind. Eerie, enigmatic, and intense
beyand measure, VISKINGAR OCH ROP is constructed /ike o
Strindberg dream-play, but it is alsa quintessential Bergman, o
brilliant distillotian of all his greatest stylistic and thematic obsessior
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YUZ YUZE
ANSIKTE MOT ANSIKTE
FACE TO FACE
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O yaşına yaklaşan kadın psikiatrist jenny lsakkson'un yorucu ve
zor bir meslek yaşam ı vardır. Kocası aslında anlayışlı bir adam
dır, ancak aralarında gerçek bir iletişim yoktur. Birkaç günlüğüne
büyükanne ve babasının yanı no giden jenny burada eşcinsel bir doktor
la tanışır ve aralarında duygusal bir ilişki başlar. .
Bergman'ın bu 39. filmi, liv Ullmann'ın çağdaş sinemanın en çarpıcı
oyunculuk örneklerinden birini sergilediği son derece etkileyici bir baş
yopıHır. Çağdaş oyuncular arasında pek azı, bu kadar değişken duygu
ve tutkuyu bu derece inandırıcı biçimde izleyiciye yansıtabilecek yete
nektedir. Başlangıçta lsveç televizyonu için dört bölümlük bir dizi olarak
çekilen YUZ YUZE de, Ullman'ın performansı kadar ilgi çekicidir. Bu fil
mi tasarlarken Bergman, kendisini tam olarak tanımlayamadığı endişe
ler içinde bulmuştu. Bu nedenle filmde ele alınan, giderek ruhsal bunalı
ma sürüklenen psikiatristin sorunları ile yönetmenin kendi yaşamı arasın
da paralellikler vardır. Bergman sürekli çalıştığı ekibinin üyelerine bir
mektup yollayarak, bu filmde de alışılagelen yaşam, ölüm ve sevgi
temalarını ele aldığı halde, bu kez her zamankinden daha sert ve insaf
sız olmak istediğini açıklamıştı . "Evlilik Yaşamından Sahneler" kadar
kolay kavranabilir olmamakla birlikte, Bergman'ın bu iki TV dizisinden
önce çektiği ve yönetmenin tüm insanlığın sözcülüğünü yaptığı izlenimi
ni veren filmlerden daha az barak ve sezdirimci yapı�a görülen bu film
de Bergman artık kendi adına konuşmaktadır. YUZ YUZE, özellikle Ull
mann'ın olası bir intiharı da içeren düşleri ve psikolojik çöküşü sahnele
rinde son derece etkileyicidir. Filmde erkek eşcinselliğine yer verilmesi
Bergman'ın daha önce ele almadığı değişik bir duygusal davranış biçi
mi olarak değerlendirilebilir; ama bu karakter yeterli derecede tanımlan
mamıştır. Psikiatrist bu adamı, kendisini baştan çıkarmak istediği konu
sunda suçladığı nda, belki de küçük ama önemli bir yanılgıya düşer;
çünkü O duygusal tepkileri anlamak zorundadır. Kadının kendi ruhsal
durumuyle başa çıkamamasını, Bergmaıı'ın boşuna uğraşlığını haykır
ması olarak ta değerlendirebiliriz. Çünkü filmlerinde yıllardır bir tür top
lumsal psikanaliz yapan yönetmen, tıpkı bu doktor gibi, kendi şeytanları
kovmak için gerekli tüm araçlara sahip olmasına rağmen, yine de başa
rılı olamamıştı .

enny lsakkson, a psychiafrisf of o/most 40-years-old, has a diffi
cult and tiring professional life. Her husband is an understanding person indeed but there is no real communication betvveen
the tvvo. When jenny visifs her grandparents for a few days, she meets
there an homosexual doctor with whom she develops an emotional
relation.
Bergman's 39th film is a devastaring masferpiece featuring one of the
most remarkable aciing performances (U/lman 's) in modern cinema.
There are very few other contemporary actress who could be so con
vincing and convey so many vaned emofions and passions. She is
remarkable, and so is virfually everything else abouf FACE TO FACE,
arigina/Iy made as a four-parf series for Swedish TV While planning
this film, Bergman found himself suffering from anxieties which he could
not pinpoint, so that there are paralle/s with his own life in this study of
a psychiafrist maving lawards a nervous breakdown. He seni a fetter to
members of his un if explaining that though the film concerned his usual
subiects - life, death and love - he wanted to be more rigorous than
usual. Withouf being as accessible as "Scenes from a Marriage" it is
less baroque and allusive than the films which precede the tvvo televisi
on series.· in those Bergman seems to be speaking for humanity, but in
these merely for himself. There are enthralling sequences in FACE TO
FACE, notably Ullman 's dreams, those of a would-be suicide, and her
breakdown ifself. The ine/usian of ma/e homosexuality would seem to
have been made as the one form of emotional behaviour with which
Bergman had not previously dealt, but this character is poorly defined.
When the psychiatrist accuses him of wanfing fo seduce her, she is
making one of the leasf of her mistakes, but a significanf one, for she
of all people is expected to understand emotional responses. Her fa i/u
re to cope with herself means that the film is a variafion on "Physicians,
heal thyself", and we may see it as a cry of frustration on Bergman's
part for, /ike her, he was belter equipped than most - after years of
public psychoanalysis in his work - to expunge his personal devi/s and
yet was stil/ unab/e to do so.

J
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GUZ SONATI
HOSTSONATEN

AUTUMN SONATA
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oşamını sanalına adamış ünlü konser piyanisti CharloHe, yedi
yıl aradan sonra orta yaşlı kızı Eva ile buluşur. Alışılagelmiş
sevgi gösterilerinin ardından işin şekli değişmeye başlar.
Chopin'in prelüdü, kızının, bir zamanlar sevdiği, sonra nefret eHiği
annesinden aldığı gecikmiş intikam ın başlangıcı olacaktır. .
Norveç'te geçen ve anne-kız arasındaki ilişkileri yoğun bir biçimde
inceleyen bu filmle Bergman, geçmişte de büyük bir başarıyla açığa
çıkardığı karmaşık insan ilişkilerine geri döner. Ullmann'ın
canlandırdığt, kendi dünyasına gömülmüş annesiyle eski sorunlarını
ümitsizce çözümlerneye çalışan öfkeli kız aracılığıyla, yönetmen
bağışiamamanın acımasızlığını bizlere sızı veren bir biçimde gösterir.
GUZ SONATI kişisel filmlerden biri değildir; bu filmle Ingmar Bergman
öncelikle, bir zaman önce ingrid Bergman'a verdiği birlikte film yapma
sözünü yerine getirmiştir. Ama yönetmenin bildik temaları bu filmde de
yer almaktadır: Bergman'tn deyimiyle, "sevginin varlığı ve yokluğu,
sevgi özlemi, sevgi yalanları, bozulmuş bir sevgi ve yaşamımızı
sürdürebilmek için tek şansımız olan sevgi". Konser piyanistliği
mesleğini çocuklarına tercih eden bir kadının yaşadıklarına dayanan
filmin özündeki anne-kız ilişkisi, Bergman'a göre, gerek sinemada,
gerekse edebiyaNa ihmal edilen bir konu olmasından kaynaklanmıştır.
Senaryo, büyük ölçüde anne ve kızı arasında geçen diyaloglma
dayanmakla ve yumuşak bir açılıştan sonra, uyuşmazlık ve çekişmeden
ziyade dikkatli düşünmeye ağırlık verecek bir kınarnaya dönüşmekte,
ara sıra bir yolunu bulup burukluğa yönelmektedir. Bergman filmlerinde
her zaman var olan uzayan sahnelere burada da rastlanmakta, ne var
ki insanın zayıflığına karşı duyulan ve izleyiciyi tümüyle etkisine alan
sevecenliğin başarılı ifadesi bu sahneleri de ilginç kılabilmektedir.
Ayrıca, diğer Bergman filmlerinden farklı bir havaya sahip bu yaptHa,
yalnızca oyun gücü bile filmin yoğunluğunu vermeye yetmektedir.
Bergman'ın yönetiminde Liv Ullmann olağanüstü bir oyunculuk
sergilemekte, anadilinde oynayan lngrid Bergman ise Amerikan
filmlerinde oyunculuk yeteneğinin ancak sınırlı bir bölümünü
sergileyebildiğini vurgulamaktadtr. Sven Nykvist'in kamera çalışması,
her zamanki gibi, eşsizdir.
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harlotte, a famous concerf pianisf, who has devoted her who
life fo her art, meefs her m iddie-aged daughter Eva again, al
a seven years absence. Alter mufual demonsfrofions of
affection, the fone sfarfs changing. Chopin 's prelude is the starting
painf of the belared revenge of a daughter over once loved, then
hated mother. . .
With this infense study of the relationship between a mather and her
daughter li/med on locafion in Norway, Bergman refumed successfu/1
fo the fangled human relotionships which he has illuminated so well iı
the pasf. The director here pa infu/Iy evokes the cruelty of unforgiveneı
with Ullmann the resentful doughter frying, futilely, fo setlle old scores
with her seli-absorbed mother. AUTUMN SONATA is not a personal
film, inasmuch as if was a vehicle for lngrid Bergman, keeping a
promise made fo her some years ear/ier. Nevertheless, the cusfomary
Bergman themes are stil/ preseni - in director's own words, "the
presence and absence of love, the longing for love, love 's lies, love
that is deformed and love that is our so/e chance of survival". The filrr
mother-claughter relotionship springs from Bergman 's feeling that this i:
a subject neglected by both literafure and the cinema, but af the core
of the piece of choice - as experienced by a woman who put her
career as a concerf pianisf before her ch i/dren. The script is largely a
duologue between mother and daughter and alter a mellow opening
promising reflection rather than dissension, the bittemess seems
occasionally confrived. The usual Bergman longueurs are undeniably
preseni but the overwhelming compassian for human frailty expressea
here compe/s a /ike generosity in the viewer. There is also a disfincfivı
mood, un/ike that of any other Bergman film, and the aciing alone
makes ifs thoughtfulness absorbing. Liv Ullmann is a greaf acfress und
Bergman's direcfion, and lngrid Bergman, in her nafive tongue,
emphasises how rare/y her American films allawed her fo display the
full exfenf of her talenf. Sven Nykvisf photography is peerless as usual
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apon yönetmen. 23 Mart 1 9 1 0'da Tokyo'da doğdu. Dohusha
Batı Resim Sanatı Okulun'da okudu. 20'Ii yılların sonunda yaşa
mını ressam olarak kazanmaya çalıştı ve popüler dergilere
resimler çizdi. 26 yaşında Toho film şirketine yönetmen yardı mcısı
olarak katıldı . 1 943 yılında, senaryosu da kendine ait olan "Sugata
Sanshiro 1 judo Destanı" adlı ilk filmini gerçekleştirmesine izin verile
ne değin senaryolar yazdı. Daha sonraki yedi yıl boyunca yaptığı on
film Japonya'da tanınmasını sağladı; ve 1 950'de yönettiği RAŞO
MON, 1 95 1 Venedik Film Festivali'nde Büyük Odül kazanarak onu
Batı dünyasına tanıttı. Daha sonraki yıllarda, Yabancı Dilde En Iyi
Film dalında aldığı Oscar ödülü ve 1 975 te gerçekleştirdiği Sibirya
epiği "Dersu Uzala" ile Moskova Festivalinde kazandığı Büyük Odül
ve kazandığı d_iğer ödüllerle uluslararası ünü pekişti . 1 980'de Can
nes'da Büyük Odül kazanan "Kagemusha 1 Savaşçının Gölgesi" nin
dağıtımını 20th Century Fax'un üstlenmesiyle, ilk kez bir japon filmi,
dev bir Hollywood şirketi tarafından dünya çapında bir dağıtıma
ulaşmış oldu. Bergman ve Antaniani gibi, Kurosawa da, kendi senar
yosu, kendi çekimi ve ker.ıdi kurgusuyla yapıtlar veren gerçek bir sine
ma yaratıcısıdır.
japonya' nın, tartışmasız en ünlü film yönetmeni Akira Kurosawa ülke
sinin sinemasını dünyaya RAŞOMON ile tanıttı. Bu özgün yapıt dün
yayı şaşkınlığa uğratarak sarstığında, Kurosawa kendi ülkesinde ünü
nü senarist-yönetmen olarak çoktan perçinlemişti. Altı yıllık yönetmen
asistanlığı eğitimini Toho Stüdyoları'nda, hem küçük komedi filmleri,
hem de zengin savaş epiklerinin usta yönetmeni Kajiro Yamamato'
nun yanında tamamlamıştı. filmleri ticari açıdan öylesine boşarılıydı
ki, Kurosawa meslek yaşam� boyunca, gerek bütçe açısından, gerek
se sürekli ertelenen çekim programlarını onayiatmak bakımından,
yapımedarının sonsuz desteğini gördü ve kendi yazmadığı, insiyatifi
dışında kalacak hiçbir projeyle çalışmak zorunda kalmadı.
Amerika ve Avrupo'da giderek artan popülerliğinin büyük kısmını,
"jidai-geki 1 Dönem Filmleri" nin bir alt kategorisini oluşturan "cham
bora 1 Kılıç Döğüşü" filmlerine borçludur; bu canlı, vurdu kırdılı kos
türnlü dramoların Kovboy filmlerine olan benzerliği, filmlerinin birkaçı
nın Western formunda yeniden çekilmesine yol açtı: "Shichinin no
Samurai 1 Yedi Samuray" 1 1 954) "The Magnificent Seven 1 Yedi
Silôhşörler" 1 1 960) adı altında; "Yojimbo 1 Şövalyenin Fedaisi"
1 1 96 1 ), "Per un pugno di daliari 1 Birkaç Dolar Için" 1 1 964) adı
altında, ve bir "chambora" filmi olmasa da, başka bir "jidai-geki" fil
mi olan RAŞOMON, "The Outrage" 1 1 964) adı altında çevrildiler.
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aponese director. Bom in Tokyo, 2 3 March 1 9 1 O. He studiı
at Doshusha School of Western Painting. In the Iate Twenties
he attempted to make living as painter and did illustrations fe
popu/ar magazines. He joined the Toho film company as an assis
lani director at the age of twenty-six. He o/so worked as a scriptwn
ter before being allawed to direct his first film, "Sugata Sanshiro"
{ 1 943), from his own script. The ten films he made during the next
seven years established him in japon; and RASHOMON { 1 950),
which won the Grand Prix at Venice in 1 95 1 , introduced him to thı
West. His international reputation has broodened over the years w,
numerous citations, including an Academy Award for Best Foreign
Language Film and the Grand Prize at the Moscow Festival for his
1 975 Siberian epic "Dersu Uzala". When 20th Century-Fax distril:
ted his 1 980 Cannes Grand Prize winner, "Kagemusha", it was thı
first time a japanese film achieved world-wide circulation through o
Hollywood major. Like Bergman and Antonioni, Kurosawa is the tru
"auteur" of his fi/ms - he sets up his own shots, does his own editinı;;
and writes his own scripts.
Unquestionablyjapon 's best-known film director, Akira Kurosawa
introduced his country's cinema to the world with RASHOMON. Bt
at the time this original work took the world by surprise, Kurosawa
was already fully established as a writer-director in his own country
He had received his six-year assistant directors training at the Toho
Studios under the redoubtable Kajiro Yamamoto, director of both
low-buget comedies and vast war epics. His fi/ms were so successf
commercially that Kurosawa would, until late in his career, receive '
free creative hand from his producers, ever-increasing budgets and
extended schedules, and never would be subjected to a project the
was not of his own inifiatian and his own writing.
His continuing popularity in the US and Europe is founded essential
on his "chambora" {sword-fight) fi/ms, o sub-category of "jidai-geki"
{period films); the affinity of these lively, bottle-centred, costume dra·
mas to the Western has /ed to several being remade in Western
form: "Shichinin no Samura i 1 The Seven Samura i" { 1 954) as "The
Magnificent Seven " { 1 960), "Yojimbo" { 1 96 1 ) as "Per un pugno d,
dollari 1 For a Fistful of Dollars" { 1 964), and RASHOMON, thoug1
not a "chambora" film but anather "jidai-geki", as "The Outrage"
{ 1 964). "Kakushi Taride No San Akunin 1 The Hidden Fortress"
{ 1 958) and "Tsuboki Sanjuro 1 Sanjuro" { 1 962), two other outstan
ding examples of the genre, show Kurosawa at his story-telling besi
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"Kakushi Teride No San Akunin 1 Gizli Kale" ( 1 95 8 ) ve "Tsuboki
Sanjuro 1 Sanjuro" ( 1 962), görsel ihtişam ve ineelikle ortamdan ola
bildiğince yararlanorak bozan epik boyutlarına ulaşan, alaycı ve
sevecen bir nükte anlayışı ile Kurosawa'nın mükemmel anlatımını ser
g ilediği aynı türün diğer çarpıcı örnekleridir. Ancak Kurosawa "jidai
geki"yi, basit hareketli bir türden bir sanat biçimine yüceitmeyi başar
mıştır. Çağdaş temaların, özellikle sosyal adaletsizliğin işlendiği "gen
dai-geki 1 Çağdaş Yaşam" filmleri Kurosawa'nın yapıtlarının bir boş
ka yönünü oluşturur. Bu türdeki filmierin en güzel örnekleri, Kurosawa
filmleri arasında en iyilerinden biri sayılan IKURU 1 YAŞAJvi.AK ve ilk
renkli filmi 1 970 yapımı "Dodesukaden"dir.
Kurosawa daima senaryonun önemini vurgulamış, ve filmlerinin çoğu
nu kendi özgün fikirlerine dayamıştır. Japonya bağlamında Kuroso
wc'nın en büyük başarısı, kültüre bağımlı olmayan bir anlatım tekniği
ni içten gelen bir doğallıkla yakalamış olması, ve Klasik Batı Edebiya
tını beyazperdeye aktarma yeteneğidir. Kurosawa'dan başka hiçbir
Japon yönetmen, Dostoyevski'nin "Budala"sını ("Hokuchi"); Gorki'nin
"Ayaktokımı Arasında"sını ("Donzoko"); ya da Shakespeare'in "Mac
beth"ini (KUMONOSU�O 1 KANLI TAHT) ve "Kral lear"ini ("Ran")
Japon ortamına taşımaya cesaret edemezdi. Yönetmen, aynı zaman
da, Japon Kabuki tiyatrosundan eserleri ("Kaplanın Kuyruğuna Basan
Adamlar"), ve Noh sahne tekniği ve müziğini KUMONOSU�O 1
KANLI TAHT ve "Kagemusha 1 Savaşçının Gölgesi" ni uyarlamıştır.
Tıpkı beğendiği ve örnek aldığı Jean Renoir, John Ford ve Kenji Mizo
guchi g ibi yönetmenleri izleyerek eserlerinde film dünyasının tüm
yapıtlarından, edebiyat ve müzikten esinlenmiştir. Ancak, büyük yapıt
larından IKURU 1 YAŞAJvi.AK ve "Yedi Samuray" filmlerinin tümüyle
özgün senaryoları Kurosawa'nın doğal anlatım yeteneğini ve tür,
dönem ve milliyet sınırlarını aşan hümanist inançlarını açıkça ortaya
koymaktadır.
Kamera ve kurgu, Kurosawa filmlerinde büyük önem taşır: görüntüyü
her açıdan yakalayabilmek amacıyla aynı anda birkaç kameranın
birden kullanılması; malzemenin etkin biçimde kaynaştırılması; yapıla
rın karşıtlığı; izleyicinin uzun çekimlerle yer değiştiren birbiri ardına
eklenmiş çarpıcı görüntülerin bombordmanına tutulması, ilk yapıtların
da bile görülen biçimsel özelliklerdir. Kurosawa'nın özel kontrotı, ve
filmlerinin gişe başarısı, kendisine japonya'da daha az yetenekli hiç
bir yönetmene tanınmayacak yaratıcı olanaklar sağladı . Sonuç ola
rak Kurosawa birçok teknik yeniliğin de öncülüğünü yaptı. "Yedi
Samuray"daki şiddetli yağmuru ve sıçrayan çamurları görüntüiediği
ünlü son savaş sahnesinde ilk kez tele-objektif ve birkaç kamera kul
landı . 1 95 8 Sa mu ray klasiği "Gizli Kale"de Japonya'da ilk kez geniş
ekran kullanan yine oydu. Kurosawa'nın karakteristik teknik özellikle
rinden birisi de her yapımda aynı ekip_ya da grupla çalışmaya dayo
nan tipik Japon stüdyo uygulamasıdır. Orneğin, sürekli olarak görüntü
yönetmeni Asakozu Nakai ve besteci Fumio Hoyasaka ile çalışmıştır.
Kurosawo'nın gurubu oyuncuları da içeren bir aileye dönüşmüştür.
Özel repertuar topluluğunun en önde gelen isimlerinden Mifune ve
Shimura, yaşam boyu süreli stüdyo kontratları sayesinde, aylar boyun
ca uzayıp giden Kurosawa yapımlarında çalışma olanağı bulmuş ve
yönetmeni oyunculuk açısından asla hayal kırıklığına uğratmamışlar
dır.

FiLMLERi / FILMOGRAPHY
1 943
1 944
1 945

1 946
1 947
1 948
1 949
1 950
1 95 1
1 95 2

Sugata Sanshiro / judo Saga / judo Destanı
lchiban Utsukushiku / The Most Beautiful / En Güzel
Zoku Sugata Sanshiro / judo Saga - Port 2 /
judo Destanı · 2. Bölüm
Toro no o o Fumu Otokotochi/Men Who Tread on the Tiger's Tail
Kaplanın Kuyruğuna Basan Adamlar
Wogo Seishun Ni Kuinoshi / No Regrets for Our Youth /
Gençliğimize Yanmıyoruz
Subarashiki Nichiyobi / One Wonderful Sunday /
Şahone Bir Pazar
Yoidore Tenshi / Drunken Angel / Sorhoş Melek
Shizukonoru Keno / The Ouiet Duel / Sessiz Düello
Noro lnu / Stray Dog / Sokak Köpeği
Shubun / Seandal / Skandal
Roshomon / Raşomon
Hakuchi / The ldiot / Budala
lkiru / living / Yaşamak

extrocting every possible advantage from the medium with visual ele
gonce and refinement, sametimes reaching epic proportions, and
with a persislenf sense of mocking and affectionate humour. But
Kurosawa had succeeded in elevoling the "jidai-geki" from a simple
aciian genre to an art form. Treatment of modern themes, mainly of
social injustice in "gendai·geki" (contemporary life) films is anather
aspect of Kurosawa's work, better represented with IKIRU, which
must ran k among his finest films, and "Dodesukaden " ( 1 970), his first
co/or film.
Kurosawa has always emphasized the importance of the script, and
most of his films have been based on his own original ideas. Per
haps most start/ing of Kurosawa's achievements in a japonese can
text, however, have been his innale grasp of a story teliing technique
that is not culture bound, and his Flair fat adapting Western classical
literature to the screen. No other japonese director would have
dared to set Dostoyevski's "ldiot" ("Hakuchi"), Gorki's "Lower Depths"
{"Donzoko") or Shakespeare 's "Macbeth " (KUMONOSU:}O) AND
"King Leor" ("Ran ") in japon. But he alsa adapted works From the
)aponese Kabuki theater ("Men Who Tread on the Tiger's Tail") and
used Noh staging techniques and music in both KUMONOSU:}O
and "Kagemusha". Like his counterports and most admired models,
jean Renoir, john Ford and Kenji Mizoguchi, Kurosawa has taken his
cinematic inspirations from the full store of world film, literature and
music. And yel the completely original screenplays of his twa grea
test films, IKIRU and "The Seven Samura i", reveal that his natural
story-telling ability and humenistic convictions transcend all limitations
of genre, period and nationality.
Not less important to Kurosawa's films are the camerawork and edi
ting: the use of several cameras simultaneously to exploit every view
point; the drastic poring of material; the canirasting of textures; the
bombardment of the spectator with a succession of flashing images
alternaling with the use of extended takes, are stylistic features that
can be traced from his earliest work. Kurosawa's own studio contract
and cansisieni box-office record enabled him to exercise creativity
never permitted fesser talents in )apan. Kurosawa was responsible for
numerous technical innovations as a result. He pioneered the use of
long fenses and multiple cameras in the famous fina/ batlle scenes in
the driving rain and splashing mud of "The Seven Samurai". His was
the first used widescreen in japon in the 1 958 samura i entertainment
dassic "Hidden Fortress ". Part of Kurosawa's characteristic technique
is the typical japanese studio practice of using the same crew or
"group" on each production. He consistently worked with cinematog
rapher Asakozu Nakai and composer Fumio Hayasaka, for examp
le. Kurosawa's group became a kind of family that extended to
actors as well. Mifune and Shimura were the most prominent names
of the virtual private repertory company that through lifetime studio
contracts could survive protracted months of production on a Kurosa
wa film and so assured Kurosawa of getiing the performance he
wanted every time.

1 954
1 955
1 957
1 95 8
1 960
1 96 1
1 962
1 963
1 965
1 970
1 975
1 980
1 985
1 990
1 99 1

Shichinin No Samurai / Seven Samurai / Yedi Samuray
Ikimono No Kiroku / 1 live in Feor / Korku Içinde Yaşıyorum
Kumonosu-io / The Throne of Blood / Kanlı Taht
Donzoko 1 The lower Depths / Ayaktokımı Arasında
Kakushi Teride No San Akunin / The Hidden Fortress / Gizli Kale
Worui Yatsu Hodo Yoku Nemuru / The Bad Sleep Well /
Kötüler Rahat Uyur
Yojimba / The Kni g ht's Bodyguord / $övalyenin Fedaisi
Tsubaki Son j uro / Sanjuro
Tengoku To jigoku / High and low /
Cennet ve Cehennem arasında
Akohige / Red Beard / Kızıl Sakol
Dodesukoden / Dodeskoden
Dersu Uzolo
Kogemusha / Sovoşçının Gölgesi
Ran
Dreams / Düşler
Rhopsody in August / Ağustos'ta Rapsodi
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SARHOS MELEK
YOIDORE TENSHI

DRUNKEN ANGEL

Yönelmen/Diraclor: Akira Kurosawa Senaryo/Screenplay: Akiro Kurosawa & Keinosuke Uegusa GöriiniO Y&ı./Cineınatogrcıphy: Takeo lto
Kurgu/Eclitıor: Akira Kurosawa Müzik/Musıc: Fumio Hayasaka Oyuncular/Cast: Takashi Shimura , Toshiro Mifune, Reisaburo Yamamoto,
Chieko Nakakita, Michiyo Kogure Yapımc:ı/Producer: Shop ro Motoki Yapım/Production Co.: Toho Dünya Hakları/Ccport Agent: Beta Film;
Belasir ı , 8043 Unterföhring, GERMANY, Phone: 89 95 08 80 Tlx: 523 22 40 Kaynak / Film Source: japon Film Library Council; 5 rue
Daguerre, 93 1 1 O Rosny-sous·Bois, FRANCE; Phone: 33 ı 48 94 68 1 9; Fax: 33 1 48 94 33 07
ı 948 1 35 mm. 1 Siyah - Beyaz (B&W) 1 98'

urosawa'nın sinema kariyerinin ilk yıllarının kilit yapıtlarından biri
olan ve Japonya'da büyük başarı kazanan SARHOŞ MELEK,
aynı zamanda, yönetmenin gözde oyuncusu Toshiro Milune'yle
gerçekleştirdiği ilk lilmdir. Film, alkolik bir doktorun, suç ve selaletin kol
gezdi ği bir mahalleye bir parça ışık gelirmek, ve veremli bir gangsteri ruh
sal ve fiziksel olarak kurtarmak adına gösıerdiği israrlı ve baş çoooların
öyküsünü anlatır.
Kurosawo'nın ı 947- ı 952 yılları arasında gerçekleştirdiği filmler bağla
mında tartışılabilecek Jopon Neorealizmi, sıradon insanların başından
geçen olayların irdelenmesinden, SARHOŞ MELEK'teki gibi, gerideki
lonun dokunaklı , yerel toplumsal problemlerle doldurulmosından, YAŞA
MAK'taki gibi sosyo-psikolojik incelemelere yer verilmesine kadar, !talyan
Neorealizmine paralel bir gelişme göslermiştir. O dönemde Japonların
Avrupa lı sinem.acılorla hiçbir ilişkisi olmadığ ından, Kurosowa'nın filmleri
nin dokusuyla !talyan filmlerinin dokusu, aslında pek benzerlik göstermez.
Aralarındaki rastlantısol benzerlikler, 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra,
çıkış noktası olarak günlük gerçekliği değ iştirerek kullanan ve pek çok
ülkede gelişen benzer manevi eğ ilimlerden kaynaklanmaktadır. Ne var ki,
SARHOŞ MELEK' i yalnızca yerel sorunları sadakalle yansıtması açısından
değerlendirmek ciddi bir yanılgı olur. Gerçekliği yansıtan bir film olarak
Japon sineması için büyük bir önem taşıyan SARHOŞ MELEK, yaratıcısı
için çok farklı bir anlam taşımaktaydı: Kurosawa, ilk kez bu lilmde düşün
celerini tam olarak ifade edebilmişti. Aynı zamanda, bu film yapısal açı
don yönetmenin gelecekte yapacağı tüm çalışmaların tipik bir örneğiydi .
Dinamizmi, lirizmi, sükunet ve şiddelin kontrostı, şiirsel inceliğ i ve kasvetli
natüralizmiyle olgun Kurosawa, SARHOŞ MELEK'in biçiminde ortoya
çıkar. Burada yönetmen, en yoğun etkiyi sağlamak için, ışığı, kamera açı
larını kendine özgü değişken bir biçimde kullanarak, yalnız siyah-beyaz
sinema tekniğine tam hakimiyetini değ il, aynı zamonda "Cuckoo Waltz"
sahnesinde, ölen gongsterin kasvetli hovasıylo copcanlı bir müziği bireira
do kullanarak, ilk kez, ses-görünlü ıezotını do başarıyla sergilemiştir. Yine
bu lilmde, Kurosowa filmlerinde çok rasılanon, usta-çırak ilişkisi tüm boyut
larıyla yansıtılmakto, !ilmin Irajik sonuna karşın, güçlü bir insancıl mesaj
verilmektedir. Mağrur, öfkeli gangsteri canlandıran Toshiro Milune'nin ve
yoygaracı, alkolik doktoru canlandıran Tokashi Shimura'nın etkileyici oyun·
culukları, Shimura'nın filmde değeri tartışma götürür kılovuzluğu ve kendi
ne öğ renci olarak seçtiği Mifune'nin zorlu gönülsüzlüğünün yarattı ğ ı gerili
min de yardımıyla, film usta-çırak ilişkisini derinlikle işler. Bu iki mükemmel
oyuncu, ı 940iarın ortalarından ı 9501erin ilk yıllarına kadar, "Yedi Somu
ray" da dahil olmak üzere, pek çok Kurosawa filminde, benzer zorlu ilişki
leri conlandırmışlardır.
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he key early work in Kurosawa 's film career, YOIDORE TENSHI
was a greof success in japon and Kurosawa's firsf film wilh his
favorife acfor Toshiro Mifune. The film tel/s the story of an aleaha
lic doctor who affempfs fo bring o ra y of light info o district of poverty
and erime and his repeated and useless affempls af the spirifual and
physical salvolian of o tubercular gangster.
The japanese Neareolism - which can be discussed in the cantext of
Kurosawa's films of the period 1 947- 1 952 wenf through an evalutian
simi/ar fo that of /ta/ian Neorealism: from the recording of evenfs in the
lives of ordinary peaple, through the safuralion of the background with
touchy topical social p roblems in YOIDORE TENSHI, fo the sociopsych<
logical analyses of "/kiru ". The similarifies between the texture of Kurosa·
wa's &lms and the /ta/ian films are not, as o matter of fact, familial, since
the japanese had af that time no caniacts af all with European film
makers. The coincidences stem simply from the new spirifual tendencies
that developed simultaneausly in many counfries ;usf after WW2 and
which used Iransformed everyday reality as their starting poinf. Yel if
would be o serious misunderstanding of YOIDORE TENSHI fo consider ,
only from the poinf of view of fidelity in reflecfing topical problems. This
film was indeed of greof importance for the japanese cinema as o sign
posl fo reality, bul for ifs ereotor if reolly meanf something quife diHerent:
was his firsf intellectually full stafemenf, and af the same time, in ifs formc
aspecl, o film quife represenfafive of his who/e oeuvre.
The mafure Kurosawa appears in the style of YOIDORE TENSHI with his
dynamism and lyricism, canirasis of calm and violence, poetic subtlety
and severe nafuralism. Here the director displays not only o full comman
of black-ond-white filmmaking techniq ue with his characterisfic variety of
pacıng, lıg htıng and camera angles for maxımum edıtorıal effect, but hiı
firsf use ofsound-image counferpoinfs in the "Cuckoo Waltz" scene whe
the lively music canirasis with the dying gangster's dark mood. Here foo
the firsf fu/1-b/own appearance of the typical Kurosawan master-disciple
relationship and here is the overriding humanilarian message despile o
frag ic oufcome fo the sfory. The master-disciple ro/es assume greof dep th
in the blusfery alcoholic doctor played by Takashi Shimura opposife the
vain, hotheoded young gangster played by Toshiro Mifune, through the
fension generated by Shimura's quesfionable worthiness as o menfor ane
Mifune 's violenf unwillingness as o pupil. These two excellenf actors
would recreate simi/ar testy relationships in numerous Kurosawa films froı
the Iate 1 940s through the mid- 1 950s, including the all-time dassic "Thı
Seven Samurai".

T

·

GENÇ BiR SAMURAY: AKiRA KUROSAWA

JAPONYA

A YOUNG SAMURAI: AK/RA KUROSAWA

JAPAN

RASOMON
RASHOMON

Yönetmen/Director: Akira Kurosawa Sena!)O/&:r-1�: Shinobu Hashimoto & Akira Kurosawa, from two stories '�Rashomon" and "In a Grove"
1
f;y Ryunosuke Akutagawa Görüntü Yön./Cınematography: Kazuo Miyagawa Kurgu/Editor: Akira Kurosawa MüziKtMusic:
Fumio Hayasaka
uyuncular/Cast: Toshiro Mifune, Masa_yuki Mori, Machil<o Kyo, Takashi Shimura, Minoru Chiaki, Kichijiro Ueda Yapımcı/Producer: Masaichi
Nagata Ycıpım/Production Co.: Daiei Dünya Haldarı/Eıcport Agent: Beta Film; Betastr ı , 8043 Unterföhring, GERMANY, Phone 89 95 08 80
Tlx: 52 3 22 40 Kaynak / Film Souraı: japon Film Library Council; 5 rue Daguerre, 93 ı ı O Rosny-sous-Bois, FRANCE; Phone 33 ı 48 94 68
ı 9; Fax 33 ı 48 <14 33 07
ı 950 1 35 mm. 1 Siyah - Beyaz IB&W) 1 88'
200 yıl önce, japonya: iç savaş ve kıtlık zamanı. Biri oduncu,
apan, 1 200 years ago: a time of civil war and famine. Three
biri hizmetkor, di�eri Budist rohibi üç adam bordakton boşonır
men - a waodcutter, a servant and a Buddhist priest - shelter
cosıno yağan yogmurdon korunmak için yıkık şehir kopısının
from torrential rain under a ruined city gate. The woodcutter
altına sığınırlor. Oduncu ormondo asil bir adamın cesedini nasıl bul
ribes how he found the body of a nob 1eman in the wood. Then
duğunu anlatır. Sonra olup biteni n dört ayrı yorumu verilir. Dillere des
we are given four different versions of what had happened. Tajoma
ton olmuş eşkiyo Tojomoru yokolanmış ve bu adamı öldürerek korısı
ru, the notorious bondit, was arrested and canfessed to the murder of
no tecavüz ettiğini itiraf etmiştir. Onlarla ormondo nasıl korşılaştığını,
the man and the rape of his wife. He tel/s how he met them in the
kodının güzelligi karşısında aklının nasıl başından gittiğini, kocasını
forest, was inf/amed by the wife's beauty and raped her having first
tied up her husband. A fterwords the woman insisted that she could
önce ağaca bağladıkton sonra kadına nasıl tecavüz ettiğini anlatır.
Daha sonra kadın, bu utoncıno tanık olon iki adamın biraen yaşamo
not beor the thought of two men being alive who witnessed her sha
sına tahammül edemeyeceğini söylemiş, bunun üzerine yapılan düel
me. In the ensuing duel Tajomaru kilfeCI the husbond. The wife's story
lodo Tojomoru kodının kocasını öldürmüştür. Kodının öyküsü ise daha
is different. After Tajomaru raped her, she freed her husband. When
farklıdır: Tojomoru ono tecavüz ettikten sonra kadın kocasını kurtar
he treated her with contempt, she kil/ed him and then fainted. The
dead samurai conveys his evidence through a medium. After the
mıştır. Kocası kendisini aşağılayıneo dayanamam ış ve onu öldürdük
ten sonra bayılmıştır. Olü somuroy kendi öyküsünü bir başka biçimde
rape the wife begged Tajomaru to kil/ the husband. The bandit left
her, disgusted. She ran away while the nobleman kil/ed himself with
aktarır: tecavüze uğradıkton sonra karısı, hayduto yolvarorak kocasını
a dagger. Fina/Iy the woodcutter tel/s his story. The husband was a
öldürmesini ister. Haydut nefret içinde kodını terkeder. Kadın kaçar
ken asil adam do kendini honçerleyerek intihar eder. En sonunda
cowarCi, and the wife gooded the two men to a fight in which he
oduncu kendi öyküsünü anlatır: kodının kocası bir korkaktır ve kadın
met his death. But it later becomes cleor that the woodcutter has sto
iki adamı dövüşmeye teşvik eder. Bu dövüşte kocası ölür. Ama sonuç
len the wife's dagger .
to oduncunun kodının hançerini çaldığı ortoya çıkar. . .
Based on two short stories, RASHOMON examines four conflicting
Iki kısa öyküye dayanan RA$0MON, aynı suçun dört çelişkili oma
yet equally credible accounts of the same erime in a brilliant cinema
aynı derecede inandırıcı ö_yküsüyle ve usta bir sinema diliyle gerçe
tic questioning of the nature of truth. lt was received as a revelation
ğin doğasını sorgular. ı 95 ı 'de Venedik Film Festivali'nde yeni bir
at the 1 95 1 Venice Film Festival and won the Golden Lion, virtually
keşif olarak görülen bu film Altın Aslan Odülü'nü kazanorakja pon
introducing the japanese cinema to the West. The film stil/ continues
sinemosını Batı'ya tonıtmıştı. Film hala dün'tanın her yerinde izleyiciler
to exert peculiar lascination over audiences all over the world. The
üzerinde büyüleyici bir etki yaratmaktadır. Bu filme özel bir önem ver
japanese themselves, who do not seem to rate the film particularly
mez gibi görünen japonlar, neden böl'lesine bir etki yarattığını do
highly, do not understand wh y it caused such a stir. In lact, RASHQ
MON is a superb alleg ory about failings and weaknesses of manpek onloyomamoktodırlor. Aslında RA:;,OMON insanoğlunun zayıflık
larını ve başarısızlıklarını ele olon muhteşem bir olegoriair; ve böyle
kind and such universa7 parab/es easily overcome their national set
evrensel gerçekler ulusol mekanı kolayca oşmaktadırlor. Film aynı
ting . lt o/so reflects a profound inte/leetual problem, the ambiguity to
zamanda, yoğun ancak anlaşılabilir bir sanat biçemiyle önemli bir
deline the reality, in mature yet accessible artistic form. "Human
beings are una b /e to be honest with themselves about themselves.
entellektüel sorunu "gerçek" kavramının tonımındaki belirsizliği yansı
They cannot ta/k about themselves without embellishing. This script
tır. "Insanlar kendilerine karşı, kendileriyle ilgili konularda dürüst ola
mıyorim Kendilerinden söz ederken olayları süslemeden duromıyor
portrays such human beings - the kind who cannot survive without lies
lor. Senoryom do böyle kişileri anlatıyor; kendilerini, gerçekte olduk
to make them feel they are better people than they really are. . . Ego
larındon daha iyi hissetmek için yolono başvurmaksızın yaşoyamo
ism is a sin the human being carries with him from birth; it is the most
yon kişileri . . Egoizm insanoğlunun doğumdan ölüme değin taşıdığı
difficult to redeeem", says Kurosawa. A work of passion, power and
beauty, RASHOMON is one of the masterpieces of modem cinema.
bir günahtır; hem de kurtulması en güç olanı", diyor Kurosowo. Tufku,
güç ve güzellikle örülmüş bir çalışma olon RA$0MON, çağdaş sine
monın ooşyopıtlorındon biridir.
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GENC BiR SAMURAY: AKiRA KUROSAWA

JAPONYA

A YOUNG SAMURAI: AK/RA KUROSAWA

JAPAN

YASAMAK

IKIRU

LIVJNG

Yörıetrnen/Direc:tor: Akira Kurosawa Sena ryo/Screen play: Shinobu Hashimoto, Hideo Oguni & Akira Kurosawa Görüntü Yön./
Cineınatography: Asaichi Nakai Kurgu/Editor: Akira Kurosawa Müzik/Music: Fumio Hayasaka Oyuncular/Cast: Takashi Shimura, Nobuo
Kaneko, Kyoko Seki, Miki Odagiri, Kamatari Fujiwara Yapırnc:ı/Producer: Shojiro Motoki Yapım/Production Co.: Toho Düi"')'' Haldan/Export
Agent: Bela Film; Betastr ı , 8043 Unterföhring, GERMANY, Phone: 89 95 08 80 Tlx: 523 22 40 Kaynak / Film Source: Japon Film Librory
Council; 5 rue Daguerre, 93 ı ı O Rosny-sous-Bois, FRANCE; Phone: 33 ı 48 94 68 ı 9; Fax 33 ı 48 94 33 07
ı 952 1 35 mm. 1 Siyah - Beyaz (B&W) 1 ı 30'
he grumpy Watanabe, an elderly civil servant, discovers that he
aşlı ve huysuz devlet memuru Watanabe mide kanserinin son
ıs _ın the termınal stages of gastrıc cancer. He has spent thirıy
safhalarını yaşamakta olduğunu öğrenir. Hayatının otuz yılını
years applying his seal to piles of documents at the ciıy office.
ofiste, dağlar kadar belgeyi mühürleyerek geçirmiştir. Geçmiş
Fragments of post memories lead the hero to the conclusion that his life
yaşamıyla ilgili bölük pörçük anılar orasında gezinirken, yaşamının ken
had been worth little to himseli and virtually nothing to other people.
di açısından pek değer taşımadığı, başkaları için ise tümüyle değersiz
He storts to spend his last months in search of o meaning to life: his
olduğu sonucuna ulaşır. Böylece kahramanımız, son aylarını değersiz
revaluation of his relationship with the son to whom his life has been
yaşamının anlamını arayarak geçirir: tüm yaşamını adadığı oğluyla iliş
devoted; his plunge into the hedonism of Tokyo's nightlife; his relations
kilerini, Tokyo gecelerinin sefih hayatına dalışını, aynı ofiste çalıştığı
hip with the young girl who used to work in his office; all of these
g enç bir kızla olan ilişkisini yeniden gözden geçirir ama tüm çabaları
attempts end in disillusionment. These failures set oH o moral impulse to
hayal kırıklığıyle sonuçlanır. Tüm bu başarısızlıklardan sonra ardında
leave something behind. Watanabe linally remembers o long-neglected
birşeyler bırakmaya karar verir. Sonunda, Watanabe uzun zamandır
petition, and overcoming bureaucratic obstacles, causes o sewage
unuttuğu bir dilekçeyi anımsor ve bürokratik engelleri aşmayı başararak
dump in o poor district of Tokyo to be turned into o children's playgro
Tokyo'nun fakir mahallelerinden birinde, lağım sularının aktığı bir alanı
und . .
çocuk parkı na dönüştürmeyi başarır. .
Akira Kurosawa's populariıy i n the West has been based primarily on
Akira Kurasawa'nın Batı'daki ünü öncelikle "jidai-geki 1 dönem filmle
his "jidai-geki" (period lilms). The "gendai-geki" (contemporory dra
ri" ne dayanır. "Gendai-geki 1 çağdaş dram" çalışmaları pek çok eleş
mas), despite the championship of many critics, have been relatively
tirmenin çabasına karşın dönem filmlerine oranla daha az dikkat çek
neglected. IKIRU, grown from everday life and steeped in the atmasp
miştir. Günlük yaşamdan alınan sıradan bir atmasierde gelişen, yine de
here of ordinariness and nevertheless achieving the dimensions of o
büyük bir hümanistik ahlaki eser boyutuna erişen YAŞAMAK, bu kuralın
great humanisi moraliıy play, is the major exception to this rule. This
tek önemli istisnasıdır. Bu "kendini tanıma" öyküsü Kurosawa'nın en
story of self-realization is among Kurosawa's finest and most penetrating
başarılı ve güçlü yapıtlarından biridir. YAŞAMAK filminin gördüğü
works. IKIRU's reputation rested initially on the seriousness of its subject,
büyük ilgi konusunun ciddiyetine, hümanizmine, içerdiği toplumsal eleş
its humanism, its social criticism, and the power and directness of its
tiriye, doğrudan ve güçlü bir biçimde duygulma seslenmesine dayan
emotional appeal. low-key photography and o fragmented narrative
maktadır. Fazla parlak olmayan görüntüler ve porçalanmış bir anlatımla
build up o mood of despair which is subtly transformed by the dogged
yaratılan umutsuzluk atmosferi, Kurosawa'nın gözde aktörlerinden,
idealism of the meek old man, played with touching simplicily by Takas
Takashi Shimura'nın dokunaklı bir sadelikle canlandırdığı aksi ihtiyarın
hi Shimura, one of Kurosawa's favourite actors. Kurosawa's point was
inatçı idealizmine dönüşür. Kurosawa, lilmde iki noktayı birden ele
double edged: o medilation on death, and o film reflecting contempo
almıştır: bir yanda ölüm üzerinde yoğunlaşan film, öte yandan da çağ
rory Japon. Kurosawa uses the old man's quest to illuminate the steriliıy
daş japonyayı yansıtır. Kurosawa yaşlı adamın arayışlarını kent yaşamı
of modern ciıy life, the erosion of family structures, and the abuses of
nın kısırlığını, değişen aile yapısını ve bürokratik devletin suistimalierini
bureaucratic government. "If you were like him, with only half o year to
yansıtmak için kullanmıştır. "Eğer onun gibi, önünüzde yaşanacak yal
live, what would you do?" The central question of IKIRU is literally
nızca yarım yılınız olsaydı ne yapardınız?" YAŞAMAK'ın kökünde yatan
asked by the doctor of his assistant in the course of the film, but it is the
bu soru lilmde yaşlı adamın doktoru tarafından dile getirilir. Ancak bu
film itself which answers. The moralist Kurosawa concludes that one
sarunun yanıtı, yine filmi n kendisinde gizlidir. Ahlakçı Kurosawa, kişinin
must seek greatness within one's own seli. This is an Existentialist conc
yüceliği yine kendi içinde araması gerektiği sonucuna vorıyor. Bu voro
lusion indeed: "A man is what he does." At the same time IKIRU seems
luşçu bir sonuç kuşkusuz: "Kişinin aynası yaptıklorıdır". YAŞAMAK aynı
the dearest assertian of Kurosawa's belief that progress can be achie
zamanda Kurosawa'nın, gelişimin ancak öncü bireylerin eylemleri ara
ved only through the actions of outstanding individuals.
cılığıyla sağlanacağı düşüncesinin de açık bir biçimde dile gelişi niteli
ğindedir.
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KUMONOSU-JO
THE THRONE OF BLOOD

Y&ıeımen/Dinıclıor: Akira Kurosawa SenarYO/Sc:re.ıplay; Shinobu Hashimoto, Ryuzo Kikushima, Hideo Oguni & Akira Kurosawa, based on the
play "Macbeth" by William Shakespeare Görüntü Yöi-ı./tineınaiiOgraphy: Asaichi Nakai Kurgu/Editıor: Akira Kurosawa Müzilc/Music: Masoru
Sato Otuncular/Cast: Toshiro Mifune, Isuzu Yamada, Takashi Shimura, Minoru Chiaki, Takarnoru Sasaki Yapımcı/Produaır: Shojiro Motoki &
Akira Kurosawa Yapım/Production Co.: Toho Dünya Haldarı/Eıcport Agent: Beta Film; Betastr 1 , 8043 Unterföhring, GERMANY, Phone: 89 95
08 80 Tlx: 523 22 40 Kavnak / Film Source: Japon Film library Council; 5 rue Daguerre, 93 1 1 O Rosny-sous-Bois, FRANCE; Phone: 33 1 48 94
68 1 9; Fax 33 1 48 94 � 3 07
1 957 1 35 mm. 1 Siyah - Beyaz (B&W) 1 l l O'
rtaçağda Japonya. Örümcekağı Ormanı'nın efendisi Tsuzuki'nin
apon in the Middle Ages. Two samurai, Washizu and Miki, who
emrinde görev yapan Washizu ve Miki adlarında iki samuray
are under the command of Tsuzuki, Lord of the Cobweb Forest,
yaşlı bir �adına rastlarlar. Bu kadın Washizu'nun günün birinde
meet an old woman who prop hesies that Washizu wi/1 one day
Orümcekağı Kalesi'ni yöneleceği, ondan sonra da yerini Miki'nin oğlunun
have command of Cobweb Castle, bul that Miki's son wi/1 succeed him.
alacağı kehanetinde bulunur. Washizu karısı Asaji'ye bu kehaneHen söz
When Washizu tel/s his wife Asaii about the prophecy, she tries to persu
eHiğinÔe, karısı onu Tsuzuki'yi öldürmesi için ikna elmeye çalışır. Ancak
ade him to murder Tsuzuki bul Washizu is reluctant, wanting to remain
Washizu bu eylemi gerçekleştirmek istemernekte ve efendisine sadık kal
/oya/ to his lord. Asaii insists that Miki wi/1 tel/ the old woman 's prophesies
mayı yeğlemekıedir. Miki'nin bu kehaneHen Tsuzuki'ye söz edeceğini ve
to Tsuzuki, fareing him to destroy Washizu. She suggests that Miki may
onu Washizu'yu yok etmeye zorlayacağını söyleyen Asaji ise bu konuda
have already betrayed him and at that moment the watch reports the
ısrarlıdır. HaNa belki de Miki'nin daha şimdiden ona ihanet eHiğini söyle
approach of soldiers. lt is, however, only Tsuzuki poring o private visit in
diği sırada, gözcü askerlerin yaklaştığı haberini verir. Aslında Tsuzuki bir
order to discuss strategy for the destruction of o riva . Later Washizu
rakibinden kurtulmak için likrini almak üzere Washizu'nun ziyaretine gel
mocks his wife for her unfounded suspicions, bul Asaii manages to revive
mektedir. Daha sonra Washizu, gerçekleşmeyen kuşkularından ötürü karı
his fears and outlines how he mig ht murder Tsuzuki. .
sıyla alay eder; ne var ki Asaji, kocasının korkularını canlandırmayı başa
KUMONOSU:IO is among the best cinematic adaptations of Shakespea
rarak Tsuzuki'yi nasıl öldüreceği ni anlatır ona . . .
re, who is one Kurosawa 's favorite authors. The savage 'Macbeth " functi
KANLI TAHT, Kurosawa'nın en gözde yazarlarından biri olan Shakespea
ons well in mediava/Japon and in his brilliant adaptation Kurosawa fol
re'in en iyi sinema uyarlamalarından biridir. Vahşi "Macbeth" Ortaçağ
lows the original with only minor differences, while introducing elemenis
Japonya'sına son derece uygun bir kişiliktir ve Kurosawa bu harika uyarla
of the Noh theatre, most prominent in the physical appearance and
masında, küçük ayrıntılar dışında, özgün öyküye tümüyle sadık kalırken,
movements of Isuzu Yamada in the Lady Macbeth / Asaii role, and in the
bir yandan da Noh tiyalrosu öğelerini (özellikle ve en belirgin biçimde
canception of the Witch. Kurosawa explained: ''This is o film in which 1
Lady Macbeth 1 Agaji rolündeki Isuzu Yemada'nın dış görünüşü ve
borrow most from Noh. Shakespeare 's dramas invite o comparison with
hareketlerinde, ve Cadı kavramında) eserine kalmıştır. Kurosawa şöyle
anlatıyor: "Bu lilmde Noh'ıan pek çok şeye yer verdim. Shakespeare'in
Noh and this is where 1 toak the stage design from, characterization, the
oyunu Nch'la kıyaslanmaya çok müsaiHi; bu bakımdan sahne düzenleme
style of direction. According to European theatrical conventions, the actor
sini, kişilendirmeyi ve yönetim biçemini ondan aldım. Avrupa tiyatro gele
combines the elemenis of his visian of the character in o uniform aciing
neklerine göre oyuncu kendi gqrüşünü yansıtan öğeleri canlandırdığı kişi
style. In Noh, on the other hand, the actor expresses himself through
likle belirli bir ıarzda birleştirir. Oıe yandan Noh'ta, dramatik anlatımı sağ
mask-Iike stylization known as "omote" to achieve o dramatica/Iy expressi
lamak için oyuncu kendisini "omote" dediğimiz maske-gibi stilizasyonlarla
ve result. "Omote" is the very opposite of acting, and each shot in this
ifade eder. "Omote" Avrupa geleneğinden tümüyle ayrılan bir oyunculuk
film corresponds precisely with one of its forms. " KUMONOSU:JO is o
geleneğidir ve bu filmdeki her sahne "omote"nin bir formuna tümüyle
superb, gloamy visian of o rain-swept universe of erime and despoir. For
uyar." KANLI TAHT, suç ve umulsuzluğun kapladığı bir evrenin mükemmel,
ma/Iy this is o very simple film - simple and hard, /ike the cruel world wit
karanlık bir görüntüsüdür. Yapısal açıôan son derece basit bir filmdir bu:
hout hope which it describes. Kurosawa reflected the clear-cut photog
yalın ama güç, tıpkı belimiediği umutsuz ve acımasız dünya gibi. Kurosa
raphy which recai/s )aponese ink drawings with splendid use of such visu
wa, sis, yağmur veya bir zırh pırıltısı g ibi görsel elekıleri olağanüstü bir
al eff
ects as fog, rain or shining armor. The grainy canirast of white misl
biçimde kullanarak, Japon kara mürekkep resimlerini anımsalan nel görün
over black soil together with the atmospheric treatment of forest and east/e
tüler elde eder. Siyah toprak üzerindeki beyaz sisin grenli kontraslıyla bir
ereale an eerie mood, while the prevalence of long shots, as well as
likte, atmosfer yaratacak biçimde görüntülenen kale ve orman ürkütücü bir
heightening the theatrical effect, makes the fina/ close-ups of Toshiro Mifu
hava sağlar. Bu arada, uzun çekimierin yoğunluğu, liyaıro elkisini güçlen
ne, his body bristling with arrows, all the more powerful.
dirmekte, aynı zamanda da Toshiro Milune'nin son sahnede oklarla deli
nen vücudunu gösteren yakın-plan çekimlerini çok daha güçlü kılmaktadır.
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Son zaman larda g öreb i ldiğim (ya da, daha doğru b i r
deyişle, göremediğim) kadarıyla sinema al �nında da b i r
otanak zorlaması seziliyor. Sınırsız teknoloıık olanaklarla
çeki l m iş sayısızfelaket filmi, bir "f� lakete·:. doğru gittiğimizi
_
sezd i riyor sanki, bir korku fılmı
gıbı. Butun o sıyah-beyaz
klasikler bilgisayarla "renkli" hale getiriliyor ya, bütün o
siyah-beyaz klasikieri n içindeki "sigara içilen" sahnelerin de
bilgisayarla ayıklan ı p "sigarasız" ve sağlıklı hale
getirileceğ ine dair
haberler dolaşıyor
ortalıkta. (Olabilir,
herşey m ü m kün de,
H u m p h rey Bogart ' ı
Casablanca'da sigarasız
düşünmekte b i raz
güçlük çekiyor i nsan .
Neyse ona da alışırız
herhalde . )
B i z , Arredamento
Dekorasyon olarak,
biraz "tutucu" bir çizgi
izliyor, m üthiş
olanaklarla çevrilen bu
"olağan üstü" filmlerden
çok, daha az teknoloj ik, ama belki biraz daha kal ıcı
olduğuna inandığımız film lerle onları n yaratıcıları n ı
"arkalamayı" tercih ediyoruz. Geçen yıl Jacques Tatı_ , ye ve
onun çarpıcı mekan an layışına eğilm iştik. � u yıl da, dah �
yaşarken klasikleşmiş -Japon S hakespeare ı- K_urosaY"a n ı n
4 yapıtının gösteri mine katkıda bulun uyoruz. Bıraz subıektıf
bir yaklaşı m belki, ama i l g i nç ve kalitel i olmak kayd ıyla
herşeye her sayısında yer veren bir derg i n i n , ara sıra bu
kadarcık öznel liğe hakkı olamaz m ı ?

Sinema ile otomobilin aynı yıllarda icadedilmesi acaba bir
rasiantı mıydı? I kisi de bel i rli tekniklerin gelişmesini
_
varsayıyord u: biri, ışığa d uyarlı maddelerle yapılan fılm
şeridi aracılığıyla "hareketli görüntü"nün; öteki, yanıcı
maddelerle çalışan içten patlamalı motor aracılığ ıyla
'dairesel hareket'in
elde edilmesin i . Sonra
işler hızla gelişti.
Ama yal nızca birer
"teknoloji" konusu mu
acaba, sinema da
otomobil de? (Bu
soruya da "Hayır"
demek istediğimiz belli
oluyor . . . ) I kisinin
kesiştiği noktaya
bakarsak, sinemanın
da otomobilin de çok
geniş bir dünya
bağlamının b i rer
parçası; çevrelerinde
yaşam biçimleri oluşmuş kültür ögeleri olduklarını
görürüz: Si nemada otomobıl ı n kullanılma_sı oyle� ıne
zeng i n bir çeşitlilik gösteriyor ki (işte lafı ısted ığ ımız
noktaya geti rd ik), km. Otomobilli Yaşam Dergısı_ ' nde yer
alan "Sinema Tarihinde Otomobil Gezintisi" başlıklı
konumuz, B I R", " I K I", "ÜÇ" ... d iye sürüp gidiyor.
(Şimdi acaba kaç tane si nema meraklısı okur kazandık,
km. 'ye? . . . )
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1

940 yılında Hollanda'nın Venlo kentinde doğdu. ı 963'te. A
vusturolya'ya değişimli öğrenci olarak geldi, Melbourne Uni
versitesi'nde öğrenim gördü ve ı 965'te bu ülkeye yerleşti .
Meslek yaşamına profesyonel fototoğralçı olarak başladı. Birçok kısa
metraj film ve belgeselden sonra ilk konulu uzun metraj filmini
ı 976'do yönetti . ı 98 ı yılında yaptığı LONELY HEARTS 1 YALNlZ
KALPLER'le ünü uluslararası sinema çevrelerine yayıldı . Daha sonra
yaptığı filmler ona Avustralya'nın en "kendine has" yönetmeni ünvanı
nı getirdi.
Paul Cox, diğer ülkelerde Avustralya'nın önde gelen film elçilerinden
biri olarak tanındığı halde ülkesinde sıradışı film yöntemleriyle şimşek
leri üzerine çekmiştir. Senaryolarını filmlerinin çekim aşamasında oluş
turan Cox, sahneleri yeniden çeker, atar, ya da yeniden yazar. Bazı
ları yöntemlerinin kuraldışı olduğunu iddia ederken, başkaları da, yö
netmeni, film ve yapım ekiplerini ortak bir çalışma içine çektiği için al
kışlamaktadırlar.
Cox filmleri, ilk gösterime çıktıklarında, ateşli eleştirel tartışmalara ne
den olurlar. Filmlerinin pekçoğunda, insan durumunu ve insanoğlunun
geçmişle olan bağlarını, kendine özgü bir biçimde _inceleyen yönet
men filmleriyle ilgili görüşlerini şöyle dile getiriyor: "Insanlar bana ni
çin politik filmler yapmadığımı soruyorlar. Oysa ben filmlerimin politik
olduğuna inanıyorum. Filmlerim insan durumu ve insan ruhunun derin
likleriyle ilg ili . Bu son derece güç bir iş. Insanların boy hedefi haline
geliyorsunuz ve size saldırıyorlar. Rahatsız olmak istenmiyorlar; bunu
çok iddialı buluyorlar. Insan durumunu yansıtan bir film, bir tehdit oluş
turuyor."
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llluminations 1 Aydınlanmalar
Inside Looking Out 1 içerden Dışarı Bakış
Kostas
Lonely Hearts 1 Yalnız Kalpler
Man of Flowers 1 Çiçek Adam
My First Wife 1 ilk Karım
Cactus 1 Kaktüs
Vincent
Isiand 1 Ada
Golden Braid 1 Altın Saç Örgüsü
A Woman's Tale 1 Bir Kadının Oyküsü

orn in Venlo, the Netherlonds in 1 940. He come to Austro
os on exchange student in 1 963, studied ot Melbourne Ur
versity and settled in this country in 1 965. He storted his o
reer os o stil/s photgropher and ofter mony short Films and docume
tories, he mode his first feoture film in 1 976. lt wos not until 1 98 1
with LONELY HEARTS, that he become known internotionolly. The
films he mode foter estoblished him os Austrolio 's most individuof fi
director.
Paul Cox has been hoiled overseos os one of Austrolio 's feading �
ombossodors, yet ot home his unorthodox filmmaking methods hm
offrocted same notoriety Preferring to script os he Films, Cox often
shoots, discords or re-writes scenes. Same peopfe cloim his metho
are unorthodox, yet others opploud him for his desire to invofve thı
crew and production team in o colfoborotive process.
Cox films invariobly generole heoted critica/ debote when they arı
refeosed. Most of his films reffects Cox's personolized explorotion
the human condition and man 's obsessions with the post. Cox can
ments: " People osk me, 'Why don't you moke politicol films?' 1 th,
my films are politicol. They dea/ with the human condition and try
penetrote the human psyche. That 's o very difficuft thing to do. Yot
become o torget and peopfe ottock you. They don 't wont to be di
turbed; they think it's foo orty. To moke o film obout the human co�
tion is o threot. "
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YALNlZ KALPLER
LONELY HEARTS

Yönelmen/Director: Paul Cox Senaryo/Scı..ıplay. Paul Cox & John Clarke G&iintü Yön./Cinematography: Yu ri Sokol Kurgu/Editor: Tim
Lewis Oyunc:ular/Cast: Wendy Hughes, Narman Koye, Jan Finlayson, Julia Bloke, Jonathan Hardy Yapımcı/Producer: John B. Murray & Phillip
Adams Yapım/Production Co.: Adams Packer Film Productions Dünya Haldan/Export Agent: Seawell Films, 45 Rue Pierre Charron 75008
Paris FRANCE; Phones: 720 1 873, 720 7265; Telex: 650024 F
1 98 1 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 95'

eter Thompson annesinin ölümünden sonra on iden yalnız başı
na kalır. Korkunç görünüşlü bir peruk takan elli yaşına yakın
bu adamın en büyük hissi bağlantısı küçük bir Alman köpeği
nedir. Varoluşunun gereksizliğinin acı bilincinde olarak bir serüvene a
tılmaya karar verir. Bir "yalnız kalpler" kulübüne gider ve "tanıştırıl
mak" için 50 Dolar öder. Kendisine oldukça genç ve güzel bir kadı
nın resmi gösterilir. Patricia'nın olgun bir erkek istediği konusunda ik
na olunca yeni bir peruğa bürünür. Peter gibi baskıcı bir ailenin kur
banı olan Potricia için de ilk buluşmaları biraz cesaret gerektirmekte
dir. Çok utangaç ve cinsel açıdan çekingen bir yapıda olan Potricia,
Peter'la ilişkiye girmeyi dener. Potricia, Peter'la beceriksiz ilk sevişme
denemesinde başarısız olmasından olumsuz etkilenir. Önceleri mutlu
luk duyan Peter, bu defa ızdırap ve umutsuzluğa düşer. Patricia, Pe
ter' ın açıklamasını dinlemeyi reddeder. Peter'ın bir fahişeyle kaba bir
ilişkisi olur, ardından yüzüne gözüne bulaştırdığı küçük bir dükkan hır
sızlığı teşebbüsü nedeniyle hapse düşer ve toplumsal aşağılanmaya
uğrar. .
YALNlZ KALPLER, yalın aniatımlı duygusal bir aşk öyküsü olmanın öte
sinde his ve gülmece yönü ağır basan bir film. Bu oldukça hassas öy
kü sergilediği ilişki kadar tuhaf ve modası geçmiş kabul edilebilir. Yö
netmen Cox, cinsel özgürlüğün modern toplum taralından kabul gör
düğü günümüzde, bağlanmaya ve ilişkiye karşı olan korkuları yüzün
den dünyadan önemli bakımlardan uzaklaşmış, yaşlanmakta olan iki
bakir insanın öyküsünü anlatmakta. Cox'un becerekli rehberliği eşli
ğinde, YALNlZ KALPLER aşkın bilinmeyen bölgesine ilk defa giren bir
kadının tüm endişe ve korkularını açığa çıkarır ve çoğu korkuları bi
zimkilere benzeyen çekingen bir çiltin inanılmaz derecede içten ve
sevimli bir portresini sergiler.

P

ith the death of his mother, Peter Thompson suddenly
confronts his loneliness. A few weeks off 50, he wears
an atrocious toupee and his ciasesi emotional affach
menl is to a dachshund. Pa infu/Iy aware of what he considers to be
the futility of his existence, he decides to embark upon an adventure.
He goes to a lonely heart's club and pays $50 for an "introduction ".
He is shown the photograph of a comparatively young and aliractive
woman. On being reassured that Patricia wants an o/der man, he in
vests in a new toupee. For Patricia, o/so a victim of a smothering fa
mily, their firsl meeting requires same courage. Painfully shy and se
xually inhibited, she embarks on a tentalive relationship with Peter.
She becomes traumatised by his firsl clumsy affempt at love-making.
Previously elated, Peter is now tormented and desperate. Patricia re
;ects his affempt to explain, he has a grolesque encounter with a
prostitule, and same clumsy shoplifting leads to his arrest and public
humiliation . .
LONELY HEARTS is a sensitive love story simply to/d, bul with a rich
vein of compassian and humour. This extremely genlle ta/e is as ec
cenlric and unfashionable as the relotionship il details. At a time
when sexual liberalian seems an accepted part of modern society,
Cox tel/s the story of lwo ageing virgins whose spinlerish fear of
commilmenl and cantaci mark them as humans who have withdrawn
in same key way from the world. Bul under Cox's deft guidance, LQ
NELY HEARTS unfolds all the doubts and fears of a woman entering
the unknown territory of love for the firsl time and lurns inlo an incre
dibly insightful and sympathetic portraif of a tim id couple whose fears
match many of our own.
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CICEK ADAM
MAN OF FLOWERS

Yönetmen/Director: Paul Cox Senaryo/Screenplay: Paul Cox & Bob Eli is Görüntü Yön./Cirıernatography: Yuri Sokol Kurgu/Editor: Tim Lew
Müzik/Music: Donizetti Oyuncular/Cast: Narman Key, Alyson Best, Chris Haywood, Sarah Walker, Werner Herzog Yapımcı/Praducer: Poı
Cox & jane Ballanlyne Yapım/Praduction Co.: Flowers International Dünya Haldarı/Export Agent: Seawell Films, 45 Rue Pierre Charron
75008 Paris FRANCE; Phones: 720 ı 873, 720 7265; Telex: 650024 F
ı 98 3 1 35 mm. 1 Renkli-colar 1 9 ı '
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harles Bremer, sanat kolleksiyonuyla bir başına yaşayan, yıllar
önce ölmüş annesine mektuplar yazan, çiçeklere büyük ilgi du
yan, zengin ve ortayaşlı saf bir adamdır. Adamın zenginliği
kendisine açık saçı k kartpostallar, egzotik çiçekler ve Lisa isimli bir
genç kız gibi egzantrik tutkularını gerçekleştirmesine imkan vermekte
dir. Her çarşamba, güzel bir model olan Lisa'yı muhteşem evine götü
rür ve Denizetti'nin "Lucia de Lammermoor"undan alınmış "Aşk Düeti"
eşliğinde kıza striptiz yaptırarok, rahat ve kontrollu temas dışı bir zevk
yaklaşımıyla tatmin olmak için ona para öder. Striptizin hemen ardın
dan borulu duvar orgunu çalorak kendi cinselliğinin özünü yakalama
ya çalışır fakat sonuç daha da büyük bir kayıp duygusudur. Minik çi
çeği Li sa, onu David ve jane adlı iki sanat öğrencisinin dünyasına
soktuğunda cinselliğin bilmediği yeni, düş gibi boyutla rını keşfeder;
fakat bunlar Charles' ın hassas dünyası için yeni tehditler oluşturacak
tır. .
ı 983 Chicago Film Festivali jüri Özel Ödülü'nü ve ı 983'te Avustral
ya Film Enstitüsü'nce Narman Kaye'e verilen En Iyi Aktör ödülünü ka
zanan ÇIÇEK ADAM sanat, delilik, yalnızlık ve cinsellik üzerine bir
yapıttır. Gerçekçilik ve fontazi arasında gidip gelen film heyecan veri
ci ve rahatsız edici bir görsel çekiciliğe de sahiptir. Paul Cox'un Hitc
hcockvari bir gerilim yarattığı bu erotik ve eğlenceli filmi seyircide tra
jik bir izienim bırakır. Insanın temel yalnızlığını yürekten gelen bir çığ
lık gibi yansıtmayı beceren yönetmen filmi hakkında şöyle diyor: "ÇI
ÇEK ADAM modern sanaıla geleneksel sanatın, modern aşkla gele
neksel aşkın, modern yaşamla geleneksel yaşamın çatışması üzerine
bir filmdir."
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har/es Bremer is o rich and naive middle-aged man who /iv
o/one with his art collection, writes daily Jetters to his long-c
ad mather and takes o passianale in teresi in flowers. His v.
olth allows him to indulge his obsessions in eccentric ways: collec
ting nauhgty pastcards, exotic flowers and o young gir/ named Lise
Each wednesday Charles takes Lisa, o beautiful artist's model, ta h
sumptuous house and pays her ta perform an elegant striptease to
the "Love Duet" from Donizeilis "Lucia de Lammermoor", in an at
tempt ta enjoy this comfortab/e - and controliab/e - approach to ple
sure withaut contact. By rushing off to play the pipe organ after the
strip, Charles tries to capture the soul of his sexuality bul only gene1
tes o greater sense of loss. When Lisa, his little flower, introduces h
to the world of David and Jane, two fellow art students, o dream-lil
parade of sexual rituals and game playing follow bul these are nol
but new threats to Charles ' delicafe world .
Winner of the jury Prize at the 1 983 Chicago Film Festival, and th
Best Actor Award for Narman Kaye at the 1 983 Australian Film h
tute Award, NıAN OF FLOWERS is o film about art, insanity, /one/i
ness and sex. lt is o visually compel/ing picture flickering between 1
alism and fantasy, exciting and disturbing. Paul Cox creates Hitc
hcock /ike tension in this erotic and rich/y amusing film which leave
o tragic afterglow. "NıAN OF FLOWERS is o film about the confro,
tatian between modern art and traditional art; between modern lov
and traditional love; between modern life and traditional life", say�
the director who has skilifu/Iy created it as o cry from the heart abo
man 's essential loneliness.
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ALTIN SAC ORGUSU
GOLDEN BRAID

�

Yönelmen/Diredor: Paul Cox Sencıryo/Scıoul Cox & Borry Dickins G&ilntO Y&ı./Cineınalogi"CXJhv: Nino Martinetti Kurgu/Editor:
Russell Hurley MOzik/Music: Fronçois Bemord
lar/Cast Chris Hoywood, Gosio Dobrowolsko, Paul c'hubb, Narman Kaye, Marian
Heothfield Yapımc:ı/Produaır: Paul Cox, Sanıhana Naidu & Paul Ammitziboll Yapım/Production Co.: Beyand Films Ltd., lllumination Films,
Australion Film Commission, Film Viciario Dünya Haldan/ExportAgent: Beyand Films Ltd., 53-55 Brisbone St., Surry Hills NSW 20 1 0,
Sydney, AUSTRALIA; Phone: 6 1 2 2 8 1 1 266; Fax: 6 1 2 28 1 1 1 53
1 990 1 35 mm. 1 Renkli-colar 1 9 1 '
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rta yaşlı, usta bir saat yapımcısı ve müzmin kolleksiyoncu
Bemard, antiko eşyalar kon.usundo do zevk sahibi bir adam
dır. Bir 1 8. Yüzyıl Venedik dalobı satın olon Bemord, dalo
bın gizli bir bölümünde saklı, muhteşem, altın renkli bir saç örgüsü bu
lur; bu örgüyle birlikte yüzyıllar ötesinden gelen eski ve hafif parfüm
kokusundon esrarengiz ruhun to kendisi yayılmaktadır sanki. Bu örgü,
bu çekmeceye ne zaman ve neden saklanmıştır acaba? Ardında na
sıl bir dram gizlidir? Ait olduğu bedenden geriye hiçbir şey kolmomış
ken bu saç örgüsünün böylesine mükemmel bir biçimde korunorak
bozulmadon kolması ne goriptir. Bu olağanüstü buluşu ve doğasında
ki eski olon herşeye duyduğu tutku Bemord'ı, saç örgüsüne karşı sap
lontıya dönüşen bir merakla, kendini tüketeceği gizemli bir dünyaya
sürükler. Duygularını sevgilisi Therese'le tartışamayan Bemord'ın sop
lantılorı, altın saç örgüsü çürüyüp avuçlarındon kaymaya başladığın
do bir sinir krizine dönüşür. . .
Avustralya'nın e n ilginç yaratıcı sinemacılorından biri olon Paul
Cox'un daha önceki yapıtlarında do izlenen zaman kavramı, anılar
ve geçici ilişkiler gibi sapiantı ve !emalar, yer yer Guy de Moupas
sont'ın kısa öyküsüne dayanan ALTIN SAÇ ORGUSU'nde de, kormo
şık ve etkileyici bir biçimde yer alır. Bu traji-komik öykü, Cox'un sürek
li ele aldığı yalnızlık, anılor, aşk, güven ve sanat objelerinin güzelliği
gibi temaların yanısıra, güçlü bir erotizm i ve beklenmedik anlarda
karşımıza çıkan güldürü öğelerini de içerirr. Yeteneğinin doruğundaki
yönetmen filmini "çılgınca, oma içten ve komik" diye tanımladıkton
sonra sonucu şöyle özetliyor: "kohramanların hayallerine, kendi ger
çeklerine ve kendilerine has davranış biçimlerine boyun eğdikleri ero
tik bir komedi. En sonunda birbirlerinin kolları orasında modası geç
miş bir mutluluğa ulaşıyorlor."

8

ernord, a middiEKJged expert clockmoker and inveterote col
lector, has o fine toste for all things ontique. When he purcho
ses o beoutiful 1 8th century Venetion cobinet, Bemord disco
vers o morve//ous broid of golden ho ir hidden in o seeret comport
ment; on o/most imperceptible perfume, so old, that it seems the
ghöst of itself emonotes from this weird relic. When and why had this
broid been hidden in that drower? Whot dromo lies behind the dis
covery? How stronge that this golden hoir is untouched and perfectly
intoct, when not o bit of the body whence it come remoins. Bemord 's
extroordinory find and his noturo/Iy obsessive behaviour lawards all
things of the post, thrusts him into o seeret world where he is cansu
med by o passian for the broid. Unob/e to discuss his feelings with
his passianale /over Therese, Bernord's obsession leods to o nervous
breokdown when the frogile broid begins to disintegrote and disop
peor from his grosp . .
One o f the best films from Austrolio's most interesting outeur, Paul
Cox, GOLDEN BRAID encomposses the themes and obsessions - ti
me, memory and tronsient human relotionships - of his eorlier work in
on intriguing and sametimes provocotive package loosely bosed on
o Guy de Moupossont short story. The recurrent Cox themes of lone
liness, memory, love, trust and the beouty of ort obiecls, plus occosi
onol moments of unexpected humour and powerful eroticism are pre
seni in this trogi-comic love story. At the height of his to/enis, director
Cox regords the film os "pretty mod, but ployed stroight and funny, "
describing the result os on "erotic comedy in which the protogonists
come to terms with their idiosyncrosies, their fontosies and their reoli
ties. Ultimotely they find old foshioned hoppiness in eoch other's
orms.
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BiR KADIN I N ÖYKÜSÜ
A WOMAN'S TALE

Yönetmen/Director: Paul Cox Senaryo/Screenplay: Paul Cox & Borry Dickins Görüntü Yön./Cinematography: Nino Martinetti Kurgu/Editor:
Russell Hurley Müzik/Music: Paul Grobowsky Oyıincular/Cast: Sheilo Floronce, Gosio Dobrowolsko, Normon Koye, Chris Hoywood
Yapımc:ı/PrOduc:er: Paul Cox & Sanıhana Noidu Yapım/Production Co.: Beyond Films limited; Beyond Films ltd., 53-55 Brisbone St , Surry Hills
NSW 20 ı O, Sydney, AUSTRALIA; Phone 6 ı 2 2 8 ı ı 266; Fax: 6 ı 2 2 8 ı ı ı 53 Dünya Hakları/Ccport Agent: llluminotion Films, ı Victorio
Avenue, Albert Park, Melbourne 3 206, AUSTRALIA; Phone: 03 690 5266; Fax: 03 696 5625; Telex: ı 5 ı 927 ilufil
ı 99 ı 1 35 mm. 1 Renkli-colar 1 94'
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ekseninci yaşgününe yoklaşan Mortho, keskin zekolı, neşeli,
modern ahlaki değerleri ve fikirleri tümüyle destekleyen, hayatı
iyi ve kötü yönleriyle tanımış, yüreği gencecik bu kadın, şimdi
sevgisini ve bilgeliğini, kendisini dinlemek isteyenlere sunmaya hazır
dır. Sürekli sigarasını tüttüren Mortho onılorıylo yaşamakta, savaş yıl
larını ve bir hava bombordmonı sırasında çocuğunun ölümünü onım
somoktodır. En yakın dostu ve müttefiki, mahallenin hemşiresi
Anno' dır. Dostluklarının kökeninde Anno'nın onun ateşli ve bağımsız
ruhunu onlaması ve desteklemesi yatmaktadır. Buna karşılık Mortho,
Anno'ya sevgisini sunmakta ve onun, evli erkek orkodoşıylo buluşmak
gizli ilişkisini sürdürebitmesi için, dairesini kullanmasına izin vermekte
dir. Dünyayı son derece çıkarcı ve kalpsiz bulan Mortho toplumda
yoşlıloro uygulanon kısıtlamolara boyun eğmez ve sevecen bir oloycı
lıklo bu sisteme savaş açar. Derken, bir arkadaşının ansızın ölümü
Morthe'yı derinden sorsor ve üzer; bunun üzerine oğlu, onu artık bir
yaşlılar evine yollama zamanının geldiğine karar verir. Oysa Mart
ho'nın başka planları vardır. .
Ünlü sinemacı Paul Cox'un bu son filmi, yoşlılıklo ilgili sorunları dürüst
lük, güç ve umutla ele alıyor. Her zaman olduğu gibi, bu kez de so
nuç mükemmeL Olağanüstü bir oyunc;uluklo süslenmiş ve son derece
güzel işlenmiş BIR KADININ OYKUSU yaşianma üzerine duyarlı ve
başkaidırıcı bir yapıt. Filmin esin kaynağı, Cox'un gözde oyuncusu
Sheilo Floronce; yaşlı kodının konserden ölmekte olduğunu öğrenen
yönetmen bu filmi çekmeye karar vermiş. Floronce'ın olağanüstü oyu
nu hepimiz için bir esin kaynağı niteliğinde. Insan ruhunun karmaşıklı
ğını ineelikle aydınlatan BiR KADININ ÖYKÜSÜ, bu filmi "tümüyle tat
min olduğu tek yapıt" olarak değerlendiren Cox'un, besbelli, sevgiyle
ürettiği bir eser.
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s she opproaches her BOth birthday, Martha, o woman wr
has remoined young at heart, sharp of mind, full of spirit
and in full support of modern ideas and mora/s, has seen tl
gaod and the bad in life, and now offers her /ove and wisdom to c
who are wi//ing to listen. Constantly puffing on cigorettes, Martha lı
ves on her memories, recai/ing the wor years and the death of her
ch i/d during o bombing ro id. Her closest o/Iy and comrede-in-orms
Anna, her district nurse. Their friendship is bosed on Anna s supparl
and understanding of Martha s fiercely independent spirit Martha,
return gives Anna her love and allows her to use her fiat for o discrı
et /ioison with the nurses married boyfriend. Finding the world far i(
cynical and heortless, Martha refuses to accept societys constraints
on growing old, and she fights the establishment with great humour
and compassion. Then, suddenly, the death of o close friend leave!
Martha confused and depressed, and her son decides its time for
her to be committed to o home for the aged. Naturally, Martha has
other plans . .
Acclaimed filmmaker Paul Coxs latest feature taekfes with honesty,
strength and hope the issues surraunding old age. As always wilh
Cox, the results are not short than spectacular A sensitive and chal
lenging film about growing old, A WOMAN'S TALE is beautifully
crafted with outstanding performances. Cox regu/or Sheila F/oroncE
inspired him to make the film when the director learned the old wo
men was dying of cancer. Her remarkable performance is an inspir
tion to us all. Filled with delicate insights into the complexity of the
human spirit, A WOMAN'S TALE is c/early o labour of love for Coı
who considers it "the only film he is completely satisfied with"
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BARBARA KOPPLE
FiLMLERi / FILMOGRAPHY

Winter Soldier 1 Kış Askeri
Harlan County, USA
Keeping On 1 Sürdürürken
No Nukes 1 Nükleere Hayır !co-director)
Hurricane lrene (HD video)
Civil Rights: The Struggle Continues
Insan Hakları : Mücadele Sürüyor (video)
l 990 Out of Darkness: The Mine Workers' Story
Karanlıktan: Maden Işçilerinin Oyküsü (co-director)
1 990 The Cutting Edge 1 Keskin Kenar
1 990 American Dream 1 Amerikan Rüyası

1 972
1 977
1 98 1
1 983
1 986
1 989

merika'nın en tanınmış belgesel sinemacılarından biridir. Son
yirmi yıldır sürekli film üretmektedir. lik filmi "Winter Soldier 1
Kış Askeri" ile Cannes Film Festivali'nde Eleştirmenler
Ödülü'nü kazandı. Bir Amerikan klosiği olarak kabul edilen ikinci
filmi HARLAN COUNTY, USA, En Iyi Uzun Metraj Belgesel dalında
Oscar ödülü kazandı ve yakın bir geçmişte Amerikan Parlamento
Arşivi, Library of Congress tarafındon yapılan oylama sonucunda,
bugüne değin yalnız yirmibeş başyapıtın kabul edildiği "Tescilli
Ulusal Filmler" arasına alınarak ulusal bir kültür serveti ilan edildi .
Geçen yıl son filmi AMERiKAN RÜYASI ile En iyi Uzun Metraj
Belgesel dalında ikinci kez Oscar ödülünü kazanan Kopple, aynı
filmle birçok film festivali tarafından da ödüllendirildi. Guggenhgeim
Memorial Foundation tarafından bilimsel araştırma bursuna da layık
görülen Kopple aynı zamanda Los Angeles Film Eleştirmenleri
Odülü'nün de sahibidir.
"Politik kişiliğim filmciliğimden önce geliyor sanırım. Benim yaptığım
işi yapabilmek için, herşeyden önce söylemek istediklerinizin sizi
karşıkonulmaz bir tutkuyla yönelmesi, bir itici güç oluşturması gerekir.
Eğer bu öğe, bu tutku olmasaydı karşılaştığım güçlüklere katlanamaz
dım. Politik inançlarınızın temelleri bu itici gücü ve devam etme
azminizi pekiştirir. Bu filmleri gerçekleştirmek için harcadığım zamanı,
ve bunun karşılığında yaşamdan ödediğim bedeli gördükten sonra
çok güçlü birşeyler olmalı kişiyi motive eden . . . Film yapmanın belki
de en güzel yanı, her izleyicinin salondon çıkarken yanında sizden
birşeyler götürmesi . . . Filmler etkili olabilir, birşeyler yapabilir. Belki
insanları değiştiremezler ama, en azından, duygu ve düşünceyi
harekete geçirebilirler. Işte bu herşeye değer", diyor Barbora Kopple.

A
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he is one of the best known documenfory filmmakers in the
USA. She has been making films for the post fwenty years.
Her first film, "Winfer Soldier'', won the Cannes Film Fesriva
Critic's Choice Aword. Her second film, HARLAN COUNTY, USA,
now considered on American Film classic, won an Oscar for Best
Feofure Documenfory and wos procficolly declored o national
freosure when if wos recently voted in by the American Librory of
Congress fo the National Film Registry which only includes 25
mosferpieces. Losf year Kopple received her second Acodemy
Aword in the cotegory of Best Feofure Documenfory for her losf Film
AMERICAN DREAM which won numerous prizes in mony film
fesfivols. Ms. Kopple has been oworded o fellowship by the
Guggenhgeim Memoriol Foundation, and is o/so the recipienf of o
Los Angeles Film Crifics Aword.
"1 think /'m o polificol person firsf and o filmmoker second. To do th
ki nd of work that 1 do, you have fo be driven by on ineredib/e
passian for the things you wonf fo soy. If that element, that passian
wosn 't there, 1 would be hord pressed fo do this kind of work. The
foundation of your own politicol beliefs odds fo the drive and the
perseveronce you need fo keep on going. To spend the kind of tim•
1 do on these films and fo see the to// if tokes on one :S life, there ho�
fo be something that s pawerful. . . One thing obout making films is
that everyone in the oudience brings something differenf owoy with
them . . . Films can have on impocf, they can do things. Moybe they
con'f change people but perhaps they can of leosf provoke people
fo think and feel. That is whot mokes if worth it", soys Borbora
Kopple.
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HARLAN COUNTY, USA

Yönetınen/Dinıclor: Barbara Ko pple Görüntü Yön./Cinematography: Hart Perry Kurgu/Eclitor: Barbara Kopple Müzik/Music: Hazel Dickens,
Merle Travis Yapımc:ı/Producer: Barbara Kopple Yapım/Production Co.: Ca bin C reek F ilms Dünya Haldarı/Export Agent: Ca bin Creek
Center for Work and Environ mental Studies; 58 East ı ı th Street, New York NY ı 0003 USA; Phone: ı -(2 ı 2)-533 7 ı 57; Fax: ı -(2 ı 2)-533

656 ı
ı 976 1 35 m m . 1 Ren kli (Color) 1 ı 03'
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şçiler ve yönetim orasındaki klasik 20. yüzyıl çekişmesini anlatan
HARlAN COUNTY, USA, Kentucky eyoletin i n Horlan County'sinde
bulunan Brokside modenlerinde, ı BO kömür madeni işçisi ailenin, Bir
leşik Moden Işçileri Sendikası sözleşmesini kozanmak amacıyla verd ikleri
mücadelenin bir tarihçesi niteliğindedir M()den işçilerinin oralarında yap
tıkları ayioma sonucunda, Birleşik Moden Işçileri'ne katılma korarı olmala
rına karşın, Brookside Madenci lik'in bağlı olduğu Duke Power şirketin i n
standort B . M . I sözleşmesini imzalamayı reddetmesi üzerine ı 974'te grev
başiatılmıştı Bu olay ı 930'do beş kişinin ölümüne neden olon kanlı sen
dika kurma mücadelesinden beri, Horlan County'de karşılaşılan ilk önemli
çotışmoydı HARlAN COUNTY, USA' in gerçek güzelliği, bize bu ı 80
oileyi her yönüyle açıkça tonıma olonağı vermesinde yatıyor Filmde, bir
yıl süren uzun grev boyuneo işçilerin duygularını ve değişimlerini izleriz.
Horlan County'li kadınların bu güç durum karşısında ili< kez aktif ve militon
bir rol üstlendiğini görürüz. Ve en önemlisi, grev eyleminin, yaşam boyu
surecek bir çobanın yalnızca bir yılı olduğunu anlarız . . .
"Kımden yonosın2 Sen kimden yonosın?" Efsonevi bir işçi marşı n ı n noko
rotı bu sözcükler HARlAN COUNTY, USA'in ortasında, ansızın , efsanenin
gerçek olduğunu bir şok etkisiyle ortoya koyar. ı 93 ı 'de, ı 8 .000 işçi,
maaşlarındaki yüzde on kesintiyi protesto etmek için yürüyüşe g eçtiğinde
patlak veren silahlı çatışma sonucu üç şerif ve bir işçi hayatı n ı kaybetmiş,
ve o günden bu yono "kanlı Harlan" sendikaya karşı olanların kalesi duru
muno gelmişti. Şimdi yetmiş yaşlarında, ve her iki grevi de g örmüş ihtiyar
kodının şarkısında söyled iği g ibi : "Derler ki Horlan County' de, kayıtsız
olomozsın. Ya sendikanın adamı, ya J H . Biair'in maşasısın. Söyle kimden
yonasın 2" Yönetmen in hangi yandan olduğu tartışma götürmez bir
biçimde ortadaysa do, Oscar ödüllü bu belgeselde, her iki taraf ta tüm
oteşliliğiyle yansıtılır. Olağanüstü ve zorlayıcı bu yapıtın odak noktasın ı ,
ı 3 aylık grev boyunca, zor bir savaşın içinde kalan modenciler ve bu
işçilerin yürekli karıları oluşturuyor Filmin asıl gücü, bu yürekli ve korarlı
kadınları, Kopple'ın açık ve içten bir şekilde ancak yüceltmeksizin yansıt
ması Film, izleyiciyi bu madencilerin yaşamların ı n içine çekerken, öte
yondon Birleşik Maden Işçileri 'nin çağdaş demokratikleşme mücadelesini,
ve eski resimlere ve gazete küpürlerine dayanarak, örgütlenme yolunda
verilen uzun ve acımasız bir kavganın tarihini de gözler önüne sermekte.
Yönetmen Kopple, yalnız bu karmaşık konuyu sinemalaştırmadaki korarlılı
ğı için değil, aynı zamanda, Hollywood'un hala görmezden geldiği bu
insanlık dramını ortaya çıkarırken gösterdiği hassasiyet ve cesaret için de
tokdir kazanmayı hakediyor HARlAN COUNTY, USA bir süre önce
"American Librory of Congress" tarafındon "ulusal kültür serveti" sayılan
25 Amerikan filmi arasına seçildi.

ortraying o dassic twentieth century conflict between labor and
management, HARLAN COUNTY, USA chronicles the efforts of
1 80 coal mining families to win a United Mine Workers can
traci at the Brookside mine in Har/an County, Kentucky. The sirike
began in 1 974 after the miners voted to join the UM. W, and Du ke
Power Company, pareni company of the Brookside mine, refused to
sign a standard UM. W contract. This was the first major confrontation
in Harlan County since bloody union argonizing battles in the 1 930s
when five men were kil/ed The real beauty of HARLAN COUNTY,
USA is the intimacy with which we come to know those 1 80 families.
We see the emotions and changes which occurred during their year
long strike. We see the women of Harlan County, for the first time, lake
an active and militani part in their plig ht. And finally, we come to reali
ze that the sirike is only a year out ola lifelong struggle.
"Which side are you on? Oh, which side are you on?" That's a legen
dary labor refrain, but suddenly in the middle of HARLAN COUNTY,
USA, it cam e as a sh ock to realize that the /egend is rea/. In 1 9 3 1
when 1 8. 000 miners walked out to protest a 1 O percent wage cut, a
blazing gun battle took the /ives of three deputies and a miner; from
then on, "bloody Har/an " remained an anti-union stronghold As an old
lady in her sevenlies who was there in both strikes sings it: "They say in
Harlan County, there are no neutrals there. You 'li either be a union man
or a thug for ).H. Blair. Which side are you on . . . ?" Both sides emerge
in the heat of their recent strugg le in Barbara Kopple's Academy
Award winner documentary although there 's no question about which
side she's on. This is an extraordinarly vivid and compel/ing work. The
focus is on the embattled miners and their stalwart wives during the 1 3
month old strike. The major strength of the film is in Kopple 's intimate,
but unglamorized portraif of these unquenchable women. While we're
being drawn in to the lives of these miners, the history of the long vio
lent light to organize comes a/ive in rare old stil/s and newsreel clips,
as well as the contemporary battle for democracy within the United
Mine Workers. Director Kopple deserves cong ratulations, not only for
her persistence in filming this difficult subject, bul for her sensitivity and
ski// in unearthing the kind of reol human drama to which Hollywood is
blind HARLAN COUNTY, USA has recently been chosen by the Lib
rary of Congress as one of the 25 American films considered "national
cu/tura/ treasures ".
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AMERI KAN RUYASI
AMERICA N DREAM

Yönetmen/Director: Barbara Kopple G&üntü Y&ı./Cinernatography: Peter Gilbert, Kevin Keating, Hart Perry, Mack Petersson & Mathieu
Roberts Kurgu/Editor: Cathy Caplan, Tom Haneke & Lawrence Silk Müzik/Music: Michael Smail Yapımc:ı/Producer: Barbara Kopple & Arthı
Cohn Yapım/Production Co.: Ca bin Creek F ilms Dünya Haldarı/Expoıt Agent: Ca bin Creek Films, 58 East ı ı th Street, New York, NY
ı 0003, USA; Phone ı (2 ı 2) 533 7 ı 57; Fax ı (2 ı 2) 473 4508
ı 990 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 ı 00'

ir grevle ilgili bu belgesel aynı zamonda sendika içi sorunları ve
ekonomik bunalımların toplumsol ve bireysel değer yargılarını nasıl
değiştirdiğini irdelemekte. AMERIKAN RUYASI l 980'Ii yılların
ortalarında, Minnesoto'da 23.000 nüfuslu küçük bir şehir olon Austin'de
geçer. Şehrin varlı ğ ı, hemen hemen tüm nüfusun çalıştığı yörenin tek fabri
kası Hormel'e bağlıdır. Tıpkı bütün Amerikalılar gibi, Hormel'de çalışan
işçiler de, bu zorlu çalışma karşılığında, şirket tarafından, 70 yıldır sürdür
dükleri orta sınıf yaşam standordını koruyacak düzeyde bir ücretle ödüllen
dirilecekleri inancındadırlor. Bu karlı şirket, hiç beklenmedik bir anda, et
paketierne bölümünde çalışan ı 500 kadın ve erkek işçinin maoşındon
önemli bir kesinti ya p ınca, Austin'de çalışan işçiler de "Amerikan Rüyala
rı"ndan kötü bir şekilde uyanmış olurlar. Bir zamanlar baba gibi gördükleri
işverenlerinin, Reo g an döneminde anonim şirketlerin yaygın olarak kullan
dığı katı iş politikolarını uyg ulamoya başlamosını izlerler. Işçiler ve aileleri
maaş kesintisini protesto ederler ve yerel sendika tarafındon desteklenen
bu mücadele ülkedeki tüm işçi kuruluşlarını da yanına toplayon ünlü bir
davaya dönüşür. Bu davada işçiler yalnız kendi sendikoları ve ücretleri
için değil, aynı zamanda ekonomik güvensizlik nedeniyle bozulan gele
neksel yaşam tarzı ve değer yarg ıları için de savoşmaktodırlor. Sonuçta
ortoya çıkan, bunalım döneminde, liderliğin gerçek portresi, emekçiye
karşı uygulanon yönetim taktiklerinin irdelenmesi ve ekonomik koşulların
sürekliliğini sağlamak için, Amerikalıların artık bulmak zorunda oldukları
yeni seçeneklerin kışkırtıcı bir araştırması sayılabilecek bir yapıt.
işçilerin gösterdiği direnci filminde çarpıcı bir biçimde yansıtabilmek için,
Akademi Odülü sahibi, belgesel film ustası Barbara Kopple,
Minnesota'daki bu et paketierne fabrikasındaki işçileri 6 yıl ve zorlu bir
grev dönemi boyunca izlemiş. Film, kosvetli bir işçi öyküsü aktarmak yeri
ne, gitgide insanı soran bir dromo dönüşen duygusol bir öyküyü, toplum
sal bir sorumluluk duygusuyla ve ideolopk mesajlar vermeksizin, dengeli
ve ilgi çekici bir biçimde anlatıyor. Toplumsol bilinçle işlenen sinema-ger
çek yaklaşımıyla bu son yapıtındo, yönetmen et paketleyen işçilerin bu
özel öyküsünü oşarak "Reogon Ekonomisi" nin Amerikan değerleri üzerin
deki yıpratıcı etkisini inceliyor. Kôrlı bir kuruluşun emekçilerini nasıl düşük
ücretle çolıştırdı ğ ını, onları nasıl hareketsiz kıldığını, sendika liderleri vakit
lerini taktik hatolar ve iç sürtüşmelerle harcarken, işverenin sürekli olarak
grev kırıcıları nasıl devreye soktu ğ unu belgeliyor. Filmi tonımierken "Bugü
ne değin yaptığım en güç film" diyor Kopple. "Karmaşık katmanlardon
oluşuyor. Ne tür insanlar olduğumuza ve Amerika'da ne tür bir toplum için
d� yoşodığımızo göz atıyor bu film." Kopple geçtiğimiz yıl AMERIKAN
RUYASI ile hak ettiği Oscar' ı ikinci kez kazandı .
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he documenf of o sfrike, but o/so o report abaut internal union
problems and how economic erises effect people's values and
communifies, AMERICAN DREAM tokes place during the mid1 9805, in the smail city of Austin, Minnesofa, o "company town " with
23, 000 inhabitanfs which depends o/most exclusively on Hormel, its or
facfory. The Hormel employees, /ike most Americans, believed that the
company would reward their hard labor with decenf wages and o solic
m iddie-class standard of living, as if had been for o/most 70 years.
When the profilab/e Hormel Corporation suddenly imposes o substanfic
wage reduction on the 1, 500 men and women who work af ifs meatpc
king plani, the Ausfin workers are rudely awakened from their "Americaı
Dream". They watch as their ance-pafernalisfic employer begins to prac
ce the harsh carporafe labor palicies which are comman in the Reagan
era. The workers and their families protest the pay cul, and the fight
waged by their local union becomes o "cause celebre" for organized
labor across the counfry. The workers fight not only for their union and
decenf wages, bul for o fraditional way of life and o set of beliefs that
are being undermined by econamic insecurity. What emerges is an infi
male portraif of leedership in crisis, an explaration of corporafe tacfics
againsf labar, as well as o p rovocafive study of the new choices Ameri
cans musf make fo ensure their econamic survival. .
Academy Award-winning documenfary filmmaker Barbara Kopple fo/lo
wed the workers of this Minnesota meaf processing plani over 6 years
and through o devastaring sirike fa make o sfirring film abaut their sfrugı;
le. Withouf being ideologically blinkered, bul with o sense of social cor
mifmenf, the film tel/s an emofional story in o balanced, engaging way,
becoming an absorbing drama insfead of j ust o depressing labar story.
this losf example of her socially conscious brand of cinema-verife, the
director franscends the sfory af these porticu/ar meatpockers to explore
the neg ative impoct of the "Reaganomics " on American values. She do(
menfs how o profirab/e corporation can underpay ifs workers, freeze
them out, and replace them permanently wifh sirike breakers while the
union leaders make tacfical mistakes and demonsfrate excessive amoun;
of infighting . "lt's the most difficult film /'ve ever made ", says Kopple. "lt
has many layers af complexity. lt laoks af who we are as people and
what sorf of society we live in America. " Barbara Kopple won her
second we/1-deserved Oscar lasf year with AMERICAN DREAM.
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ı 986 Du Mich Auch 1 Same to You
Bugün Bono, Yarın Sona
ı 988 RobbyKollePoul
ı 990 Abgeschleppt 1 Sürüklenmiş
ı 99 ı 1 Wos on Mars 1 Ben Merih'teyken
ı 992 Meschugge

1

957'de isviçre'nin Basel kentinde dünyaya geldi. ı 977-ı 979
yılları arasında, aktör ve yazar olarak Basel Gençlik Tiyatro
su'nda çalıştı. ı 979- ı 980 yılları orasında ABD'ye gitti . Daha
sonra Berlin'de Rote Grütze Tiyatrosu ve logo Tiyatrosu'na katıldı.
ı 984'te "Motel" adlı TV dizisinde oyuncu ve yazar olarak çalıştı,
ayrıca çeşitli TV yapımlarında do rol aldı. ı 985'te Berlin'de bir rad
yo oyununo katkıda bulundu. "Hoste mal ne Mark" adlı TV filminin
yazarlığını ve yönetmen yardımcılığını yaptı . ı 9B ı - ı 985 yılları ora
sında ilk sinema filmi DU MICH AUCH 1 BUGUN BANA, YARIN
SANA'yı gerçekleştirdi. Daha sonra, aşık olduğu ve halen beroberli
ğini sürdürdüğü boşrol oyuncusu Mario Schroder ile tonıştı .
Doni levy espri yeteneğini beyazperdeye yonsıtobilen ender ısviçreli
Alman yönetmenlerden biridir. Filmlerinin hem yazarlığını hem de
oyunculuğunu üstlenen levy, asla ciddiye alınomayocak tatlı bir çocuk
olarak çıkar karşımıza. Kocamon comlı, kalın çerçeveli gözlükleri ve
bir film kahromanı ortalamasından oldukça kısa boyu do pek yardım
cı olamaz ono. Perdede şaşkın, film kahromanı niteliklerinden pek
nosibini olmamış bir kişi gibi görünen bu adam, gözlerini kameroya
dikip, "Bu benim sorunum, iyi bir çocuğum ancak tümüyle cinsel dür
tülerden uzoğım, hem de tümüyle", diyerek, hepimizin çok iyi tanıdı
ğı, günümüz Musevi film komedyenlerinden bir diğeriyle boy ölçüş
mektedir.
levy ilk konulu filmi DU MICH AUCH 1 BUGÜN BANA, YARIN
SANA'yı ı 985'te, 28 yoşındoyken bitirdi. Üç yıl sonra, boş oyuncu
su, ortok-yazarı ve sinema dışında yaşamını paylaştığı Mario Scho
der ile ROBBYKAllEPAUl'u, ardından do ı 99 ı yılında Son Sebosti
on'do ilk gösterimi yapılan 1 WAS ON MARS 1 BEN MERIH'TEY
KEN'i gerçekleştirdi. ROBBYKAllEPAUl'don söz ederken levy, "insan
lar istediğimizden çok daha fazla güldüler" diyor. "BEN MERiH'TEY
KEN de ciddi bir film, oma insanlar yine de gülebilirler" diyen yönet
menin şimdiye değin yaptığı filmierin tümü kısıtlı bütçelerle gerçekleşti
rilmiş. Schroder'le son projeleri "Meschugge" adında bir Avrupa
Amerika Musevi gerilim filmi. "Büyük bir bütçeye ihtiyacımız var, oma
hayallerimizden vazgeçmek istemiyoruz".

8

om in Basel, Switzerland in 1 957. From 1 977 to 1 979 he
was with the Basel Youth Theatre as an actor and author. He
made a trip to the US in 1 979/80. He then ;oined the Role
Grütze Theatre and Logo Theatre in Berlin. In 1 984 he became an
actor and writer on the TV series "Motel" and played in various other
TV productions. In 1 985 he contributed to a radio play in Berlin. He
wrote and was assistant director on the TV film "Haste mal ne Mark".
Between 1 98 1 and 1 985 he put together his first cinema feature,
DU M/CH AUCH. He then met and fe// in love with Maria Schrader,
his lead actress and current partner.
Dani Levy is one of the very few, very rare Swiss-German directors
with a sense of humour that translates to the screen. On screen, Levy,
who acts in his films as well as writing them, comes across as a nice
kid who can never be taken seriously. His thick, block-rimmed glas
ses and less than heroic height don't help. He comes across as a
baffled anti-hero who can look info the camera and say: "That's my
problem, /'m a nice guy bul completely unerotic, completely", invites
comparison with a certain other well-known modern-day jewish film
com ic.
Levy finished his first feature film, DU M/CH AUCH in 1 985 ot the
age of 28. Three years loter he and his co-author, lead actress and
off-screen partner Maria Schader made ROBBYKALLEPAUL; then
came 1 WAS ON MARS, which premiered at San Sebastian in
1 99 1 . "People laughed much more than we had intended them
too", says Levy about ROBBYKALLEPAUL. "/ WAS ON MARS is
meant to be serious foo, bul people may stili laugh. " Until now Levy's
films have only been low-budget fare. His /asi pro;ect, o/so with
Schrader, is an European-American )ewish thriller eniit/ed "Meschug
ge". "This is material you only see once a lifetime, " he says. "We'/1
need a big budget, bul we're not willing to give up on our dream. "

1 09

DÜNYA SiNEMASININ GENÇ YILDIZLARI

ALMANYA-iSViÇRE

YOUNG STARS OF THE WORLD CINEMA

GERMANY-SWITZERLAND

BUGÜN BANA, YARIN SANA
DU MICH AUCH

SAME TO YOU

Y&ıeımen/Dinıctor: Dan i Levy, Anja Franke & Helmut Berger Senaryo/Screwıplay: Dan i Levy, Anja Franke & Helmut Berger GörüntO Yön./
Cirıemalography: Cari-Friedrich Koschnick Kurgu/Edilor: Benina Böhler Müzili/Music: Niki Reiser Oyuncular/Cast: Dani Levy, Anja Franke, Jens
Naumann, Mathias Gnadinger, Regine Lutz Yapımc:ı/Produaır: Hans Georg Ullrich & Rolf Schmid Yapım/Production Co.: Kanguruh-Filmproduktion
GmbH, Berlin & Filmkollektiv Zurich AG; Turnerslrasse 26, CH-8006 Zürich, SWITZERLAND; Phone: 362 4644 Dünya Haldarı/Export Agent:

Metropolis Film, Josefstrasse 1 06, CH-803 1 Zürich, SWITZERLAND ; Phone: 271 89 39; Fax: 27 1 33 50; Telex: 823530 josf ch
1 986 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B&W) 1 90'
edin'de yaşayan genç bir çiltin, biraz da trajik sayılabilecek
h e comic love story of a young couple in Berlin that can be a
komik aşk öyküsü . . . Bu çift uzunca bir zamandır birlikte yaşa
bit trag ic too . . . They've been living together for quite some time
maktad).r. Nedendir bilinmez, aralarındaki o eski "kimya" artık
already. But somehow the old "chemistry" isn't there any more.
kaybolmuştur. Opücükleri eskisi gibi tutkulu de§iildir (] rtık; ilk zamanlar
Their kisses aren't as passianale as they used to be, they miss th e
daki gibi avuçları terlememekte, dızlerının bogı çozulmemektedır; kısa
damp hands and going-weak-ot-the-knees of their love affair at the
cası, o tutkulu cinsellikleri solup gitmiştir. Kavgalar başlar, üstelik incir
beginning; the eroticism has faded. Of course they start to argue - alt
çekirdeğini doldurmayacak nedenlerden ötürü. Hiçbir şeyin yararı yok
hough the arguments don 't really seem to have a paint. Nothing works
tur artık. . . Ayrılırlar. Hergün rastlanabilecek sıradan bir öyküdür bu . . . ta
any more. They sp/it up. An ordinary story which happens everyday. . .
ki o ceset ortaya çıkıp kahramanlarımız kendilerini ister istemez bir kaç
until a corpse appears, and the two find themselves on the run together
ma-kavalamaca'nın ortasında bulana değin . . . Peşlerine düşen gaddar
whether they /ike it or not. They are hunted by ominous gangsters and
angsterler
yüzünden
gecenin
karanlığına
sığınırlar.
Güvenlik
içinde
g
are forced to escape info the night. With nowhere safe to stay, our two
kalacak hiçbir yeri olmayan, aç kahramaniarım ız şehrın karanlık sokak
hungry heroes wander through the dark city streets. Thrown together by
larına dalarlar. Peşlerine düşen tehlikenin biraraya getirdiği bu ikili yilir
the threat of their pursuers, they beg in to search for their lost love. They
dikleri aşkı aramaya boşlarlar. Sevgi ve bağlılık gioi, daha önce pek
fig ht to re-establis h the values they h ave adopted - love and fidelity.
düşünmeden kabullendikleri bazı değerleri yeniden keşfetmeye çalışır
Th ey sleep on the streets, dream of being on a beach, lose each other
lar. Sokaklarda uyurken kendilerini güzel bir sahildeymiş gibi düşlerler;
and find each other again ;ust in time to run off on the roofs. They are
birbirlerini kaybeder, sonra tam zamanında bulup damdan dama atla
shot down but they go on living . . . ;ust /ike in the movies. And they are
yarak kaçarlar; kurşunlanır, ama tıpkı filmlerde olduğu gibi, ölmezler. Ve
really cal/ed Romeo and )uliet.
onların adları gerçekten Romeo juliet'tir. . .
This delightful, very low-budget trogi-comedy of male-fema/e relations
Bu cüce bütçeli, keyifli, traji komik kadın-erkek ilişkisi Dani Levy ile Ber
hips is the first fu/1 /ength film by Dan i Levy and his Beriiner companian
linli arkadaşı An ı·o Franke'nin, Helmut Berger'in yardımıyla . katardıkları
Anja Franke, aided by Helmut Berger. Rather rough in same paris but
ilk uzun metraj li mleridir. Yer yer kabaca ışlel).mış gıbı gorunse de taze
full of youthful energy and inte/ligeni dialogue, DU M/CH AUCH
bir enerji ve ince diyaloglario bezenen BUGUN BANA, YARIN SANA,
affirms, at the first, a certain refreshing inspiration within an easy-going
daha ilk bakışta, Gadara'ın başlan g ıç dönemini ya da Jim Jarmusch'un
style directly influenced by early Gadard or )im jarmusch. Black-ond
etkisini doğrudan yansıtan, taptaze bir ilhamın, akıcı bir üslupla işlendi
white photography is utilized to deseribe a love story between two
ği bir yapıt olarak dikkat çeker. Yönetmen, yaşadıkları karmakarışık
emarginalized people whose adventures, from the messy room to the
Odadan sokaktaki maceralarına değin, bu iki marjinal insan arasındaki
street, give the impression of spontaneity. In the end we c/early realize
aşk öyküsünü siyah-beyaz görüntüleyerek spantane bir anlatım izlenimi
that such a style, with its sornewhat licentious allure, obeys a mastery to
yaratmış. Bu uçarı ve büyülü biçem, yazarın öz deneyimlerinden kay
which is added the charm of sincerity bom of the authors ' own perso
naklanan bir içtenlik ve çekicilikle birleşerek usta bir anlatıma dönüş
nal experiences. Berger says that Levy and Franke are actually playing
müş. Berg er, Levy ve Franke'nin filmde gerçek yaşamlarından kesitlere
scenes from their own lives in the film, which might explain their great
yer verdiklerini ve belki de bu nedenle olağ anüstü ve başarılı bir oyun
exhuberance. Berger alsa admits that the film is, and looks, very che
culuk sergilediklerini belirtiyor. Bununla birlikte Berger, filrııin yer yer
ap: "we didn 't want to hide it. " Thus in the opening sequence, about a
ucuz göründüğünü ve gerçekten de ucuz bir yapım oldu g unu kabul
man dreaming of flying, the truck and the contraption carrying the
ederek, "bunu gizlerneyi amaçlamadık" diyor. Böylece, tilmin boşında
actors throug h the air are often visible. Oespite its relatively meager
uçmayı düşleyen bir adamla ilg ili görüntüler sırasında oyuncuları taşı
budget this lirst film by Levi and his friends obtained an international
yan yük arabasının ve makinelerin görüntüsü film karesinde yer alabili
popu/ar success especially among young people.
yor. Levy ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği bu ilk film, kısıtlı bütçesine
karşın, özellikle gençler arasında uluslararası bir başarı kazandı.
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ROBBYKALLEPAUL

Yönelınen/Dinıc:tor: Dan i Levy Senaryo/5creMplay: Dan i L�vy. Maria Schrader, Anja Franke & Hclger Franke Görüntü Yön./Cinematography:
Cari-Friedrich Koschnick Kurgu/Editıor: Uwe Lauterkom Müzik/Music:: Niki Reiser Oyuncular/Cast: Dan i Levy, Frank Beilicke, josef Hofmann,
Anja Franke, Maria Schrader Yapımc:ı/Producer: Gudrun Ruzickova & Rolf Schmid Yapım/Production Co.: Lu na Film; Douglasstrasse 28 D-1 000
Berlin 33 GERMANY; Fool Film, Atlas Saskia, Fa ma Film & DRS-TV Dürıya Haldarı/Export Agent: Metropolis Film, josefstrasse 1 06, CH-803 1
Zürich, SWITZERLAND ; Phone 271 89 39; Fax: 271 33 50; Telex: 823530
1 988 1 35 mm. 1 Renkli-color 1 95'
insel istekleri n savaş alanında üç adam ve iki kadın . . . Eğer
hree men, two women, and a battle o f sexual wills . . . If only
Robby Berlin'de başına gelecekleri bilebilseydi, japonya'da
Robby had known what was waifin for him in Berlin, he
kalır, Kyoto'da bir manastır bulur ve yaşamın anlamını çözmeye
would have stayed in )apan, lookeJfor a monasfery in Kyoto
çalışırdı. Eğer Henny üç kişinin birarada "kalabalık" sayılabileceğini bil
and soug ht the meaning of life. If only Henny had known that "three is
se Kelle'ye aşık olmaz, bundan Robby'e sözetmez, ve elinden geldiğin
o crowd", she would not have fal/en in love with Kal/e, would not have
to/d Robby about if and would have kept as cool as she thought she
ce sakin kalmaya çalışırdı. Kalle aşık olmanın başına saracağı sorunla
rın yarısını bile önceden kestirebilse "kızlar eğlencedir" düsturundan
could. If only Kal/e had half thought that fal/ing in love creates so many
asla vazgeçmez, mektuba, gözyaşiarına ve pul parasına asla aldırmaz
problems, he would have stuck to his old motto "gir/s are fun ", then he
dı. Eğer Paul'un o evde başına gelebilecekler hakkında en ufak bir fikri
would not have bothered with the letter, with the fears, and the cosf of
olsa, hemen bir otele taşınır, değil o mahalleden, o şehirden bile uzak
the stamp. If Paul had had the slightest idea of what would happen to
lara kaçardı. Eğer Tilla Paul'un üstüne atiayacağını bilse o kanepenin
him in this fiat, he would have gone fo o hotel, or would have avoided
the disfricf, or even the city. Had Til/o known how Paul would ;ump on
üzerine hiç oturmaz, ağlamaz, hele hele onun kendisini teselli etmesine
her, she would not have saf down on his sofa, would not have cried,
asla izin vermezdi. Eğer içlerinden herhangi biri Malu'nun kim olduğu
nu bilse bu komedi de olmazdı. Ama allahtan Malu'nun kim olduğunu
and would not have fet him comfort her. If anyone had known who
kimse bilmemektedir. .
Ma/u was, this comedy would not have worked. But forfunately
nobody knows who Ma/u is . . .
Yaşamda her zaman olduğu gibi herşey aşk üstüne, başka bir deyişle
aşk özlemi üstüne herşey. . . Bobby, Kalle ve Paul bir kız arkadaş edin
lt's all about love, as if always is in life. Or, more precisely, abouf the
menin yüz değişik yolu olduğunu, çıma herşeyi kaybetmenin yüzden
long ing for love. Robby, Kal/e and Paul learn that there are 1 00 ways
fazla yolu bulunduğunu öğrenirler. Ince bir zekayla örülüp tutkuyla işle
to fin d o girlfriend, but many more ways to /ose out altogether. Full of
nen ROBBYKALLEPAUL, hassas erkek egosunun ÖZ'(]Iaycı ve acımasız
intelligence and passion, ROBBYKALLEPAUL is o biting and se/f-parod
bir incelemesidir. Yönetmen Levy özgün ve yaratıcı bir film çıkarmış orta
ying exemination of the fragile ma/e ego. Director Levy has created o
ya. Oyuncuların son derece doğal bir performans sergiledikleri filmde
film that is witty and original. The humor is fresh, the acting natural. But
underneath the over-riding humour, there is o serious social safire abouf
taze bir güldürü anlayışı da görülmekte. Ustte akıp giden bu güldürünün
ardında ise, erkeklerin yaşam biçimi ciddi bir toplumsal yergiyle yansıtı
the mascu/ine way of life, and Levy. in his characteristic style, does not
lıyor, ve bunu yaparken Levy gözünü budaktan esirgemiyor. 1 988 yılın
spare the rod. In an inferview with the director in 1 988, Levy said:
daki bir söyleşide Levy şöyle diyordu: "Dört yıl önce Anja'dan ayrıldık
"After An;a and 1 sp/it up four years ago, 1 /ived alone for one and o
tan sonra birbuçuk yıl yalnız yaşadım, tıpkı rol arkadaşlarım Frank ve
half years - ;usf /ike my CO'(]Cfors Fran k and josef, by the wa y. That's
Josef gibi. Böyle bir film yapmaya işte o zaman karar verdik. Bu arada,
when we had the idea of doing this film. But 1 have to say th at 1 en;o
yalnız yaşamaktan hoşlandığı mı söyleyebilirim. Iki yıl önce yolum
yed being o/one. When my path crossed with Maria's two years ago,
Maric'yla kesiştiğinde tutkuyla aşık oldum ona. Aşk bana sonsuz enerji
1 fe// passionately with her. Love gives me an infinife amounf of energy
veriyor. Maric'ya duyduğum aşk olmasa ROBBYKALLEPAUL belki de hiç
Withouf my love for Maria, ROBBYKALLEPAUL wou/d probab/y never
have been made . . . But only o very sma// part of the film is autobiog
g erçekleşemezdi. Filmin çok küçük bir bölümü otobiyografik ve hemen
raphical and o/most nothing was improvised. In the process of role
hiçbir bölüm emprovize edilmedi. Rollerimizi geliştirirken herbirimiz ken
di öz yaşam deneyimlerimizi ve duygularımızı yeniden keşfedi p , bu
development we assumed that each acfor would seek out experiences
duygu ya da durumları canlandırdığımız kişilikle özdeşleştirebileceğ imi
and feelings from his own life, using them fo portray o sifuafion or o
zi varsaydık. ROBBYKALLEPAUL'un rol dağıtımını yaparken tanımadığım
character. 1 could never imagine easting ROBBYKALLEPAUL with actors
oyuncularla çalışmayı bir an bile düşünmedim. Film tek kelimeyle son
1 didn 't know. The film is simply foo personal. "
derece kişisel."
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BEN MERIH'TEYKEN
I WAS ON MARS
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Yönelmen/Director: Dan i Levy SenaF)!O/Sc:re.ıplay: Dan i Levy & Maria Schrader G&OntO Yön./Cinematography: Cari-Friedrich Koschnick
Kurgu/Edilor: Susann Lahaye Müzik/Music: Niki Reiser Oyuncular/Cast: Maria Schrader, Dani Levy, Mario Giacalone, Antonia Rey, Penny
Areade Yapımcı/Producer: Gudrun Ruzickova-Steiner Yapım/Production Co.: Luna Film GmbH; Douglasstrasse 28 D-1 000 Berlin 33
GERMANY; Fo ma Film A.G. , Balıhazar Pictures, Good Machine [)ünya Haldan/Ccport Agent: Metropolis Film, Josefstr. 1 06, CH-803 1

Zürich, SWITZERLAND; Phone: 4 1 - 1 271 89 39; Fax: 4 1 - 1 271 33 50
1 99 1 1 35 mm. 1 Renkli-color 1 86'
üm Polanya bu düşü kurmaktadır. Polanya'nın yarısı bundan
ll of Po/and dreoms of it. Half of Po/and speaks of it. Si/va
söz eder. Silva bunu gerçekleştirir. Gizlice . . . Kendini Batı'nın
does it. Secretly. She leaves her viiiage to intoxicote herself
ışıltılı ve lüks yaşamıyla zehiriemek üzere köyünü terkeder. Tek
with the glomour and luxury of the West. She slands with o
large suilcase and not o word of English in the middle of New York
kelime ingilizce bilmeyen Silva, elinde koca bavuluyla, New York
kentinin tam ortasında durmaktadır. Bunu izleyen günlerde cebindeki
City. In the doys that follow, the few dollors she has brought with her
birkaç dolar parmaklarının arasından kum taneleri gibi kayıp gider.
Iriek/e through her fingers /ike sond. Alio, o chormer and loafer, sleols
the rest. Si/va slands before the obyss. She powns everything she
Geri kalanını da boş gezenin boş koliası Alio, cazibesini kullanarak
çalıverir. Silva cehennem in kapısındadır. Elinde avucunda kalan
can and storts living on the other side of the do/lar. She sleeps on the
herşeyi rehine vererek "dolar-ötesi" bir yaşam sürmeye başlar.
street and scavenges to eot. She wonts her money back and can
Sokaklarda yatıp kalkmakta, karnını çöp tenekelerinde bulduklarıyle
woit for it. For days. Until she finds Alio. She follows him, confronts
doyurmaktadır. Yitirdiği porayı geri istemektedir ve bunun için de
him, overwhelms him. She notices too Iate that she has cought the
bekleyecektir. Hem de günler boyunca. Ta Alia'yu bulana dek . . . Onu
wrong man . . .
izler, tehdit eder, canından bezdirir. Ancak, yanlış adamı ele
1 WAS ON MARS is the tragi-comic odyssey of o womon who
geçirdiğini çok geç anlayacaktır. . .
draws bad luck /ike o magnet and who shamelessly makes herself
BEN MERiH'TEYKEN, belayı mıknatıs gibi çeken, belanın tam
cozy in it. 1 WAS ON MARS shows how sweet revenge can be,
ortasındayken bile işi yüzsüzlüğe vurup, kendini evindeymişcesine
how lying pays off, and how the woy to happiness is quicker by car.
New York ploys o decisive role, in the scitilloting colors of that
rahat hisseden bir kadının traji-komik serüvenidir. BEN
stronge planet that promises everything and keeps everything else.
MERiH'TEYKEN inlikamın tadını, yatakta gerçekleşen ödeşmeleri ve
mutluluğa giden yolun arabayla daha kısa olduğunu anlatıyor.
"The Wolf fe//, the East is going bankrupt, the West triumphs. That
Dünyaları vaadeden, sonra da herşeyi esirgeyen o garip planetin
gels me deep. Not only countries are being cashed in and bought
yıldız gibi parlayan renklerinde, New York kenti önemli bir rol
up, bul o/so everything that was ever thought and tried there is
declored to be nonsense, lock, stock, and borrel. That gets me mod.
üstlenmektedir. "Duvar yıkıldı, Doğu iflas elli, Batı zafere ulaştı. Bu
Everything stares with greedy eyes at Western luxury, os if nothing
beni sıkıyor. Ülkeler ölüyor, porayla satın alınıyor; bununla da
else existed. 1 WAS ON MARS is o declaration of love for peaple
kalınmıyor, bugüne değin o ülkelerde düşünülen ve denenen ne varsa
hepsinin aptalca olduğu ilan ediliyor; bunlar kilitleniyor, depoya
/ike Si/va, for simplicity and directness, for melancholy and honesty. . .
My films are always about the longing for love. In 1 WAS ON
kaldırılıyor ve fıçılanıyor. Bu da çıldırtıyor beni. Sanki başka hiçbir
MARS, there is o/so this longing, maybe even more desperale and
şey olmamış gibi, herkes aç gözlerini Batı'daki lükse dikiyor. BEN
naked", soys the director.
MERIH'TEYKEN Silva gibi insanlar adına, sadelik ve doğruluk,
melenkoli ve dürüstlük adına bir sevgi bildirgesidir. . . Filmlerimin hepsi
daima bir sevgi özlemini anlatırlar. BEN MERIH'TEYKEN'de de aynı
özlem var; hatta, belki çok daha umutsuz ve açık bir biçimde" diyor
yönetmen Levy.
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LARS VON TRIER
FiLMLERi / FILMOGRAPHY
1 98 1
1 982
1 984
1 987
1 988
1 99 1

1

956'da Danimarka'da doğdu. Kopenhag Üniversitesi'nde
sinema ve Danimarka Film Okulu'nda yönetmenlik eğitimi
gördü. Sanatçı eğilimlerinin ve gelecek vaadeden yeteneğinin
ilk belirtileri daha öğrencilik yıllarında ortaya çıktı. lik filmi "Nocturne"
1 1 98 1 ) ve l 982'deki mezuniyet filmi "Befrielsesbilleder 1 Rahatlama
Hayalleri" Münih'teki Avrupa Film Okulları Yarışması'nda özel ödüle
layık görüldü. 1 984 yılında ilk konulu filmini gerçekleştirmeden önce
yerli ve yabancı kuruluşlar için yaklaşık 40 reklam filmi ve rock
grupları için tanıtım amaçlı video-klipler çekti. Bir üçlemenin ilk filmi
olarak çekilen FORBRYDELSENS ELEMENT 1 SUÇ UNSURU,
Cannes Film Festivali'ne seçildi _ve Teknik Ödül'ü kazandı. Aynı film
Chicago'da da ödüllendirildi. Uçlemenin ikinci filmi EPIDEMIC 1
SALGlN 1 1 987), l milyon Danimarka kronuna 1 1 50.000 $) bir film
çekilip çekilemeyeceği hakkında, yönetmen ile film danışmanı Claes
Kasthelm Hansen'in girdikleri iddia sonucu ortaya çıktı. Film, Cannes
Film Festivali'nin "Un Certain Regard" bölümünde gösterildi ve çeşitli
uluslararası ödüller kazandı. Yönetmenin l 988'de gerçekleştirdiği
"Medea", Fransa'da "Jean d'Arcy" ödülünü kazandı . Uçlemeyi
tamamlayan EUROPA 1 AVRUPA'nın ilk dünya gös.terimi.. l 2 Mayıs
1 99 1 'd.e yine Cannes'da yapıldı ve burada Jüri Üzel Odülü ve
Teknik Odül'e layık görüldü. Von Trier'in en son filminin ilk gösterimi
için belirlenen tarih ise 2024 yılının 30 Nisan'ı. Belgesel öğeler
taşıyan bir gerilim filmi olarak planlanan "Dimension 1 Boyut" bir
"gelecek abidesi" olarak görülüyor. Yine "Europa" nın kadrosuyla
gerçekleştirilecek olan film her yıl farklı mekanlarda çekilecek üçer
dakikalık bölümler halinde tasarlandı. 2024 yılında 68 yaşında
olacak Von Trier, filmi tamamlayamaması halinde, çalışmayı kaldığı
yerden devam etiirebilecek bir mirasçıyı şimdiden saptadı.
"Söyleyeceğimi söyledim işte, çok hoş bir duygu bu. 'Çocukça bir
hayal', 'herşeyi kucaklayan bir alçakgönüllülük' gibi bütün hoşg örüleri
bir kenara bırakın, çünkü bu benim itirafım. Ben Lars Von Trier, bir
beyazperde mastürbasyoncusuyum", diyor 35 yaşındaki Danimarkalı
"muhalif" yönetmen. "Filmin büyüsü g örevini tamamlayıp, yarattığı
yoğun duygular orgazm dalgaları gibi vücudu yaladığında . . . benim
ardına düştüğüm deneyim bu işte. Yalnızca bu duygu. Yapıtlarımın
ardındaki itici güç hep bu duygu olmuştur. Başka birşey değil."
Fransızların itirafçı felsefe geleneğini benimseyen Von Trier, üçlemesini
filmeilik özelliklerini sınamak ve sergilemek amacıyla kullanmış:
"Sanatın amacı ve gerekliliği hakkındaki safsotaların gölgesinde
kaybalmaya çalıştım. Ne var ki içimdeki tutkuları, cinsel arzularımın
acınacak sis perdesi ardında bastırmayı başaramadım!"

Nocturne 1 Noktürn
Befrielsesbilleder 1 lmages of o Relief 1 Rahatlama Hayalleri
Forbrydelsens Element 1 Element of Crime 1 Suç Unsuru
Epidemic 1 Salgın
Medea
Europa 1 Avrupa
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orn in 1 956 in Denmork. He has studied cinemo ot
Copenhogen University and directing ot the Donish Film
School. During his studies, he showed early signs of his
indinations and promise. His film debut "Nocturne" 1 1 98 1 ) and
1 982 groduotion piece, "Befrielsesbilleder / lmoges of o Relief",
both won the speciol oword ot the European Film School Cantest ot
Munich. He has reolized opproximotively 40 commerciols for
domestic and foreign customers, and vorious promotionol video clips
for rockbonds before directing his first feoture film in 1 984.
FORBRYDELSENS ELEMENT, which wos onnounced os first port of o
trilog y, wos selected for Cannes where it won o technicol prize os
well os o loter oword in Chicago. The second port of the trilogy,
EP/DEM/C 1 1 987), wos the product of o bet betvveen the director
and film odviser Cloes Kastho/m Honsen, who c/oimed it wos
possible to moke ofilm for Dkr 1 million 1$ 1 50, 000). lt subsequently
screened ot Cannes in "Un Certoin Regord" and olsa gornered o
few international prizes. His next feoture, MEDEA 1 1 988), has been
oworded 'jean d 'Arcy" Prize ot Fronce. EUROPA, which completed
the trilogy, had its world premiere ot Cannes on Moy 1 2, 1 99 1
and won the Speciol )ury Prize and o technicol oword there. Von
Trier's new film is scheduled to premiere on April 30, 2024. A
thriller, with documentory elements, "Dimension" is intended os o
monument of the future, to be shot in three-minute segments - one
every year - on different locotions with the "Europa" team. Von Trier,
who will be 68 in 2024, has olreody nomed o successor should he
be unob/e to complete the film.
''There! 1 have said it and it feels good. Forg el all the excuses - the
"childish foscinotion " or the "all embrocing h umility" - for this is my
confession: /, Lors von Trier, om but o simple mosturbotor of the silver
screen ", states the controversio/ 35-yeors-old Donish director. "When
the mogic of the film reolly works and tre sensuous feeling it creotes
sweeps through the body in orgosmic woves . . . that is the experience
1 seek; that and that o/one has olwoys been the driving force behind
my work. Nothing else. " Von Trier, who has odopted the French
ph ilosophicol Iradition of confessing, used his "trilogy" os o woy of
exomining and exposing his filmmaking ethos. "/ have tried to lose
myself in o shadow of sophistries oboul the purpose and essence of
ort. But 1 have never succeeded in repressing my inner possion
through the pitiful smokescreen of my cornol desire! "
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SUC UNSURU
FORBRYDELSENSELEMENT
THE ELEMENT OF CR/ME

Yönelmen/Dinıclor: lors Von Trier Senaryo/Screenplay: lors Von Trier & Niels Vorsel Oyuncular/Cast: Michael Elphick, Me Me lei, Esmond
Knight, Jerold Wells, Preben lerdorff Rye Yapım/Proc:luction Co.: Per Holst Filmproduktion; Rentemestervej 82 DK-2400 Copenhangen NV
DENMARK; Danish Film Institute Dünya Haldarı/Export Agent: Danish Film Institute, Store Sondervoldstraede 4, DK- 1 4 1 9 Copenhagen K,
DENMARK; Phone 45 3 1 57 65 00; Fax: 45 3 1 57 67 00; Telex: 3 1 465 dfilm dk
1 984 1 35 mm. 1 Renkli-color 1 l 03'

edektif Fisher Avrupa'da sürdürdüğü bir cinayet araştırmasından
sonra Kahire'ye döner. Belli ki bu deneyimin sarsıntısını üzerin
den atamamış, dayanılmaz başağrıianna ve sapiantıima kapıl
mıştır, ve pek az şey anımsayabilmektedir. Bir Arap terapistin yardımına
başvurorak hipnoz altında geçmişin anılarına, acılarına ve Avrupa'ya
doğru bir yolculuğa çıkar. . . Avrupa çok değişmiştir; bir terkedilmişlik ve
çürümüşlük içindedir. Fisher, "Suç Unsuru" adlı yapıtıyla tüm yaşam fel
sefesini etkilemiş olan, polis akademisindeki eski öğretmeni Osborne'u
ziyaret eder. Sözü edilen kitap, araştırmacının olayları suçlunun bakış
açısından görebilmesi gerektiğini savunmaktadır; bu, bir suçun çözümü
nü ororken, oraştırmacıyı suçun kaynağını tam olarak kavramaya yönei
ten bir yöntemdir. Ancak, artık emekliye ayrılan Osbome, tehlikeli bir
kurmaca olarak nitelendirdiği bu teorileri şiddetle reddeder. Bu orada,
"lotto Cinayetleri" diye adlandırılan bir dizi cinayetin sonuncusu lnnens
tadt limanında gerçekleşir ve soruşturmayı yürütmek üzere Fisher görev
lendirilir. Polis merkezinde Fisher, "lotto Cinayetleri"yle ilgili oraştırmayı
daha önce Osbome'un yürüttüğünü ve Harry Grey adlı birisiyle cinayet
ler orasında bir bağlantı kurduğunu forkeder. Osbome'un evine yaptığı
ikinci ziyarette, Fisher kayıp Harry Grey dosyasını bulur. Bu dosya ve
Osbome'un, Grey'in artık var olmadığıyla ilgili ısrarlı tutumu Fisher'ın
merakını daha da kamçılar ve ne olursa olsun bu sırrı çözmeye karar
verir. Cinayetleri aydınlatmak için Fisher, Osbome'un yöntemini uygulo
yorak caninin düşünce tarzını kavramaya çalışır. Bu araştırmalar sırasın
da Fisher, Harry Grey'in kişiliğine son derece yaklaşır. Cinayetler sıra
sında Grey'in takip ettiği yolu izler. Bu sırada Fisher'e, bir önceki "lotto
Cinayeti" nin gerçekleştiği Halbestadt'tan beri eşlik eden, Kim adında
bir hayat kadını yardımcı olmaktadır. Fisher, cinayetie rin ardındaki ger
çek sistemi, korkunç karmaşıklığı ve giderek daha güçlü bir şekilde ken
dini soran bu tutkuyu kavramaya başlar. Gitgide kötüleşen sağlığı,
Kim'in bu yolculuklarda Grey'e de eşlik ettiğini, hatta ondan bir çocuğu
olduğunu keşfetmesiyle iyiden iyiye bozulur. .
"SUÇ UNSURU hangi ülkede olursa olsun en içi geçmiş izleyicileri bile
serseme çevirecektir" diye yazıyor Variety dergisi. Danimarkal ı genç
sinemacı Von Trier'in Ingilizce çektiği bu fütüristik gerilim filmi, Orson
Welles, Borges ve Torkovski arasındaki "delişmen bir çiftleşme" diye
tanımlanmış. Film Cannes'da Teknik Büyük Odülü'nü, Mannheim'da
Josef von Stemberg Odülü'nü ve Chicago'da Gümüş Hugo'yu kazandı.
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eleclive Fisher has returned to Cairo after leading a murder
investigation in Europe. Obviously traumatised by the experi
ence he remembers little, is obsessive and is plagued by
eripp /ing headaches. He seeks the help of an arab therapist, and
un der hypnosis he Irave/s back info his memory, his pain . . . back to
Europe. Europe is much changed; decay and dereliction prevail. Fis
her visits Osbarne, his former teacher at the palice academy, whose
baok, "The Element of Crime", has remained essenfiat to Fisher's phi
losophy. This book advocates the assumption of the erimina/'s point
of view by the investigator; a method directed to the solution of a eri
me by complete understanding of its origins. But Osbarne, now reti
red, vehemently re;ects his original theories as dangerous fiction.
Meanwhile the fatesi in a series of bizarre, so-cal/ed "The Lotto Mur
ders" has occured in fnnenstadt harbaur and Fisher is assigned to
lead the investigation. At po/ice headquarters Fisher realizes that
Osbome previausly /ed "The Lotto Murders " investigation and that he
established a link between the murders and a surveillance report on
a man cal/ed Harry Grey. On a return visit to Osbome 's house Fisher
stumbles across the missing Harry Grey file. This and Osbome 's insis
tence that Grey no fonger exists only increase his desire to reso/ve
the mystery. According to Osbames methods, Fisher assumes the eri
minal mind to so/ve the murders. Following various leads, Fisher
embarks on a path of reconstruction that b rings him ever closer to the
character of Harry Grey. He follows the original route taken by Grey.
He is aided in this by Kim, a prostitute, who has accompanied him
from Halbestadt, the site of a previous "Lotto Murder". Fisher comes
to understand the real system behind the murders as he begins to
understand their terrible complexity and the sublety of his increasing
obsession. His deteriorating con dition is violently aggravated by the
discovery that Kim accompained Grey on his original ;ourney and
indeed has a chi/d by him . .
"THE ELEMENT OF CR/ME wi/1 stun even the most blase international
audiences " said Variety. Made in English by the young Danish film
maker von Trier, this futuristic thriller has been deseribed as a "mad
cap mating " between Orson Welles, Borg es and Tarkovski. Winner
of Grand Prix Technique at Cannes; )osef von Sternberg Prize at
Mannheim and Silver Hugo at Chicago.
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YOUNG STARS OF THE WORLD

DENMARK

SALGlN
EPIDEMIC

Y&ıeımen/Direclor: Lars Von Trier �/Screenplay: Lors Von Trier & Niels Varsel G&ilnlü Y&ı./Cinematography: Hen n in g Bendtsen & jesper
Find Kurgu/Editor: Lars Von Trier ()yuncular/Cast: Susanne O�esen, Caecilia Holbeck, Niels Vorsel, Lars Von Trier, Claes Kasthelm
Yapımcı/Produc.r: jacob Erikson Yapım/Production Co.: Element Film; c/o Det Danske Filmstudie Blomstervanget 52 DK-2800 Lyngby DENMARK
� Haldan/Exıxırt Aaent: Danish Film Institute, Store Sondervoldstraede 4, DK- ı 4 ı 9 Copenhogen K, DENMAR K; Phone: 45 3 ı 57 65 00;
Fax 45 3 ı 57 67 00; Telex: 3 ı 465 dfilm dk
ı 986-87 / 35 mm. / Siyah-Beyaz & Renkli - B&W & Color / ı 06'

ir film yönetmeni (filmde bu rolü Lars von Trier üstlenmiş) ve bir
senaryo yazarı yazdıkları senaryo bilgisayarlarından aniden
silinince ı 8 aylık çalışmalarını yitirirler. Hiç yılmadan yeniden
işe koyulur, araştırmalarını yapar ve birkaç gün içinde, tüm dünyayı
kasıp kavuran bir salgın hastalıkla ilgili yeni bir öykü yazarlar. Bu
arada gerçek bir salgını n çevrelerini kuşatmakta olduğundan
habersizdirler. Bu iki sinema adamının öyküsü ve proje üzerindeki
çalışmaları, yapmayı düşündükleri filmden sahnelerle içiçe girer:
salgın hastalıkla savaşmak umuduyla, salgın nedeniyle karantinaya
alaınan şehirden kaçarak tehlikeye atılan idealist bir daktorun
öyküsüdür bu. Ne var ki, elindeki doktor çantasının içinde virüsü
taşıdığının farkında değildir. Filmciler düşüncelerini en umulmaz bir
biçimde yapımcıya sunduklarında SALGlN felaketle sonuçlanır. . .
"Kaderin hazırladığı bir rastlantı kimi zaman öylesine meşum ve garip
olabilir ki kişi görünürde mantıklı, ancak özde asılsız ve boş sonuçlar
çıkarmaya zorlanır. "Salgın" ın senaryosunun yazıldığı bu beş gün
içerisinde gerçek bir salgını n bu oparimana ve çevresine
yaklaşmakta olması ve bu salgını n tam senaryo tamamlandığı gün
parlaması, işte bu rastlantılardan biridir", diyor yönetmen.

B

film director (played by Lars von Trier himself) and o
screenwriter lose 1 8 months of work when o script suddenly
disappears from the screen of their computer. Undaunted,
over the next few days they research and write a new story about an
epidemic which sweeps the world. Bul they remain unaware that at
the same time o real plague is dosing in araund them. The story of
the two filmmakers and their work on the proiect is intercut with
scenes from the film they have in mi nd: o story of an ideolistic
epidemiologist, who ventures out from the city sealed-off from the
threatening plague in the hope of helping to fight the illness. What
he does not realise is that he is carrying the virus araund in his
doctor's bag. EP/DEM/C ends in disaster when the filmmakers preseni
their ideas to the producer in o very unexpected way. .
"A coincidence of fate can often be so sinister and fontastic in
character that one may be tempted to draw apparently logical bul
actually unfounded conclusions. The fact that an actual epidemic
was approaching during these five days in course of which the
screenplay "Epidemic" was created and wriffen, in and araund this
apartment, and that its awful outbreak and the script completion
coincided is one of these coincidences", says the director.

A
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AVRUPA
EUROPA

Y&1elrnen/Diractor: Lars Von Trier Senaryo/Sc:nıenplay: Lars Von Trier & Niels Varsel Göriintü Yörı./Cinematcgraphy: Hen n ing Bendtsen, jean
Paul Meurisse & Edward Klosinsky Kur:gu/ı;diıor: Herve Schneid Oyuncular/Cast: jean-Marc Barr, Barbara Su1owa, Udo Kier, Ernst-Hugo
jaregard, Eddie Constantine Ycıpımc:ı/Producer: Peter Aalbaek jensen & Bo Christensen Ycıpım/Production Co.: Gunnar Obel, Nardisk Film &
TV A/S, Gerard Mital Productions - PCC, WMG, The Swedish Film Institute Dünya Haldarı/Export Agent: Dan i sh Film Institute, Store

Sondervoldstraede 4, DK- 1 4 1 9 Copenhagen K, DENMARK; Phone: 45 3 1 57 65 00; Fax: 45 3 1 57 67 00; Telex: 3 1 465 dfilm dk
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eki ve iyi niyetli Leo Kessler Alman kökenli genç bir Amerikalı
Inte/ligeni and full of good wi/1, Leo Kessler is a young
American with a German heritage. Shortly after the
dır. ll. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra çalışmak ve babası
WW2, he arrives in Germany in order to work and to
nın ülkesini tanımak için Almanya'ya gelir. Amcası bir yataklı
diseover the country of his father. His uncle helps him to find a positi·
trende kondüktör olarak iş bulmasına yardımcı olur. Böylece Leo,
on with the railway company for which he works as o sleeping car
yıkıntı halindeki Almanya'yı dolaşmaya _başlar; gördükleri onun için
conductor. Leo starts to Iravet through a destroyed GermanY. - an
anlaşılmaz, hatta egzotik bir dünyadı r. ilk yolculuğunda, demiryolu
incomprehensible and o/most exotic world for him. On his first trip he
şirketinin müdürü Max Hartmann'ın kızı Katharina'yla tanışır. Leo çok
meets Katharina, the daughter of the railway company 's director,
geçmeden, Hartmann malikanesinde akşam yemeğine davet edilir.
Max Hartmann. Saon after, Leo is invited to the Hartmann residence
Sahibi olduğu Zentropa demiryolu ağının yeniden onarılması Max
for dinner. Max Hartmann views the reconstruction of his transportati
Hartmann'ın tek yaşama amacıdır. Bu nedenle, Müttefiklerle ortak bir
on network Zentropa as his so/e purpose for living. He thus has no
çalışmaya girmekten başka seçeneği yoktur. Ince ruhlu oğlu Larry ise
other choice bul to work in caoperation with the Allies. His son Larry,
her tür milliyetçilik kavr.amını eleştirmekte ve kendini bir pasifisi olarak
a rather tender soul, is critica/ lawards any concepts of nationalism
değerlendirmektedir. Ote yandan, Leo'ya karşı duyduğu yakınlığı giz
and considers himself a pocifist. Katharina who makes no seeret of
lemeyen Katharina, Amerikalılma karşı terör eylemlerinde bulunan
her affection for Leo, on the other hand, seems to be ciaser to the
Nazi gruplarına daha yakın görünmektedir. Leo yemekte, Hartmann
g roups of Nazis who stag e terrorist actions against Americans. At
ailesinin Amerikalı "dost"ları Albay Harris'le tanışır ve Albay Leo'dan
th e dinner, Leo meets Co/one/ Harris, a tolerated American "friend"
etrafta ki Nazi sempatizanlarını kendisine bildirmesini ister. .
of the family, who asks Leo to keep an eye out for any Nazi sympot
Savaş suçu üzerine düşündürücü bir sanrılı gerilim filmi olan bu çarp ı
hists . . .
cı ve özgün yapıt, insanı sürekli rahatsız eden ve yapay bir ortamda
A rumination on war guilt in the form of a hallucinatory thriller, this is
a strikingly original work which tel/s a Kafkaesque story in a consis
geçen Kofkavmi bir öyküyü anlatır. Siyah-beyaz geniş ekrana gerçe
küstü renk saplamaları yaparak ve ön-projeksiyonu değişik bir düzen
tently disturbing. and artificial milieu. "l guess you can say EUROPA is
a thriller and a metodrama with a comic element to it. . . 1 am abses
de kullanarak, suç ve kuşkuyle örülü bir kôbuslar dünyası yaratan Von
sed by Germany. Germany is iust a symbol: it is Europe. German
Trier filmini şöyle yorumluyor: "Sanırım AVRUPA bir gerilim filmi ve gül
society has alwa ys demonstrated the most extreme possions: in the
dürü öğeleri de içeren bir melodrom . . . Almanya bende bir saplantı:
character and relationships of individuals and with other countries ",
Avrupa işte o . . . Alman toplumu her zaman en uç noktadaki tutkuları
comments Von Trier who, using black-ond-white widescreen with sur
sergilemiştir: kişiliklerinde, bireylerle ve diğer ülkelerle olan ilişkilerin
real iniections of co/or, and making disconcerting use of front-proiec
de . . . Her filmim teknik bir yenilik içerir. AVRUPA'da kendime sürüyle
tion, creates a nightmare world o l guilt and suspicion. "Each of my
eğlenceli teknik oyuncak aldım. Görüntü eklemek üzerinde çalışıyo
films contains a technical innovation. In EUROPA, 1 have bought
ruz; bazen kimi siyah-beyaz, kimi renkli, yedi görüntü katmanını üstü
myself a lot of funny technical toys. We are working on image supe
te koyabiliyoruz. Ama asıl önemli olan, bu şekilde ancak farklı mer
rimposition; sametimes we can have up to seven layers of images, in
ceklerle çekilebilecek görüntüleri birleştirebilmemiz. Bu yolla, ilk bakış
black-ond-white and co/or. Bul the main thing is that we can thus
ta farkedilmeyen ancak izleyicide derin iz bırakan bir etki yaratabili
combine two images that could be filmed with differeni lenses. This
yoruz. Aynı şey kamera hareketleri için de g eçerli . Görünüşte tam
way we can ereale an unsettling effect that isn't immediately notice
anlamıyla gerçekçi izienim bırakan, ancak filmi planladığımız yöne
ab /e bul which marks the audience. The same thing goes for the
doğru s,� rükleyen bu unsuru içeren görüntüler yaratıyoruz. Bu da hip
camera movements. We are making images that seem perfectly rea
nozdur.
listic bul which turn out to have that element which leads the film off
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in the planned direction. That's hypnosis. "
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loylor, tüm hayalleri uzaklara giderek, bir başka yerde yeni bir yaşoma başlamak isteyen politik
sürgünlerle ve sığınmocılorlo dolu bir Yunan sınır köyünde geçer. Ayakta durmaya çalışan bu sığın
macıların öykülerini araştıran bir gazete muhabiri, bu insanlar orasında yalnız yaşoyan yaşlı bir
adama rostlor. Ono hiç yabancı gelmeyen bu adamın, yıllar önce, belirsiz nedenlerden ötürü, garip şortlar
altında ansızın ortadon kaybolan ünlü bir politikacı olmasındon kuşkulonır. Daha sonra politikacının korısıyla
geri dönen gazeteci, kadın aracılığıyla adamın kimliğini ortoya çıkarmayı umor. . .
Her yeni filmi Angelopoulos'un ününü, dünyanın en başarılı yönetmenlerinden biri olarak biraz daha pekiş
tirmekte. Görünürôe son derece basit bu öykü bağlamında, Angelopoulos Avrupa'nın yüzünü kolıcı olarak
değiştirmekle olon büyük kültürel ve politik gelişmelere tamamen ayak uyduran ve evrensel önemi bulunan
ternalara değinmesine olanak sağlayocak bir çerçeve yaratmış. Geçen yıl, film in çekimi sırasında, Türk
Yunon sınırı küçük çapta bir skondolo sahne oldu: Angelopoulos ve ekibi, !ilmin "milli duyguları hiçe soyon"
ve "uygunsuz" içeriğinden ötürü, onlara cennetin kapılarını kopoyan hararetli bir din neleri piskopos tarafın
don, Yunan Ortodoks Kilisesinden oforoz edildiler. Yönetmen tilmin en can alıcı sohnesini, kendisine öneri
len sınır üzerine bir belgesel çekimi için araştırma yaparken geliştirmiş. Angelopoulos o günü şöyle anımsı
yor: "Son derece sıradışı bir olbayo rastladım. Gözden ırak bir geçit noktasında, kısmen horobolmuş, korlo
kaplı bir köprünün üzerinde duruyorduk. Mavi çizgi Yunanistan'ın bittiği noktayı, beyaz çizgi tampon bölge
yi ve kırmızı izgi de Türkiye'nin başladığı yeri göstermekteydi. Albay, tek ayağını mavi çizginin üzerine
koydu 'Bir o ı m atsarn bir başka yerdeyim, ya do ölürüm!' dedi . . . Sınır, sevgiyi ve diğer insanlarla ilişkiyi
koparıp dilleri, ırkları ve dinleri ayıran bir çizgiyi ifade eden, insanlar arasınCia gerçek onlamda iletişimi
önleyen bir engel bence. "

J

he serting of the action is o Greek frontier town overcrowdeel by politicol exiles and refugees whose
only dreom is getiing away to start o new life "samewhere else". A young TV ;ournalist, reporting
the story of stronded refugees, comes across on efderfy solitory man among them and seems to
recognize him as o renowneel politician who had disappeored several years earlier under mysterious cir
cumstances and for obscure reasons. He returns later with the politician s wife hoping to identify the man . . .
Every new Angelapou/os film furthers his reputation as one of the most occomplished directors of our time.
In the cantext of this seemingiy simpfe story, Angelapou/os creates o framework that allows him to touch on
themes of universal significance completefy in sync with the major cu/tura/ and politicaf devefopments that
1
are permonently changing the race of Europe. Shooting of the li/m fast year on the Greek-Turkish frontier
prompteel o minor seandal when Angelapou/os and crew were excommunicateel from the Greek Orthodox
Church by o crusoding Monsigneur, who borreel them from porodise for the movie 's "anti-notionol" and
"indecent" content! Tlie director hoppeneel upon the central image of the film white researching o propo
seel documentary on the border. "/ come across o most extraordinary co/one/", he remembers. "We were
at o very isolated crossing on o partio/Iy destroyeel, snow-covered bridge. A blue line indicated where Gre
ece ended, o white one was no-man 's /and, and o red one showed where Turkey began. The co/one/ p/a
ceel his foot on the bfue line and said: 'If 1 lake one step, 1 am samewhere else - or 1 die' . . . The border, for
me, expresses the idea of o boundary line cutting off fove and contoct with others, seporating fonguages,
races and religions - o boundary which prevents any real communication between peopfe".
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THEO ANGELOPOULOS

1 935'te Atina'da doğdu. Hukuk eğiti
mi gördü; şiir, deneme ve öykü yazarlı
ğı yaptı. 1 96 1 'de Sarbonne'do edebi
yat öğrenimi için Paris'e gini. 1 962'de
Paris Sinema Yüksek Eğitim Enstitüsü
(IDHEC)'e kaydoldu. 1964'de Yuna
nistan'a döndü ve sinema eleştirmenl
ğine boşladı . 1 965'teki başarısız bir
konulu film girişiminden sonra, 1 96668 yılları orasında oyuncu ve yapım
yönetmeni olarak çalıştı. 1 968'de ilk
kısa filmini yöneni. Bunu 1 970 yılında
yaptığı ilk konulu uzun metraj film izle
d i . Yetmişli yıllardan itiboren yönettiği
ve çoğu ödüllü filmlerinde elde eHiği
başarılar, onu hem gelmiş geçmiş en
önemli Yunanlı film yönetmeni, hem de
zamanımızın yaratıcı ve özgün sanatçı
larından biri yapmıştır.
Bom in Greece in 1 935. He studied
law and wrote poetry, essays and
short stories. In 1 96 1 he went to Paris
to study litterature ot Sorbonne. In
1 962 he enrolleel at IDHEC, "lnstitut
des Hautes Etudes Cinematographiqu
es de Paris ". In 1 964 he returneel ta
Greece to work os o film critic. After
an unsuccessfuf feature film pro;ect in
1 965, he workeel os actor and pro
duction director in several films betwe
en 1 966-68. He directeel a short feo
ture in 1 968. He fallaweel it in 1 970
with his first feature fength film. Hi,s
considerable achievement since
1 970s has made him not only the
most important Greek filmmaker to
date, bul one of the truefy creative
and original artists of our time.

FiLMLERi / FILMOGilAPHY

1 968 Ekpombi 1 Yayın
(short 1 kısa lilm)
1 970 Anaporasıasi 1
Yeniden Yapılanma
1 972 Meres tu 36 1 '36 Günleri
1 975 O Thiassos 1 Kumponya
1 977 1 Kynighi 1 Avcılar
1 980 O Megçılexandros 1
Büyük ıskender
1 984 Toxidi sta Kithira 1
Kitera'yo Yolculuk
1 986 O Melissikomos 1 Arıcı
1 988 Topio stin omichli 1
Puslu Manzaralar
1 99 1 To Meteara Vi mo Tou Pelargou
Leyleğin Geciken Adımı

ITALY-FRANCE

FROM WORLD FESTIVALS
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AKSAM VAKTI
VE SO SERA
BY NIGHTFALL

Yöneırnen/Dinıdor: Francesca Archibugi Serıaryo/Sc:nıeııplay: Francesca Archibugi, Gloria
Malatesta & Claudia Sbarigia Kurgu/Editor: Roberto Missirali Music/Müzilc Roberto Gatto &
Battista lena Oyuncular/Cast: Marcello Mastroianni, Sandrine Bonnaire Ycıpımcı/Producer: leo
Pescarolo & Guido de la laurentiis Ycıpım/Production Co.: Ellepi Film (Rome), Paradis Film (Paris),
Ra i Uno Dlinya Haldarı/Eıcport Agent: Ellepi Film, Vio dei Bonchi Vecchi n. 6 1 , Rame ITALY
1 99 1 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 1 20'
üm emeli düzenli ve toplumsal adalete dayalı bir ülkede yaşamak olan Profesör Ludovico
Bruschi yaşlı bir komünisttir. Ne var ki, öncelikle dört yaşındaki tarunu Papere'yle, sonra da
oğlunun eski sevgilisi, Popere'nin annesi Stella'nın kişiliğinde, düzensizlik yaşamına girmek
üzeredir. Annesi sevgilisiyle H indisiana kaçan küçük kız dedesinin yanına gelir. Küçük kız kendisine
"Büyük Ördek", yanından hiç ayrılmayan hayali arkadaşına ise "Küçük Ördek" adını vermiş, böylece
onun adı da "Ördekçik"e çıkmıştır. Profesörün sakin yaşamı küçük kızın canlı varlığıyla bazulmuştur.
Ancak torununun araştırmacı ruhu ihtiyarın içindeki öğretme ateşini canlandırır, ve profesör, çok geç
meden onsuz bir yaşamı hayal bile edemez hale gelir. Oğlu Oliviero'yla Stella arasındaki ilişki, belki
de her ikisinin de çok genç olması nedeniyle, sona ermiştir. Böylece Bruschi günlük yaşamını altüst
eden, kafası saçma sapan, yıkıcı ideallerle dolu, hüzünlü, bilgisiz ve aşağılanmış Stella ile de başa
çıkmak zorunda kalır. Profesör'ün sabrı kısa sürede taşınca Stella evden ayrılır. Dayanarnayıp Stella'yı
aradığında da, onu kırık bir bacakla hastanede yolarken bulur. Aralarında önce yakın bir ilişki, sonra
farkına bile varmadan büyük bir sevgi doğar. Stella, bacağı iyileşince, yeni ilişkilerin ve deneyimlerin
peşine düşer. Profesör ise onu beklemeyi sürdürecektir. Ve tüm bu olaylar, ne olup bittiğini aniayama
yacak bir yaşta olan Popere'nin gözleri önünde cereyan etmektedir. .

T

FRANCESCA ARCHIBUGI

1 960 yılında Roma'da doğdu. Yirmi
yaşında Roma'da "Centro Sperimen
tale de Cinematografia"ya girdi.
Mario Maniceili ile yönetmenlik, Car
lo di Polma ile sinemotografi, Ogo
Pirro ve Furio Scarpelli ile senaryo,
Perpignani ile kurgu çalıştı. Ermonno
Olmi'nin denetiminde RAl Uno televiz
yonu için iki kısa metraj film yaptı .
1 986'do en başarılı senoryoya veri
len Solinos Ödülü'nü kozanon "Sot
tocqua"nın ortak yazarlarındon biriy
di. 1 988 yapımı "Mignon e Partila 1
Mignon Gitti" Archibugi'nin yönettiği
ilk uzun metraj filmdir. Bunu AKSAM
VAKTi ( 1 99 1 ) izledi .
Bom i n Rome in 1 960. A t the age of
twenty she joined the "Cenlro Speri
mentale de Cinematografia " in
Rome. She studied direeling with
Mario Monicelli, photography with
Carlo Di Pa/ma, scriptwriling with
Ugo Pirro and Furio Scarpelli and
editing with Perpignani. Under the
supervision of Ermanno O/mi, she
produced lwo shorls for RA/ Uno.
She co-wrole the script for "Sotlac
qua" which won the Salinas Prize for
the best script in 1 986. "Mignon e
Parlita" ( 1 988) was her first fealure
as director. She followed il with VER
SO SERA in 1 99 1 .

rofessor Ludovico Bruschi is an efderly communist whose desire is that of living in an orderfy
and socially jusl Stale. Bul disorder is jusl a�oul lo break info his life, firsl of all in the shape
of his four-years-ofd grand-daughter Popere and then in that of Popere 's mather Stella, his
son 's companion. The little gir/ comes to live with her grandfather when her mather runs off to lndia
with o /over. The little gir/ cal/s herseff "Big Duck", and the imaginary friend who is afways with her
"Little Duck ", thus earning herself the nickname "Duckies ". The professor's sedentary life is disrupted
by the presence of the livefy little gir/. Bul her inquisitive spiril rekindles his love of leaching and soon
he can 't imagine life wilhoul her. The relationship between 0/iviero, Bruschi's son, and Steffa has
come to an end perhaps because of the extreme youth of the lwo fovers. Now Professor Bruschi is
afso obliged to come to terms with the gloomy, ignoranl, offended Steffa whose head is full of fa/se
and distructive ideals and who disturbs his way of living out daily life. The professor foses his patien
ce soon and Stella feaves. He fooks for her and finds her in hospitaf with a broken leg. The two of
them begin to grow cfose and then, without realising il, they come to love each other immensefy.
Steffa 's leg gets beller and she goes off to fook for new relationships, new experiences, while the
Professor keeps on wailing for her; and all these in the presence of Papere, foo young lo unders
tand .
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YASAMIN DISINDA
HdRS LA VIE
OUT OF LIFE

MAROUN BAGDADI

lübnan'da doğdu. ilk uzun metraj
filmi YAŞAMIN DIŞINDA'yı
gerçekleştirmeden önce, televizyon
için Beyrut hakkında üç film daha
yaptı: "Les Petites Guerres 1 Küçük
Savaşlar", "l'Homme Voile 1 Peçeli
Adam" and "Le Pays du Miel et de
I'Enfant 1 Bal ve Çocuk Ülkesi" .

Yönetmen/Direclor: Maroun Bagdadi Senaryo/Scnıenplay: Maroun Bagdadi G&üntü
Yön./Cinernatography: Patrick Blossier Kurgu/Editıor: Luc Barnier Müzik/Music: Nicola Piovani
Oyuncular/Cast: Hippolyte Girardot, Ralic Ali Ahmad, Hussein Sbeity, Habib Hammound, Nabila
Zeitouni Ycıpım/Production Ca.: Galatee Films; 55, Boulevard Pereri re 750 1 7 Paris FRANCE
Phone: 42 27 28 90; Films A2 (Paris), Filmalpha (Rome), Lamy Films (Brussels) Dünya
Haldarı/Export Agent: President Films, 2 rue Lord Byron, 75008 Paris, FRANCE; Phone: 45 62 82
22; Fax: 45 63 40 56; Tlx: 649 02 1
1 99 1 1 35 m m . 1 Renkli-coler 1 97'

S

erbest çalışan gazete fotoğrafçısı Patrick Perrault, son onbeş yıldır Beyrut'u bölüp parçalayan sonu
gelmez savaşı görüntülemek amacıyla lübnan'da bulunmaktadır Bir bezginlik anında arkadaşı
Hasan'a "Sizin bu savaşınızı anlamıyorum" diyen Perrault, Batı dünyasının uzak ve öznel bakış açısı·
nı temsil etmektedir Ancak günün birinde, rehin alındığında, kendisi bir savaş imgesine, tüm yaşamı ise
uzun ve acımasız bir g eceye dönüşecektir Bir tutsaklık öyküsü olan bu film, aynı zamanda pek çok insanın
mahpusluğunun da öyküsüdür Herkesin "kurban" olduğu bir ortamda, gardiyanı tutsaktan ayırdetmek müm·
kün müdür? . .
Fransız radyo muhabiri Roger Augue'nin gerçek kaçırılış öyküsüne dayanan YAŞAMIN DIŞINDA'da yönet·
men Maroun Bagdadi, bir acılar girdabına kapılmış insanların günlük yaşamiarına olabildiğince yakınlaşa·
bilmek amacıyla, her tür ideolojiden ve bunların neden olduğu kaçınılmaz kısıtlamalardan kurtulmayı başar·
mış. Beyrut'ta değişen sadece oyunculardır; yalnız savaş yenilgiye uğramaz. Ne yazık ki Batı'nın harekete
geçmesi için, tıpkı Patrick Perrault gibi, kendi tanıklarının da doğrudan bu kapana sıkışması gerekmektedir
Bu, "Evrensel Gerçek" diye birşeyin bulunmadığını, yalnız kişisel gerçeklerin var olduğunu yürekli bir biçim·
de ortaya koyan bir film. "Gerçek, lübnan'da bir savaşın sürüp giniğidir" diyen Bagdadi , "Olayları hem
içinden, hem de dışından yansıtmaya çalıştım. Geçmişim nedeniyle içerden biriyim. Ne var ki artık orada
yaşamıyorum; bu nedenle madalyonun öbür yüzünü de görebiliyorum. Ancak lübnanlıların hepsi birer rehi·
ne; onların böyle bir seçeneği yok . . . Ayrıca ne olup biniğini, kimin kiminle ve neden savaştığını gerçek
anlamda, açıkça çözümleyemezsiniz. Oradaki insanların hepsi bir tür rehine · din ve ideolojinin ebedi rehi
neleri", diyor

atrick Perrault, o free-lance photo·journalist, is in the Lebanon to cover the endless fighting that has
been tearing Beirut apart for the /asi Fifteen years. "/ don 't understand this war of yours ", he tel/s his
friend Hassan in a moment of weariness. Perrault represents the subjective and distant Western eye,
until the da y he is taken hostage; he himseff then becomes an image of war and his life becomes one long,
ruthfess night. This film is the story of his captivity, but alsa the story of the imprisonment of o who/e peopfe.
How can the jailers be distinguished from the prisoners when everyone is o victim?. .
In HORS LA V/E, based on the real kidnapping story of French radio journalisi Roger Auque, director Maro
un Bagdadi stands well back from any ideofogy, and ils inevitab/e limitations, so as to get nearer to the
daily lives of men caught in o whirlpaol of bitterness. In Beirut, the players keep on changing; only the war
remains invincible. Unfortunately, for the West to react, its own witnesses have to be caught up in the real
action, just /ike Patrick Perrault. This is a film which courageously states that there is no Universal Truth, just
individual truths. "The reality is that there is o war going on in Lebanon ", says Bagdadi. 'What 1 wanted to
do was fook in on all this and, at the same time, look out from it. Because of my background, /'m on insi·
der. Bul 1 don 't live there any more, so 1 have the reverse angle on the situalian as well. Bul the peopfe of
Lebonon are hostages; they can't make that kind of choice . . . Besides you can't reaffy make a c/ear anafysis
of what is going on, of who is fighting whom and abaut what. They're all really hostages in o certain way ·
eternal hostages of religion or ideology. "

P
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Bom in Lebonon. Before directing his
first feoture film HORS LA V/E, he
made three other films about Beirut:
"Les Petites Guerres ", "L'Homme
Voile" and "Le Pays du Miel et de
f'Enfant", all for tefevision.
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KOR
LE BRASIER
ERIC BARBIER

Yöneırıwı/Direc:lor: Eric Barbier Senaryo/Sa-ıplay: Eric Barbier & Jeon-Pierre Barbier G&iintü
Yön./Cinemalography: Thierry Arbogost Kurgu/Editıor: Dominique Gollieni, Jennifer Auge &
lsobelle Dedieu MOzik/Music: Frederic Tolgorn Oyuncular/Cast: Moruschko Detmers, Jean-Morc
Bo rr, Tolsty, Th ierry Fortineou, Fronçois Hodji-Lozoro Ycıpımcı/Producer: Jean-Fronçois Lepetit
Ycıpım/Production Co.: Flosh Film; 47, rue de lo Colonnie 750 ı 3 Paris FRANCE, Phone: 45 8 ı
ı ı 22; Films A2 Dünya Haldarı/Export Agent: Mercure Distribution Uocques le Glou), 47, rue de
lo Colonie, 750 ı 3 Paris FRANCE; Phone: 45 89 80 00;
ı 99 ı 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 ı 24'

Fax:

45 05 07 47;

Tlx:

205 637
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tuzlu yılların başlarında, çoğu Polenyalı arkadaşı gibi Povlok do, büyük oğlu Viktor'lo birlikte,
kömür madenierinde çalışmak üzere Kuzey Fransa'ya gelir. Yon iş olarak boksörlük yapıp eline
geçen küçük aylığa katkıda bulunmak ve ailesini de Fransa'ya getiriebiirnek istemektedir. Kız peşin
de oşon, içkici ve kavgacı Viktor, çok geçmeden kendini ailesinden ve diğer Polonyalılardan soyutlar. Ali
ce adında, kömür ayıran, genç bir Fransız kızına kapılan Victor, ona çılgınca aşık olur. Her iki toplumun ve
arkadaşlarının karşı çıkmalarına karşın Alice ve Viclor, rakibi genç maden işçisi Emi le ortaya çıkıp ta
Alice'in kolbini çalıncaya kadar, kısa süren bir aşk ilişkisi yaşarlar. Alice olmayınca Viktor'un tüm ümitleri ve
hayalleri sarsılır, kendini terkedilmiş ve yalnız hisseder genç adam. Viktor büyük bir hayal kırıklığı içindey
ken, Fransa'da patlak veren ı 934 ekonomik krizi, Fransız ve Polenyalı işçiler arasında acı çekişmelere yol
açarak madenierde gerginliği arnırır. .
Sarsıcı dramatik öğelerden olabildiğince yararlanan KOR'daki etkili gerçekçilik ve konunun güçlü anlatımı,
son derece çarpıcı bir film çıkarmış ortaya . Klasik Yunan trajedilerine benzer inceliği ve epik boyutları, ger
çekçiliği, ve ateşli kutuplar arasındaki çatışmaları kullanmasıyle KOR, yolları kesişen sevgilileri, şiddeti, feci
ölümleri, mutluluk anlarını ve toplumsal gerilimleri güçlü bir biçimde biraraya getirerek, savaş öncesi döne
min büyük Fransız sinema geleneğini çağrıştırıyor. Filmi n senaryosunu babosıyl,çı birlikte yazan yönetmen
Barbier, bunu "senaryo yazmaktan öte, bir betimleme süreci" d iye tanımlıyor. Ozellikle, ilk yapıtlar arasında
KOR'la eşdeğerde bir filmi ortaya çıkarma tutkusunun enderliği de gözönüne alındığında, bu filmden övgüy
le sözetmemek olanaksız. Madende çekilen, görülmeye değer muhteşem sahneleri ve son derece etkileyici
kalabalık sahneleriyle, uzun süredir özlenen bu epik destan gözlerimizin önünde gerçek anlamda canlanı
yor.

ı 960'to, Fransa'do, Aix-en-Proven
ce'do doğdu. ı 979-82 yılları orasın
do IDHEC'te (Yüksek Sinema Enstitü
sü) öğrenim gördü. Çeşitli tanıtım film
leri, video klipleri ve ısmorlomo film
lerde sırasıyla, önce yönetmen yar
dımcısı, sonra kameramon olarak
çalıştı. "Shongoi", "Who's in the
Roincoot 1 Yoğmurluğun Içinde Kim
Var?", "Lo Malediciian du Soint
Merry 1 Soint-Merry'nin Loneti" ve
"Lo Foce Perdue 1 Kayıp Yüz" adlı
kısa fi l m le ri yöneni, ve ı 986'da, bir
kısa film yapı m grubu kurdu. Daha
sonraki yıllarda endüstri ve reklam
filmleri yöneni. KOR yönetmenin ilk
uzun metraj konulu fil m idi r.

Bom in 1 960 in Aix-en-Provence,
Fronce. He studied ot IDHEC {lnstitut
des Houtes Etudes Cinemotographi
ques) from 1 979-82. He has wor
ked by turns os on assistant director
or as o comeramon on various publi
city films, video clips, and commissio
ned films. He directed the short films
"Shongai", "Who 's in the Raincoat",
"Lo Molediction du Soint-Merry" and
"La Face Perdue" and in 1 986, foun
ded a short film production group. In
the fallawing years, he directed
industriol films and commercials. LE
BRASIER marks his feoture film debut.

l

n the early Thirties, /ike many of his Polish comrodes, Povlok comes to Northern Fronce with his eldest
son Victor to work in the cool mines. He moonlights os a boxer to supplement his meager sa/ary so he
can bring the rest of his family to France. A drinker, skirt-chaser and fighter, Victor rapidly distances
self from his parenis and the Polish community. He is overwhelmed by a young French cool sorter
named Alice, with whom he fal/s modly in love. In spite of disopprovol from their respective communities
and close friends, Alice and Victor live their brief love offoir until anather young miner, o French riva/
nomed Emi/e, wins Alice's love. Victor's hopes and dreoms are shottered, os without Alice, he feels re;ected
and lonely. On top of his emotionol dissoppaintment, the 1 934 economic erisis in Fronce increoses tension
in the mines, creoting bitter conflicts between the French and Polish communities. .
In L E BRASIER, in which every malivoling dromotic force is brought info play, the patent reolism and power
ful treatment of its subject matter mokes for o film that corries enormous impoct. With its ocute sense of on
oncient Greek trogedy and its epic scope, its use of reolism and the closfı of impossioned vectors, LE BRA
SIER horks bock to the greot pre-wor Iradition of French cinemo, in o poteni combination of stor-crossed
lovers, brutolities, horrible deoths, moments of hoppiness, and social tension. Director Barbier who cowrote
the screenplay with his fother, deseribes the process os "descriplion rather than scriptwriting". Porticulorly
where first works are concerned, the arnbitian to moke o film on o por with LE BRASIER is foo unique not to
be commended. The spectocle of the scenes in the mine is mognificenf, the crowd scenes gripping, and
the longed-for epic sogo comes to life before our very eyes.
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HUNGARY

HOMO NOVUS
PAL ERDÖSS

Yanetmen/Dinıc:lor: Pal Erdöss Serıaryo/Screenplay: Zoja Kudriya GörünKl Y&ı./
Cirıematıography: Ferenc Pop & Vladimir Fridkin Kurgu/Edilor: M. Kareva & Klara Majoros
Müzik/Music: Michael Tarivergiev Oyurıcular/Cast: Iri na Kuptchenkon, Georgij Taratorkin, Any
Bazenkova, Ol �a Stulova, lgor Bukarko Yapım/Produc:ıiorı Co.: Studio Budapest, Younostfilm
Dünya Haldarı/Export Agerıt: Cinemagyar, Hungarofilm Export Ltd. , H- ı 054 Budapest, Bathori
utca 1 0. , HUNGARY; Phone: 36 ı ı 53 ı 3 ı 7; Fax: 36 ı ı 53 ı 850; Telex: 225768
ı 990 1 35 mm. 1 Renkli-color 1 9 ı '

ski Sovyetler Birliği'nin bir yerinde, bir okul. Otuz yaşlarındaki matematik öğretmeni Golina
Aleksevna'nın hem özel, hem de meslek yaşamı,. hiçbir şekilde uzlaşamadığı genç öğrencile
riyle arasındaki düşmanlık yüzünden kararmışlır. Iki taraf arasındaki düşmanlığın boyutları, sıra
dan öğretmen-öğrenci sürtüşmesini çoktan aşmıştır ve her iki taraf ta birbirlerine acımasız oyunlar
oynamaktadır. Oğretmen artık sınıfa girmekten korkmakta, öğrenciler ise öğretmenlerini huzursuz
etmek için birbirleriyle yarışıp, ellerinden geleni ardiarına koymamaktadırlar. Sınıfın idaresi gitgide
güçleşince Golina öğrencilerin ahlaksızca davranışlarını resmi olarak rapor eder. Sınıfın en azılıları
bir misilierne yapmaya hazırlanırlar. Bazıları, Belediye Komite Sekreterliği'ne öğretmenlerinin sadist,
yetersiz, yeteneksiz, ve tüm bunlara ek olarak yahudi düşmanı olduğunu ihbar ederler. Galina'nın,
öğretmen Sacha'yla gizli ilişkisini de öğrenen çocuklar, bir buluşma sırasında resimlerini çeker ve
ertesi gün okulda dağıtırlar. Sosyalizmin bu genç ümitlerinin, ahlôki değerlerden tümüyle habersiz bu
gençlerin bu marifetleri, tam bir başarıya ulaşır. .
Pal Erdöss'ün son yapıtının adı HOMO NOVUS, eski SSCB'de sosyalizmin yarattığı yeni insan
karakterine bir göndermedir.

E

e are in a school samewhere in the ex-Sovief Union. Golina Aleksevna, a maths feacher
in her thirfies whose personal and professional life are imperilled by the antagonism of
her young studenfs, can in no way cope with them. The antagonism between both par
fies has gone far beyand the usual feud between feacher and students, and they play ever more cruel fricks on one another. The

W

teacher dreads fo enter the classroom day by day and the studenfs outbid one anather in annoying
their feacher. As conducfing her dasses becomes increasingly difficult, Golina forma/Iy complains of
her charges' amorality. The most maverick studenfs in the class are planning fo retaliale on her. Same
of them lodge a complainf at the municipal party commillee secrelary, vengefully accusing their teac
her of being sadisfic, illtrained, incompetenf and in addi tion, antisem itic as well. After they leam that
Golina is secretly having an affair with anather of their feachers, Sasha, photographs of the two on
a dole appear af school the fallawing day. This deed of the young hopes of socialism, of the young
peaple never having even heard of moral inhibition is a full success . .
The til/e of Pal Erdöss ' lotesi work, HOMO NOVUS, refers to its characferization of the new mon
created by socialism in the ex-USSR.

ı 22

ı 947'de Budapeşte'de doğdu . Orta
okulu bitirdikten sonra yönetmen yar
dımcısı alarak Mafilm'e katıldı. Bu
arada Balazs Genç Filmciler Stüdyo
su'nun bir üyesi olarak film yönetmen
liği yaptı. Oneelikle Macar Televizyo
nu için 30 kısa belgesel çekti. Daha
önce gerçekleştirdiği bir belgesele
dayanan ilk konulu filmi "Adj Kiraly
Katonat! 1 Prenses" 1 ı 982), büyük
bir uluslararası başarı kazandı ve
diğer ödüllerin yanısıra Cannes'da
"Altın Kamera", Locarno Film Festiva
linde de "Altın Leopor" ödülerini aldı.
Bom in 1 947 in Budapesf. After gra
duafing from secondary school, he
joined Mafilm as directors assisstant.
Meanfime he directed films as a
. member of the Bela Ba/azs Studio of
young film-makers. He 's alsa directed
30 shorf documenfaries primariIy for
Hungarian Television. His firsf feature
film, based on a documentary he 's
previously made, was a greal infer
national success and won "Camera
d'Or" af Cannes and "Golden Leo
pard" in Locamo Film Fesfivals, besi
de other awards.

FilMLERi / FILMOGRAPHY
ı 982

ı 985
ı 986
ı 989

ı 990

Adj Kira Iy Katonat! 1
The Pri ncess 1 Prenses
Visszaszamlalas 1
Countdown 1 Geri Sayış
Gondviseles 1 Tolerance 1
Müsamaha
Pokok 1 Spiders 1
Orümcekler
Homo Novus

HUNGARY
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TANRI GERI GERI GIDER
ISTEN HATRAFELE MEGY
GOD RUNS BACKWARDS

Y&ıeımen/Dinıctor: Miklos Janesc Senaryo/�play: Gyula Hemadi Görüntü Y&n./
Cinematogıaphy: Janos Kende Kurgu/Editor: Zsuzsa Csakany, Eszter Kovacs & Otto Ola h
Müzik/Music: laszlo Des & Vi lmos javori Oyuncular/Cast: Karoly Eperjes, György Dömer, Jozsef
Madaras, lajos Balazsovits, Andres Kozak Yapımcı/Produaır: György Gat & li bor Puszt
Yapım/Production Co.: TPA Filmex Donya Haldan/Eıcport Agent: Cinemagyar, Hunga roli l m Export
ltd. , H- 1 054 Budapest, Bathori utca l O , HUNGARY; Phone: 36 1 1 5 3 1 3 1 7; Fax: 36 1 1 53 1
850; Telex: 225768
1 99 1 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 90'

ir film ekibi, kapıları kırılmış, dosyaların rüzgarda uçuştuğu metruk bir polis akademisine girer.
Ekiptekiler binayı ve durumunu görüntülerken yeni demokrasinin geleceği ve sü rekl il iğ i üzerine
binlerce olasılık üretirler. Aydınlar arasında çıkan bu sıradan ve basit ağız dalaşı, TV h aberle
rinde Gorbaçov'un idamını gördüklerinde aniden kesilir. Eski yoldaşlar yen iden bi rbi rleriyle sürdürdük
leri eski ilişkilerine - her zamanki gibi olabildiğince açık bir biçimde - dönerler. .
"Büyük bir olasılıkla, bu kez daha dolaysız ve dürüst bir öykü çıkacak ortaya. Ama biz, senaryo
yazarım ve yaratıcı-arkadaşım Gyula Hemadi'nin de dediği gibi, hep "sahte-tarih" yaratıyoruz. Filmle
rimiz hep mecaz dilinden yararlanıyor. "Szegenylegenyek 1 Umutsuzlar" Cannes'o katılacağı
zaman, Mocaristan'da yayınlanan "Nepszabadsag" adlı günlük gazete, sadece !ilmin Cannes' o
yollanmasını sağlamak için, benimle bir söyllışi yaptı. Bu söyleşide, lilmimde şu bildiğimiz sosyalizm
den sözetmediğimi vurgulamarn gerekmekteydi . Belki bugün artık mazeretler ve açıklamalar yapmam
gerekmiyor. Umarım bu lilmimdeki ironi herkes taralından a nlaşılabilir niteliktedir. Film R us ları n Maca
ristan'o geri dönüp herkesi öldürmelerini anlattığından, izleyicilerden espri duygularını uya n ı k tutmala
rını bekliyorum kuşkusuz" diyor yönetmen Ja n cso.

B

film crew enter o derelict po/ice academy; the doors gape open, the files flutter in the bree
ze. As they begin to film the building and the situation, they speculate about the myriad pos
sibilities for the future and the permanence of the new democracy. The typical petty squabb
les which arise between intellectuals are brought to an abrupt halt when they observe Gorbochev's
execution on the television news. The old comrades revert to their same old relationships towards
each other - as open as ever. . .
"lt is possible that this time it is going to be o more direct story. But we, as Gyula Hemadi m y script
writer and creator-componion says, always make pseudo-history. Our films have always used the
language of metaphors. When "Szegenylegenyek / The Raund Up" was sent to Cannes, "Nepsza
badsag ", o daily poper in Hungary, published an interview with me, just to make it possible for the
film to go to the Cannes Festival. In the interview 1 was supposed to emphasize that 1 was not ta/king
about so-cal/ed socialism. Perhaps today 1 do not need to find excuses and make explanations any
more. 1 hope that the irony of my film wi/1 be understandable for everybody. A sense of humour on
the side of the audience wi/1 be very much needed though, since the story is about the Russians
coming bock to Hungary and kil/ing everyone", says director jancso.

A

MIKLOS JANCSO

1 92 1 'de Macaristan'ın Vac kentinde
doğdu. Romanya'da Kolozsuor Üniversi
tesinde hukuk öğrenimi gördü. Eğitimini
tamamladıktan sonra üniversitede falklor
ve sanat tarihi dersle r i ne devam etti.
Tiyatro ve Film Sanatı Akademisi'nden
1 950'de mezun oldu ve sinemalarda
gösterilen haber programlarını yönetme
ye başladı , daha sonra belgeseliere
yöneldi . ilk uzun metra j filmini 1 958'de
gerçekleştirdi. Filmlerinin aldığı sayısız
ödülün yanısıra 1 972'de Çannes Festi
vali'nde En Iyi Yönetmen üdülü'nü,
1 979 Can.nes F�stivali'nde yapıtlarının
tümü için Üzel üdül'ü, 1 987 Venedik
Film Festivali'nde jüri üzel üdülü'nü
kazandı . Ülkesini terketmeden dünya
ça p ında üne erişen ilk Macar yönetme
nıdir.
Bom in Vac, Hungary in 1 92 1 . He stu
died law at Kolozsvar University, Roma
nia. After these studies, he attented lee
tures in folklore and history of art at uni
versity. He graduated in 1 950 from the
Academy of Theatre and Film Art and
started his career as newsree/-clirector.
Later on he turned to documentaries,
eventually making his first fu/1-length fea
ture in 1 958. Beside numerous awards
he got for his films, he is the recipient
of 'Best Director" prize at Cannes Festi
val, 1 972; "Special Prize' for ensemb
le of his work at Cannes Festival, 1 979
and "Special Dip/oma of the jury" at
Venice Film Festival, 1 987. He is the
first Hungarian director to ochieve
world-wide fame without permanently
leaving his country.

ÖNEMLi FiLMLERi /

SELECTWE FII.MOGRAPHY

1 964 lgy jöttem 1 Evimin Yolu
1 965 Szegenylegenyek 1 Umutsuzlar
1 967 Csillagasak, katanak 1
Kızıl ve Beyaz
1 970 Egi borany 1 Agnus Dei
1 97 1 Meg ker o nep 1 Kızıl llahi
1 978 Magyor rapszadia 1
Macar Rapsadisi
Allegra Borbora
1 987 Szörnyek evadja 1
Canavarlar Mevsimi
1 988 jezus Krisztus Haraszkapja 1
lsa'nın Yıldız Falı
l 99 1 lsten Hatrefele Megy 1
Tanrı Geri Geri Gider
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SARKUlERI
bELlCATESSEN

JEAN-PIERRE JEUNET

i lk konulu filmi ŞARKÜTERi'den önce,
1 978'den beri çeşitli kısa filmler,
video-klipler ve reklam filmleri yönetti.
Birçok ödül kazanmış kısa filmleri ara
sında en ünlüsü, 1 99 1 'de Cesar
ödülünü alan "Foutaises 1 Saçmalık
lar"dır.

Y&ıeımen/Diredor: Jean-Pierre Jeunet & Marc Caro Senaryo/Sa-ıplay. Jean-Pierre Jeunet, Morc
Caro & Gilles Adrien G&iintü Yön./Cinematography: Darius Khondji Kurgu/Editor: Herve Schneid
Müzik/Music: Carlos d'Aiessio Oyuncular/Cast: Dominique Pinon, Marie-Laure Dougnac, jean
Ciaude Dreyfus, Karin Viard, Jean-François Perier Yapımc:ı/Producer: Claudie Ossard
Yapım/Procluction Co.: Constellation, UGC-Hachette Dünya Hakları/Ccport Agent: U.G.C, 24

ave. Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine Cedex, FRANCE; Phone: 46 40 44 30; Fax: 46
24 37 28; Telex: 6 1 4 487 ugc show f
1 99 1 1 35 mm. 1 Renkli - Color 1 97'
oş ve yitik bir arazinin ortasında, oldukça garip insanların oturduğu, eski bir bina yer almaktadır.
Bina sakinlerinin tümü de, alt katta, rüzgarda gıcırdayan "Şarküteri" levhasının altındaki kasabın
müşterisidir. Bu dükkan müşterilerine ender bulunan bir ürün sunmaktadır: et, insan eti de dahil
o
üzere her tür et! Binanın tek boş odasında kalan ömrü-kısa kiracılar, ya da baş belası bir ihtiyar soluğ u kasabın kesim tahtasında almaktadır. Son kurban adayı, tek mal varlığı bir müzikli testere olan, şanssız
bir sirk palyaçosudur. Bu garip, çok geçmeden kasabın miyop kızıyle romantik bir ilişkiye girer. Bir başka
yerde, suların sırılsıklam ettiği toprağ ın derinliklerinde, kanalizasyon şebekesinde Troglodyte'ler yaşamakta
dır. Yeraltına çekilmiş bu isyancılar, bu vejeteryen muhalifler ordusu, yukarıda sürüp giden bu kirli ticareti dur
durmak üzere duruma el koymak için uygun zamanı kollamaktadırlar. .
Yakın döne.rrıde .gerçekleştirilen Fransız komedilerinin nerdeyse en özgün, en yaratıcı ve en incelerinden biri
olan ŞARKUTERI'ae uzak bir gezegene inmiş gibi oluyoruz. Genç yönetmenler Caro ve jeunet'nin bu ilk
uzun metraj filmindeki hava, daha jenerikler görünmeôen belirlenir: seyirciler daha önce hiç görmedikleri
türde pirşey izleyeceklerdir. Acayip bir biçimde SO' li ve 60'1ı yılları anımsatan, bir yakın gelecekte geçen
ŞARKUTERI'de, bu iki yetenekli yönetmenin birbirinden oldukça farklı bakış açıları bereket versin bir bütünlü
ğe ulaşarak bizlere de yepyeni bir görüş kazandırıyor. Genç yönetmenler, bu ilk uzun metraj filmierindeki
geçmişe dayalı futuristik etkiyi sağlamak amacıyla video kaynaklı özel efektlerden yararlanmışlar. Bu alan
daki daha önceki deneyimleri, bu absürd komediyi gerçekleşiirirken yararlandıkları, abartılı ve copcanlı bir
yaratıcılıkle hazırlanan stüdyo setlerini mükemmel bir biçimde kullaomalçırını sağlamış. Bir kez daha, keskin
bir irade gücü, düşler ülkesinde dağları devirmeyi başarmış. ŞARKUTERI ile Fransız sineması, nihayet kendi
geleceğiyle tanışıyor. Ve gülümsüyor!

Since 1 978 he has directed several
short films, video-clips and commerci
o/s before directing his first feature
film, DELICATESSEN. He won mony
prizes for his short films, notobly o
Cesor for "foutoises " ( 1 99 1 }.

MARC CARO

1

l

n the middle of a vacant waste-land stands an old building inhabited by some rather stronge people.
All are elienis of the butcher sho{fdownstoirs, below the "Delicatessen " sign which ereaks rustily in the
wind. The shop supplies the residents with o rore product: meat, any meat - including human. The
s rt-/ived occupants of the house 's one spore room, or any granny who has become o nuisance, are dis·
patched to the butcher's chopping black. The newesi torget is o circus clown, down on his luck, with only o
musical saw to his name. He soon gets involved in o romance with the butcher's short-sighted daughter.
Elsewhere, under the water-drenched earth, down in the sewers, live the Troglodytes. Tliey are the under
ground rebe/s, an army of vegeterian dissidents in wait for the right moment to intervene and stop this dirty
commerce upstoirs . .
We seem to have landed on some distant planet in DELICATESSEN, quite the most origino/, imaginative
and wickedly funn)l of recent French comedies. The tone is set before the titles appeor on young directors
Coro and}eunet's first feature film: audiences are about to see something they 've never seen before. Set in
o neor future that looks uncannily /ike the 50s or 60s, DEL/CATESSEN provides us with o new vision, that
of two gifted filmmakers whose divergent views fortunately converge on the big screen. The first-time direc
tors use videoenhanced specio/ effects to g ive the film its retro-futuristic look. Their p revious experience hel
ped them to take full advantage of the studio sets made for this absurd comedy, full of excesses and lively
inventiveness. Once again, sheer wi//power has moved mountains in the dream factory. In DELICATESSEN,
French cinema fina/Iy meets its future. lt smiles!
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Lille ve Grenoble'da ödülller kaza
nan, ilk kısa filmi "Le Bunker de lo
Demiere Rafale 1 Son Ateş Yuvası" nı
1 98 1 'de Jean-Pierre Jeunet'yle birlikte
gerçekleştirdi. O günden bu yana bir
çok kı�a film ve video-klip yönetti.
ŞARKUTERI ilk konulu uzun metraj Iii
midir.
He realized his first short film, "Le
Bunker de la Demiere Rafa/e " (Prize
winner at Li/le and Grenoble} with
)ean-Pierre jeunet in 1 98 1 . Since
then he directed several short films
and video-clips. DEL/CATESSEN is
his firsl feature film.
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ARKADAŞIMIN EVI NEREDE?
KHANEH-YE DOOST KOLAST?
WHERE IS MY FRIEND'S HOUSE?

ABBAS KIAROSTAMI

Y&1elrıwı/Direc:tor: Abbas Kiorostomi Senaryo/Sa-ıpla).� Abbas Kiorostomi G6rüntü Y&ı.
Gnerrıatogıaphy: Forhad Soba Kurgu/Editor: Abbas Kiorostomi Oyunc:ular/Cast: Bobak
Ahmodpour, Ahmod Ahmodpour, Khodobakhsh Defoi, Iran Otori Yc:ıpımcı/Produaır: Ali Rezo Zorrin
Yc:ıpım/Producıion Co.: Institute for the lntellectuol Development of Children and Young Adults &
Farabi Cinemo Foundation, Tehron IRAN DOnya Haldan/Ccport Agent: Forabi Cinemo Foundation,

l 940'do i ran'ın Tahran kentinde
doğdu. Tahran Ü niversitesi'nin Güzel
Sonotlar Fakültesi'nden mezun olduk
ton sonra önce grafik sonotlar olonın
do film alişleri desinotörlüğü yaptı .
1 970 yılında, genç izleyiciler için
sayısız kısa metraj konulu filmler
yapocağı Çocukların ve Gençlerin
Zihinsel Gelişmesi Enstitüsü'ne katıldı .
B u yapıtları çeşitli film festivallerinde
ona birçok ödül getirdi . i lk uzun met
raj filmini l 972'de gerçeklestirdi.
Yapıtlarının çoğunda çocukların ve
genç insanların yaşamlarını konu
etmiştir.

55 Sie-Tir Avenue, Tehron 1 1 358 IRAN; Fax: 98 2 1 678 1 55; Telex: 2 1 4283 fcf
1 987 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 90'

S

ekiz yaşı ndaki Ahmet ödevini yapmaya oturduğunda yanlışlıkla sınıf arkadaşı Muhammed
Rıza'nın okul defterini almış olduğunu görür. Muhammed ödevini ordarda iki gün defteri yerine
kağıda yapmış olduğu için öğretmeni tarafındon azarlanmış ve bunun tekrarında okuldon atıl
makla tehdit edilmiştir. Oğretmenin her zaman ödevin aynı deftere yapılmasını istediğini bilen Ahmet
defteri geri vermesi gerektiğini düşünür. Ama arkadaşının nerede oturduğunu bilmediğinden bütün
öğleden sonrasını onun komşu köydeki evini oromoklo geçirir. Ahmet'in arkadaşına yardım etmek için
gösterdiği etkileyici ve ısrarlı çabalar, yoklaştığı büyükler tarafındon koyıtsızlıklo karşılanır. . .
Başka bir çok ödülün yanısıra, l 989'do Locorno Film Festivali'nde "Bronz Leopor" ödülünü de kozo
non ARKADAŞIMIN EVi NEREDE ? bir i ron köyünde günlük yaşam zorluklorıylo başa çıkma yollarını
irdelerken, toplumsol yapının iç dünyasını do gözler önüne serer. Yönetmen, Ahmet'in çabalarını
görüntülernede hiçbir oyrıntıyı atiamam ış ve böylece serüveni küçük çocuğun gözlerinden aktarırken
izleyicinin onun endişe ve sıkıntısını paylaşmasını sağlamış. Duygusollıklo çekilen filmde, profesyonel
olmayon oyuncular kullanılmış. Bu sade ve duru film bir başka dönem Iran sinemosının mükemmel
kalitesine dönüşün habercisi.
hmed, an eightyeor-old boy, is about to do his homework when he discovers that he has
taken his classmate Mohammed Reza's school notebook by mistake. Mohammed had been
admonished by his teocher for having given in his written homework on /oose sheets on two
conseculive days, and the teocher had warned him that he would be expelled should this happen
agoin. Knowing that their teocher wants them to always do their homework in the same preseribed
notebook, Ahmed feels he must return the copybook. Bul since he does not know where his friend
lives, he spends the who/e afternoon searching for Mohommed Reza's house in a neighboring vi/la
ge. Ahmed's touching, persislenf efforts to help his friend are met with blank insensitivity by the adults
he approaches . . .
Winner of several prizes, including the "Bronze Leopard" at Locorno in 1 989, KHANEH-YE DOOST
KO)AST ? affords the viewer an insight info the social slruclures and ways of coping with everydoy
life in an Iranian vii/age. The director has omitted no delai/s in documenting Ahmed's attempts, allo
wing us to see the adventure through the liflle boy's eyes and to sympathize with his worried slale of
mind. Shot with sensitivity, using non-professional aclors, this simple and limpid film marks a return to
the excellenf quality of the Iranian cinema of anather era.

A

Bom in Tehron, /ran in 1 940. After
graduating from Tehron University's
Faculty of Fine Aris, he firsl worked in
the field of graphic aris as a film pas
ter designer. In 1 970 he joined The
Institute for Inte/leetual Development
of Children and Young Adults where
he made seeres of short fiction films
for young audience. These works c/a
imed several prizes in different film
festivals. He reo/ized his firsl feolure
film in 1 972. Most of his work is
concerned with the lives of children
and young adults.

FiLMLERi

/ FILMOGRAPHY

1 972 The Passenger 1 Yolcu
1 977 The Report 1 Rapor
1 985 The First Groders 1
Birinci Sınıf Öğrencileri
1 987 Where ls My Friend's House?
Arkadoşımın Evi Nerede?
l 989 Homework 1 Ev Ödevi
1 990 Close Up 1 Yakın Plan
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GUMUS KlSRAK
SILVER #STALLION
C HANG KIL-SOO

1 955'te Taejan'da doğdu. Çocuklu
ğunun ve ergenlik döneminin büyük
bir bölümünü bir Amerikan üssü yakın
larında geçirdi. Mimar olarak mezun
oldu, deneysel filmi "The South of the
River 1 Irmağın Güneyi" ( 1 982),
Seul'daki Fransız Kültür Merkezi tara
lından en iyi kısa film seçildi. ilk uzun
metraj filmini 1 985'te gerçekleştird i .

Yönelınen/Diredıor: Chang Kil-soo Senaryo/Sc:nıeııplay. Chang Kil-soo & Cho Che-hung, based
on the novel "White Badge" Görüntü Yön./Cirwncıtcgraphy: lee Sokhi Kurgu/Editor: Cho
Yongsam Müzik/Music: Kim Suchal Oyuncular/Cast: lee Hyesuk, Kim Poyon, Chon Musong, Son
Changmin, Pang Un hi Ycıpımc:ı/Producer: Han Kap-ch in Ycıpım/Production Co.: Han jin Enterprises
Co. Ltd . , 62- 1 5, 3-Ga, Pii-Dong, jung-Ku, Seoul, KOREA; Phone: 822 275 O 1 84; Fax: 822 277
3644 Dünya Haldarı/Export Agent: Korean Motion Picture Promotion Corp., 24-5, 3-Ka, Namsan
Dong, Chung-Ku, Seoul, KOREA; Phone: 822 755 929 1 ; Fax: 822 774 05 3 1
1 99 1 1 35 mm. 1 Renkli-colar 1 1 23'

ore Savaşı sırasında, General MacArthur'un lnchon çıkartmasından hemen sonraki gecelerden
birinde, Birleşmiş Milletler Kuwetleri'nden iki asker, küçük bir çiftçi köyünde yaşayan Ollye
adındaki iki çocuklu, genç dul bir kadına tecavüz ederler. Komşular, talihsizliği ne acımak
yerine, canı pahasına namusunu korumayı başaramayan bu kirletilmiş kadını dışlorlar. Yirmili
yaşlarının sonlarında olan Ollye, iki çocuğuna bakmak zorunda olduğundan intihar edemez. Birkaç
hafta sonra, köyün yakınlarında bir Amerikan üssü kurulur, ve askeri taburların yanısıra bir "Texas
Kasabası" tarzı genelevle ve Koreli lahişeler de bölgeye yerleşirler. Komşuları artık Ollye'ye tarlalarında
ufak tefek işler bile vermediği nden, kendisinin ve çocuklarının karnını doyurmak için başka çaresi
kalmayan Ollye, köylüler taralından gönüllü bir yozlaşma olarak nitelendirilen fahişeliğe soyunur. Bu
arada gelenekler ve toplum da bazulmaya başlar: çocuklar, vahşi küçük canavarlara, ve lahişeleri n
odalarını gözetleyerek, onların Amerikan askerleriyle sevişmesini izleyen röntgencilere dönüşürler.
Çinliler kış aylarında, ahlaki açıdan çoktan bir harabeye dönüşmüş köye kapsamlı bir saldırıya
geçmeden önce askerlerle köylüler arasında bir sürtüşme başlar. .
Bu film Kore'li yazar Ahn Junghyo'nun, Güney Kore halkını Kuzey Kore'li komünist i stilacılardan
kurtarmak için dövüşrnek üzere Kore'ye gelen Birleşmiş Milletler Güçleri'nin, ya da aslında Amerikan
askerlerinin bu Asya ülkesindeki varlıklarının, bazı halk kesimleri için pek de yararlı olmadığı gerçeğini
Batılı okuyucuların yüzüne vuran romanından uyarlanmıştır. Bu "kurtarıcılar" aslında geleneksel Doğu
toplumuna, illôh olmayacak biçimde acı ve zarar da getirmişlerdi.

K

O

ne night immediately after General MacArthur's /anding at Inehan during the Korean War, two
Uniteô Nations Forces soldiers rape O/Iye, a youn widow with two elii/dren living in a smail
forming vii/age. Rather than pitying her for her mis rtune, neighbours ostracize this defiled
woman who failed to profeel her chastity and honor by death. O/Iye, a woman in her Iate twenties,
can't commit suicide because she has to look after her two young children. Several weeks later, an
American military base is built near the viiiage and along with the foreign troops come Korean
prostitutes and a "Texas Town " brothel. And since neig hbours have stopped giving O/Iye odd ;obs in
the fields, she must resort to prostitution to feed herself and her ch i/dren, an aci wh ich is regarded as
voluntary corruption by the townsfolk. Tradition and the community begin to deteriorate: the viiiage
children turn info monstrous liflle savages and voyeurs who peep in the whores' rooms to watch them
having sex with American soldiers. A conflict between soldiers and viiiage people arises before the
Chinese begin a full scale winter offensive on the town, which is mora/Iy devastated. . .
This movie is based on the novel by Korean writer Ahn junghyo, which brought to the Western readers '
attention on that the United Nations Forces - or rather the American troops - went to Korea to fight a war
for liberation of South Korean people from Communist North Korean aggressors, but their presence in
the Asian country was not all beneficial for some people. The "liberators" also incurred pa in and
damage to the traditional Oriental community beyand redemption.
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Born i n 1 955 i n Tae;on. He spent
the better part of his childhood and
adolescence living near an American
military base. A graduate of architec
ture, he directed an experimental
film, "The South of the River" { 1 982),
which was dubbed the best short film
by the Centre Culturel Français in
Seaul. He made his feoture debut in
1 985.

FiLMLERi / FII.MOGRAPHY

1 985 Street Revenge 1 Tatlı intikam
1 986 Ballad of lethe 1
lethe'nin Türküsü
1 989 America, America 1
Amerika, Amerika
1 990 All That Falls Have Wings 1
Düşenierin Tümünün
Kanadı Var
1 99 1 Silver Stallion 1 Gümüş Kısrak
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ISLER DEGISIR
THINGS C �NGE

Yönetrraı/Dinıc:lor: David Marnet Senaıyo/Scre.ıplay. David Marnet & Shel Silverstein Görüntü
Yön./Cinematıography: Juon Ruiz Anchia Kurgu/Ecfitıoi: Trudy Ship Müzik/Music: Alaric Jans
Oyuncular/Cast: Dan Ameche, Joe Mantegna, Rabert Prasky, j.J. Jahnstan, Ricky Jay
Yapımcı/Produaır: Michael Hausman Yapım/Procluction Co.: Filmhaus Ine. 254 West 55th Street
New York USA Dünya Haldarı/Export Agerıt: Calumbia-Tri Star Films, Columbia Plaza, Burbank CA
9 1 505 USA; Phone (8 1 8) 954 6000; Fax (8 1 8) 954 4 1 4 1 ; Telex 1 88 234 cfbk
1 988 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 1 00'

C

hicago'lu yaşlı ayakkabı boyacısı Gino, çok benzediği mafya patronu tarafından "davet" edilir.
Patran bir adamı öldürmüştür ve tanıklar vardır. Gina'dan cinayeti üstlenmesini ister ve ödül ola
rak hapisten çıktığında Sicilya'ya gidip ömür boyu düşlediğ i balıkçı teknesi ne sahip olabileceğini
söyler. Gino istemeyerek kabul eder ve kabadayı tavırları yüzünden büyük patronlarla başı dertte alan,
alt düzey mafya mensubu jerry'ye devredi lir. jerry'nin tüm görevi Gina'yu polise anlatacağı hi kayeye
ısındırmak ve sonra onu kanuna teslim etmektir. jerry yaşlı adama hapse girmeden önce son bir kıyak
çekmek ister ve onu balık tutmak üzere, Lake Tahoe'ya götürür. Ama bilmediği şey burada bir Matya
toplantısının yapılacağıdır. Kısa sürede herkes Gina'yu "Baba" san ır ve krallar gibi karşılanır: lüks otel
süiti, sınırsız kredi, kızlar ve bir limuzin. Ayrıca yerel Mafya babası ile buluşmaya davet edilir ve arala
rında hemen bir yakınlık oluşur. Bu arada jerry başının giderek derde girdiğinin farkındadır. . .
Parlak ışıklı ve gürültülü kumarhanelerden Chicago'nun soğuk ve karanlık salaş sokaklarına uzanan bu
Mafya öyküsü, klasik bir kimlik yanılması temasını komik, zeki ve yumuşak bir dille işlemekte. IŞLER
DEGIŞIR Marnet'in sadece yetenekli ve mükemmel görsel duyuşlu yönetim gücünü değil, aynı zamanda
zor olanı başarmak ve çağdaş Amerikan sinemasının vurdulu kırdılı cümbüşüne, keyifli ve zekice kurgu
lanmış alternatifler yaratmadaki yeteneğini de kanıtlamakta . Don Ameche ve joe Mantegna bu filmdeki
oyunlarıyle 1 988 Venedik Film Festivali'nde en başarılı erkek oyuncu ödülünü paylaştılar.

DAVID MAMET

1 947'de Chicago, lllinois'do doğdu.
Önce Vermont'da Goddord Calle
ge'da okudu, daha sonra do New
York'da tiyatro eğitimi gördü. 24
yoşındayken Chicago'daki St. ..Nicho
las Tiyatro Topluluğunu kurdu. Uç yıl
sonra, Broodway'deki ilk oyunu
"American Buffolo" ile büyük beğeni
kazand ı . O zamondan beri Ameri
ka'nın yetenekli oyun yazarlarındon
biri olup birçok sahne oyunu yönetmiş
ve çeşitli başarılı film senaryoları yaz
mıştır. lik filmini 1 987'de yönetmiştir.
Bom in Chicago, 11/inois in 1 947.
He wos educated af Goddord Colle
ge, Vermonf and !afer studied drama
in New York. By the age of 24, he
had established the St. Nicholas The
afre Company in Chicago and he
gained national recognifion with his
play "American Buffalo ", o/so his
broadway debut, three years la ter.
He has since become one of the
USA's most prolific playwrights, direc
red many stage plays, and wriffen
several ma;or screenp/oys. He direc
red his firsf film in 1 987.

FilMLERi / FILMOGRAPHY

1 987 House of Gomes 1 Oyun Evi
1 98 8 Things Change 1 işler Değişir
1 99 1 Homicide 1 Cinayet Mosası

he elderly Gino, o shoeshine man in Chicago, is "invited" to meef o Mofio boss whom he physicolly
resemb/es. The boss has kil/ed o man and there were wilnesses; he wonts Gino to confess to the
murder and toke the rop, and os o reword he can have his lifelong dreom of o fishing boot
bock home in Sicily on his releose from ;ai/. Gino reluctontly ogrees, and is honded over to
)erry, o very lowlevel mobster, whose wise-guy offitude has gol him info frouble with the top bross. All
jerry has to do is cooch Gino in his sfory for fwo doys, then deliver him fo the law. lnsfeod, )erry deci
des fo give the aidster o fina/ fling, and tokes him on o weekend fishing trip to Lake Tohoe where, un k
nown fo him, o Mofio convention is obouf to toke ploce. Gino is insfontly mistoken for o senior Don
and given royal treatment: lovish hotel suife, unlimited credit, gir/s, /imo. He 's o/so invited fo meef the
locol mofio kingp in with whom he instontly strikes up o c/ose ropporf, while jerry sees himself geffing
info deeper and deeper trouble.
From the brightly /it and noisy cosinos of Lake Tohoe to the co/d and dork sfreefs of the rough side of
Chicago, we are offered o dossic to/e of mistoken identity in this humorous, inte/ligeni and fender
"Mofio foble " THINGS CHANGE confirms the promise of Momef not only os o gifted director with o
wonderful visual sense, but o/so os one who is canlenf to work ogoinsf the groin and produce pleosu
roble and inte/ligeni olternofives to the "whomf bong l " of so much contemporory American cinemo.
Don Ameche andjoe Montegno shored the best octor oword of the Venice Film Festival in 1 988 for
their performonces in this film.

T
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USAKLARIN ZAMANI
CAS SLUHU
TIME OF SERVANTS

Yörıeırnaı/Dinıc:lor: lrena Pavlaskava Senai')'O/Sa..ıplay: lrena Pavlaskova G&iinlü Yan.
Oneınalography: SA Brabec Kurgu/Editor: Boris Halmi Müzilc/Music: Jiri Chlumecky & Jiri Vesely
Oyuncular/Cast: lvana Chylkova, Karel Roden, Jitka Asterova, Miroslav Etzler, Libor Zidek
Yapım/Production Co.: Barrandov Film Studios Dünya Haldan/Export Agent: Ceskoslovensky
Filmexport, ı ı ı 45 Praha ı , Vaclavske Nam. 28, CZECHOSLOVAKIA; Phone: 236 53 85 - 9;
Telex: ı 22259
ı 989 1 35 mm. 1 Renkli-color 1 ı ı 5'

ana ve lenka Prag'da birlikte tıp eğitimi görmektedirler. Oldukça farklı yapıda olmalarına rağ
men iyi arkadaştırıar. lenka kendinaen emin, hırslı ve hoş bir kızdır. Dana ise tam tersine çekin
gen, içine kapanık, cinsellikten uzak ve kendine güvenden yoksun bir kızdır. Erkek arkadaşı
Morek onu kısa bir süre önce terkettiği için duygusal bir ounalıma giren Dana, ustaca şantai. tuhal ve
isterik tutumlarıyle lenka ve sevgilisi Milan'ı kandırır; ve kendisini başından deleden eski sevgilisinden öç
alabilmek amacıyla, "sadece Dirkaç haftalığına" Milan'la evlenebilmek için onları ikna etmeyi başarır.
Ama evlenir evlenmez geçici eşini baştan çıkarıp evliliğin cinselliğine sürükler. Şimdi Dana'nın gerçek
kişiliği ortaya çıkmaya başlamıştır: kocasının ailesini oturdukları kattan atmayı becerir, kocasını kendine.
bağlıyacağına inandığı bir çocuk doğurur ve okulu bırakır. Zamanla kendine güveni artan genç kadın
çol<: daha çekici hale gelir ve Milan'ın Dış Ticaret Bakanlığı'ndaki kariyerine IC.arışıp, idare etmekten de
geri kalmaz. . .
Iki yıl süren yapımına koşul olarak gerçekleşen Çekoslavakya'nın hızlı çöküşünü yansıtan UŞAKLARlN
ZAMANI, kişisel ve sosyal değerlerin yozlaşmaları bağlamında, bir kadının bencil yükseliş ve düşüşünü,
ve başkalarının zaaflarından yararlanarak onlara bask:ı kurma tutkusunu anlatmakta. Çekoslavakya'daki
demokrasi öncesi hareketlerden önce tamamlanması bu kapsamlı, ve zengin metaforlarla yüklü filme ayrı
bir değer, bir belgesel niteliği de kazandırmış. Şimdi bu film bizlere, bir zamanlar durumun gerçekten ne
kadar kötü olduğunu hatırlatmakta. Yönetmen, "Uzun yıllar totaliter bir reiimle şaşkına dönmüş bir-toplu
mun durumunu yansıtmayı amaçladım . . . Güçlü Dana ancak diğer insanların zayıflığı sayesinde ayakta
durabilirdi. Bu nedenle güçlülerden korkmak yerine, kendi güçsüzlüğümüzden çekinmeliyiz", diyor.

D

ana and Lenka study medicine together in Prague. They are friends even though they seem qui
te different. Lenka is pretty, self confident and passionate. Dana seems quite the oppasite timid, withdrawn, asexuaf and locking entiref)l in seff-confidence. She is in an emotionol erisis
e her bayfriend, Marek, has iust dropped her. Through adroit bfackmail, making absurd and
hystericaf demands, she convinces Lenka and her bayfriendMi/an to fet her marry the lotter "only for a
few weeks' in order to lake revenge on her former beau. Once married hoawever, she seduces her
new spause info actual wedded life. Now her real character starts .to prevail: she manoeuvers her hus
band s parenis out of the family fiat, has a child to tie her husband to her, and gives up her studies. She
becomes increasing ly self-confident and aliractive and doesn 't hesitate a moment in her conniving and
manipulating to further Mi/an 's carreer at the Ministry of Foreign Trade . . .
Two years in the making and mirroring the simultaneous decline of the state in Czechosfovakia, CAS
SLUHU recounts the story of o woman 's egotistic rise and faff, and her obsessive need to dominate and
exf?loit other's weaknesses amidst the corruption of personal and social vafues. Having been completed
before the pro-democracy mavement in Czechosfovakia gives this insightfuf and richfy metaphorical film
added value as a document. Now, it serves as a healthy reminder of iust how bad th ings reaffy were.
'/ intended to show the state of a society para lyzed by /ong years of totalilarion power. . . The pawerfuf
Dana can exist only due to other people 's pliability. Tfıerefore, we must not fear those who are stronger,
but should fear our own weakness", says the director.

ı 28

IRENA PAYLAYSKOVA

ı 960'da Prag'da doğdu. Prag Film
Okulu FAMU'da eğitim görüp belge
sel film yapımcılığı konusunda uzman
laştı. Diskolardaki genç insanlar hak
kındaki "The World of Soop Bubbles
1 Sabun Köpüklerinin Dünyası" adlı
mezuniyet filmi sinemalarda da göste
ri Idi. Video klipler yönetti ve yönet
men yardımcısı olarak çalıştı. "Cas
Sluhu 1 Uşakların Zamanı" ilk uzun
metrai konulu filmidir.
Bom in 1 960 in Prague. She studiec
at FAMU, the Prague Film School,
where she specialised in documen
tary film-making. Her graduation film.
"The World of Soap Bubb/es ", abou
young peopfe in discos, was given c
theatricaf release. She has directed
video clips and worked as an assis
tant director. "Cas Sluhu / Time of
Servants " is her first feature.
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VAADEDILMI CENN ET
NEBESA OBE OWANNYJE
PROMISED HEAVEN

ELDAR RJASANOW

ı 927'de doğdu. 35 yıldır Rus sine
masına birbirinden özgün yapıtlar
kazandırdı. Filmleri çoğunlukla eski
Sovyetler Birliği'nin güncel sorunları
na keskin bir eleştiri niteliği taşır.

Y&ıeırnen/Dinıctor: Eldor Rjasanow Senaryo/Scr..ıplay: G. Altman & Eldor Rjasanow
Oyuncular/Cast: lia Achedschakowa, Oleg Basilaschwili, Valentin Galt, Roman Korzew, Olga
Wolkowa Yapım/Production Co.: Mosfilm Dünya Haldarı/Export Agent: Sovexport Film; ı 03-ı 09
Moscow, Kalashny per, ı 4 RUSSIA; Fax: 095 200 ı 256 Tlx: 4 ı ı ı 43
ı 990 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 ı 20'

oskova. Şehir merkezinde bir gecekondu mahallesinin ortasında bir çöp yığın ı; her yer kirli ve
hüzünlü. Bir avuç insan bu çöpleri n orasında pejmürde giysiler içerisinde yaşam savaşı ver
mekte: gelip geçenlerden birkaç kopek için dilenen eski sanatçı bir kadın, hala "Başkan" diye
hitap edilen eski oir komünist, bir zamanların yetenekli bir müzisyeni, memleketi için para topladığı
gerekçesiyle çalıştığı araştırma enstitüsünde işine son verilmiş bir yahudi ve eskiden Parti'nin ileri gelenle
ri için çalışan bir aşçı kadın. Hepsi toplumun dışında hareket eder ve artık bu toplumla bir ilgileri olsun
da istemezler. Bir gün "Başkan" uzaylılarla karşılaşır ve onlardan daha iyi bir hayata götürülmek üzere
bir teklif alır. Teklifi reddeder, ancak dostlarını da yanında götürebileceği takdirde bunu düşünebileceğini
söyler. "Neden olmasın?", der uzaylılar ve mavi kar yağdığı zaman telirer geri döneceklerine söz verir
ler. .
Eldar Rjasanov'un filmleri çoğunlukla eski Sovyetler Birliği'nin g üncel sorunlarına keskin bir eleştiri .n iteJiği
taşır ve izleyicilerin büyük bir çoğunluğu taralından da bu şekilde algılanırken,. yeni filmi VAADEDILMIS
CENNET ilk gösteriminden sonra aynı beklentileri tam olarak korşılayamadı. Orneğin Marina Drosdova
"Premiere Plus"da yazdığı el�ştirisinde şöyle diyor: "Yönetmen kahramanlarını bir çöp yığın ın üzerine
yerleştirmeden edememiş . . . Ustelik sinemacıların artık yazılarında veya toplantılarında sürekli olarak sos
yalist gerçekçiliği kaldırdıklarını açıkladıkları bir devirde, halen Sovyet gerçekçiliğini sosyalist ideallerin
bakış açısından ele almakta devam etmekte . . . ve artık bu ideal nereye doğru yönelebilir? . . . Çöpe!" Ote
yandan Drosova, yönetmenin "dürüst ve umutsuz" filminin bugünkü ortak yapı m lilmlerle kıyaslandığında
biraz "modası geçmiş" olmakla birlikte, "inanılmaz bir sevimlilikte" olduğunu da eklemekte.

M

slum trapped in garbage the middle of Moscow where filth and sadness prevail. A handful of
peaple in rags are striving to survive; an ex-ortist begging for a few Korıeks, a former commu
nist stil/ calleCJ as the "President", a once-talented musician; a jew fired from his post in a rese
arch institute with the claim of collecting money for his home/and, and a lady cook who once worked
for the emineni Party members. They're all isolated from the society and seem to be content with their
isolation for they don 'f wanf to gel involved in this society anymore. One day the "President" meets
extraterrastrials and is offered to be taken with them for a better life. He refuses their proposal, yel states
that he could only accept it if he is permitted to lake his friends with him. "Why not? ' say the aliens,
and promise him that they'li come back when the blue-snow fal/s . . .
Un/ike most of Elgar R;asanow's films mostly welcomed by the audience with their severe scrufiny of the
current social problems in the ex-USSR, his new Film, PROMISED HEAVEN fai/ed in meeting the expecta
tions of the audience. As Marina Drosdova wrofe in her criticism in "Premiere Plus ", ''The director
couldn't have avoided seffing his characters in garbage. Especially at a time when he persisted to emrr
/oy a socialistic perspective reflecting Soviet ideals when af/ the other cineastes declared in their writings
and conferences their dissociation from dea/ing with socialisi realism. And these ideals may only lake a
certain directian towards . . . Garbaşe!" On the other hand Drosdova couldn 't avoid to add that this
"honest bul hopeless" film, though 'arcaic" when compored with other co-productions, is "unbelievably
cute".

A

Bom in 1 927. In his film career
which spans 35 years, he provided
Russian cinema with works of utmost
originality. Most of his films reflects a
severe scrutiny of the current social
problems in the ex-USSR.

FilMLERi / FILMOGRAPHY

ı 956 Kornawalnaja Notsch 1
Karnaval Gecesi
ı 96 ı Tschelowek Niotkuda 1
Hiçbiryerin insanı
ı 962 Gussarskaja Ballada 1
Husorlorın Türküsü
ı 964 Dajte Shalobnuju Knigu 1
Şikayet Delteri Lütfen
ı 966 Bregis Awtomobilja 1
Dikkat Otomobil
ı 972 Storiki - Rasboiniki 1
ihtiyarlar, Şu Haydutlar
ı 974 Neworojatnye Prikljutschenija
ltaljanzew W Rosii 1
halyanların Güvenilmez
Rusya Serüveni
ı 982 Worsal Dlja Dwoich 1
iki Kişi için Otoyol
ı 984 Shestokij Romans 1
Acı Bir Romans
ı 988 Drogaja jelena Sergejewna 1
Sevgili llena Sergeyevna
ı 990 Nebesa Obetowannyje 1
Vaadedilmiş Cennet
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ARlN KATILI
ZAREUBITSA

THE ASSASSIN OF THE TSAR

Yönelrnerı/Director: Ka ren Shakhnazarav �/Scı•ıplay: Karen Shakhnazarov & Alexander
Borodyonsky Görüntü Yön./Cinemcıtography: Nikolai Nemolyaev Kurgu/Editor: Anthony Sloman
Müzik/Music: john Altman Oyuncular/Cast: Malcolm McDowell, Oleg Yankovsky, Armen
.
Dzhigarkhanian, Yuri Sherstnyov, Angela Ptashuk Ycıpımcı/Produaır: Christopher Gawor, Erik Vaisberg
& Anthony Sloman Ycıpım/Production Co.: Spectator Entertainment International, Spec House, 33
Ovington Square, UK; Phone: 07 ı 937 6587; Fax: 07 ı 937 6589; Telex: 936292 Dünya
Haldcirı/Export Agent: Sovexpor�ilm, ı 03 ı 09 Moscow, Kalashny per. ı 4, RUSSIA; Fax: 095 200

ı 256; Telex: 4 ı ı ı 43
ı 99 ı / 35 mm. / Renkli-colar / ı 04'
990. Şizofreni k bir hasta olan Timofeyev, Moskovc:ı'daki modern bir akıl hastahanesinde iki dak
torun karşısına oturmuş, bir hikaye anlatmaktadır. Oyküsünün tam anlamı açıklığa kavuşuncaya
kadar, aklı başında hatta masum gözükmektedir. ı 88 ı Mart'ının birinci gününde, St. Petersburg
caddesinde, lırlatılan bir bombanın Çar' ı nasıl öldürdüğünü, en ince ayrıntısına kadar anlatır. Timofe
yev'in hikayesinin bu noktasında, başhekim Yegorovich ve yardımcısı Dr. Smirnov birbirlerine bakarlar.
Timoleyev vakasında yeni olan Smirnov adamı durdurup, Çar 2. Nikolas'ı da gerçekten onun öldürüp
öldürmediğini sorar. Timofeyev önce her iki cinayeti de itiraf eder, fakat hemen sonra bunun geçmişte
olduğunu hatırlar. Şimdi iyileşmiş ve tamamen düzelmiştir. Artık hiç böyle düşünmemektedir. Timofeyev,
genç doktora kendisini anlatmaya devam eder. Onlar geçmişi derinlemesine inceledikçe, Smirnov Timo
feyev'in kôbusuna gittikçe daha çok bulaşır ve her ikisi yeni bir cinayete yönelecek roller üstlenirler. . .
Mosfilm ve bir ingiliz şirketinin ortak yapımı olan ÇARIN KATiLi, Sovyet Film Yapımcılığında yeni bir dev
ri temsil etmekte. Birkaç sene ewel eski Sovyetler Birliği'nde bu filmi yapmak imkansızdı. Yönetmen
Shakhnazarov ve uzun zamandır iş arkadaşı olan yazar Boradyansky öykülerini resmi arşivlere ve belge
lere dayandırmışlar. Bu belgeler Çar ve Çariçe'nin hatıralarını ve Çar'ın ailesini kurşuna dizen katil
Yurovsky'nin kendi elyazısı ile yazılmış iladesini de içermekte. Bunların hepsi iki sene önce nihayet halka
açıklanmıştı. Yönetmen, Rus Devrimi'nin kökeninden kuşkuları olduğunu açıkça itiraf etmekte: "Devrim
çocukların kanları üzerine bir cennet kurma teşebbüsüydü ki bunu yapamazsınız."
990. In o modern mental hospital in Moscow, Timoleyev, o schizophrenic patient, sits opposite
two doctors, teliing o story. He is lucid, innocent even, until the full implications of his tale beco
me apporent. He deseribes in great detail on ı st March, ı 8 8 ı hurling o bamb at Tsar Alexander ll in St. Petesburg Street, killing the Tsar. Doctor Yegorovich, the Head Physician and his replace
ment, Dr. Smirnov look at each other at this point in Timofeyev's saga. Smirnov, who is new to the case,
stops him and asks whether it is true that he also killed Tsar Nicholas ll. Timofeyev admits to bath kil
lings, but then quickly remembers that that was in the pasi. Now he is better and fully recovered. He
does not think like this anymore. Timoleyev goes on to teli the younger doctor about himself. As they del
ve deeper into the post, Smirnov becomes more and more involved in Timofeyev's nightmare and both
man take on roles which will su rely again lead to o murder. . .
A co-production between Mosfilm and o British company, TZAREUBIITSA represents o new era i n Soviet
film production. A few years ago, it would have been impossible to make this film in the USSR. Not only
the lilm's subject. matter, but alsa its production and linaneing make it o lirsl. Director Shakhnazarov and
long-time writing collaborator Boradyansky based their story on official archives and documents - i nclu
ding the Tsar and Tsarina's diairies and o handwrilten report of the shooting of the Tsar's family drawn
up by the assassin Yurovsky himseli - which were linally placed at the dispositian of the public two years
ago. The director lreely admits to some misgivings about the ori g ins of the Russian Revolution: "The
Revolution was an altempt to build o paradise on the blood of children, and you can't do that "
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KAREN SHAKHNAZAROV

ı 95 ı yılında, Rusya'da doğdu. Dev
let Sinema Enstitüsü VGIK'te, lgor
Talankin'in atölyesinde, yönetmenlik
eğitimi gördü ve ı 973 'te diplama
aldı. ilk filmini ı 975'te mezuniyet
çalışması olarak gerçekleştirdi. Dört
yıl sonra, Malilm stüdyoların ın ı O.
GenÇ Sinemacılar Festivali'nde,
komedi filmleri dalında birincilik ödü
lü alan ilk konulu filmini yönetti. Aynı
zamanda birçok roman ve senaryo
nun da yazarıdır.

Bom in 1 95 1 in Russio. He groduo
ted from VGIK (The State Cinemo lns
titute), where he moiored in directing
(the workshop of lgor Tolonkin} in
1 973. He mode his first film in
1 975 os his graduotion proiect. Fou
years loter he realized his first feoture
film which won the first prize for
comedy films in the 1 Oth Festival of
Young Cineostes of the Mofilm Studi
os. He is o/so the outhor of several
novels and scripts .

FilMLERi / FII.MOGRAPHY

ı 975 Come on, Maestro! /
Haydi Maestro!
lshort/kısa film)
ı 976 On the Screen: Call Me lnto
the Bright Distance /
Perdede: Beni Parlak Uzaklığ<
Çağır ishort/kısa film)
ı 977 On the Slippery Road /
Kaygen Yolda ishort/kısa fil m
ı 979 Kind Folk / iyi insan
ı 983 jazzmen / Cazcılar
ı 985 A Winter's Night in Gagra /
Gagra'da Bir Kış Gecesi
ı 987 The Messenger Boy 1
Ulak Çocuk
ı 989 Zero City / Sıfır Kenti
ı 99 ı The Assassin af the Tsar /
Çarın Katili
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GOLGESINI YITIREN ADAM
L'HOMME QUI A PERDU SON OMBRE
THE MAN WHO LOST HIS SHADOW

Y&Mılrnen/Diıwclor: Ala in Tonner �/Sa•ıplay. Ala in Tonner G&üntil Y&ı.
Cirıernatogıaphy: Jose luis lopez linares Kurgu/Edilor: Monica Goux Müzik/Music: Arie
Dzierlotko Oyuncular/Cast: Froncisco Robol, Dominic Gould, Angelo Molino, Volerio Bruni-Tedeschi
Yc:ıpım/Production Co.: Tornasol Films, Filmogroph, Gemini Films Oiinya Haldan/Export Agent:

Metropolis Film, Josehrosse 1 06, CH-803 1 Zurich, SWITZERlAND; Phone: O 1 2 71 89 39; Fax:
271 33 50 Kaynak/Source: Ministerio de Culturo, Plozo del Rey 1 , 2807 1 Modrid, SPAIN;
Phone: 532 20 84; Fax: 53 1 92 1 2; Telex: 27286
1 99 1 / 35 mm. / Renkli.Color / 1 02'
oul'un Antonio'yo söylediği gibi, artık hiçbir fikrin kolmomışso, neyi neden yaptığını artık bilmiyor
son, tıpkı gölgesini yitiren bir adam gibisindir. Antonio Paul'ün gölgesini yitirdiğine inonmoktodır.
Endülüslü yaşlı bir komünist olon Antonio, uzun spre Fransa' do sürgünde yaşadıkton sonra ülkesine
dönmüştür. Bir Paris gazetesindeki işinden atılan Poul'ü Ispanya'nın güneyindeki evinde misafir etmektedir.
Paul, Antenio'nun söylediğine göre, insanların gerek diğer insanlarla olon ilişkilerinden, gerekse kendi iç
kuşkularındon kaynaklanan her türlü sorunun üstesinden gelebileceğine inanmaktadır. Düşünceleri orasında
yitip giden Paul yaşamın ve kadınların kendisini tuzağa düşürmesine kayıtsız kalmıştır. Şimdiki korısı Anne ve
eski sevgilisi Moria: her iki kadın do onu aramış, ardından gelmişlerdir. Bu durum bir trajediye mi benzetile
bilir, yoksa bir vodvile mi? Paul'e sorarsanız yanıt her ikisi de değildir. Antonio, belirli tarihsel görüşü ve sos
yal ütopyasıyla ortadon kaybolunca, Paul onunla birlikte kendi gölgesini de yitirdiğini forkeder. Yitirilen bu
gölge Antenio'nun sözünü eHiği şey değildir; zira, Paul'un gölı;ıesi, Antenio'nun ta kendisidir aslında . .
Filmin adı, Fransız filozofu Jean Baudrillord'dan bir alıntıdır: "Ozünü yitiren herşey gölgesini yitiren bir adam
gibidir." Baudrillard, "2000 yılını beklemek yerine, bu yüzyılın bitişini ı 980'de kutlamalıydık; böyleee
yaşadığımız şu son yılları engellemiş olurduk", yorumunu getiriyor. "Sanırım sembolik olarak, hepimiz gölge
lerimizi kaybenik" diyen yönetmen Tanner, şöyle devam ediyor: "Bu filmde diğer filmlerimden de tanıdığım
birşeyler var. Bunun nedeni, belki de düş gücümü yitirmiş olmam. Aslında, değişik yollarla hep aynı şeyleri
söylemek istiyorum, ve belki de bunun nedeni yaşadığımız dönem hakkında söylenecek pek birşey olmama
sı. Işin gerçeği, yaşadığımız çağdan, bu yüzyılın sonundan nefret ediyorum."
Ol

P

hen you n o fonger have any ideas, when you n o fonger know why you do onything, you're
/ike a man who has lost his shadow, as Antonio says to Paul. Antonio thinks that Paul has lost
his shadow. Antonio is an old Anda/usian communist who has returned to his country after a
long period of exile in France. He welcomes Paul in his house in the south of Spain after the lotter is fired
from his job at a Parisian newspaper. Paul thinks that one can so/ve all one s problems, - as Antonio says 
one s internal doubts as well as the problems caused by relations with other people. Paul has become lost
in his own thoughts and has allawed himself to be trapped by life, by women: Anne, his preseni wife, and
Maria, a previous love, both of whom have come in search of him. Can this situation be likened to a tra
gedy, or to a vaudeville? Neither, according to Paul. When Antonio disappeors, taking with him a certain
visian of history and a social utopia, Paul realizes that hes lost his shadow, though not the shadow that
Antonio thought, because it was Antonio himself who was Paul s shadow. . .
The title of the film is a quotation from French philosopher jean Baudrillard: "Anything that loses its essence
is /ike a man who has lost his shadow". Baudrillard says that instead of waiting for the year 2000 we sho
uld celebrate the end of the century in 1 980 in order to avoid these last years. "l think we've lost our sha
dows, symbolically · not only Paul, but everyone", comments director Tanner and adds: "There are things in
my previous films which 1 recognise in this one. /ts perhaps /'ve run out of imag ination. The thing is, 1
always try to say the same thing, perhaps in a different way, and thats probobly because there isn't much
to say about the times we live in. The truth is 1 detest the age we live in, the end of this century. "

W

ALAIN TANNER

1 929'do isviçre'nin Cenevre kentinde
doğdu. Üniversitede ekonomi eğitimi
gördü ve 1 95 1 yılında bir film kulübü
kurdu. Daha sonra ltolyo'do Ceno
vo'yo giderek bir gemicilik şirketinde
görev aldı; arkasından Afrika'ya gitti.
ı 955'de londra'ya geldi ve_ "Bağım
sız Sinema" akımına katıldı. Iki yıl lngi·
liz Film Enstitüsü BFI'do çalıştı. Claude
Goretta'yla birlikte ilk kısa filmini çek·
likten sonra Paris'e giderek reklam film
lerinde yönetmen asistanlığı yaptı.
1 960'do isviçre'ye döndü ve dört yıl
sonra ilk uzun metraj .li Imini gerçekleş
tirdi. O günden beri lsviçre sinemosı
nın önemli yönetmenlerinden biridir.
Bom in Geneva, Switzerland, in
1 929. At university he studied Econo
mic Science and set up a film society
in 1 95 1 . He then moved to Genoa,
ltoly, where he worked in a shipping
company and later travelled to Africa.
In 1 955 he moved to London and
became involved in the Free Cinema
movement. He worked for two years
at the British Film Institute. After making
his first short with Claude Gorella, he
moved to Paris becoming an assistant
director on publicity films. In 1 960 he
returned to Switzerland, directing his
first feature four years later. Since then
he has been one of the important
Swiss directors.

ÖNEMLi FilMLERi /

SELECTJVE FII.MOGRAPHY
ı 964
ı 97 ı

les apprentis / Çıraklor
la salamondre / Bukalemun
1 976 Jonas qui aura 25 ans
en l'an 2000 /
2000 Yılında 25 Yaşında
Olacak Jonas
ı 978 Messider
ı 98 1 les annees lumiere 1 Işık Yılları
ı 987 la vollee fontome/Hayal Vadisi
Une flomme dans mon coeur /
Yüreğimde Bir Alev
ı 989 la femme de Rose Hill /
Rose Hill'li Kadın
1 99 1 l'homme qui a perdu son om bre
Gölgesini Yitiren Adam
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C ELlA
ANN TURNER

Yönelrnen/Director: Ann Turner Senaryo/Scnıenplay: Ann Turner GörürıtO Y&ı./Cinernatogrcıphy:
Geoffrey Simpson Kurgu/Editıor: Ken Sallows MOzi k/Music: Chris Neal Oyuncular/Cast: Rebecca
Smart, Nicholas Eadie, Maryanne Fahey, Victoria Langley, William Zappa Ycıpımcı/Producer:
Timothy White & Gordon Glenn Ycıpım/Production Co.: Sean Films Dünya Haldarı/Expoıt Agent:
Kim lewis Marketing, 257 Coventry Street, South Melbourne, Victoria 3 205, AUSTRALIA; Phone:
61 3 690 4389; Fax: 6 1 3 690 9575; Telex: 62238 ronin
1 988 1 35 mm. 1 Renkli-color 1 1 03'

elbourne, 1 957. Celia Carmichael uzun yaz tatilinin başında dokuz yaşına girer. Masal
canavarları, sonsuza değin tutulacak sadakat yeminlerinden oluşan masaisı dünyasında,
büyükannesi ve Murgatroyd adlı tavşan ı en yakın dostlarıdır. Büyükannesinin öldüğü gün
bu duyarlı dünya da değişmeye başlar. Gece odasını korkunç gulyabaniler işgal eder, ve ertesi
sabah babasının komşu Al ice e olağandan oldukça fazla ilgi gösterdiğini fark:eder. Celia'nın kutsal
masumiyeti sona ermek üzeredir. Yeni taşınan, üç çocuklu sevecen komşuları sol görüşleri yüzünden
kasabadan atılıp, sevgili tavşan ı tüm eyaleti kapsayan bir kararla hükümet tarafından toplotılı nca,
Celia ya herşeyi kabullenmesi, ya da kavga etmesi gerektiğini öğrenir. Ve O kavgada karar kılar. .
Tüm bir dönemin ciddi bir incelemesini gerçekleştiren yönetmen Turner, salt nostaljik bir çocukluk ey le
minin ötesinde yaratıcı ve özgün bir film sunuyor bizlere. Bu çarpıcı ilk yapıtında yönetmen, çocukluk
tan ergenliğe, hayal dünyasından gerçek yaşama zor bir geçiş yapan duyarlı bir çocuğun ruhunu
tüm derinliğiyle yansıtmakta. Gerilimli ve soluk kesici bir biçimde çekilen film, giderek korkutucu bir
boyut kazanmakla. Yönetmen, Celia'nın kabuslarını kimi zaman çocuk oyunlarında yer alan vahşetle
ve büyükleri n hoşgörüsüz dünyasıyla ustaca örerek, giderek yaklaşan ve bize ulaştığında ardında
büyük izler bırakacak meşum bir güce sahip olan dehşeti sezdiriyor bizlere. Mükemmel oyuncu kad
rosu yönetmene isteyebileceği herşeyi sağlarken Ann Turner da filmini unutulmaz kılmak için eline
geçen her fırsatı değerlendirmiş.

M

e/bourne, 1 957 Celia Carmichael turns nine years old at the beg inning of the long sum
mer holiday. In her fairy-tale world of storybook monsters and chi ldish oaths of evedosting
loyalty, her closest friends are her granny and her pet rabbit, Murgatroyd But the day her
grandmother dies, her sensitive world begins to change. Monstrous hobbits start climbing into her
room in the nig ht and the following day she finds her father is unusually interested in the ne!ghbour,
Alice. Celia 's blissful innocence is about to end When their new next door neighbours, o lriendly
family with three kids, are chased out of town for their left-wing political beliefs and her beloved rab
bit is seized by the government in o state-wide muster, Celia learns she must either give in or fight
back. She decides to fight. .
Director Turner has carried through o subtle exemination of o who/e era and given us an imaginative
and original film, not simply an exercise in childhood nostalg ia. She presenis in her striking debut o
keen insig ht into the psyche of o sensitive chi/d making o dillicult transition between dreams and real
life, childhood and adulthood. Filmed in o taut, trans lixing style, this childhood story gradually takes
on o frightening dimension. The director expertly weaves together scenes of Celia's nightmares with
the occasiona l brutality of children 's games an d the into/erant adult world to provide us with intimati
ons of an impending horror, which, when it fina/Iy arrives, carries o macabre force sure to leave its
mark. The excellenf cast gives Ann Turner all she could possibly want, and she doesn't waste o sing
le opportunity to make this o memorable film.

M
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1 960'da Güney �vustralya'da Ade
laide'de doğdu. Ünceleri Melbour
ne' da, Swinburne Technical Colle
ge'da hukuk öğrenimi görürken fikrini
değiştirip film ve televizyon dersleri
aldı . "Fiesh on Glass 1 Camdaki Et"
adlı mezuniyet filmiyle 1 98 1 'de oku
lun En Iyi Senaryo Odülü'nü kazandı.
Kameraman olarak çalıştığı sırada,
içlerinde CELIA'nın da bulunduğu
çeşitli senaryolar yazdı; CELIA
1 984'te Avustralya Yazarlar Sendika
sı "Augie"nin Filme Çekilmemiş En iyi
Senaryo Ödülü'nü kazandı . Yine
1 984'te, Film Victoria'nın yaratıcı
geliştirme departmanında görev aldı,
daha sonra Australia Film Commissi
an'ın senaryo danışmanı olarak çalış
tı . CELIA yönetmenin ilk uzun metraj
film id ir.

Bom in Adelaide, South Australia in
1 960. At Swinburne Technicol Colle
ge, Melbourne, she began studying
for o law degree, bul then switched
to the film and television course. Her
graduation film, "Fiesh on Glass ",
won the College 's Best Script award
in 1 98 1 While working as o came
ra operafor she developed severol
screenplays including CELIA, which
in 1 984 won an "Augie" (Australian
Writers Guild award) for the Best
Unproduced Screenplay. Also in
1 984 she worked in the creative
development department of Film Vic
toria, and was la ter senior script con
sultant for the Australian Film
Commission. CELIA is the first feature
film she directed.
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KELEBEGIN KANATLARI
ALAS DE MARIPOSA
WINGS OF A BUTTERFLY

Yöneılmen/Dinıc:lor: juanma Bajo Ulloa Senaryo/Sc:nıenplay: juanma Bajo Ulloa & Eduarda Bajo
Ulloa GörüntO Yön./Cinematıography: Aitor Mantxola & Enric Davi Kurgu/Editor: Pa blo Bloneo
Müzik/Music: Bingen Mendizabd Oyuncular/Cast: Silvia Munt, Fernando Valverde, Susana
Garcia, laura Vaquero, Txeema Blasco Yapımc:ı/Producer: juanma Bajo Ulloa Yapım/Production
Co.: Gasteizko Zinema, juanma Bajo Ulloa; Domingo Belıra n, 26-ı 0, O ı 008 Vitoria SPAIN; Phone:
1945) ı 4 ı 6 ı 8 Kaynak/Source: Ministerio de Cultura, Plaza del Rey ı , 2807 ı Madrid, SPAIN;
Phone: 532 20 84; Fax: 53 ı 92 ı 2; Telex: 27286
ı 99 ı 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 93'

mi, 6 yaşında, içe dönük ve olağanüstü duyarlı bir kız çocuğudur. Annesi Carmen, kocası
Gabriel'e bir erkek evlat verme sapiantısı içindedir. Sonunda hamile kalan Carmen'le kızı
arasındaki ilişki gün geçtikçe bozulmaya başlar. Gittikçe artan bir suçluluk duygusu nedeniy
le Ami'nin kıskanabileceğinden korkan Carmen, oğlunu doğurduğu güne kadar, kızının onunla hami
lelik dönemini paylaşmasına izin vermez. Bu andan itibaren gelişen kaçınılmaz olaylar ise korkunç
bir kôbusa dönüşürler. . .

A

. JUANMA BAJO ULLOA

ı 967'de Vitoria-Gasteiz kentinde
doğdu. Ses ve görüntü teknisyenliği
eğitimi gördü, senaryo ve yönetmen
lik dallarında uzmanlık kurslarına katıl
dı . ı 984'de Gasteizko Zinema
yapım şirketini kurdu. Altı kısa, bir
orta-metraj filmin senaryosunu, yönet
menliğini ve yapımını gerçekleştirdi .
Bunlardon birisiyle ı 989'da e n iyi
kısa filme verilen Goya ödülünü
kazandı .
Bom in Vitorio-Gosteiz, in 1 967. He
studied to be on image and sound
speciolist technicion and followed
speciolizotion courses in script-wri
ting, producing and directing. He
founded the Gosteizko Zinemo pro
duction company in 1 984. He has
wriffen, produced and directed six
short and mid-length films, one of
which obtained the Goyo oword
given to the best short film in 1 989.

m i is on introverted and extremely sensitive sixyeor-old gir/. Cormen, her mother, is abses
sed with the idea of beoring o son for Gabriel, her husbond. When she fina/Iy becomes
pregnant, the relationship between Cormen and her daughter grows worse by the day.
Afroid that Ami moy be ieolous, o feeling fed by growing guilt, Cormen ovoids making her doughter
port of her pregnoncy, unti/ the day on which she gives birth, to o boy chi/d. And from this moment
on, evenls inevitobly turn info o terrib/e nightmore . . .

A
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HASSAS YAVRU
CRY-BABY
JOHN WATERS

Y&ıetmen/Dinıc:lor: john Waters Senaryo/Screenplay: john Waters G&ontO Y&ı./
Cinematography: David lnsley Kurgu/Editor: Janice Hampton MDzik/Music: Patrick Williams
Oyuncular/Cast: johnny Depp, Amy Locane, Traci Lords, Susan Tyrrell, Polly Bergen
Yapımcı/Producer: Rachel Talalay Yapım/Production Co.: lmagine Entertainment, c/o Universal

Pictures Ine., ı 00 Universal City Plaza, Universal City, CA 9 ı 608, USA; Phone: 8 ı 8 777 ı 000;
Fax: 8 ı 8 777 643 ı ; Telex: 67705 3 Dünya Haldarı/Export Agent: UIP House, 45 Beadon Rd . ,
London W6 OEG, ENGLAND; Phone: 08 ı 74 ı 904 ı ; Fax: 08 ı 74 8 8990; Telex: 895652 ı
ı 990 / 35 mm. / Renkli-colar / 85'
altimore, 1 954. Amerika rock'n'roll'u, siyah deri ceketleri, arkaya doğru taranmış saçları, askılı
j eanleri, gösterişli arabaları, bomba gibi göğüsleri sımsıkı saran süveterleri ve benzeri pek çok şeyi
keşfetme sürecindedir. Zengin bir ailenin saf ve güzel kızı Allisan Vernon-Williams, gözyaşı dökme
eğilimi nedeniyle "Hassas Yavru" diye anılan, ne idüğü belirsiz Wade Walker'a aşık olur. Bu genç, yakışıklı
ve gözüpek "bilirim" macera arayan romantik genç kızları boştan çıkaracak herşeye sahiptir. Hassas
Yavru'nun büyüleyici ve trajik bir geçmişi vardır: terörist anne ve bobası elektrikli iskemlede can vermiş ve
Hassas Yavru, yaşamını topluma elinden geldi ğ ince zarar vermeye adayarak, onların öcünü almaya yemin
etmiştir. Bu umutsuz dönemde, aşık olmak için fırsat arayan Allison'u, bir bakışta kendine bağlamayı başarır.
Kudurmuş hormonları, çılgın müziğin şeytani etkisiyle birleşip, Allison'u kısa sürede sokak serserilerinin ve
çetelerin tutkulu ve kabus dolu dünyasına itiverir. Bu arada, Hassas Yavru da gösterme zahmetine
katlandığından çok daha fazla bağlanmıştır kıza . . .
Kült yönetmen john Waters'ın son çalışması, seks, uyuşturucu ve rock'n'roll döneminden önce bile, gençlerin
aslında kötü olup ta iyi görünmeyi becerdiklerini ispat ediyor. Waters HASSAS YAVRU'yu "suçlu gençler
arasındaki aşk öyküsünü anlatan güçlü bir müzikal komedi" olarak tanımlıyor. Seçme ve şaşırtıcı derecede
farklı bir oyuncu kadrosunun biraraya toplandığı, altın kalpli bir "sert" çocuğu anlatan bu eleştirel öykü,
toplum tarafından uygunsuz olarak değerlendirilen kişilerin çoğu kez insanların kaymağın ı oluşturduğuna
dikkat çekiyor. Bu dayanılmaz derecede keyifli ve etkileyici film hakkında Newsweek yazarı Jack Kroll
"HASSAS YAVRU g erçek bir çılgınlık. Tıpkı değişime uğramış bir popçu Berlioz'un elinden çıkmış epik bir
gençlik operası", diyor. john Waters'ın çılgın, garip ve harika dünyasına hoşgeldiniz!

B
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954, Baltimore. America is in the process of discovering rock'n 'ro/1, black leather iackets,
pompadours, pegged ieans, flash y cars, skinthight sweaters over bul/et bras, and so on. Allisan
Vernon-Williams, the beautiful and innocent daughter of a rich family, fal/s in love with Wade
Walker, a shady character nicknamed "Cry-Baby" due to his unusual tendeney for shedding tears. Young,
handsome and bo/d, this "hep cat" has all the necessary criteria for seducing romantic teenager in search
of adventure. Cry-Baby has o tragical and fascinating bockground: his terrorist parenis had died in the
electric choir and he 5 sworn that he would ovenge them by dedicaling his life to doing as much damage
to society as possible. In this period of despoir, lıe succeeds in attracting Allisan with o single glance, who
is iust waiting for the chance to fal/ in love. Her raging hormones combined with the evi/ influence of
rockabi/Iy music drive Allisan soan info the nightmare world of gang mentality and hoodlum passion. Cry
Baby alsa fal/s with her much more than he cares to show. .
Cult director john Waters ' lotesr endeavor proves that kids knew how to be bod and look good before sex,
drugs and rock'n 'ro/1. Waters deseribes CRY-BABY as "o musical comedy which tel/s the ultimate iuvenile
delinquent love story. " Feot1.1ring one of the most eclectic and shockingly diverse costs ever assembled, this
satirical story about a tough guy with a heart of go/d underlines how society's misfits are often the erearn of
the crop. "CRY-BABY has true madness; it's /ike an epic teen opera by same mutant pop Berlioz" says jack
Kral/ of Newsweek, about this irresistibly enioyab/e and affectionate postiche. Welcome to john Waters '
wild, wacky and wonderful world.
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l 946'da Baltimore, lutherville'de doğ
du. "Hag in a Black leather Joeket 1
Siyah Deri Ceketli Kocakarı" adlı 1 6
mm'lik ilk kısa metraj siyah-beyaz filmini
1 964 yılında çekti . 1 968 yılından son
ra "yeraltı" sinemasının travesti yıldızı
Divine'lo çalışmaya başladı . l 972'de
l 0.000 dolarlık bir bütçeyle ilk ünlü fil
mi "Pink Flamingos / Penbe Flamingo
lar"ı gerçekleştirdi. Bu filmi l 974'te
"Female Trouble 1 Dişi Bela", 1 977'de
"Desperote living 1 Umutsuz Yaşam"
adlı filmleri takip etti. Once l 6mm ola
rak çekilen her iki film de, piyasa göste
rimi amacıyla daha sonra 35mm'ye
aktarılmıştı. l 98 l 'de piyasaya çıkan
"Polyester" kazı ve kokla kartlı "Odora
ma"nın öncülüğünü yaptı . l 988'de gös
terime giren "Hairspray" ise yönetmenin
sonunda geniş izleyici kitlesine ulaşması
nı sağladı . HASSAS YAVRU, yönetme
nin garip, eşsiz ve özgün diye tanımla
nabilecek film kariyerinin onbirinci filmi
dir. Dünyanın önde gelen kült yönetmen
lerinden biri olan Waters aynı zamanda
kitap yazarı olarak ta ün kazanmıştır.
Bom in Lutherville, Baltimare in 1 946.
He made his first black and white 1 6
mm. shorf in 1 964, eniit/ed "Hag in a
Black Leather jacket". From 1 968
onwards he worked with Oivine, the
transvestite sfor of the "underground". In
1 972, with a budget of US$ 1 O 000.
he shot his first famous film.· "Pink Fla
mingos ". "Female Trouble " followed in
1 974 and "Desperafe Living " in 1 977,
all shot in 1 6mm. and blown-up fo
35mm. so that they could be proiected
on commercial circuits. "Polyester" was
released in 1 98 1 and broke new gro
und with the scratch and sniff novelty
"Odorama". With the release of "Hairs
pray" in 1 988, he was fina/Iy ab/e to
reach the mainstream audience. CRY
BABY is the eleventh film in o career
that can be best deseribed as strange,
unique and very original. One of the
world's most famous cult movie direc
tors, Waters has alsa built a reputation
as outhor of several books.
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ALBERTO DURANT

Yönetmen/Director: Alberto Durant Senaryo/� jose Watanabe, jose Maria Salcedo & Alberto
Durant G&iintü Y&ı./Cinemcıtıogrcıphy Mario Garcia joya Kurgu/Edilor: Gianfranco Annichini
Müzik/Music: Pochi Marambi Oyuiıc:Uiar/Cast: German Gonzales, Elsa Olivero, Orlando Sacha, juan
Manuel Ochoa, Roman Gorcia Yapımc:ı/Proclucer: Andres Malatesta & Emilio Salomon Yapım/Proc:lucıi

orı Co.: Perfo Studio, Channel Four, Television Espanola, Sociedad Estatal Quinta Centenario, ICAIC Dün
ya Haldcırı/Eıcport Agent: Perfo Studio S.A., Avenue Arequipa 4 ı 30, 706 Li ma, PERU; Phone: 45 82

49; Fax: 44 06 60 Kaynak/Souraı: Sociedad Estatal Para la Ejecucion de Programos del Quinta Cente
nario, Aravaca, 2 2 bis, 28040 Madrid SPAIN Phone: 535 ı 55 ı Fax: 5350 ı 29
ı 99 ı 1 35 mm. 1 Renkli-colar 1 ı 00'
lias La Gringo adlı suçlu, ha pishanelerden kaçmakteki inanılmaz yeteneği nedeniyle yeraltı dünya·
sının ünlülerinden biridir. Bir kez daha hapisten kaçan La Gringo karısıyla Ekvator a kaçmayı plan
lamaktadır. Ne var ki onunla birlikte olduğu ilk gece polisler tarafından yakalanarak uzak bir ada
n derece iyi korunan bir hapishaneye yollanır. Burada, terörist eylemiere karıştığı iddiasıyla haksız
yere cezaevine yollanmış bir üniversite protesörüyle lanışır. La Gringa, hap iste gördüklerini yazmakla, profe
sör de onun yazılarını düzeltmektedir. Giderek aralarında gerçek bir dostluk kurulur. Bir gün, hapishane
müdüründen emir alan çılgın bir suçlu La Gringo'yı öldürmeye kalkışır, ancak profesör onun hayatını kurtarır.
Ikinci kez bu kadar şanslı olamayacağını anlayan La Grin\3a kaçmaya karar verir ve kaçar da; ancak pro
fesörü kendisiyle gelmeye ikna edememiştir. Karısıyla lima da saklanan La Gringa, tam ülkeyi terketmek üze
reyken hapishane hayatının profesörü çıldırHığ ını öğrenince, adaya geri dönerek arkadaşının kaçmasına
yardımcı olmaya karar verir. La Gringo hapishaneye döndüğünde, politik suçluları bir isyan eyleminin tam
ortası nda bulur. Daha neler olduğunu anlayamadan, ordu hapishaneyi bombalamaya başlar ve La Gringo
vahşi bir savaşa tanık olur. . .
B u yıl gerçekleştirilen tüm Latin Amerika yapımiarı arasında, Alberto Durant'ın yapıtı, tipik Latin Amerika
öykülerini ulusal sınırları aşarak anlatabilen örnek bir film olarak büyük önem taşımakta. "Kelebek" g elene
ğinde tipik bir macera ve gerilim filmi olan ve gerçek bir öyküye dayanan ALIAS LA GRINGA, bir doslun
iyiliğine karşılık verebilmek: için yaşamını tehlikeye atan bir mahkumun öyküsünü anlatmakta. Tüm film boyun
ca, özellikle filmin doruğa ulaşan tinalinde, Duranl terörizm ve askeri g üçle ilgili son derece keskin ve zeki·
ce yorumlara yer veriyor. Yürekli bakış açısıyla bu film, cezaevi sistemleri üzerine etkileyici bir yorum sayıl
malıdır.

A

delinquent known as 'Alias Lo Gringo " is famous in the underworld for his unconny obility to esco
pe from prisons. After escoping from joil once more, Lo Gringo and his wife moke plons to flee to
Ecuador, but on their first night together he is captured by the po/ice and seni to o high security
prisan on o remote is/and. There he meels o university professor unjustly accused af terrorist activities. La
Gringo slorls to write abaut what he sees in prison and the professor correcls his writings. Slowly, o true fri
endship forms between the two. One day, o crazy inmate · instructed by the P.risan governor · tries to kil/ La
Gringa, but the professar soves his life. La Gringo realizes he may not be os forlunale the next time and
decaes to escape again - and does - yet is unab/e ta bring the prafessor with him. Hiding out in Lima with
his wife, La Gringo is abaut to leave the country when he learns that prison is driving the professor mad.
He decides to return to the isiand in arder to help his friend escape. When La Gringo arrives at the prison,
the political inmates are in the middle of o revolt. Before he knows it, the army slorls bambing the prison,
and La Gringo wilnesses o brutal bott/e . . .
Within this years Latin American praduction, Alberto Durant's film rates highly os on accomplished example
of how ta teli very Latin American slories while transcending national baundaries. A rivetting adventure thri/
ler in the Iradition of Popil/on and based on o real cose, ALIAS LA GRINGA tel/s the story of o convict who
risks his life in order to repoy o friend's favour. Throughout the film Durant weaves in very acute comments
on terrorism and the military, specia/ly in the climatic fina/e. The film, with its daring viewpoinl, is o grip
ping commentary on prison syslems.

A
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1 95 1 'de Peru' nun, limo kentinde
doğdu. 1 97 1 'de Texos'o giderek
Huston'do Rice Üniversitesinden
mezun oldu. Üniversitedeki son yılın·
do sinemaya büyük ilgi duyan yönet·
men, bu sıroda birkoç kısa metraj film
de gerçekleştirdi . Bu konudaki
çalışmalarını Londra Uluslarorası Sine
mo Okulu'nda sürdüren Durant
1 976'do mezun oldu. Daha sonra
Peru'ya dönerek komero osistonı ve
kurgucu olarak çalıştı. Bugüne kadar
1 2 belgesel ve üç konulu film gerçek
leştirdi . 1 972'de limo Sinemeleğinin
kuruluşunda yardımcı olmuştur.

Bom in Uma, Peru in 1 95 1 . He
moved to Texas and earned a BA
degree from Houston 's Rice University
in 1 97 1 . During his fina/ year there
he become very interested in filmma·
king and made o number of short
films. He went on to study at the Lan·
don International Film School where
he received his dip/oma in 1 976.
He then returned to Peru where he
worked as a film editar and an assis·
font cameraperson. Since then he
has directed 1 2 documentaries and
three feature films. In 1 979 he hel
ped to establish the Uma Cinemathe
que.

FIIMlal / FIIMJGIWIHY
1 98 1 Dogs Eyes 1 Köpek Gözler

1 986 Molobrigo
1 99 1 Alias la Gringo

iKi KlTANlN BULUŞMASI : 500 . YIL

MEETING OF TWO CONTINENTS: 500 th YEAR

MEKSiKA-iSPANYA

MEXICO-SPAIN

CABEZA DE VACA
NICOLAS ECHEVARRIA

Yıın.ım.ı/DirKtor: Nicolos Echevorrio s.ıor,.o/Sa-ıpla)'. Nicolos Echevorrio & Guillermo Sheridon, bosed
on the trovel book "Noufrogios" by Alvor Nunez Cobezo de Voco Görüntü Yörı./Cirıeınalograplıy Guillermo
Novoro Kurgu/Editar: Rofoel Costonedo MOzik/Music: Morio Lovisto Oyuncular/Cast: juon Diego, Doniel
Guminez Cocho, Roberto Soso, Corlos Costonon, Gerarda Villorreol Ycıpımcı/Produaır: Rofoel Cruz, jorge
Sonchez, julio Solorzono Foppa & Bertho Novorro Ycıpım/Producıion Co.: Producciones lguono (Mexicol; Phone:
5 683 3297 � Hcıldcın/Export Agent: IMCINE, Aıletas No. 2, Col. Country Club, Coyoocon, Mexico DJ.,
CP 04220, MEXICO; Phone: 689 3035; Fax: 689 1 989 Kayncılı/Sourat: Sociedod Estotol Para lo E jecucion

de Programos del Quinta Centenorio, Arovoco, 22 bis, 28040 Modrid SPAIN Phone: 535 1 55 1 Fax: 5350 1 29
1 990 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 1 1 2'
•
spanyo kraliyel haznedarı Alvor Nunez Cobezo de Voco, 1 5 20 yılında, 600'den fazla odomıylo, Kopton Ponfilo de Norvoez'in yöneMiği tolihsiz bir keşif gezisine katılır. Yolda açlık, ölüm ve hastalığın telef eMi
ği keşif grubu sonunda Louisiana sahillerine ulaşır. Kızılderili yeriiierin beklenmedik soldırısı sırasında lspan·
yolların çoğu öldürülür, Cobezo de Voco ve saldırıdon kurtulabilen bir avuç adamı do tutsak edilirler. Bir şamo
nın kölesi olon Alvor, ondan yeriiierin dilini, törelerini, dini törenlerini, büyücülük ve atama sonotlarını öğrenir.
Günün birinde, hiç beklenmedik bir onda, Şornon Alvor'o özgürlüğünü geri verir. Böylece, Alvor Nunez Cobe
zo de Voco'nın yolculukları başlar. Ormonlordo, çöllerde başıboş dolaşmaya başlayon Alvor, yalnızlığın ve acı·
mosız hava şortlarının etkisiyle okli dengesini yitirmeye, ve geçmişiyle yüzleşmeye boşlar Ummadığı bir onda,
lguose yerlileriyle yaşoyan arkadaşlarına rostlor. Genç bir yerli sovoşçının hayatını kurtarıneo do kabileye kabul
edilir. Alvor, yepyeni bir dünyayı keşfetmeye başlarken, aynı zamonda do kendi içindeki kültür karmaşasını do
çözümlemektedir. .
Yılmodon Meksiko'daki yerel kültürü kaydetmeye ve tanıtmaya çalışan belgesel ustası Nicholas Echevorrio, bu
filmde, Avrupa ve yerli kültürlerinin karşılaşmasını eşsiz bir perspektifle yonsıtmokto . Yönetmen egzotik, gizemli,
garip ve dramatik bir yaşoma savaşını güçlü bir öyküyle aktarırken, artık yitip giden yerli kabilelerinin dünyasını
do son derece gerçekçi bir biçimde conlondırmış. "Ameriko'yo, yok etmek ve altın bulup götürmek amacıyla
gelen lspanyollorın aksine, Cobezo de Voco Amerika'nın ilerde nasıl olacağını görebilmişti", diyor yönetmen
Echevorrio. "Aradaki fark, onun bu ülkeye neredeyse çıplak - silahsız, zırhsız, korunma mekonizmosız · gelmiş
olosıydı. Onu diğerlerinden farklı kılan yapayalnız ve iç gözlemlerle geçirdiği yıllard ı " , diyor yönetmen .
/var Nunez Cabeza de Vaca, as royal treasurer of Spain, embarks in 1 520 to the ill·fated expedition
/ed by Coptoin Panfifo de Narvaez with more than 600 men. Hunger, death and disease decimate
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the expedition that fina/Iy arrives to the Louisiana coast. During a surprise affack by the native lndians
most of the Spaniards are kil/ed, Cabeza de Vaca and a handful of his companions are taken captive. Alvar
becomes a slave of a shaman, from whom he slowly learns the language, customs, rites, magical and healing
arts. One day to his surprise, the shaman gives him his freedom. The travels of Alvar Nunez Cabeza de Vaca
so begin. He wanders aimlessly through woods and deserts, suffering the rigours of elimale and solitude, cu/·
minating in a delirium in which he confronts his post. Unexpectedly he finds his companions who live with the
lg uase tribe of lndians. When Alvar rescues the life of a young lndian warrior, he is adopted by the lndians
info their community. Alvar learns abaut a completely new world, and not only that, he begins to understand
the ambivalence of cu/ture in himself. .
Nicolas Echevarria, a documentary filmmaker who has worked tirelessly to record and promote native culture
in Mexico, offers us here a unique perspective on the encounter between European and indigenous cultures.
He has convincingly recreated the world of the long gone lndian tribes in a pawerful story of survival that is
exotic, mysterious, bizarre and dramatic. "Cabeza de Vaca was ab/e to see what Americo would become,
not /ike other Spaniards who came to destroy and take away the go/d", says Echevarria. "The difference was
that he came naked - no weapans, no armor, no defense mechanisms. lt was the years of solitude and intros
pection that made him ab/e to become what he became", says the director.

1 947'de Meksika'da, Tepic
Nayarit'te doğdu. Mexico City'de
mimari ve müzik öğrenimi gördü.
Elektronik akustiği ve bunun pratikte
yorumlanmasını denemek amacıyla
1 970 yılında, Mario lavista'yla birlik
te "Quanta" adında bir dağaçiama
grubu kurdu. 1 972'de, New York'ta,
deneyci yaklaşımını geliştirmeye baş
ladığı "Millenium Film Atölyesi "nde
film çalışmalarına başladı .
Meksika'nın e n önde gelen belgesel
filmcilerinden biri sayılan yönetmen,
Meksika yerlilerinin anonim tarihleri,
sanatları ve dini inançlarıyla ilgili
sayısız belgesel gerçekleştirdi . CABE
ZA DE VACA yönettiği ilk uzun
. metraj
filmidir.
Born in 1 947 in Tepic Nayarit,
Mexico. He studied architecture and
music in Mexico City. He founded
the improvisation group "Ouanta",
with Mario Lavista in 1 970, with the
aim of experimenting with electronic
acoustics and their practical interpre
tation. In 1 972 he begon studying
film with the "Millennium Film Work
shop" in New York, where he begon
devetoping his experimentol oppro
ach. Considered one af Mexico5
faremost documentory filmmokers, he
has produced o greot number of
works concerning the indigenous
peoples of Mexico, their oral history,
their orts, and their religion. CABEZA
DE VACA is his first feature film.
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Y&ıeırııen/Dinıclor. Paul leduc Serıaryo/Scı
jose Joq_g uin Blan
us Diaz & Paul leduc ' based
on "Conc_ierto Barroco", by Alejo C a!pç ntier.
_ ntO_ Y&ı./Cineınalog
Angel Goded
Kurgu/Edıtor: Rafeel Castanedo Müzık/Musıc: Vıvaldı & Schubert, juan Pena, Grupo Andalusi de Tanger,
Jose Meneses, Pablo Milanes, Silvio Rodriguez, Grupo Danzas & Aztecas ()yuncular/Cast: Francisco
Rabal, An�la Molina, Ernesto Gomez Cruz Roberto Sosa, Alberto Pedro Yapım/ Produc:ıion Co.: Opalo
•

Films para TVE, S.A., lcaic, Sociedad Estataf Ouinto Centenario; O�lo Films, S .A. ; Canseli de Cent,
303 - ı 08007 Bareelona SPAIN; Phone: 193) 454 95 07 Fax: (93) 254 67 8 ı [)(inya
Hakları/Ccport AAent: RTVE; Avenida General Peron 40D, la. planla, 28020 Madrid S�AIN; Phone:
58 ı 7 ı OÖ Fax: 3 8 ı 7 ı 2 5 Tlx: 22053
ı 989 1 35 mm. 1 Renkli-colar 1 ı 07'
0,

ipi k bir Meksika evi üzerine güneş doğmaktadır. Orta yaşlı bir adam yarı toplanmış bavullarla dolu
bir odada si ara ve içki içmekle ve düşünmektedir. Kara ibli melez uşağı latin-Amerika müziğinin en
popüler şark�arından birini mırıldanırken , iki adam da fefsefi olarak yanıtlanması olanaksız bir soru
sorarlar kendilerine: "Anne, bu şarkıların nereden geldi ğ ini bilmek istiyorum . . . " Bu soruya bir yanıt bulabil
mek amacıyla kahramanlarımız Meksika, Küba, �arayibleır ve Avrupa'ya doğ ru uzun bir yolculuğa çıkarlar.
Karayib, salsa, flemenko, klasik, opera, rock ve lspanyol lç Savaşı'nın özgürlük şorkılarına değin her türlü
müziği keşfenikleri, zaman ve mekön içersinde bir yolculuktur bu. Bu arada, durmaksızın şarkıcıların nasıl
ortaya çıktığını düşünürler. . .
BARROCO, insanları zengin bir kültür tarihi hakkında daha çok şey öğrenmeye teşvik eden, göze ve kula
ğa hitab eden derlemelerden oluşan bir şölen. Film, çağdaş latin Amerika kültürünün ortaya çıkışını, Maya
ve Aztek yerlilerinin, lspanyol kolonilerinin, ve ithal Afrikalı kölelerin müziğini, tarihsel akış içersindeki etkile
şimlerini inceleyerek yansıtmakta. Ancak BARROCO kıtanın fethini ve sonuçta ortaya çıkan düzeni , bir iki
cümle dışında, tümüyle müziğe dayanarak aktarmakta. Alejo Carpentier'in "Barroco Konçertosu"ndan esin
lenen bu film, tıpkı dört bölümlük bir konçerto gibi planlanmış ve farklı rollerde karşımıza çıkan Francisco
Rabal'in anılarını izlemekte. Filmin son derece renkli görüntüleri, dans ve şarkılario birleşerek, gerçekten de
sözcüklerden çok daha etkili müzikal bir görselliğe ulaşmakta. Yönetmen leduc, tarihsel gerçeğin sezdirimle
ri ve müzikle görüntünün müthiş yorum gücü üzerinde yoğunlaşırken , halen canlılığını koruyan duygusal anı
Icra da değinmekte.

T

awn breaks over o Mexican haciendo. A middle-oged man smokes, drinks, and medilates in o
room filled with holf-packed suitcoses. A music score lies by his side. His Coribbeon holf·cast bul
ler begin to hum one of the most popu/or songs of Latin American music and, in doing so, the two
men ask themselves o question which has no possible philosophicol onswer: "Mommo, 1 wont to know
where do the songs come from . . . " In order to find the onswer, the fwo chorocfers set off on o long ioumey
that tokes them through Mexico, Cubo, the Coribbeon and Europe. They trovel through time and space,
discovering all ty
pes of music - Coribbeon, so/so, flomenco, clossicol, opera, rock, libertorion songs from
the Spanish Civi/ Wor - while af the same time constontly wondering obout the origin of singers . . .
BARROCO is an eclectic feost for the eyes and eors, o stimulating chollenge to /earn more obout o rich cul
turol history. lt troces the emergence of contemparory Latin American culture through the hisforicol musicol
encounters among nofive Moyon and Aztec populations, Sponish coloniolisfs, and imported Africon sloves.
Bul it does so without more than o sentence or lwo, relying instead upon music to tel/ the story of conquest
and eventuel accommodotion. lnspired by Aleio Corpentier's "Concierfo Borroco", the film is structured /ike
o concerto in four movements, following the reminiscenses of Froncisco Robol, who retums in o variety of
ro/es. The film 's lush imoges coolesce with the song and donce to ereale o musicol spectocle that truly does
speak louder than words. In concentroting on the implicotion of histarical foct, and the very reo/ interpretive
power of music and image, director Leduc tops info emotionol memories which live on.
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1 942'de Meksika'da doğdu.
1 960'ta, Paris'teki Sinema Eğitimi
Yüksek Enstitüsü'ne girene değin
mimari ve tiyatro okudu. Daha sonra
film eleştirmen i olarak çalıştı. Meksi
ka'ya dönerek Olimpiyat Komitesi
adına 1 7 belgesel gerçekleştirdi.
1 973'ten bu yana birçok uzun metraj
film çevirdi .
Bom in Mexico in 1 942. He studied
architecture and theatre before ente
ring the Higher Institute of Cinema
togrophic Studies in Paris in the
1 9605. He later worked as a film
critic. Back in Mexico, he directed
1 7 documentaries for the 0/ympic
Committee. Since 1 973 he has
directed several feature films.

FilMLERi / FltMOGRAPHY
ı 973

ı 978
ı 979

ı 98 ı
ı 985

ı 989
ı 99 ı

Reed: lnsurgent Mexico 1
Reed: Asi Meksika
Ethnocide: Notes on
Mezquital 1
Üstün lrkın Yokoluşu
Forbidden Stories 1
Yasak Öyküler
Petro leum Conspiracy:
The Head of the Hydra 1
Petrol Ku m pası
F rida, Naturaleza Vida 1
Frida
Barroco
Tango Bar
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PERU-iSPANYA

MEETING OF TWO CONTINENTS: SOO th YEAR

PERU-SPA/N
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CENNEnEN DUŞEN LER
CAlDOS DEL CIELO
FALLEN FROM HEAVEN

FRANCISCO J. LOMBARDI

Yönetmen/Director: F ro nc isco J . lam be rd i Senoryo/Scre.ıploy: Froncisco lom bo rdi , Giovonno Pallarola &
Augusto Cobodo Görüntü Yön./Cinemcıtography: j. l. lopez linares Kurgu/Editor: Alberto Arevo lo
Müzik/Music: Alejondro /Vı.osso Oyunculor/Cast: Gustovo Bueno, Morisol Polocios, Elide Brero, Carlos
Gossols, Delfina Paredes Yapım/PToduction Ca.: Tornasol Films, S.A; Avdo del Bresil 30 Esc . 2 , 6° A 28020
/Vı.odrid SPAIN, Phone: 556 26 79, Fax: 556 76 24; Inea Films !Peru) Dünya Hakları/Export Agent:
Direecian de Operociones Comercioles, R.T. V. E . , C /Gobe los , 35·37, 28023 lo Florido, Modri 3 , SPAIN;
Phones: 58 ı 79 8 ı , 58 ı 79 70; Fax: 372 88 27 Kaynak/Source: Sociedod Estotol Para lo Ejecucion de
Prog ramos del Quinta Centeno rio, Arovoco, 22 bi s, 28040 Modrid SPAIN Phone: 535 ı 55 ı Fax:

5350 ı 29
ı 990 1 35

mm. 1 Renkli.Colar / ı ı 9'
ir zamonlar sahip oldukları serveti , Peru'da, 1 970 politik reformları nedeniyle kaybeden yaşlıca
bir karı·koca, ölümlerini toplumsal bir intikam olarak planlayorak yilirdikleri önemli konumu yeni·
den yakalama çabasındadırlar. Bu arada, kiracılarından biri, terkedilmiş aşıklara, zavallılara ve
gariplere, ağzından bal damlayan yumuşak sesiyle hafif-psikolojik öğütler veren radyo spikeri, daha
önce intahar girişiminde bulunmuş bir kızla, yaşamının en beklenmedik ve yoğun aşk ilişkisini yaşamak·
tadır. Yine bu arada, günün birinde yeniden görebileceği sapiantısı içindeki k:ör ve yaşlı eski hizmetçile
ri, ameliyat parasını sağlamak amacıyla, pazar yerinde yarışmaya sokup iyi bir paraya saimayı umduğu
domuzunu besieyebilmek için, iki küçük torununu çöp toplamaya zorlamaktadır. Bağımsızmış gibi gelişen
bu üç öykü, farklı ve şaşırtıcı bir biçimde ve ustaca bağlanırlar birbirlerine . . .
Son derece gerçekçi, kara mizohio trajedi arası bir film olan CENNETIEN DÜŞENlER, Peru yaşamının
birbiriyle iliniili üç kesitinin partresini acı bir gülünçlükle çizmekte. Pek çok festivalde önemli ödüller kaza·
nan film, tarafsız bakış açısı ve yürekli yapısıyla, Peru toplumundaki üç farklı sınıfın, üç farklı kuşağından
insanların yarattığı ve sürdürdüğü krizin metaforik bir tezi niteliğinde. Ister garip bir komedi, ister ustalıklı
bir taşlama olarak algılansın, yönetmen lamberdi'nin bu etkileyici filmi, salt bir yadsıma, ya da toplum
sol eleştiri gerçekçiliğini aşmaya çalışıyor. "CENNETIEN DUŞENlER'de, Peru toplumunun son on yıl
içindeki partresini kara mizahla, gerçeküstü ve son derece yargılayıcı bir biçimde çizmeyi amaçladık",
diyor filmi n yapımcısı. "le Monde" yazarı Henri Behar ise ' günlük yaşamın gerçeküstü öğelerini ya kala·
makteki başarısıyla, yönetmen lamberdi pekôla Bunuel'in, Berlanga'nın ya da Ferreri'nin oğlu olabilir·
di", yorumunu getiriyor.

B
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n eldery and once-offluent couple, who lost their weolth through the politicol reforms of the 70s
in Peru, devo/e all their efforts to recover their post grondeur by plotting their deoth os o social
revenge. Meanwhile one of their tenants, a radio announcer with a melifluous voice who pre
aches pop psychoiCJgy to the lovelorn, the poor and the damned, goes through his most intense and
unexpected love affair with o gir/ who has previously affempted suicide. Meanwhile their ex·maidser
vant, an old blind woman obsessed with the idea of recovering her sight, forces her two grandehi/dren
to collect garbage to fatten up her prize pig to trade for an eye operation. These three stories unfold in
poral/el to each other, but are cleverly linked together in different and surprising ways . . .
Midway between super·realistic black humor and tragedy, CAlDOS DEL CIELO is a bilingiy funny por·
Ira it of three interrelated slices of Peruvian life. Winner of top prizes in many Festivals, this is a film which
dispossionate gaze and daring structure offers o metaphorical treofise on the erisis created and perpetu
ated by three generations of people from three differeni classes in Peruvian society. Whether read as o
bizarre comedy or interpreted as o wicked satire, Lombardi 's charming film tries to go beyand the rea·
lism of o mere renunciation or social criticism. "In CAlDOS DEL C/ELO, we affempted to construct o
hyper·realisf, black-humoured and ultimately damning portraif of Peruvian society in the last decade ",
says the producer of the film . As Henri Beliar of "Le Monde " wrofe, "with his feelinş for everyday surre·
alism, director Lombardi could have been the son of Bunuel, Berlanga and Ferreri.

A
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1 950'de Peru'da, Tacna'da doğdu.
Arjantin'deki ünlü Santa Fe Sinema
Okulu'nda öğrenim gördükten sonra,
"Correo" ve Peru'da yayınlanan sine·
ma dergisi "Hablemos de Cine" de
film eleştirileri yazdı . Sinema kariyeri
ne, bir dizi kısa filmle başlayan
yönetmenin ilk uzun metraj filmi "Mur·
te al amanecer" Peru sinemasının en
popüler ve başarılı filmlerinden biridir.
Onbeşi belgesel, yirmi kısa film
yöneimi ştir.
Bom in Tacna, Peru in 1 950. He stu·
died film at the renowned Film Scho
ol of Sonia Fe in Argentina, then wro·
te Film criticism for "Correo" and the
Peruvian film magazine "Hablemos
de Cine". He began his Film career
in 1 974 with o series of shorts, and
his first feature, "Murte al amanecer"
is one of the most popu/ar successes
of Peruvian cinema. He directed
twenty short films, fifteen of which are
documentaries.

FilMLERi / FILMOGRAPHY

1 976 Muerte al amanecer 1
Death at Dawn 1
Şafak'ta Ölüm
l 978 Cuentos inmorales 1
Immoral Stories 1
Edepsiz Öyküler
1 980 Muerte de un mognote 1
Deoth of o Tycoon 1
Para Bobasının Ölümü
1 983 lo ciudad y los perros 1
The C ity and the Dogs 1
Kent ve Köpekler
1 988 la boca del iaba 1
Kurlun Ağızı
1 990 Coidos del cielo 1
Follen from Heaven 1
Cennetten Düşenler
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GIZEMLI OYKULER

TUNUS-FRANSA

GÜVERCiN'iN KAYBOLAN KOLYESi
LE COLLIER PERDU DE LA COLOMBE
THE DOVE'S LOST COLLAR

Y6nelmen/Director: Nocer Khemir Senai}'O/Sa-ıplay. Nocer Khemir G&ilntO Y&1.
Cirıeınatography: Georges Barsky Kurgu/Editor: Denise de Cosobionco, Kahina Attio & Catherine
Bonnetot Mozik/Music: Jeon.Cioude Petit Oyuncular/Cast: Novin Chowdhry, Wolid Arokj i , N inar
Esber, Sonia Hochloff, Chloe Rejon Ycıpım/Production Co.: Corthogo Films Dilnya Hakları/Ccport
Agent: Carthogo Films, 4 Rue de Losteyrie, F-75 1 1 6 Paris, FRANCE; Phone: 47 04 3 2 70; Fax:
47 04 27 05
1 990 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 90'
wel zaman içinde, farklı kültürlerin hôlô uyum içinde yaşadığı neşeli Endülüs . . . Genç Hasan'ın
sakin yaşamında en büyük arzusu aşkı totmoktır. Medresede şiir e· ilimi görür ve hattatlık sonatı
üstüne ustasından dersler alır. Ama, genç kızların gülüşmelerinin aran suyun fısıltısıno ve udun
sürekli ezgisine karıştığı o güzel avluda gizlice seyrettiği, ustasının en küçük kızı onu daha çok ilgilendir
mektedir. Hasan genç aşıklor orasında liober taşıyon 8 yaşındaki küçük Zin'in yardımına başvurur. Bu
küçük çocuk maymununun bir cini n büyülediği bir prens olduğuna inonmoktodır. Hasan aşkı ararken el
yozmosı, kısmen yanmış bir aşk şiiri ele geçirir. Başına bela getireceğini bilmesine rağmen, bu şiirin yer
aldığı ve görünüşe göre aşkın sırlarını onlaton kitabın aslını oulono dek huzur bulamaz. Tehlikeli bir yol
culuk başlar. . .
Yetişkin izleyici ler, zamono bağımlı olmayon ve görsel açıdon muhteşem bu mosalın güzelliğinden ve
hü;;::nünd�n !T)uhokkok haz duyocoklçır. Şüphesiz "Binbir Gece Mosollorı"ındon esinlenerek yapılmış
GUVERCININ KAYBOLAN KOLYESI Tunus'tan gelen, teknik yönden mükemmel bir yopım. Bu egzotik
öyküyü gayet yalın oma aynı zamonda do çekici bir tarzda aktaran yazar ve yönetmen Nocer Khemir
bu yüksek nitelikli. çalışmayı Kuzey Afrika'nın muhteşem yörelerinde gerçekleştirmiş. ilk filmi "Les Boliseurs
du Desert 1 Çöl lşoretçileri" de ünlü halk hikayelerinden esinlenmiş olon yönetmen, "Burada amaçlanon
Endülüs'teki belli bir yer ve zamanı tekrardon yaratmak de� il, unutulmuş bir bahçenin o hassas anısını
yeniden yokoloyobilmekti . . . Endülüs'teki bir "aşk öyküsünü' anlatmak değildi niyetim, oma bahçeleri,
şiirleri ve kokusuyla aşkın özünü oluşturan Endülüs'ü anlatmak istedim", diyor.

E

O

nce upon o time, o ;oyous Andalusia where different cultures sti/1 /ive together in harmany. . . In
his peaceful exislence, young Hassan 's greotest desire is lo know what love is. He studies
poetry at the mosque and /earns the art of callig raphy from his master, bul he is more interes
ted in the masler 's youngesi daughter whom he secretly observes in the delicafe courtyard garden whe
re the murmur of running water, th e insistenl notes of o lute entwine with laughing voices of young gir/s.
Hassan enlisis the o id of B-year-old Zin, who acts as o go-between for young lovers and who has o
monkey he believes to be o p rince under the spe/1 of o i inn. On his quesl for love, o fragment of o rare,
portly burnt menuscript of o love poem fal/s in to Hassan 's hands: and he has no peace un til he finds the
original work - even though he knows that same. sorl of o curse lies over this book which apporently
contains the secrets of /ove. A dangerous ;ourney ensues . . .
Adult spectators wi/1 certainly relish the beouty and serenity of this lime/ess and visually sumptuous fairy
ta/e. Obviously inspired by "A Thousand an d One Nights", LE COLLIER PERDU DE LA COLOMBE is o
technically excellenf production from Tunisia. Writer-director Nacer Khemir has Filmed this high quality
work on fabulous North African localions, and he tel/s his exotic ta/e with simplicity and charm. "lt was
not intended here to recreote o given time and place in Andalusia, bul rather to captivate the fragile
memory of o forgolten garden . . . What 1 intend to tel/ is not o "love story" in Andalusia, bul Andrilusia
as the essence of love ilse/f through its perfume, its poetry and its gardens", says the director whose firsl
film, "Les Baliseurs du Desert", was o/so inspired by famous fo/k ta/es.
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NACER KHEMIR

1 948'de Tunus'un Korba kentinde
doğdu. En çok sevdiği öyküler orasın
do "Binbir Gece Masalları" do bulu
non bir mosolcıdır. Aynı zamonda
yazarlık do yapan sanatçı iki kitaba
imzasını atmıştır: "L'Ogresse" ve
"Conte des Conteurs". 1 984'teki ilk
konulu uzun metraj filminden önce
Nantes, Kortaco ve Valencio Film
Festivalleri'nde büyük ödüller de
kazanan birçok kısa metraj film
yönetti.
Bom in Korba, Tunisia in 1 948. He
is o storyteller who includes the
" 1 00 1 Nights" among st his favorite
stories, to/d often in the Palais de
Chaillot in Paris. He is o/so o wriler
and signed two books: "L'Ogresse"
and "Conte des Conteurs". He direc
ted many short fi/ms before his first
fealure Film in 1 984, which garne
red grand prizes in Nantes, Cartha
ges and Valencia Film fesliva/s.

FiLMLERi / FILMOGRAPHY

1 984 Les Boliseurs du Desert 1
Çöl işoretçileri
1 990 Le Collier Perdu de lo
Colombe 1
Güvercinin Koybalon Kolyesi
1 99 1 A la Recherche des
1 00 1 Nuits 1
1 00 1 Gece'nin Peşinde

YUNANiSTAN

GIZEMLI ÖYKULER

GREECE

TALES OF M YSTERY
•

GECENIN YARALARI
SIMADlA TIS NICHTAS
SCARS OF THE NIGHT

PANOS KOKKINOPOULOS

. Panos Kokkinopoulos Senaryo/Scı•ıplcJy: Panos KokkinoP9.ulos G&iiniO Yön.
DimitrL Papacostandis Kuıv..ı/Edilor: Takis Yannopoulos MusiC/MOzik: Eleni
Koraindrou
/Catt: Sıratas Tzortz�lou, Katerine Lehou, Antenis Katsoris, Dimitri Katalifos
. Panos KokkinoJJ9ulos Y�ım/Producıion Co.: Greek Film Centre - ET l Diiııw
/Eıcıxırt Aaent: Greek Film Centre, ı O Panepistimiou Avenue, ı 06 7 ı Athens, GREEC E
Phone: 36 3 ı 73 �, 363 4586 Fax: 36ı 4336 Telex: 2226 ı 4 GFC GR.
ı 990 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 93'
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enç bir adam ha p isten çıkar. Kendisine borcu olan bir arkadaşını bulmaya çalışır. Araştırmaları
onu bir Yunan adasına sürükler. Esrarengiz bir kadınla tanışınca, adanın tehlikeli ve mitolojik
dünyasına girmeye başlar. Yaşamının en garip yolculuğu, böylece başlamış olur. . .
GECENiN YARALAR!, "Kuşku Fantastiği" olarak tanımlanabilecek bir film türüne girer. Film, çoğunluğu
kan ve canavarlarla uğraşan çağdaş fantastik filmlerden ziyade, Tourneur ve Hitchcock gibi daha yaşlı
yönetmenlerin yapıtlarından et�ilenmiştir. Yeni yönetmenler orasında ise, filmi n düşünce tarzına en yakın
olanı Peter Weir'dir. "GECENIN YARALARI filminin çıkış noktası günümüz Yunanistan'ında eskinin ve
yeninin içiçe yaşadığı gerçeği . 20. yüzyılın ve içinde yaşadığımız bu uygarlığın sonuna yaklaşırken,
bizimkinden çok dana eski ve aynı zamanda da çok daha güçlü bir uygarlık, bir çöküş ve yozlaşma
durumunda olsa bile, varlığını sürdürüyor. Dini bir şevkle, yanan kömürleri n üzerinde kendilerinden geçe
rek dans eden "anastenorid"ler, doğaüstü güçlerle donanmış ve kökleri çok daha eski bir uygarlığa
dayanan böylesine olağanüstü bir olayın örneğidirler. . . Senaryonun temelini oluşturan, cisimlerin ve bu
örnekte tılsımın, ya da "anastenorid"ler bağlamında Aziz Constantine ikenunun hiçbir büyülü gücünün
olmayışı , aslında bu sihirli gücün yalnızca insanların kendi içinde bulunuşudur. . . Ama tüm bunlar, nere
deyse kuramsal tartışmalar. Benim yapmaya çalıştığı m, entellektüel olmayan bir kahraman ve Aristo kura
mına uygun bir anlatımla, tıpkı sevdiğim filmierin beni büyülediği türde, büyüleyici güce sahip bir öykü
yaratmaktı", diyor yönetmen.
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young man is releosed from prison. He fries fo find o friend who owes him money. His search
takes him fo o Greek is/and. Throu h his meefing with o mysferious woman, he be ins fo enter
the dangerous, mythical world of ; e is/and. And so begins the sfrangesf joumey o his life. . .
We can name the genre of film in which 51tv1ADIA T/5 NICHTA5 belongs fo as the "Fanfasfic of Doubt".
lt is not so much directly influenced by confemporary fi/ms of the fonfastic the majority of which cancem
themselves with monsfers and gore, as by o/der directors such as Toumeur ar Hitchcock, while of the
new directors Peter Weir is the one who is dosesi fo this line of thinking. "The basic spork which ignited
51tv1ADIA Tl5 NICHTA5 was the facf that in Greece taday the old and the new co-exisf. That as the
fwenfieth century and this civilizafion in which we are living draws fo an end, anather civilizafion much
o/der than ours but af the same time much sfronger survives even though in o sfafe of decline and dege
nerafion. The "anasfenarides " who dance on buming coa/s while in o sfafe of religious fervour are an
example of such o phenomenon having ifs roofs in o ver>' ancienf civilizafion and endowed wifh o trans
cendenfal characfer. . . This was o/so the basic premise of the script: namely, that there is no magical
power in objecfs, in the talisman in this porticu/ar insfance, - or in the icon of 5ainf Consfanfine for the
"anasfenarides " - but in people themselves . . . Buf all this is more or less theorofical argumenfafion. What
1 have fried fo do is o sfory with o hero who is not an intellectual, wifh an Arislote/ian narrafian and with
the power fo capfivafe jusf as 1 am capfivated by the films 1 /ove ", says the director.

�

ı 950'de Atina'da doğdu. Paris'te
I.F.C'de ve Paris VII Universitesi'nde
sinema eğitimi gördü. Atina gazetesi
"Avghi"de ve "Contemporary Cine
ma" dergisinde film eleştirmenliği
yaptı. ı 975'te gerçekleştirdiği "Pisto
ma" ile, Selanik Film Festivali'nde En
iyi Kısa Film Ödülü'nü kazandı.
ı 974'ten bu yana, Fransız Televizyo
nu için, "Co-existing" 1 1 983-84) ve
"Woman of Man i" 1 ı 985-86) adlı iki
dizi ile TV filmi "Mani"yi gerçekleştir
di; Yunan Televizyonu için de yüzden
fazla belgesel çekti. Ayrıca, Yunan
Kültür Bakanlığı için iki televizyon fil
mi yaptı . GECENIN YARALARI yönet
meni n ilk uzun metraj konulu filmidir.

Bom in Athens in 1 950. He studied
film af the /.F. C. in Paris and af the
University of Paris VII. He was film
eritic for the magazine "Confempo
rary Cinema " and for the Athens
daily "Avghi". He won The Best
5horf Film Award af Thessaloniki Film
Festival with his shorf "Pisfoma"
( 1 975}. 5ince 1 974 he has made
over one hundred documenfaries for
Greek TV, the telefi/m "Mani" for
French TV as well fwo serials: "Co
exisfing " 1 1 983-84} and "Woman of
Man i " 1 1 985-86}. He has o/so made
fwo telefilms for the Greek Minisfry of
Culture. 5/tv1ADIA T/5 NICHTA5 is his
firsf fu/1-/ength feoture film.

Y
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YUGOSLAVYA-INGILTERE

TALES OF MYSTERY

YUGOSLAVIA-UNITED KINGDOM . ,

•

MUCIZELER ZAMANI
VREMA CUDA
TIME OF MIRACLES

GORAN PASKAUEVIC

Yönetrnen/DinıctOr: Goran Paskaljevic Sencıryo/Sa•ıplay: Borislav Pekic & Goran Paskaljevic G&ilniO
Yön./Cinemaıography: Radoslav Vladic Kurgu/Editor: Olga Skrigin & Olga Obradov Müzilc/Music:
Dragan Maksimovic, Svetozar Cv7tkovic,
Zora n Simjanovic Oyllncular/Cast: Predrag Mi ki M
. Goran Paskaljevic YOfjım/Pn:ıduction Co.:
Mirjana Karanovic, Dan i lo Bata Stojkovic YOfjırtr.ı/

�

Singidunum, Televizija Beograd, Channel Four Television, Metropolitan Pictures; Singidunum Film
Productions 26, Terazije Street 1 1 000 Belgrade YUGOSlAVIA; Fax: 38 1 1 687 422 DOnya
Hcıldarı/Eıcport Agent: Capital Films, 24 Upper Brock Street, London W 1 Y 1 PD, ENGlAND; Phone: 171 )
872 O l 54; Fax: 17 1 ) 495 06 40
1 990 1 35 mm. 1 Renkli-coler 1 98'

1 komünistler
kinci Dünya Savaşı henüz sona ermiştir. Yugoslavya'da küçük bir ortodoks köyü olan Vitanija'da
idareyi ele geçirmiş, her devrimde olduğu gibi, burada da dini ortadan kaldırma süreci
•

ni başlatmışlardır. Ne var ki köylüler "Mesih"in köye geldiğine, ve "mucize"ler yarattığına inanmak
tadırlar. Yeni ve eski düzen - Hıristiyanlık ve Komünizm - arasınaaki bu çatışma köylülerin kaderini derin
den etkiler. Bu iki karşıtlığın hangi ucuna yanaşırsa yanaşsın, kişi inançlarıyla yüzleşrnek zorunda kalır.
Ve böylece, olayların iyiaen iyiye çetrefilleştiği, tarihteki olağanüstü dönemlerden biri daha başlar:
"Mucizeler Zamanı" dır bu . .
Genel epik havası ndan detaylı bir arayışa dönüşen, Goran Paskaljevic'in MUCiZELER ZAMANI, savaş
sonrası kargaşasını yaşayan bir Yugoslav köyünü sorgularken, aptalca bir fanatizmin ve bayat bir dog
manın tehlil<.elerini yüksek bir sesle vurgulamakta. Film, komünistlerin bir kenara atıldığı bugünkü politik
ortamda çarpıcı ve ironik bir anlam da taşımakta. "Filmin kahramanları, uğrunda özveriyle savaştıkları
büyük idealler ve amaçlar besliyorlar. Insanoğlunun mutluluğu için çalıştıklarına, ve ancak pek çok feda
karlıktan sonra, eşitliğe dayanan bir toplum düzeni kurma doğrultusunda amaçlarına ulaşabileceklerine
içtenlikle inanıyorlar. Bu insanlar, beyinleri yıkanmış, bilgisiz natta hatalı olabilirler; ancak bedenlerini ve
ruhlarını uğrunda savaştıkları ideolojinin prensiplerine tümüyle adamışlardır. Bu film, fanatizme yol açan
körlüğün trajedisi ve insanoğlunun aptallığının yinelenmesi olarak algılanmalıdır. Ancak, çöken idealler
yerine, eski silahları kullanarak yeni idealler yaratılmasının aynı derecede tehlikeli olduğunu göstermesi
açısından, bugün karşı karşıya kaldığım ız durumun habercisi de sayılabilir", diyor yönetmen.

W

W2 has iust finished. In the smail, orthodox Yugoslav viiiage of Vitaniia, the Communists
have seized power and have begun the process of eliminating religion, a familiar process
in all revolutions. However, the pe<;>ple believe that the 'Messiah " himself has come to their
vii/age, and is carrying out "miracles". The conflict which results between the old and the new orders 
between Christian iIy and Communism - wi/1 have a deep effect on the villagers' destiny When faced
with the two opposing sides, each inhabitant wi/1 have to canfront with his or her beliefs. And so begins
one of those exceptional periods in history, a time when events seem to collide. This is the 'Time of
.
M�� � . .
Goran Paskalievic's VREME CUDA veers from epic overview to delai/ed insight. The film speaks loudly
of the dangers of knee-ierk fanaticism and over-cooked dogma by investigating a Yugoslav viiiage in the
turbuleni post-war period. The film has a striking and ironic significance in taday 's palilical climate, sin
ce now the Communists are those being ousted. The protagonists of the film nurture great ideals and
great plans, for which they fight with determination. They sincerely believe that they are searching for
mankind's happiness, that afier many sacrifices, they will reach their goal: to bui/d a fa ir sociely. Whet
her indoctrinafed, ignorant or mistaken, they have devoted themselves body and saul to the principles
of the ideology they're fighting for. The film should be taken as the tragedy of blindness which leads to
fanaticism, as the recurrence of human stup idity, but o/so as the early beginnings of the preseni situati
on: the collapse of certain idealoş ies and the revival of others which , by using the same weapons,
appear to be quite as dangerous , says the director.
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ı 947'de Belgrad'do doğdu.
Prog'do FAMU film Akodemisinde
eğitim gördü. ı 972'den bu yana
hemen hepsi çeşitli yarışma ve festi
vallerde ödüle layık görülen 30'dan
fazla sinema ve TV belgeselinin
yapımcılığını ve yönetmenliğini üstler
di . . ı 976 yılında Yugoslavya' do Yıl ır
En Iyi Filmi seçilen ilk uzun metraj
konulu filmini gerçekleştirdi . MUCiZE
LER ZAMANI yönetmenin sekizinci
konulu filmidir.
Bom in Belgrade in 1 947. He studi
ed at the FAMU Film Academy in
Prague. Since 1 972 he has produ
ced and directed more than 30
documentary films for cinema and n
o/most all of which have been awar
ded prizes in differeni competitions
and festivals. In 1 976 he made his
first fu/1-/ength feature film for cinema
which was voted Yugoslavia 's "Film
of the Year". VREMA CUOA is his
eight feature film.

FiLMLERi / FILMOGRAPHY
ı 976

ı 978
ı 979
ı 980
ı

982

ı 984

ı 987
ı 990

Cuvar ploze u zsimskom 1
The Winter Lifeguard 1
Kış Cankurtaranı
Pas koji je voleo veozove 1
The Dog That Loved Troins 1
Trenleri Seven Köpek
Zemosljski dan i teku 1
And Time Passes By 1
Ve Zaman Geçiyor
Poseban trelman 1
Special Trealemeni 1
Özel Muamele
Suton 1 Twilight Time 1
Alacakaranlık
Varlivo leto 1
My Love Affairs of 68 1
68'teki Aşkiarım
Andjeo cuvar 1
Guardien Angel 1
Koruyucu Melek
Vrema Cudo 1
Time of the Mirades 1
Mucizeler Zamanı
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TARIKAT
LA SETTA
THE SECT

Y&Mılmen/Director: Michele Soavi Senaryo/Scre.ıplay: Dario Argento Görüntü Y&n./
Grıematogıaphy: Raflaele Mertes Kurgu/Editor: Franco Fraticelli Müzilc/Music: Pino Donaggio
Oyunc:ular/Cast: Kelly Curtis, Herberi Lom, Maria Angela Giordano, Tomas Arana, Carla Cassola
Ycıpımcı/Produc:er: Dario Argento Ycıpım/Production Co.: Penta Film, ADC Dünya Haldarı/Export
.Agent: Penta Film, Via Aurelia Antica 422, Rome, ITALY; Phone: 663 90 ı ; Fax: 663 905 50
ı 99 ı 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 ı ı 6'
lmanya'da bir dükkanda adamın biri tezgahtar kızı öldürür ve kalbini çalar. Olayı araştıran mülettişin
bunun dinsel bir cinayet olduğunu anlaması uzun sürmez. Tam bu sırada yaşlıca bir adam alan Moe
bius Kelly bir yolculuğa çıkar. Genç öğ retmen Miriam'ın arabası "kazara" ona çarpar. Kad ın adama,
ormandaki sakin da ğ evinde bir süre dinlenerek kendini taparlamasını öneric. Gece, yaşlı adam, kızın burnun
dan içeriye bir böcek sokar. Kızın beynine ulaşan bu böcek korkunç kabuslar görmesine neden olur. Yaşlı
adam, gizli bir yeraltı adasındaki kuyuyu kapamaya çalışırken ölür. Yaşam, Miriam'a tatsız sürprizler hazırlama
yı sürdürecektir. Telesekreterine, cesedi margdan kaybolan yaşlı adam taralından bir mesaj bırakılmıştır. Kazara
Franz adında genç bir tıp doktoruna çarpan Miriam eve döndüğünde yaşlı adamı kendisini beklerken bulur.
Adam Miriam'a kendi kızı olduğunu, ve kaderinde bir şeytan dağurmanın yazılı olduğunu söyler. .
Alışılagelmiş, Da rio Arg ento tarzı kanlı gerilim filmlerinden uzok, buno karşın yeni ve özgün bir sürrealist fontazi
olan TARIKAT. ıtalyan "bilimkurgu korku" filmlerinden büyük ölçüde ayrılmakta . Bu Şeytan masalı üzerine çağdaş
ve tedirg in edici çeşitlemede, yönetmen Saavi yavaş bir tempoyla izleyiciyi sayısız şok koridorundan ustaca
yönlendirerek kendinden geçirmeyi, ve bu büyüd�n garip ve harika bir biçimde uyandıktan sonra da insanı etki
sine alan sürekli bir iz bırakmayı amaçlamış. TARIKAT'ın cazibesi, iki saat boyunca beklenmedik ve şaşırtıcı
dönemeçlerle gerilimi ayakta tutmasında yatıyor. Temasının ihtişamı, Soavi'nin her tür düşg ücü kırıntı�ını zorla
yan duyarlı süslemeleri, ola ğanüstü yönetili_ş biçimi, ve izleyiciyi şaşkınlı ğ a düşüren g örselliğiyle TARIKAT, son
derece heyecanlı ve düşündürücü bir film. ltalyan korku filmlerinin gotik ihtişamına alışık olmayan izleyiciler için
bu film büyüleyici bir tanışma olanağı.
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n o fown in Germany o man kilis o shop-assistant and steals her hearf. The mag isfrofe invesfing the case
easily undersfands that the murder is o rifual one. At the same moment an elderly man, Moebius Kelly,
sefs oH on o ;ourney. He is "accidently" hit by o car that Miriam, o young school feacher, drives. She
o ers him o recovery period in her secluded forest chalet. During the night the old man puts o sfrange insecf
info the gir/'s nose. This insecf gefs info the gir/'s brain and causes her fo have ferrible nightmares. Moebius dies
while trying fo cover o well in o seeret underground room. For Miriam, /ile confinues fo ofler many unpleasanf
surprises. Her answering machine confains o message from the old man whose corpse has dissappeared from
the morgue. Having run down o young medical doctor cal/ed Franz uninfenfionally, Miriam gets home where
the old man is waiting for her. He tel/s her that she is his daughter and that she is desfined fo give birth fo the
Antichrisf. .
Law on splaffer and se/1-conscious Dario Argenlo plagiarism, bul high on lresh originality and surrealisf fantasy,
LA SETTA is determinedly unique in the annals ol "Rosso ltaliano". In this disfurbing version ol the modern Sata
nic lairy ta/e, Director Soavi opts lar the evocafive slow bum, guiding rapt audiences expertly down myriads ol
diHerent shock corridors, leaving an overwhelming and lasting impression in ifs weird and wonderlul wake.
The beauty ol LA SETTA is ifs ineredib/e ability consfant/y to turn sfrange corners, keeping amazemenf af o high
premium throughout its two-hour length. Grandiose in theme, with Saovi's insightlul embellishmenfs copturing
any lelt-over imaginafion, magnilicenf in in execufion and asfonishing fo watch, LA SETTA is sesafional, cereb
ral li/m-making. for those unlamiliar with the gothic splendor ol /ta/ian horror, this li/m is o mesmerizing introduc·
tion.

MICHELE SOAVI

ı 957'de Milono'da doğdu. Liseyi
bitirdikten sonra Fresen Tiyatro Oku
lu'nda eğitim gördü. ı 978'den beri
çeşitli filmlerde yönetmen yardımcılığı
yaptı. Reklam filmleri, video klipler ve
TV dizileri yönetti. Yönetmenliğini üst
lendiği ilk uzun metraj konulu filmi
"Stagefright 1 Sahne Korkusu" ile
Avoriaz Fantastik Film Festivali'nde
Büyük Ödül'ü kazandı. Terry
Gilliam'ın "The Adventures of Baran
Munchausen 1 Baran'un Serüvenler;"
adlı filminde ikinci set ünitesi yönet
meniydi. ı 989'dan beri, yalnızca
italyan korku filmlerinin yaratıcı yönet
meni Dario Argento ile çeşitli projeler
de ortak çalışmalar sürdürmektedir.
Bom in Mi/on in 1 957. After groduo
fing from high school he studied of
Fresen dromo school. Since 1 978 he
worked os assistant director in vorio
us films. He directed commerciols,
video clips and TV series. He won
the firsf prize of Avorioz Fonfostic
Film Festival with "Stogefright", the
list feoture film he directed. He wos
second un il director in "The Adventu
res of Boran Munchousen " by Terry
Gilliom. Since 1 989, he has been
colloboroting exclusively with lto/y's
horror outeur Do rio Argento on vorio
us proiecfs.

FiLMLERi / FILMOGRAPHY
ı 986 Stagefright 1 Sahne Korkusu
ı 989 The Church 1 Kilise
ı 99 ı La Setta 1 The Sect 1 To ri kat
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SECILMIS
HAME UAD
THE APPOINTED

DANIEL WACHSMANN

Yönelrnen/Director: Daniel Wachsmann Sencıryo/Sc:r_,pay: Daniel Wachsmann, Shmuel Has'fari &
Razi Levinas Görünlü Yön./Cineınatography: Ilan Rosenberg Kurgu/Editor: Zohar Sela Müzik/Music:
Ori Vidilavski Oyuncular/Cast: Shuli Rand, Zvi Shissel, Ranit Elkabetz, Shabtai Conorni, Yitshak
"Bahbi" Neeman Yapımcı/Produc:er: Enrique Ronenberg & E hud Bleiberg Yapım/Production Co.: Udi

Productions Ltd . , c/o H. Habas Ltd. 1 8, Rival Street, Tel Aviv, ISRAEL; Phones: 9722 27 1 966,
9722 376 075; Fax: 9722 666 004 Dünya Haldarı/Eıcport Agent: 2 1 st Century Film Corporation,
7000 West 3 rd Street, Los Angeles , CA 90048, USA; Phone: 2 1 3 658 3000; Fax: 2 1 3 658 3002
1 990 / 35 mm. / Renkli-color / 94'

uzey Galilee'nin dağlqrında, zaman kavramının dışında, eski Kabalah'nın mistik g elenekleri
hôlô sürdürülmektedir. lnanışa göre gizli g üce sahip olanlar arasında öyle birkaç kişi vardır ki,
bunlar doğanın düzenine hükmedebilecek yetidedirler. Şehirden şehire dolaşarak hileli telepoti
gösterileri yapan büyücü Shmaya Ben-David, bu gücünün farkında olmamasına rağmen, aslında seçil
mişlerin içinde e n yete neklisidir. Bir gece Oshra aCiında gizemli bir güzel hayatına girer ve ikisi birlikte
diledikl�rinde obje leri alevler içinde yakabileceklerini farkederler. Bu güçleri ni , sahnede çok tutulan ve
"Yanan lskemle" adı verilen bir gösteriye dönüştürürler. Kısa bir süre sonra bu başarılı gösterileri, Shma
ya'yı evine dönmesi için ikna etmek üzere gönderilen üç haberci tarafından e nge llenir. Haberciler aracı
lığıyla Oshra, Shmaya'n ı n büyük bir Rabbi'nin tek oğlu olduğunu öğrenir. Bu üç haberci Oshra'nın aslın
da, "seçilmiş Shmaya'nın dönüşünü engelleyi p kaderini çizmesine olanak vermemeye çalışan, Şeytan
tarafından gönderilmiş görevli Lilith olduğuna ikna olmuşla rdır. .
israil'de ·modern yaşama ağırlığını koyan laiklik ve din arasındaki çekişmeyi yakalayan SEÇ i lMiŞ ticari
kôr amacıyla insanların savunmasızlığını kendi çıkarı için kullanan riyakôrları işlemekte. Yönetmen
Wachsmann, baştan sona ağırbaşlı yaklaşımını bırakmadan, bu tarzdaki bir öyküden çıkartılabilecek
çarpıcı imalara yenik düşmemekte. Yönetmen, "Bu filmde anlatılan, gelenekiere ve kültürümüzün terrıelin
deki derin ilôhi isteklere köklerini salmış çağdaş bir efsanedir. Bunun belirtileri ve getirdiği tehlikeler lsrail
toplumunu sormaktadır. Toplumu ve aynı zamanda bireyleri düşünce özgürlüğünden yoksun kılan bir
süreç sayılan bu efsanenin yaratılmasını izliyorum", diyor.
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utside the realm of time, in the mountains of northem Galilee, the mystic Iradition of the anei
eni Kabo/ah is stil/ practiced. lt is believed that among those who possess the seeret knowled
ge, there are a few who have power to interfere with the natural order of things. Although he
is unaware of it yet, Shmaya Ben-David, a so--cal/ed magician who is drifting from town to town with a
fraudulous telepathy show, has been designated to become the gratest of those chosen few. One night,
Oshra, a beautiful and mysterious gir/ enters his life, and they discover that by wishing it together, they
can make ob;ects go up in flames. They use this power on stage in what tums out to be a hit number:
"The Buming Chair". Their succesful show is interrupted soon oy the arrival of three messengers sent to
retum Shmaya home. Through the messengers Oshra finds out that Shamaya is the only son of a g reat
rabbi. The messengers are convinced that Oshra is Li/ith, sent by Satan to prevent the "appointed"
Shmaya's retum, and thereby accomplishing his destiny. . .
Copturing the modem-da y struggle between the seeu/ar and religious that is so pertinent to lsrael,
HAMEUAD explores the hypocrisy of exploiting human vulnerability for commercial profit. Director
Wachsman maintains a sober approach all throug h and does not succomb to the tempting scandalous
insinuations this type of story would o/most notura/Iy generate. "This is a contemporary legend, deeply
rooted in the Iradition and the profound messianic desire inherent in our culture. /ts symptoms and dan
gers are invading lsraeli society 1 watch the creation of a myth, a process which deprives society and
the individual of the freedam of thought", says the director.

1 46

1 946'da, Şangay'da doğdu. Lon
dra'da sinema eğitimi gördü. Yönet
menlik kariyerini . Avrupa ve israil ara
sında sürdürdü. lik kısa metraj filmi
"My Father / Babam" 1 1 976) Mann
heim'da Büyük Ödül'ü kazandı. Ber
lin Film Festivali'nde gösterilen ilk
uzun metraj konulu filmi "Transit"
1 1 980), Gedalia Besser'e En iyi
Oyuncu ödülünü kazandırdı. Yakın
geçmişte, israilli eleştirmenler tarafın
dan, ülkesinde son on yılın en iyi
yönetmeni seçild i .

Born in 1 946 i n Shangai. He studi
ed cinematography in London. He
pursued his career between Europe
and lsrael. His first short film "My Fat
her" ( 1 976} won first prize in Mann
heim. His first feature film "Transit"
( 1 980}, screened in Berlin, brought
Gedalia Besser the Best Actor
award. Recently, he has been selec
red by lsraeli critics "the best director
of the last decade " in his country.

FilMlfRI / RlMOGRAPHY

1 976 My Father / Babam
lshort / kısa film)
1 978 Elvira lshort / kısa film)
1 98 1 Transit
1 984 Hamsin
1 988 Red Cow / Kızıl inek
lshort / kısa film)
1 990 Homeuad / The Appo inted /
Seçilmiş
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HANGING ROCK'TA PIKNIK
PICNIC AT HANGING ROCK
PETER WEIR

Y&ıeıımen/Diredor: Peter Weir Senaryo/Screenplay: Cliff Green, from a novel by Joan lindsay
GarüntO Y&ı./Cirıematogıaphy: Russell Boyd Kurgu/Edilor: Max Leman Müzik/Music: Bruce
Smeaton Oyuncular/Cast: Rachel Roberts, Dominic Guard, Helen Morse, Jacki Weaver, Vivean
Gray Yapımcı/Producw: Hal & Jim McEiroy Yapım/Production Co.: Picnic Productions
Diinya Haldan/Export Agent: Seawell Films; 45 Rue Pierre Charron 75008 Paris FRANCE Phone:
47 20 1 8 73 Fax: 47 20 1 5 43 Tlx: 65024
1 975 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 1 1 5'

ıl ı 900, Sevgililer Günü, cumartesi. Appleyard Koleji'nin yoğ un cinsel duygulada dolu gençkızla rı,
birbirlerine Sevgililer Günü kartları verir ve bir yandan piknik hazırlı-ı yaparken, bir yandan da
nefes nefese kartlarda yazılı aşk şiirlerini okurlar. ı 50 metre yüksek�ğinde, bir milyon yaşında, pek
bilinmeyen bir volkanik formasyon olan Hanging Rock'ta pikniğe giderken, onlara iki hanım öğretmen eşlik
etmektedir. Piknik alanına geldiklerinde, bilinmeyen bir nedenle hepsinin saatleri oniki'de durur. Gurubun en
güzel kızı Mi randa, arkadaşları Irma, Marian ve çocuksu Ed ith tepeyi keşfe çıkarlar. Kızlar tırmanmaya ve
giderek yukarı, daha yukarı çıkmaya başlarlar. Dinlenmek için bir süre durduklarında Edith uyuya kalır. Göz
lerini açtığında arkadaşlarının, pabuçları ve çarapiarı ellerinde, trans halinde yükseklere tırmandıklarını
e_örür. Editlı, daha yukarılara çıkmamaları için onları uyarmaya çalışır, sonra geri dönerek aşağıya koşar.
C,:ok geçmeden garip olaylar gelişmeye başlar. . .
Avusturalya'nın sıcqkta� kavrulan kırsal bölgelerinde geçen g izemli ve korkunç bir serüveni anlatan HAN
GING ROCK'TA PIKNIK, gerçekten de Hanging Rock'u sardığı varsayılan gizemi işleyen bir best-seller kita
ba tümüyle sadık kalınarak: çekilmiş. Filmin il� oolümü, meşum ve erotik atmosferiyle tek kelimeyle büyüleyici.
Bu kaya oluşumunun sanki cinsel ve vahşi bir hayatiyel kazanmış gibi göründüğü, ve gizemli ilkel güçlerin
işbaşında olduğu o piknik gününün, insanın kanını donduran sahneleri son derece etkileyici. Pek az yönet
men, Weir'in yaptığı gibi, filmde doğal çevrenin bu denli ön plana çıkmasına izin vermiştir. Yönetmeni n,
"Zaman kavramının olmadığı bu bölgeye davetsizce giren AvrufXJiılar bu ortama kabul edilmez, hatta bazı
durumlarda, ne olduğunu bile kavrayamadıkları gizli güçler tarafından yok edilirler", diye özetiediği filmi n
ana teması, bir yönüyle "Avusturalya tarihini" yansıtır.
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aturday, Saint Voleniine 's Day, 1 900. The young ladies of Appleyard College, bursting with sexual
feelings, exchange valentines, and breathlessly read the love poems enclosed while they prepare
for o picnic. Two female instructors accompan y them to the Hanging Rock, o formidable 500-foot
high, millionyear-old unchartered volcanic formation. When they orrive at the picnic area, for same odd
reason, everyone's watches gel stuck at twelve o'clock. The preffiest gir/ Miranda, her friends Irma, Marion,
and the childish Edith decide to explore the Rock. The gir/s climb info the formatian and go higher and hig
her When they rest a little, Edith fal/s asleep. When she awakens, she sees her three companions, stoc
kings and shoes in hand, climbing farther, as if in o trance. Edith warns them no to go further up, and runs
downward. Strange phenomenon soan start to deve/ap . .
A mysterious and terrifying adventure in the parched Australian countryside, PICNIC AT THE HANGING
ROCK is an extremely faithful adap tion from o bes�seller which is suppased to be based on an actual
mystery surraunding the Hanging Rock. With its most erotic and sinister atmosphere, the first part of the film
is absolutely spellbinding . Those chilling scenes on the day of the picnic, in which unknown primeval forces
are at work and the rock formatian seems to take on o sexual, brutal life of its own,- are very impressive.
Only o few directors allow natural surroundings to dominate scenes as Weir does here. As he paints out,
the main theme of the film, reflecting in a way "the history of Australia", is that "Europeans who intrude info
a timeless environment are . . . reiected and in same cases destroyed by subt/e forces, beyand their compre
hension. "

ı 944 yılında Avustralya'da ..
Sydney'de doğdu. Sydney Universite
si'nde hukuk ve sanat eğitimi gördü.
Ailesinin gayrimenkul işine girmek
için okulu bıraktı. ı 967'de ilk kısa fil
mini gerçekleştirdi . ı 969'da kamera
man esistanı ve yapım esistanı olarak
Film Australia'ya katıld ı . 70'1erin
başında birkaç kısa metrajlı film yap
tı . ilk konulu filmini ı 97 4'de yönetti .
Filmlerinin uluslararası bir başarı
kazanması üzerine ı 980'de Warner
Bros. 'la uzun süreli konirat imzaladı .
Avustralya Yeni Dalga Akımı'nın en
"sofistike" yönetmeni olarak tanınır.
Bom in Sydney, Australia in 1 944.
He is educated in Arts/Law course
at Sydney University. He left school
to enter fam ily realty business. In
1 967 he realized his first short film .
In 1 969 he ioined Film Australia as
assistant cameraman and production
assistant. He realized several short
films in early seventies. He directed
his first feature film in 1 974. After the
international success of his films, he
signed multi-film contract with War
ner Bros. in 1 980. He has since
been known as the Australian New
Waves most sophisticated director.

FiLMLERi / FILMOGRAPHY

ı 974 The Cars That Ale Paris 1
Paris'i Yiyen Arabalar
ı 975 Picnic at Hanging Rock 1
Hanging Rock'ta Piknik
ı 977 The Last Wave 1 Son Dalga
ı 98 ı Gallipoli 1 Gelibolu
ı 98 2 The Year of living
Dangerously 1
Tehlikeli Bir Yıl
ı 985 Witness 1 Tanık
ı 986 Mosquito Coast
ı 989 Dead Poets Society 1
Ölü Ozanlar Derneği
ı 990 Green Card 1 Yeşil Kart
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PERCY ADLON

Y&ıeıınen/Director: Percy Adlon �/Scı•ıplay: Percy Adlon GörürıtO Y&ı./ Cirıematography:
Tom Sigel Kurgu/Editor: Conrad Gonzolez Müzik/Music: Bob Telson & k.d. lang Oyuncular/Cast:
k.d . lang, Rosel Zech, Chuck Connors, Jane Li nd, Oscar Kawagley Yapımcı/Produc:er: Eleonore &
Percy Adlon Yapım/Production Co.: Pelemele Film Ine., ı 0880 Wilshire Blvd. Suite ı 000 Los Angeles
CA 90024 USA; Phone: (2 ı 3) 47 47 720, Fax: (2 ı 3) 47 47 ı 67 Dünya Haldarı/Export Agent:
Weltvertrieb im Filmverlag der Autoren, Rambergstrasse 5, 8000 München 40, GERMANY; Phone: 89
38 ı 7 00 - 30; Fax: 89 38 ı 7 00 - 20; Telex: 5 ı 25637 lda d
ı 99 ı 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 94'
laska boru hattında çalışan 20 yaşında kimsesiz bir genç, anne ve babasını ararken, yaşamında
ilk kez, sevgisi için savaşmaya değecek biriyle tanışır: Roswitha adındaki Doğu Berlin göçmeni bu
kütüphaneci, dünyanın ta öbür ucunda yalnızlığa terkedilmiştir. Bu iki garip insanın öyküsünün geçti
ğ i Kotzebue, Kuzeybatı Alaska'da, karlı cennetlerle kutup denizi arasına sıkışmış, ulaşılmaz, Eskimalara ait
küçük bir ticari yerleşim bölgesidir. Kotzebue, aynı zamanda, genç bir erkek görünüşü altında, aslında her
iki cinsin özelliklerine de sahip olan bir dişini n, bu kimsesiz gencin de adıdır. Köklerini arayan Kotzebue,
Roswitha'nın çalıştığı kütüphaneye gider. Başlangıçtaki düşmanca duygulardan giderek arınan Kotzebue,
kendisinden daha yaşlı ve tek tutkusu kutup çileği reçeli hazırlamak olan Roswithe'ye bağlanır. Bu iki kadın
arasındaki ilişki fiziksel bağımlılıktan psikolo/" ik I:Xığımlılığa dönüşür. Geçmişiyle şimdiki düşünceleri arasında
bir uzlaşmaya varamayan Roswitha, bir kişi ik çatışması içine düşer. Kotzebue, Berlin'de bir otel odasında
ona duyduğu sevgiyi açıklayana değin, sanki içinden gelen bir dürtüyü izlermişçesine Roswitha'nın kalbine
giden yolu takip eder. . .
Konunun ciddiyetine karşın KUTUP ÇiLEKLERi iç karartıcı ve ağır bir film olmaktan çok uzak. Geçen Mentre
al Dünya Film Festivali'nde birincilik öd_Q iünü kazanan bu feminist destan kimi zaman komik, kimi zamanda
yürek parçalayıcı özellikler taşımakta. Oykü kahramanları garip bir çift oluştursalar da Adlon, her zamanki
gibi bu olağandışı malzemeyi büyük bir başarıyla kullanma özelliğine sahip bir yönetmen olarak göz doldu
ruyor. Uluslararası beğeni kazanan "Bağdat Kale"si gibi, bu kez de alışılagelmişin dışında olmalarına kar
şın hoşa gidabilen karakterlerine sevgiyle yaklaşmış. NOT: Sornon renkli, ağaç çileği yapısındaki 'Kutup
Çilekleri' Kuzey'in uç noktalarının turunçgilleri olarak kabul edilir ve portakalın iki katı C vitamini içerirler.

A

hile trying to find out who her parenis might have been, o 20-years-old foundling who works
in the Alaska pipeline, encounters, for the first time in life, o person whose love might be
worth fighting for. This is Roswitha, an emigre librarian from East Berlin, cast away at the end
of the world. Kotzebue, where the story of these two lonely people takes place, is o remote, Iiiiie Eskima
trading post in Northwest Alaska, between snowy heavens and po/ar sea. And Kotzebue is o/so the name
of the charming foundling, who looks /ike o young man, bul is, in fact, an androgynous female. Kotzebue
arrives at Roswitha's library in search of her heritage. Her initial hostility is gradually diffused and she deve
lops o bond with the o/der Roswitha whose so/e passian is to prepare salmonberry iams. The interdepen
dence of the two women crosses from the physical to the psychological. Roswitha, plagued by unresolved
elemenis of her post, is wracked by an identity crisis. As if fallawing some inner compulsion, Kotzebue pur
sues o path to Roswitha's heart, until fina/Iy she declares her love for her in o hotel room in Berlin . .
Considering the gravity of the topic, SALMONBERRIES never becomes oppressive or heavy handed. Win
ner of the /asi Montreal World Film Festival, this decidedly feminist saga is at turns comic and heartbrea
king . The protagonists of the ta/e are an unlikely pair, bul director Ad/on is alwoys known to be ot his best
with off-centre material. Simi/or to his internotionolly odared "Bogdod Cafe", once again Ad/on is filled
with affeclion for his off-beot bul likeoble chorocters. N. B . : "Solmonberries " - solmon-colored, rospberry
shapped berries - are the cilrus fruit of the for north. They contoin twice as much vitamin C os oronges.
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ı 935'te Münih'te doğdu. ı 958'te
oyunculuk sınavına girmeden önce
sanat, tiyatro ve almanca eğitimi
gördü. 1 96 ı 'de, Bavyera Yayın
Kuruluşu'nun bir edebi radyo
dizisinde sunucu ve editör olarak
çalıştı. ı 970'de ilk belgesel filmini
yaptı . ı 978'de, Eleonar Adlon ile
Pelemele Film Yapımcılık Şirketi'ni
kurdu. Seksenli yıllarda
gerçekleştirdiği lilmlerle tüm dünyadı
özgün bir kült yönetmen olarak
tan ındı.
Bom i n Munich in 1 935. He studie<
Art, Dromo and German before
taking his Aciing exemination in
1 958. In 1 96 1 , he worked as on
onnouncer and editar of o litterory
radio series with the Bovorion
Broadcosting Service. He mode his
first film, o documentory, in 1 970. h
1 978 he co-founded the production
company Peleme/e Film with Eleono,
Ad/on. With the films he reolized in
the Eighties he has been known os
on originol cult director all over the
world.

FilMLERi

/ FII.MOGRAPHY

ı 98 1 Celeste
ı 98 2 Fünl letzte Tage
Five Last Days 1 Son Beş Gü
1 983 Die Schoukel 1 The Swing 1
Salıncak
1 984 Zuckerboby 1 Sugarbaby 1
Şeker Bebek
1 985 Herschel and the Music of thE
Stars /
Herschel ve Yıldızların Müziı'
1 987 Bagdad Cafe 1
Out of Rosenheim 1
Bağdat Kale
1 989 Rosalie Goes Shopping 1
Rosalie Alışverişte
1 99 1 Solmonberries 1
Kutup Çilekleri
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AlLANTI S
LUC BESSON
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Yönetmen/Dinıdor: Luc Besson Senaryo/Sa•ıplay: Luc Besson Görüntü Y&ı./Cineınalography:
Christian Petran & Luc Besson Kurgu/Editor: William Flageolet & Patrice Grisolet Müzik/Music: Eric
Serro Ycıpımc:ı/Produaır: Patrice Ledoux Ycıpım/Producıion Co.: Gaumont Production, Cecchi Gori
Group Tiger Ca . Dünya Hakları/Ccport Agent: Gaumont, 30 Avenue Charles de Gaulle, 92522
Neuilly Cedex, FRANCE; Phone: 33 ı 46 43 20 00; Fax: 3 3 ı 42 25 73 38; Telex: 6 ı 2079
goumex au
ı 99 ı 1 35 mm. 1 Renkli-colar 1 80'

enç sinema ustası Luc Besson'un son filminde balıklordon başka yıldızlar, ya do senaryo olmadı
ğından, besteci Eric Serra'nın müziğinin arasına sıkışmış köpek balı $ ı sesleri ya do bir Callos
oryosındon başka hiçbir diolog do yok. Yönetmenin yapıtını bir tür 'deniz operası" ya do "suoltı
bo es diye tanımlayabiliriz. Hiçbir eser özgünlük açısından bu filme eşdeğer olamaz. Muhteşem sualtı
koreogrofisi, denizdibi sakinleriyle harika bir müziğin eşsiz uyumunu sergilemekte. Adını ünlü mitolopk kent
ten olon ATLANTIS, Besson'un zihninde, 1 988'de gerçekleştirdiği "Le Grond Bleu / Derinlik Sarhoşluğu" fil
minden hemen sonra oluşmaya başlamış. Filmin esin kaynağı 32 yaşındaki yönetmenin deniz sevgisi:
henüz dört yoşındoyken su koyoğı , yedi yaşında derin deniz dolgıçlığı yapabilen yönetmenin bir yunus
balığı kadar iyi yüzdüğü söyleniyor. Yönetmene göre, "ATLANTIS bir adamın balık olma hayallerini anlat
makta. Atlantis, onun g üzel, kimi zaman sıcak, kimi zaman buz gibi soğuk ülkesidir. Insanoğlunun yer olmo
dığı bir suoltı yaşomı dır. O yoktur artık. O, köpekbalıklarının cadılan korkunuğu bir peri mosalı - bir çocuğun
düşüdür." ATLANTIS hiç kuşkusuz yönetmen Besson'un do düşü aynı zamanda . . .
Filmin çekimi Besson'un üç yılını almış. 60 milyon Franklık bütçesinin 5 milyonunu sinemoskapa ve filmi ger
çekleştirebiirnek için gerekli diğer teknik gerece harcamış "Atlontis" adlı bir tekneyle denize açılan Besson
ve film ekibi Kuzey Kutbu'ndon Seyşel Adolorıno, Avustralya'dan Fransız Polonezyosı'no kadar dolaşmış,
Kızıldeniz'den Bahomolor'o kadar her yerde, Florido ve Galopogos Adalarında dolışlor yapmışlar. Film eki
bi 600 dolış gerçekleştirmiş, ancak bunun 1 OO'ünde çekim yopobilmiş. Filmin kurgusu do bir başka sorun
olmuş; üç yıl ooyunco çekilen 2 1 O kilometre filmi n elden geçirilmesi gerekmiş. Gençleri ve çocukları, hana
yalnız onları değil daha pekçoklorını, boşton çıkarocak bir film olarak ATLANTIS tüm bu güçlüklerin karşılığı
nı fazlasıyla vermiş.

oung cineasfe Luc Besson 's lotesi film has no stors excepf fish, no script and thus no diologue,
oporf from the sound of o shork wrapped in composer Eric Serra 's music, or a Callos song. In a
way, if moy be cal/ed a most invenfive "sea opera " or "seo bol/et''. The orig inolity of the work has
no equivalenf. /ts wonderful underwater choreogrophy disploys a consfonf harmony between the seo 's inha
bitonfs and the beautiful music. ATLANT/5 (the title refers fo the old mythical city) began deve/aping in Bes
son 's mind jusf after his 1 988 feofure "Le Grand Bleu / The Big Blue". lnspirofion for the project comes
from the 32-yeor-old directors love of the sea: af the age of four Besson could alreody water-ski, of seven
he knew how fo deep-seo dive, and he is said fo swim /ike a dolphin. According to Besson, ATLANT/5 is
abouf "o man 's dream fo become a fish. Atlanfis is his fown, beautilul, sametimes warm, sametimes ice
co/d. lf's life underwafer withouf mankind. He doesn 'f exisf anymore. lt's a fairy ta/e where the shorks frigh
fen the witches - it's o child's dreom. " Withouf ony doubt, ATLANT/5 is o/so Besson 's dream . . .
lt has taken Besson three years fo shoof ATLANT/5, with Ffr 5 million (of the Ffr 60 milian budgef) spenf on
technical equipmenf fo gel, among other things, cinemascope. On a boot, cal/ed Atlanfis, Besson and his
cinemotographic crew fravelled from the North Po/e fo the 5eychelles, from Ausfrolia fo French Polynesio,
diving everywhere from the Red 5ea fo the Bahamos, Florido and the Galapogos lslands. Apporently, the
crew dived 600 times, bul only shot on 100 of these. Editing was alsa no eosy task, siftin_g through a sfag 
gering 2 1 O kilomefres of li/m during three years. Yer these difficulties are very well po id off, and ATLANT/5
wi/1 cerfainly seduce feenagers and kids - and not only them.
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ı 959'do Paris'te doğdu. Çıraklık
dönemini Fransa ve Hollywood'da
tamamladı ktan sonra Cloude
Fraldo'nun asistanı oldu. Leos
Carax'ın yanısıra, daha 25 yaşına
gelmeden ilk uzun metraj filmini lken
disine Avoriaz Büyük Odülü'nü getir
di) gerçekleştiren ender Fransız sine
ma ustalarındon biridir. Ardından ola
ğanüstü başarı kazanan dört filme
daha imza anı. Çağıyla sürekli ola
rak uyum içinde bulunan Besson, hiç
zorlanmadan, filmleri tüm dünyada
gençler orasında büyük beğeni topla
yan, önde gelen kült yönetmenlerden
biri olmuştur.

Bom in 1 959 in Paris. Firsf he wor
ked as o trainee in France and in
Hollywood, and later became assis
tant of Claude Fraldo. With Leos
Carax, he is one of the rare French
cineastes to have realized his first
feature film - which won him the Avo
riaz Grand Prize - belare he was 25.
He followed it with four exceptionally
succesful films. Always in tune with
the times, he easily became a cult
director whose films adared by milli
ons of youngsters all araund the
world.

FiLMLERi / FILMOGRAPHY

ı 983 Le Dernier Combat
The Lost Duel 1 Son Kavga
ı 985 Subway 1 Metro
ı 98 8 Le Grand Bleu 1 The Big Blue
Derinlik Sarhoşluğu
ı 989 Le Grand Bleu - version long 1
The Big Blue complete version 1
Derinlik Sarhoşluğu Uzun Versiyon
ı 990 Nikita
ı 99 ı Atlantis
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DOGANIN ÇAGRISI
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RUSYA-AlMANYA

RUSSIA-GERMANY

DENiZ KlYlSlNDA KOSAN KÖPEK
PEGY PES BEGUSCHY #KRAEM MIRA

DOG RUNNING AT THE EDGE OF THE SEA

Y&Mılmen/Dinıc:tor: Karen Gevorkyon Serıaryo/&r-ıplay: Koren Gevorkyon & Tolomush Okeev, based
on the novel by Cen9 iz Aytmotov G&iintü Y&ı./CinemOıography: lgor Beljokov, Rudolf Valinion & Koren
Gevorkyon Kurgu/Editor: E. lukoshenko Müzilc/Music: Sondar Kollos Oyunc:ular/Cast: Bayarta
Dombaev, Aleksondr Sossykov, Doskhon Kholzhokcynov, Tokon Doiyrbekov Yapım/Producıion Co.:

Dovzenko Studios, Kiev 1 Allionz Film, Regina Ziegler Filmproduktion, Berlin; Budo�sterstrosse 35, D
ı 000 Berlin 30 GERMANY; Phone: 03Q-250006; Fax: 03Q-262B2 ı 3 Dünya HOidan/Eıcport Agent:
Sovexportlilm; ı 4 Koloshny pereulok, ı 03 689 Moscow, RUSSIA; Phone: 290 50 09 Fax: 200 ı 2 56
ı 990 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 ı 26'

oponyo'nın kuzeyinde, Sakhalin adasının donmuş ve ürkütücü Kuzey kıyısında, kahromonca yaşoma
savaşı veren, ve basit yaşamları tümüyle balıkçılık ve fokbalığı ovındaki becerilerine baŞ lı Nyvhk'ler
yaşarlar. Bu insanlar atların çektiği kızaklario acımasız taygoyı geçer, inançlarına göre 'kardeş" soy
dıkları "oğoç"ton oydukları sondalların küreklerine asılır, fok balıklorının bol olduğu o uzak odaya
giderler. On yaşındaki Kirisk, büyükbobosı, bobası ve omcosıylo, zor ve tehlikeli bir iş olon, ilk fok ovcılığı
serüvenine çıkar. Kötü tolih peşlerine düşmüştür. Denizin üstünü koployon kalın bir sis yönlerini bulmalarına
engel olur. Yiyecekleri ve suları azalır. Sonunda, kabilelerinin geleceğ inin sürekliliğini sağlamak doğrultusun
da, küçük oğlan ı kurtarmak için yaşlılar teker teker intihar etmeye başlorlar. . .
Kuzey Amerika Eskimalarına benzeyen Nyvkhs'ler, birarada yer, içer, büyük bir aile içinde içiçe yaşar, ve
yük hayvanı olarak yalnızca kızok köpekleri beslerler. Bu insanların yaşadıkları bölgenin, animistik ayinleri
nin, günlük !hatta gecekil yaşamlarının açıkça yansıtılması, iyi çekilmiş bir belgesel izlenimi yaralıyorsa do,
aslında bu film, ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmotov'un aynı adlı kısa romanına dayanan, inandırıcı özel
efektlerle desteklenmiş senaryolu bir yopıttır. "Deniz Kıyısında Koşan Köpek" Nyvkh'lerin islah ettikleri vahşi
bölgeye verdikleri isimdir. Robert Floherty'nin ünlü belgeseli "Nonook of the North 1 Kuzey'in Nonook'u"
ı ı 922) bile, Kuzey'in en uç noktasında yaşoyan bu insanların "yuva" kabul ettikleri bu duygusuz, kayıtsız
kutup sohilindeki yaşoma göğüs gerebilmelerini sağlayon şiddetin yanısıra muhabbetlerini ve törelerini, bu
denli sqyg ı ve böylesine gözüpe� bir insoncıllıklo onlotomgmıştır. Geçtiğimiz Moskova Film Festivali'nde
Büyük Odül'e layık görülen DENIZ KlYlSlNDA KOŞAN KOPEK Gevorkyan'a da En Iyi Yönetmen ödülünü
getirmiştir.
n o frozen and forbidding shoreline of northern Sakhalin ls/and, fo the north ofjapon, live the
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Nyvkh people, whose ausfere, heroic struggle for survival depends solely on their abi/if}' fo fish
and fo hunf sea/. They fravel the harsh taiga by dog sled and row the open boots they fashion
from 'their brothers - the frees' fo o faroway isiand dense with sea/s. Ten-year-old Kirisk accomponies his
grandfather, father and uncle on his firsf sea/ hunf, o difficult and dangerous business. Bad luck dogs them.
A thick fog lies on the sea, preventing them from getiing their bearings. Food and water begin fo run law.
Eventually, the e/ders begin, one by one, fo commit suicide fo sove the boy in the inferesis of the survival of
their fribe. . .
Resembling the Eskimos of North America, the Nyvkhs eaf and sleep cheek to jowl in exfended families,
using huskies as their only beasts of burden. This blunf glimpse info their quarfers, animistic rifuals, and daily
(and nightly) lives has all the appeorance of o well-shat documenfary bul is, in facf, o scripted film with con
vincing special effects, bosed on o novella of the same fiile by the g ifted and confroversial Soviet Kirghiz
wrifer Genghis Aitmafov. "Dog running af the edge of the sea" is what the Nyvkhs cal/ the forbidding place
they have domesticated. Not even in Robert Flalierty's famous documenfary, "Nanook of the North " ( 1 922)
has o film portrayed with such unflinching humanity and respect the daily affections, rifuals, and violence
with whicli people of the far North canfront the numbingly indiffereni suborcfic shoreline that they cal/
home. PEGY PES BEGUSCHY KRAEM MIRA has won the Grand Prize at the last Moscow Film Festival
where Gevorkyan has o/so been chosen the Best Director.
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KAREN GEVORKYAN

1 939 yılında Ermenistan'da Eri
von'da doğdu. Sinemotogrofi ve
yönetmenlik alanında eğitim gördüğü
VGIK Sinema Okulu'ndan 1 963'te
kameramanlık diplaması aldı . 1 964ı 968 yılları arasında görüntü yönet
meni olarak çalıştı. Daha sonra senar·
yo yazmaya ve yönetmenliğe başla
dı. Iki belgesel yönettikten sonra TV
ve sinema için filmler yaptı .

Bom in 1 939 in Erevan, Armenia.
She aftended advanced courses for
cinemotography and directorship at
VGIK Film School where she gradua
ted as o comereman in 1 963. Bet
ween 1 964- 1 968 she worked as
director of filmography. Later she sfor
red fo write screenplays and to direct
films. After signing two documentori
es, she made Films for TV and cine
ma.

FiLMLERi / FII.MOGRAPHY

ı 969
1 975
ı 976
1 980
1 984
ı 986
ı 990

Kapa
Zdec no stom perektrestke
August
Prosconie za certnoj
lwon Powlow ITVI
Znoju tolko jo
Pegy pes beguschy kroem
mira

FINLAND-USA
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AMAZON
MIKA KAURISMAKI

Y&ıeımen/Direc:tor: Mika Kourismoki SenallO/Screen Pkw: Richord Reiting er & Mika Kourismoki
Görüntü Y&ı./Cirıemalography: Timo Saiminen Kurgu/Ecl"ıtıor: Michael Cho nd ler Müzilc/Music: No no
Vosconcelos Oyuncular/Cait: Kori Voononen, Robert Dovi, Roe Down Chong Yapımcı/Producer:
Dione Silver & Bruno Stroppiono Yapım/Production Co.: Vi llealfa Filmproductions; Voinomoisenkotu

1 9A 4 SF-00 1 00 Helsinki, FINlAND, Phone 358 O 498 366 Fax 358 O 498 66 1 Tlx: 1 00 1 658
finnkino sf; Noemo Pictures, Sky light Cinemo Foto Arte Dorıya Haldarı/Export Agent: Scorer Film ltd. ,
53 Horrington Gordens, london SW7 4JZ, ENGlAND; Phone: 07 1 244 6436; Fax: 07 1 373
9269
1 990 1 35 mm. 1 Renkli-cofor 1 94'
arısı ölümcül hasta olon Kori, Helsinki'de bir banka şubesinin müdürüdür. Köktenci bir çözüme
karar veren Karl, müdürü olduğu banka şubesini sayar, korısının yaşamına son verir ve yeni bir
yaşoma başlamak üzere iki kızıylo birlikte Brezilya'ya doğru yola çıkar. Ancak, Rio'ya oyok
basar basmoz soyulup herşeylerini koybedince, sıfırdon başlamak ve yaşoyabilmek için mücadele etmek
zorunda kalırlar. Derken, rostlodıklorı Amerikalı bir macerapereslin peşine takılıp Amazan havzasında
altın aramak üzere yola koyulurlar. Çok geçmeden, toprağın karşılık olmadon kendilerine birşeyler ver
meye hiç de niyetli olmadığını ve ellerinin altındaki esas altının ormonın to kendisi olduğunu anlarlar. Ne
var ki, titizce hazırladıkları plan, Kori'nin, bu bakir ormanı doymak bilmeyen spekülatörlerden ve meden
cilerden korumakta kararlı, Brezilyolı güzel öğretmen Poolo'ylo tonışmosıylo yoldon çıkar. Birbirlerine
aşık olurlar, ve Ko ri hayatta para kozanmakton daha önemli şeyler olduğunun farkına varır .
Dinamik Kourismoki ikilisinden Mika, bu kez, Finlandiya'nın iç korortıcı manzorasında başlayıp, Brezil
ya'nın sık, Irapik ormanlarında biten, çekim mekanları dünyanın iki farklı yarımküresine yayılan, Finlandi
ya'nın en büyük prodüksiyonuylo çıkıyor karşımıza. AMAZON, vahşi ormonın derinliklerinde yaşoma
mücadelesi veren bir Avrupalı bireycinin öyküsünü sevecenlikle anlatmakta. Bu, aynı zamonda herşeyin
bir zamonlar yaratıldığı noktaya doğru, derinlemesine bir yolculuğun do öyküsüdür. Amazan ormanları
nın zamandon bağımsız zenginliklerini güzel fotoğ roflorlo yokolayon Mika, bizi bir kültürden arınma
sürecinden geçirir ve varlığımızı tehdit eaen sorunlarla yüzleştirir. Brezilya'do, yerli efsanelerini konu ola
cak ikinci bir filmin hazırlıklarını sürdüren yönetmen: "Bu benim için önemli bir yolculuktu; ortoya güzel
bir film de çıktıyso, bundan iyisi can sağlığı. Işte tom sevdiğim çalışma yöntemi", diyor.
ari is bronch monoger of o bank in Helsinki, whose wife is termina/Iy il/. Deciding to take radi
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cal oction, Kori robs his own bank, ends his wife's suffering and leaves for Brozi/ with his two
doughters to begin o new life. But hardly hove they set foot on Rio when they ore robbed,
and they have to start from scratch and fight for tfıeir survival. Then they run into an American adventurer
and set out to search for go/d in the Amazan basin. When they diseover that the /and is unwilling to
yield its riches without exacting o price, they realize that the real go/d is the forest itself. However, their
neat plans are sidetracked when Kari meets Paola, o beautiful Brazilian teocher who is determined to
protect the rainforest from voracious speculators and miners. The two fal/ in love, and Kari realizes that
there are more important things than making money. . .
Mika, one half of the dynamic Kaurismaki duet, comes now with Finland's largest production, o film
shot on location that spons the earth 's two hemispheres, starting in the gloomy landscape of Finland
and ending in the lusfı, tropical minforest of Brazil. To/d with greot compossion, AMAZON is o story
abaut the way of an European individualist to survive deep in the iungle. lt is o/so o iourney deeper
towards the point where everything was once created. Beoutifully photçıgraphed to capture the timeless
riches of the Amazanian rainforest, Mika leods us through o process of de-culturalization, fareing us to
canfront issues that threoten our existence. "lt was an important iourney for me and, if 1 can make o
good film out of it so much the better. lt's the way / /ike to work ", says the director, who is alreody pre
1
poring o second teoture abaut lndian legends in Brazil.

1 955 yılında doğdu. Film yönetmeni,
yapımcı ve idari yönetmen olarak çalış
tı . 1 977-8 1 yılları orasında Münih'te,
Hochschule für Fernsehen und Film'de
öğrenim gördü. 1 98 l 'den sonra Villeol
fo Film yapım şirketinin yönetiçisi ve film
yönetmeni olarak görey aldı. lik kısa fil
mini 1 980'de yönetti . lik uzun metraj
konulu filmi "Değersizler" 1 983'de Yılın
En iyi Fin Filmi olarak jussi Heykelciğini
kazandı. Aynı ödülü 1 986 ve 1 988 yıl
larında "Rosso" ve "Bir Gece Boyunca
Helsinki Nopali" filmleriyle aldı. Ayrıca
kardeşi Aki'nin "Suç ve Ceza" filminin
yopımcılığını üstfendi ve "Saimaa Gestu
re' filmini onunla birlikte yönetti.
·

Bom in 1 955. He has worked as o film
director, producer and managing direc
tor. From 1 977-8 1 he studieCi at Hochs
chule für Fernsehen und Film, Munich,
and from 1 98 1 he worked as o mana
ging director and film director at Villeal
fa Film Productions Üy. He directed his
first short film in 1 980. His first feature
film, "The Worthless', won thejussi Sta
tuette for the best Finnish Film of the
year in 1 983. In 1 986 and 1 988 he
won thejussi Statuette for 'Rosso" and
'Helsinki Napo/i All Night Long" res
pectively. He o/so worfed as producer
of his brother Aki's Film 'Crime and
Punishment' and co-directed with him
'The Saimaa Gesture".

FiMlal / FIMCIGMPH'f

1 980 Volehtelqo 1 The lior 1 Yolancı
ishort 1 kısa film)
1 98 1 jockpot 2 ishort / kısa film)
Soimoa-llmiö/Saimoo Gesture
!co-director / ortak yönetmen)
1 982 Arvottomat 1 The Worthless /
Değersizler
1 984 Klaoni - Tarina Sommokoitten
Suvusta 1 The Clon - Tole of
the Frogs 1
Klan - Kurbağların Öyküsü
1 985 Rosso
1 987 Helsinki Napali All Night long
Bir Gece Boyunca
Helsinki Napali
.
1 988 Yötyö 1 Nightwork 1 Gece Işi
ITVI

1 989 Cha Cha Cho
Poperitahti / Paper Star 1
Kağıt Yıldız
1 990 Amazan
1 99 1 Zombie Jo Kummitusjuna 1
Zombie and the Ghost Train /
Zombie ve Hayalet Tren
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THE SPIRIT OF MONGOLIA

Yönetmen/Director: Nikita Mikhalkov Senaryo/Screenplay: Nikita Mikhalkov & Roustam
lbragimbekov G&iintü Yön./Cinernatography: Vi Ilen n Kaluta Kurgu/Editıor: joelle Hache
Müzik/Music: Eduard Artemiev Oyuncular/Cast: Badema, Bayartu, Vladimir Gostukhin, larisa
Kuznecova, Babouchka Yapım/Production Co.: Ca mera One, Hachette Premiere & Cie, UGC
lmages (France). Studio Trite (RUSSIA); Camere One, 40 rue du Bac, 75007 Paris, FRANCE

Dünya Haldarı/Export Agent: Sovexportlilm, ı 03 ı 09 Moscow, Kalashny per. ı 4, RUSSIA;
Fax: 095 200 ı 256; Telex: 4 ı ı ı 43
ı 99 ı / 35 mm. / Renkli-colar / ı 20'

oğol koyun besicisi Gombo, sonsuz stepleri n ortasında ki bir yurtta ailesiyle birlikte yaşa
maktadır. Hafif kaçı k amcaları hariç, tüm aile bireyleri doğayla uyum içindedir. Çevredeki
en yakın kentte üstlenen bir Rus firmasında çalışan sarhoş Rus kamyon sürücüsü şişko Ser
gey, kamyonu bozulunca, Gombo'nun yurdunun yakınlarında bir yerde yolda kalır. Birbirinden son
derece farklı bu iki adam özel bir dostluk kurarlar. Geçerli Çin yasaları gereğince Moğolların üçten
fazla çocuk yapması yasak olduğundan, Gombo ne zaman elindeki "urga"yı sallayorak karısının
�şinden seğirtse kadın onu reddeder (Mikhalkov'un anlattığına göre "urga" ucunda kement olan bir
sırık; bir aşk sembolü olarak kabul edilen bu sırık sevişme sırasında havaya kaldırılıyor). Prezervatif
diye birşeyin varlığından haberdar olan karısı, eğer sevişmek istiyorsa prezervatif bulmasını ister.
Bunun üzerine Sergey, Gombo'yu kente götürür. Birlikte içki alemi yaparlar, ama Gombo prezervatif
alamayacak kadar utangaçtır. . .
L)nutulmaz "Siyah Gözler" filminin yönetmeni Mikhalkov'un son Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan
Odülü'nü kazanan ve Moğolistan steplerinde çekilen bu yeni filmi görsel açıdan Kurosawa'nın "Der
su Uzala"sın ı anımsatıyor. Bu dingin ve görsel filmi özetlerken belki de anahtar sözcüklerimi.z:, ufuk
yerine espas, yaşamın ritmi olarak sonsuzluk, anlatım biçimi olarak alçakgönüllülük olmalı. Oyküsü
nün yalınlığına ve final bölümündeki yo unluğa karşın Mikhalkov'un çarpıcı filmciliği, nefes kesici
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the vas/ steppes. Apart from o slightly lunotic uncle, their existence is in perfeci harmony
with nature. Serge;, o drunk fat Russian truck driver who works for o Russian company based in the
neorest city, is stranded because his truck has broken down not far from Gomba's yurt. The two men,
apparently so different, become singular friends. Under Chinese law, Mongolians are only allawed
three children, so when Gombo gallops after his wife brandishing an urga fa pa/e with a fassoo
which director Mikhalkov tel/s us is o symbol of love and is hoisted when lovemaking is going on),
she re;ecls him. She has heard abaut condoms and her husband should do something abaut finding
same. Serge; takes Gomba to town, where they all have o binge, but he 's too shy to buy condoms . .
Winner of the Golden Lion at the /asi Venice Film Festival, this new film from the director of the unfor
gettable "Dark Eyes", was shot in the steppes of Mongolia and visually reminds one of Kurosawa's
film "Dersu Uzala ". Space for horizon, eternity as rhythm of life and modesty as o way of expressian
may be the keywords to summarize this serene and contemplative movie. In spite of the sirnp/e story
and some overlooding in the fina/ part, Mikhalkov's flambayant film-making once again gives us bre
athtaking images and entericining human characterizations in a film full ofsweet melancholy.
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NIKITA MIKHALKOV

ı 945'te, Moskova'da tümü sanatçı 1::
ailenin çocuğu olarak doğdu. Erkek
kardeşi yönetmen Andrei Mikhalkov
Konchalovski'dir. ı 2 yaşındayken
aktör olmak istediğine karar veren Mi
holkov önce Varthtongok Tiyatro Oku
lu' no, sonra da Moslioyo'do VGIK
Sinema Okulu'na gitti. ilk orta metraj
filmi "A lo Vozvrosous Domoi / Eve
Geliyorum"u ı 968'de, ikincisi "Spok
ini Den'v Konche Voini 1 Savaşın
Sonunda Sakin Bir Gün"ü ı 970'te
yönetti. ilk uzun metraj konulu filmini
ı 974'te gerçekleştiren yönetmen, ker
di iki filmi de dahil olmak üzere,
25'ten fazla filmde rol almıştır.
Born in Moscow in 1 945 in a family
where everybody was an ortist. His
brother is director Andrei Mikhalkov
Konchalovski. At the age of twelve,
deciding that he wanted to become
an actor, Mikhalkov attended the The
alre School of Varhtangok, then the
VGIK School for Cinema at Moscow.
He directed his first medium-length filr
"A la Vozvrasaus Domoi 1 f'm
Coming Home" in 1 968 and his
second medium-/ength film "Spakoini
Den 'v Konche Voini 1 A Ouiet Day o
the End of The War" in 1 970. He
realized his first feature film in 1 974
and has acted in more than twenty-fiv
films including two of his own movies

FiiMI.fRi / RLMC:X;RAPHY

ı 974 Svoy Sredi Chuzki, Chuzhoi
Sredi Svoi /
Ours Among Ours /
Düşmonlorımın Arasındaki
Dost, Dostlarımın
Arasındaki Düşman
1 976 Rabo Li ubi/A Slave of Love /
Aşk Kölesi
ı 977 Neokonchenoio Piesa Dlia
Mekanicheskogo Pianino /
Unfinished Work for Pianola
Piyano için Bitmemiş Bir Parçı
1 978 Piat Vetcherev / Five Evenings
Beş Akşam
ı 979 Neskolko Dnei Iz Zizni
Oblomovo / Oblomov
1 98 ı Rodnio / Relatives/Akrabalar
1 983 Bez Svideıeley / No Wiıness
Şahit Yok
1 987 Oci Ciornie / Dark Eyes /
Siyah Gözler
ı 989 llusiones / lllusions
Hayaller (TV)
ı 990 l'Autostop / Otostop
ı 99 1 Urga / The Spirit o Mongolio
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FRANCE

VAH i VE GÜZEL
SAU �GE ET BEAU
W/LO AND BEAUTIFUL

FREDERIC ROSSIF

ı 922'de Montenegro'da doğdu. Bir
kaç uzun metraj sinema filminin yanı
sıra, aralarında "Hayvanların Yaşa
mı" nın da bulunduğu 400'ü aşkın lV
dizisi yönetti. ı 989 yılında öldüğün
de Fransız Televizyonu Sinema Müdü
rü'ydü.

Y&ıeımen/Direclor: Frederic Ressil Senaryo/Sa•ıplay: Frederic Ressil Görüntü Yön./
Cirıemalıogıaphy. Daniel Barran Kurgu/Editor: Dominique Caseneuve Müzik/Music: Vangelis
Popathanassiou Yapım /Producıion Co.: Parairance Dilnya Haldarı/Export Agent: Paralrance, 73

ave. des Champs Elysees, 75008 Paris, FRANCE
ı 984 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 ı 00'

u film dünyanın yaradılışı, düşsel hayvanlar alemi ve uçsuz bucaksız doğa hakkındadır. Buz
dağlarından savanlara kadar uzanan yörelerde, her cins hayvanlar sesleri, sevişmeleri, avlan
maları, pusuya yatmaları, saldırmaları, sıçramalarıyle yaşamın ritmini yansıtan bir bale yapar
lar. Mekan içinde başıbaş dolaşan bu hayvanlar için ülke ve sınır kavramı yoktur. Filmde Vangelis'in
besteleri doğanın kendi müziği olan sesiere ve çığlıklara karışır.

B

his film is about the creation of the world, phantom anima/s and immensity. From ice f/oes to
the grasslands, all kinds of anima/s perform a bol/et in which their sounds, love-making, hun
ting, waiting, charging, leaping are the rhythm of life. These anima/s have no countries or
borders. They just wander through space. Nature gives us a music of sounds and cries underscored
with compasitions by Vange/is Papathanassiou.

T

Bom in Montenegro in 1 922. He
has directed a smail number of featu
res and more than 400 TV series inc
luding "La Vie des Animaux". He
was the Cinema Director for French
Television when he died in 1 989.

FilMlERI 1 RLMOGRAPHY
ı 96 ı Le Temps du Ghetto 1

Gelioların Devri
ı 963 Mourir a Madrid 1
Madrit'te Ölmek
ı 964 Les Animaux 1 Hayvanlar
ı 967 Revolution d'Octobre 1
Ekim Devrimi
ı 974 L'Apocalypse des Animaux 1
Hayvanların Sonu
ı 976 La Fete Sauvage 1
Vahşi Bayram
ı 984 Sauvage et Beau 1
Vahşi ve Güzel
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S inema biz den çok daha önce gitti Ay � a .
�
İnsan ve IBM ilk kez birlikte Ay� a ayak bastığında
Melies � in filminin üzerinden tam 67 yıl geçmişti .
Bize yol gösteren sinemaya saygılar.
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ViYANA'YI SEViYORUM
1 LOVE VIENNA

Yönelmerı/Direc:lor: Houchang Allahyari Senai")''/Scre.ıplay: Houchang Allahyari & Reinhard jud
Görüntü Y&ı./Cineınatography: Helmut Pirnal Kurgu/Editor: Charlotte Müllner Mozik/Music:
Tunament Oyuncular/Cast: Veredoon Varochsad, Dolores Schmidinger, Hanno Poschl, Marisa Mell
Yapımc:ı/Producer: Dieter Pochlatko Yapım/Production Co.: EPOFilm ProduktionsgesmbH,
Edelsinnstrasse 58, A-ı ı 20 Vienne, AUSTRIA; Phone: 8 ı 2 3 7 ı 8; Fax: 8 ı 2 37 ı 89 DOrıya
Haldan/Expoıt Agent: EPOFilm ProduktionsgesmbH, Edelsinnstrasse 58, A- ı ı 20 Vienne, AUSTRIA;

Phone: 8 ı 2 37 ı 8 ; Fax: 8 ı 2 37 ı 89
ı 99 ı / 35 mm. / Renkli.Color / ı 00'
ızkardeşi Meryem ve oğlu ile birlikte yeni ve ürkütücü bir savaştan kaçarak Viyana'ya gelen Ali
Muhammed, lranlı bir Almanca öğretmenidiL Viyana'nın ikinci sınıf mahallelerinden birindeki göç·
men ve mültecilerin kaldığı kötü bir otele yerleşen bu doğulu aile, burada Batı uygarlığının baştan
çıkarıcı günahlarıyle karşı karşıya gelir, Dünyanın "adil" olduğuna sarsılmaz bir biçimde inanan Ali Muham
med, bürokrasiye, insanı yanıltan dedikodulara, dil engeline ve parçalanan değer yargıianna karşı benliği
ni koruma savaşı verir. Doğru bildiği pederşahi konumu ve köklü inançları, Viyanalılara özgü "yaşa ve
yaşat" felsefesine uygun olmaktan çok uzaktır. Daha Ali müdahele etmeye fırsat bile bulamadan Meryem
gönlünü gayri-müslim bir Polonyalı ya kaptırır, Bu arada Ali'nin ı 5 yaşındaki oğlu da yeni edindiği arkadaş
larıyla çevreye korku salmaya başlamıştır, Ali için aşk bile sorun kaynağıdır: yeni memleketi Viyana'yı sev
mekle ve Viyanalı bir kadın taralından da sevilmektedir. Ama Ali, aynı yatağı paylaşmadan önce evlenmele
ri gerektiği konusunda israrlıdır, Bu Ali prensipleri olan bir adam mıdır, yoksa inatçının teki midir yalnızca? . . .
Bu komedi, Doğu ve Batı - özellikle iran ve Avusturya - kültürleri karşı karşıya geldiğinde ortaya çıkan gülünç
durumları anlatmakta. Senaryo yazarı jud, "Allahyari bana, yalnızca filmlerden ve kitaplardan tanıdığı Viya
na'ya gelen bir Ironiının öyküsünü anlattı. Konuyu ilginç buldum: elinde bavulundan başka hiçbir şeyi olma
yan bir adam yabancı bir ülkeye geliyor. . . Bu olay, mecazi bir bağlamda, beni derinden etkileyen şeyleri
çağrıştırdı: yalnızlığı, yabancılaşmayı, farklı düşünce ve dil sistemleri içinde iletişim kurmanın olanaksızlığını .. . Filmde canlandırılan karakterin karşılaştığı çoğu olay yönetmenin de başından geçmişti; aslında, lilmde
yer alan bazı sahneler otobiyograliktir", diyor.

K

/i Mohamed is a German leacher from Iran who moves to Vienna with his younger sisler Mariom
and his son in order to gel owoy from o new, frightening wor. They move into o run-down hotel for
immigronts and refugees in the Second Oistrict of Vienno. Here, this orientol family is first confron
ed
the temptotions of Western Civilizotion. An ultimote believer that the world is ";ust", Ali Mohomed
fights ogoinst bureoucrocy, ogoinst misleoding gossip, ogoinst language borriers and the dismontling of his
volues, all in order to preserve his identity. His unconfuted potriorchol position and his deep-rooted beliefs
are only remotely compotible with the viennese ottitude of "live and fet live'. Before Ali has o chonce to
intervene, Moriom has lost her heort to o Po/e, o non-muslim of course. Meonwhile, Ali 's 1 Syear-old son
storts to terrorize the neighborhood with his new-found friends. Love o/so meons problems for Ali: he loves
Vienno, his new city, and he is loved by o Viennese womon. But first, insists Ali, she would have to morry
him, before they go to bed together. ls he o man of principle or merely o stubborn ?. .
This comedy is obout the funny situotions which orise when Orientol and European - especiolly Iranion and
Austrion - cultures come together. "Allahyari to/d me the story of o Persion who comes to Vienno, o town he
knows only from books and films. The plot oppeoled to me. A man orrives in o strange country with no�
h ing but o suitcose. . . 1 could see this os o metophor for things which o/so deeply preoccupied me: loneli
ness, olienotion, the impossibility of communicotion due to different language and thought systems . . . He
himself had experienced m6ny of the things that the film chorocter goes through - o few scenes in the film
are, in foct, outobiographicof", soys the scriptwriter)ud.

A
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HOUCHANG ALLAHYARI

Tahran'da doğdu. Psikiyatrist ve sine
rnacıdır. Daha ı 8 yaşındaykan birkaç
Iran gazetesinde sinema eleştirileri
yazmaktaydı . Aslında Avusturya'ya
sinema ve tiyatro okumak üzere gittiği
halde tıp öğrenimine başladı. Boş
vakitlerinde kendi kendine film tekniği
ni öğrendi. lik süper-B filmini ı 970'te
gerçekleştiren yönetmen, daha sonra
yaklaşık elli kadar ı 6mm film yaptı.
Filmlerinin çoğ unu, film ortamını bir
terapi aracı olarak kullanmak amacıy
la hapisteki genç suçlularla çekti. Film
ve grup terapisiyle ilgili deneyimlerini
yayınlandı ve bu konu üzerinde gerek
ülkesinde gerekse yurt dışında verdiği
konferanslar büyük ilgi topladı . Kısa
filmler yönettikten sonra, ilk uzun metraj
filmini ı 985'te gerçekleştirdi .

Bom in Tehron. He is both o psychiot
rist and filmmoker. He wos olreody
writing film critiques for severol /ranion
newspopers by the age of 1 8. He ori·
gina/Iy come to Austrio to study film
and theotre but he storted to study
medicine. In his spore time he tought
himself filmcroft. He mode his first
super-8 film in 1 970 and then obout
fifty 1 6mm films. Mony of his films
were mode with young eriminals in
prison with the inteniian of using the
film medium os o theropy tool. His
experiences reloting to film and group
theropy have since been published
and his tolks on the sub;ect ot home
and obrood have been followed with
interest. After directing short films, he
mode his feoture debut in 1 985.

FilMLERi / FII.MOGRAPHY

ı 98 ı 1 Like To Be In America 1
Amerika'da Olmaktan
Hoşlanıyorum ishort 1 kısa)
ı 982 Trotz Ailedem/Herşeye Rağmen
ishort / kısa film)
ı 983 Der Schritt 1 Adım
lshort 1 kısa film)
ı 984 Thing 84 1 84 Şeyi
lshort 1 kısa film)
ı 985 Paselini lnszeniert Seinen Tod /
Paselini Ölümünü Yönetiyor
ı 989 Borderline / Sınır Çizgisi
ı 990 Fleischwolf 1 Kıyma Makinası
ı 99 ı 1 Love Vienna 1
Viyana'yı Seviyorum
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ASIKLAR
AMANTES
LOVERS

VICENTE ARANDA

ı 926'da Barselona'da doğdu .
ı 952'de Venezuela'ya taşındı.
NCR'da programcı alarak çalıştı.

Yöneımen/Diredor: Vicente Aranda Sena�/Sc:r.!Pay: Vicente Aranda, Alvaro Del Amo &
Carlos Perez Merinero G&onto Y&ı./Onernatıog rapliy: jose luis Alecine Kurgu/Editor: Teresc Font
Müzik/Music: jose Nieto Oyuncular/Cast: Victoria A o ril , Jorge Sanz, Maribel Verdu
Yapımcı/ProdUaır: Pedro Costa Musle Yapım/Pnıduc:tiori CO.: Pedro Costa P.C. S.A., C/Otero, 2
Bajo B, Madrid 28028, SPAIN; Phone 255 08 1 9; Fax: 361 00 28 Dünya Haldarı/Exııort
Agent: TVS, S.A. , C/Gobelas, 35-37 Ila Florida), Madrid 28023, SPAIN; Phone: 5 8 1 19 36;
Fax: 372 83 l l
1 99 1 / 35 mm. / Renkli.Color / 1 04'

skerliğ ini bilirdiğinde Paco'nun emin olduğu tek bir şey vardır: Segovia yakınlarındaki küçük köyüne
ve çobanlığa geri dönmeyecek, Madrid'de kalıp iş arayacaktır. Eski kumandanının hizmetçisi
Trini'yle de gerçekten evlenmek istemektedir. Paco, barakalardan dışarı adımını atar almaz kendine
bir oda aramaya koyulur. Yaşamını yalan dolan ve türlü dolaplarla sağ layan luisa adlı genç ve güzel bir
dulun evinde bir oda bulmayı başarır. Evdeki tek kiracı olan Paco, çok geçmeden kendi yatağ ını terkederek
genç dulun yolağına taşınır ve her tür cinsel zevki keşfeder. Henüz bir iş bulamamış olmasına karşın Paco
kendini dünyanın en mutlu insanı olarak görmektedir. Çünkü, parlak bir geleceği paylaşmayı düşlediği
güzel bir nişanlısı, ve yanında, yaşam bOyu düşünü kurmaya bile cesaret ederneyeceği deneyimleri yaşadı
ğı luisa vardır. Ancak bu durum çok uzun sürmez ve işlenen bir cinayet Paco'nun mutluluğunun da sonu
olur. . .
Yönetmen Vincente Aranda'nın bu son filmi, kontrollü, hassas dengeli, kusursuz bir biçimde düzenlenmiş ve
yönetilmiş bir melodram; ve iyi melodramların tümünde olduğu gioi karmaşanın sınırlarında gezjnmekte.
AŞlKLAR cinsel tutkuların, erkek yüreksizliği nin, ve sallığın bozuluşunun yanısıra, yakın geçmişte Ispanya'yı
kuşatan karanlık dönem bayuncq ülkede egemen olan tüm değer yargılarını hedef alan bir film. Aranda'nın
l 950'1erde geçen filmi, Franco Ispanya's ının belirli öğelerini ironik bir mikroskop altında inceleyerek, filmi
kaçınılmaz kaderine dçığru sürükleyen bir dizi ahlôksızlık ve kokuşmuşlu ğ u gözler önüne sermekte. AŞIKLAR,
30-40 yıl kadar önce Ispanya'da yaşanan gerçek bir olaya dayanmakla oirlikte, bu tutku ve cinayet öykü
sü, karmaşık erotik nüanslarla bezenerek, kurmaca bir öy küye daha yakınlaşmış. Yönetmen, "Gazeteler bu
olaya çok az yer verdiler, yine de kırk yıl önce bile bu olay beni büyülemişti" diyor.

A

here's one thing Paco's sure about: when he completes his militery service, he 's not going bock to
his tiny viiiage near S ovia to be a shepherd again. He wants to stay in Madrid and look for
work. He'd o/so reall ke to marry Trini, his former commanders housemaid. The first thing Paco
does after leaving the borracks is to find himself a room. He finds one at a place belonging ta a young
and beautiful widow, Luisa, who earns her money as a swindler and trickster. Paco is tlıe only tenant and
it's not long before he /eaves his own bed and move into hers and discovers all sorts of sexual p/easures.
Paco doesn 't find ony work, bul stil/ feels that he 's the happiest person alive: he has o young and beautiful
fiancee with whom lıe is bound to shore o brilliant future, and he experiences things with Luisa that he
never dored to dream of before. But that situation does not last long and o murder brings Poco's hoppiness
to on end. . .
Director Vicente Aranda 's lotesi film is o melodromo, finely bolonced and control/ed, immoculotely perfor
med and executed, and, os with ol/ good me/odromos, olwoys flirting on the edge of choos. AMANTES is
not only o study in sexual obsession, mo/e spine/essness, and the corruption of innocence, it o/so tokes oim
ot on entire set of va/ues which dominoted Spain during ils recent dork oges. Set in the Fifties, Aranda 's film
focuses on ironic miscroscope on certoin elements of Franco 's Spain, exposing o set of immoro/ities that
prope/ the film towords its inevitoble destiny. Although AMANTES is /oose/y bosed on o real-life inciden!
which took ploce in Spain severol decodes ogo, this to/e of passian and murder has been eloboroted
much more into o fiction with quirky erotic overlones. "There wos very little in the press obout this cose, but
1 become foscinoted by it obout forty years ogo ", soys the director.

T
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ı 959'da Ispanya'ya geri döndü.
Madrid'de IIEC'de veya Paris'te
IDHEC'te okumak istedi, ancak Bar
selona'ya yerleşerek kendi yapım şir
ketini kurdu. ı 964'te ilk filmi "Brillan
te porvenir"i gerçekleştirdi . Pekçoğu
ülkesinde ve yurtdışında ödüller alan
20'den fazla filme imzasını atan
Aranda, ispanya'nın önde gelen sine
ma ve TV yönetmenlerinden biri ola
rak ünlendi.
Bom in Bareelona i n 1 926. He
moved to Venezuela in 1 952. He
worked as o programmer for NCR.
He returned to Spain in 1 959. He
intended to study at the //EC in Mad
rid or al the IDHEC in Paris, but he
settled in Bareelona and founded his
own production company He reali
zed his first feature, "Brillante parve
n ir" in 1 964. With 20 or so films,
most of which has won awards in
Spain and abroad, to his credit, he
established his reputation as one of
Spain 's most provocative film and TV
directors.

ÖNEMLi FiLMLERi
SELECTM FILMOGRAPHY

ı 966
ı 968
ı 976
ı 983
ı 985
ı 987
ı 988
ı 989
ı 99 ı

Foto Morgono
los Crueles
Combio de Sexo
Fonny Pelopajo
Tiempa de Silencia
El lute, Camina o Reviento
El lute ll: Manono Sere li bre
Si te Dicen Que Co i
Amantes
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KIZLARlN VE OÖLANLARIN ÖYKÜSÜ
STORIA DI RAGAZZI E DI RAGAZZE
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STORY OF BOYS AND GIRLS

PUPI AYATI

Yöııelrnerı/Direclor: Pupi Avati Senaıyo/Scnıenplay: Pupi Avati G&iintü Y&ı./Cinernatography:
Pasquale Rachini Kurgu/Edilor: Amedeo Salfa Müzik/Music: Riz Ortolan i Oyunc:ular/Cast: Felice
Andreasi, Angiola Ba;:ıgi, Devide Bechini, Lina Bernardi, Anna Bonaiuto Ycıpımc:ı/Producer:
Antonio Avati Ycıpım/Production Co.: Duea Film; P.zza Cola di Rienzo, 69 - 00 ı 92 Rome ITALY,
Phone: 32 ı 5 ı 08 Fax: 32 ı 5 ı 08; Unione Cinematografica, Raiuno Production Dünya
Halcları/Export Agent: SACIS. ı 39, Via Tomacelli, Roma, ITALY; Phone: 39 6 396 84 ı ; Fax: 39 6

ı 938'de italyo'da Bolayna'da doğc
Qerçek adı Giuseppe'dir. Floronso
Universitesi'nde siyasal bilimler okud
daha sonra veterinerlik ve müzik kur�
rı aldı. ı 956-ı 964 yılları arasında 1
caz topluluğunda klarnetçi olarak A�
po 'yı dolaştı . Sinemayle ilgilenmeye
başlayınca, kordeşi Antonio ile birlik
kendi yapım şirketini kurarak, ı 984
yılına kadar kendi yöneniği filmierin
yanı sıra diğer yönetmenlerin filmleriı
de yapımcılığını sürdürdü. ı 975'te
Pasdini'nin "Salo o le ı 20 giornate
Sodoma 1 Salo ya da Sodom'un ı :
Günü" filminin senaryosu üzerinde
çalıştı. TV için diziler ve özel prograı
lar yaptı.

687 8824; Telex: 624487 sacis
ı 989 1 35 mm. 1 Siyah - Beyaz IB&W) 1 89'

1

936 Şubat' ında, italya'do bir çiftlik evinde, genç çift Angelo ve Silva'nın nişan törenlerini kutlamok
amacı la iki aile biraraya elir. Oğlan Bolanya'lı kibar oir oileden, kız ise sade bir çiftçi ailesinden
gelme�tedir. Yirmi çeşit seçlin yemekten oluşan geleneksel şölen, kızın ailesi ve yakınları tarafından,
yaşadığı çiftlik evinde hazırlanır. Bu arada, delikanlının Bolanya'da yaşayan, üst sınıfton ailesi gelecekteki
dünürleriyle tanışmaya pek te hevesli değillerdi.[. Ailesinin mütevazi, ve görgülü Bolonyalılara göre biraz
tuhaf olduğunun bilincindeki Silvia temkinlidir. Ustelik kızın babası son çopkınlığı sırasında ya�alanmış oldu
ğundan durum oldukça karışıktır. Bu da yetmezmiş gibi, ailesi için her yıl evin bir odasını kiralayan gezgin
satıcı beklenmedik bir anda, metresini peşine takıp geliverince, evsahibesi başa çıkılması gereKen yeni
sorunlarla karşı karşıya kalır..
Bir öğle yemeği davetinde geçen ve her iki ailenin değişik üyelerinin birbirleriyle flört ederken, konuşurken,
incir çekirdeğini doldurmayacak nedenlerle kavga eder ya do barışırken yaptıkları ve söyledikleri şeyleri,
duygusallığa düşmeden nostaljik bir biçimde anlatan bu hoş öykü, daha çok bu insanların açıkça söyleme
den kalplerinin derinliklerinde sakladıkları, özel ve gizli duyguların öyküsüdür. Diyaloglar yoğun ve çarpıcı,
çoğu sahne de hoş bir karmaşa içindedir. Ahlôk değerlerine bağımlı davranışk;ır ve Kaçınılmaz farklılıklar
kişileri kahkahaden gözyaşiarına sürüklerse de, o kış g ününden bugüne kadar ltalya'do pek değişiklik gös
termeyen ortak seks ve yemek zevkleri bu insanları birleştiren nokta olacaktır. Avoti'nin aile, arkadaşlar ve
kültürel bağlara bakışı oldukça sıcak ve hoşgörülü. "Bu filmde ele aldığım süreç aslında, daha geniş bir
biçimde Faşist dönemin öyküsünü çoğrıştırıyor. Tıpkı onu çevreleyen ve oluşturan daha geniş ve gizemli bir
bütünün parçası gibi. Kızların ve oğlanların bu öyküsü, benim ucundan bir anını koparıp aldığım büyük bir
olaydır aslında", diyor yönetmen.

1

n Februory 1 936, o n o form i n the ltalion countryside, lwo fomilies come together to celebrote the
engogement of o young couple, Angelo and Silvia. He is from a genteel family in Bologna, she is
from a humb/e family ol farmers. The traditional feast - an exquisite 20-course meal - has been prepa
red by the gir/'s extended family in the large old formhouse where she lives. Meanwhile, the up�r middlec
lass family of the young man, who live in Bologna, are not exactly looking forward to meet their future in
laws. Silvia is wary; she knows that her family is humb/e and bizarre, certainly no match for Bolognese
sophisticates. Matters are complicated because the gir/'s father has iust been caught in his lotesi infidelily
and a Iraveliing safesman who has rented a room each ear for his wife and family arrives unexpected/y
with his young French mistress in tow, causing additiona woes for the hostess . . .
Nostalgic without being sentimental, this delightful story of a lunch party and of what various members of
the lwo families did and said to each other - as they flirt, make passes, or squabble and make-up - is alsa,
above all, the most intimate and seeret story of what was officially unsaid but remained hidden in the pri
vocy of their hearts. The dialogue is dense and pungent, and many of the scenes are nicely chaotic. Moral
attitudes and ineviiab/e contrasts lead to tears as well as laughter, bul all are united bY. a shared interest in
sex and food - which hasn't changed much in ltaly since that winter. Avati's visions of family, friends, and
cu/tura/ ties are warm and generous. "The chronicle 1 have narrated in this film evakes in fact a much larger
story of the Fascist period. lt is /ike a fragment of something more vast and mysterious which surrounds and
comprises it. This story of the boys and gir/s is indeed the great event from which 1 have tom off o moment",
says the director.
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Bom in 1 938 in Bologna, ltaly. His
real first name is Giuseppe. He studı
ed palitical science at the University
Florence, then took a veterinary couı
and one in music. He toured Europe
as a c/ari net player in a iazz bond
from 1 956 through 1 964. After
taking up films, he formed his own
production company with his brotheı
Antonio, which made his own work
and same by other directors until in
1 984. In 1 975, he worked on the
screenplay of Paso/ini 's "Sa/o o le
1 20 giomate di Sodoma". He madı
several series and speciol programs
for TV

FiLMLERi / FILMOGRAPHY

ı 968 Balsamus, l'uomo di Satana
ı 969 Thomas . . . gl i indemoniati
ı 974 La mazurka del barone,
della santa e del fico fioronı
ı 975 Bordella
ı 976 La case dalle fineste che rido
ı 977 Tutti defunti tranne i morti
ı 978 Le sırelle nel fosso
ı 980 Aiutami a sognare
ı 98 ı Daneing Paradise
ı 982 Zeder
ı 983 Una gita scolastica
ı 984 Noi tre lmpiegati
ı 985 Festa di laurea
ı 986 Regalo di Notale
ı 987 Ultima minuto: Sposi
ı 989 Storia di ragazzi e di ragazz,
ı 99 ı Bix
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THE CONVICTJON

Y�/Direc:tor: Marea Bellocchio Senaryo/5c:reenDiav: Mossimo Fag iol i & Ma rea Bellocchio
lanci Kurgu/Eclitor: M irco Garrone MOzik/Music: Ca rio
Crivelli Oyuncular/Cast: Vi ttorio Mezzogiorno Cia i re Nebout, Andrzej Seweryn, Grazyna
Szapolowska, Barbora Terrinoni Yapımcı/� Michele Placido & Pietro Valsecchi
Yapım/Producıion Co.: Cineuropa '92 S.R.l., lstituto luce ltalnoleggio Cinematografico, RAl Due ; V. le
Mazzini, ı 4 · 00 ı 95 Rame ITAlY, Phone: 38 54 090 Fax: 32 2 ı 023 Banfilm (Paris!, Cactus Film
� Haldan/Eıcport Agent: Sacis, Via Tomacelli ı 39, 00 ı 86 Rame , ITAlY; Phone: 6 396 84 ı ;
Fax 6 687 88 24
ı 99 ı 1 35 mm. / Renkli.Color / 90'

enç bir kadın olan Sandra, bir müzenin içinde ka ybolur ve içerde kilitli kalır. Geceleyin müzenin boş
odalarında dolaşırken leonarda'nun bir resmine dalıp gitti - inde, karşısında bir adam belirir. Bu
yabancı · ona mimar diyelim · kadını sakinleştirir, müzeyi
laşlırır, sonra yavaş yavaş onu baştan
çıkarır. Gün ışıyana kadar sevişirler. Sonra ansızın cebinden müzenin anahtarlarını çıkaran mimar galerinin
kapılarını açar. Sandra için bunun tek anlamı aldatılmış olmaktır. Polise giderek mimarı şikayet eder ve onu
ıecavüzle suçlar. Mahkemede yarg ıç Giovanni Malalesla, mimarın suçlu bulunmasını ve cezaya çarptırılmasını
ister. Giovanni Malaıesta'nın sevgilisi Monica'yla ilişkisi de zor bir dönemden geçmektedir. O ve Monica'nın
cinsel sorunları vardır. Monica, aaamı terkeder; Giovanni'ye göre bu bir yenilgidir. Yardım etmesi için mimara
başvurursa da, mimar ona yardım edebilecek durumda değildir. Ama artık Giovanni değişmiş, salı bir akılcı
olmaktan çıkmış, yaşamı, onu yanıtlar aramaya yöneiten ve içinde bir umut uyandıran kuşkuların etkisi altında
kalmıştır. . .
Film, ı 980-86 yılları_ arasında, iıalya'da tartışmalara neden olan ve büyük ilgi gören g erçek bir hukuk davası·
na dayanmaktadır. Üzeilikle sanığın berealı halkın duygularını geleyana getirerek, mahkemeyi izleyenierin lark·
lı görüşlerinin yoğun biçimde tariışıldığı bir ortam yaratmıştı. Yönetmen Bellochio senar yoyu psikanalist Massimo
Fagioli' y le birlikte yazmış. Gerçek davada olduğu gibi, onlar da tecavüz olayı sırasında, hiçbir fiziksel şiddete
başvurulmadığı varsa y ımından yola çıktılar. "Benim senaryom nazari bir tecavüz davasına dayanı yor. Bu dava
nın ardında, salt kendi arzusunun gücüyle bir kadının direncini kırmayı bilen bir adamın kişiliği gizli. Yalnızca
bu. Sonra, öyküm bir başka noktaya yönelerek, iki adam üzerinde, ve bir dava sürecinde, bir ookıma davanın
gelişimine paralel olarak, yargıçın kendi düşünce ve duygularındaki değişim üzerinde yoğunlaşıyor", diyor
yönetmen .
young woman, Sandra gets lost in a museum and is locked in. During the night while she is walking
araund the emply rooms and just os she stops to contemplate a pa inting by leonarda, a man appe
ars. This slranger - we shell coll him "the architect" · colms her, ıhen accompa nies her araund the
museum, then gradualıy seduces her. They make love until daylighı. Then suddenly the architect takes out the
keys of the museum and opens the doors of the gallery. For Sonara this means betrayal. She reporls the archi·
tect to the palice and accuses him of rape. At the trial the prosecutor, Giovanni Molatesta , osks that the archi·
ıecı be found guilty and senıenced . Giovanni Molaıesta is g oing through a erisis as far as his relationship wiıh
his companian Monica. He and Monica have sexual problems. Monıca leaves hım and thıs meons deleat for
Giovonn i . He tries to gel help from the architecl, bul the lotter is unable to give il la him . Now, however, Gio
vanni is no langer simply ralional, his life is tainted by doubt which leads him to li nd onswers and gives rıse to
hope . .
The li/m is based on an outhentic /ega/ cose which caused o big stir and a greol dea/ ol p ublic controversy in
ltoly between 1 980-86. The ocquittol ol the delendont, in porticufor, stirred up public leeling and intensilied
the very voried orguments ol observers ol the triol. Director Bellocchio wrote his screenplay together wıth the
psycho-onolyst, Massimo Fogioli. just os in the reol cose, they begın wıth the premıse. that no physıcof vıo/ence
wos exercised during the seauction. "My script is based on o hypotheticof rope c:ose. Conceoled behınd the
cose is the personolity ol o man who knew how to breok down o women 's resisicnce fusl with the power ol his
desire. Only this. Then my story tokes anather direction, concentroting on two men and tlıe process ol o trıo/,
which, to o certoin extent develops in o woy which corresponds to the psydıalagical and emotıonol changes
in the ;udge's own disposition ", soys the director.
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Görüntü Y&ı./Gnaonatogıaphy: Giuseppe
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ı 939'da italya'da Piacenza'da doğ
du. Milono'da felsefe ve edebiyat
eğitimi gördü. ı 959-63 yılları arasın·
da, Roma'da, Centro Sperimentale di
Cinematografia'da ve londra' da,
School of Fine Arts'da sinema okudu.
1 968-70 yıllan arasında, film koope
ratifinin bir üyesi olarak militan politik
filmlerle uğraştı. 1 965'te " 1 Pugni in
Tasca / Cepteki Yumruk" adir ilk
uzun metraj fi lm i n i gerçe kleşti rd i .
1 977-78 y r i ia r ı arasında, ortak bir
çalışmada, sinema tarihini anlatan
"la Macchina Cinema" adlı N dizisi·
ne yönetmen olarak katkıda bulundu.
Bom in 1 939 in Piocenzo, ltoly. He

studied philosophy ond literolure in
Mi/an. Between 1 959-63 he studied
film at the Cenlro Sperimentole di
CinemaiOf}rafia in Rome and at the
School of Fine Arts in London. Betwe
en 1 968-70, as a member of film
cooperolive, he gol involved with
militani political films. In 1 965 he
made his debut os a feature film
director, with '/ Pugni in Tasca / Fisl
in the Pocket'. In 1 977-78 he co
directed o TV series on the history of
film, "Lo Macchina Cinema ".

FilMLERi 1 FIIMOGilAPHY

1 965 1 Pugni in Tasco /
Cepteki Yumruk
1 967 la C i ne e Vicina /
Ç i n Yokında
1 97 1 Nel Nome del Padre /
Ta n rı nın Adıyla
1 972 Sbatti il Mostro in Primo Pagino
Canavar lik Sayfaya Vurunca
1 975 Morcia Trionfale/ Zafer Marşı
1 979 Solto nel Vuoto /
Boşluğa Sıçroyış
1 98 3 les Yeux, lo Bouche /
Gözler, Ağız
1 984 Henry IV
1 986 ll Diavolo in Corpo /
Vücuttaki Şeytan
1 98 8 lo Visione del Sabba /
Sobba'nrn Düşü
1 99 1 La Con&ınna / Mahkum
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ÇARPAN BIR YUREK
UN COEUR QUI BAT
FRANÇOIS DUPEYRON

Y&ıeıınen/Director: François Dupeyron SenallO/Screenplay: François Dupeyron G&oniO Y&ı.
Cinernatıography: Yves Angelo Kurgu/Editor: Françoise Collin Music/Müzik: jean-Pierre Drouet
Oyuncular/Cast: Domini q ue Faysse, Thierry Fortineau, jean-Marie Winling, Christophe Pichon,
Steve Kalfa Yc:ıpımcı/Producer: Rene Cleitman Yc:ıpım/Production Co.: Hachette Premiere; 1 O rue

Ma rigna n, 75008 Paris, FRANCE Phone: 42 25 1 9 70; UGC, Avril SA, FR3 Film Production
Dünya Haldan/Export Agent: Pyramide, 1 8 rue Marbeau, 750 1 6 Paris, FRANCE; Phone: 40 67
19 16
1 99 1 1 35 mm. 1 Renkli-color 1 1 00'

vii bir kadın bir adamla tanışır. Onunla sevişir, çünkü dışarda hava bulutludur, çünkü . . . çünkü.
Onu bir daha görmek istememektedir. Adam ısrar eder, telefon numarasını bırakır, ve günün
birinde kadın arar onu. Buluşurlar. Hemen oradan kaçmak ister, ama artık çok geçtir; adam
oradadır ve kadın onu sevmektedir. Kocasını gördüğünde ona ihtiyacı olduğunu söylemek ister, çün
kü . . . öyle bir noktaya gelmiştir ki . . . ne? Söylemesi imkansız! Birlikte geçirdikleri onca yıl kadını koca
sına bağlamakla ve kadın kocasını halô sevmektedir; ne var ki bazı günler bir türlü anlayamamakta
dır. . . Bilememektedir. . . Işte öykü bu: dengeli bir oyun, sorunlar, halô çarpan ve sevgi dolu bir yürek . . .

E

morried woman meets o man and sleeps with him, because it's grey outside, because . . .
because. She doesn 't want to see him again. He insists, gives her his phone number, and
one day, she cal/s. They meet. She immediately wants to run away, but it's too Iate, he 's the
re and she loves him. When she meets her husband again, she would /ike to teli him that she needs
him, because she's reached the point where . . . what? lt's impossible to say! She's tied by all the years
they've spent together and she stili loves him, but some days she ;ust doesn 't know. She ;ust doesn 't
know. . . So that's the story, the balaneing act, the trouble, o heart stil/ beating and full of love . .

A
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1 950'de Fransa'da doğdu. Dört yıl
1 1 972-751 Paris'te IDHEC'te sinema
eğitimi gördükten sonra, konulu kısa
filmler ve belgeseller çekerek sinemc
yaşamına atıldı. Başarılı bir kısa film
yönetmeni olarak tanınmasını sağla
yan filmleri arasında "L'Orniere 1
Tekerlek izi" INomur Film Festivali
Büyük ÖdüiL "On est touiours trop
banne 1 Her Zaman Çok iyiyiz" iBe
fort Film Festivali Halk Ödülül ve "La
Nuit du Hibau 1 Baykuş Gecesi"
1 1 984 Cesar Ödülül sayılabilir.
1 98 8 yılında yönettiği "Drole
d'endroit pour une rencantre 1 Karşı
laşma için Garip Bir Yer" ilk uzun mE
roj filmi oldu. Bunu ÇARPAN BiR
YUREK izledi .
Bom i n 1 950 i n France. After four
years ( 1 972-75) spent studying cine
ma at the IDHEC, Paris, he started
his film cartter making short sub;ects
and documentaries. He earned a
reputation as a good short film dire<
tor with his work, including "L'Omie
re" (which won the Grand Prix at thE
Namur Film Festival), "On est tou;ou
trop banne" (which won the Public
Prize at the Belfert Film Festival), ane
'La Nuit du Hibau" (which won the
Cesar in 1 984) In 1 988 he direc
teel "Drole d'endroit pour une rencor
tre" as his first feature debut. He fo//,
wed it with UN COEUR QUI BAT

YUGOSLAVIA
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VIRGINA
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SRDJAN KARANOVIC

Y&ıeımen/DiNdor: Srdjan Karanovic �/Sa•dcr,ı: Srdjan Karanovic G&ilntO Y&ı./
Grıerııc:J!ogıtdıv; Slobodan Trninic Kurgu/EXIiıor: Brenka Ceperac Music/Müzilc Zoran Simjanovic

OyurtojrX/Cai: Miodrag Krivokapic, Ina Gogalova, Marta Keler, Slobodan Milovanovic, lgor Bjelan

Yapımcı/Pnıduc.: Rajko Grlic, Mladen Koceic, Djordje Milojevic, Claudie Ossard & Cedomir Kolar
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akın zamana kadar, Yugoslavya'nın bazı bölgelerinde erkek bir varisten yoksun olan ailele
rin, bir lanetin etkisinde oldukları ve felakete mahkum edildikleri varsayılırdı. Bu aileler, bu
kaderi bazmak ve bu felaketten kurtulmak için kızlarından birini seçer ve onu erkek gibi yetişti
rirlerdi . 1 9. yüzyılda, Adriyatik denizine yakın bir yerde doğan bu kızlardan birinin öyküsüdür bu

Y

. . .

ntil fairly recent times, in same parts of Yugoslavia, families without o ma/e heir were cansi
dered to be under a curse and condemned to disaster. In order to forestall this fate and to
prevent destruction, those families would chaose one daughter to be brought up as o boy.
This is the story about one of them, bom at the end of the 1 9th century not far from the Adriatic

U

Sea . .

ı 945'de Belgrad'da doğdu.
ı 970'de Prag'da FAMU'nun yönet
menlik bölümünü bitirdi. Bugüne
değin yetmişin üstünde N belgeseli,
"Pogledaj Me, Nevernice 1 Bana
Bak, Hain Kadın" ( ı 974) adlı konulu
bir N filmi ve "Grlom ujagode 1 Per
vasız Yıllar" ( ı 975) adlı başarılı bir
N dizisi yaptı. Yönettiği yapıtlada
birçok ulusal ve uluslararası ödül
kazandı. Bunların en önemlisi 1 978
yılında Cannes'da aldığı Uluslararası
Eleştirmenler Odülü'dür. ı 989 yılın
da, Istanbul Uluslararası Film Festiva
li'nde "Za soda bez dobrog naslova
1 Filmin Adı Yok"la En Iyi Film Odülü
"Altın Lale"yi kazandı .
Bom i n Belgrade in 1 945. In 1 970
he graduated in film directian at the
FAMU in Prague. He has since direc
ted over 70 TV documentaries as
well as o TV feature, "Pogledaj Me,
Nevernice 1 Look At Me, You Faith
less Woman " ( 1 974) and o success
fu/ TV series, "Gr/om u jagode 1
Reckless Years" ( 1 975). He won
several national and international pri
zes for his directarial wdrk, the most
impartant being the FIPRESCI award
he received in Cannes in 1 978. He
won the "Golden Tu/ip" award for
the Best Film in 1 989 in Istanbul
International Film Festival with "Za
soda bez dobrog naslova 1 A Film
With No Name".

FilMLERi / FILMOGRAPHY

ı 972 Drustvena igra 1
Toplumsal Oyun
ı 978 Miris paljskog cveca 1
Yabani Çiçeklerin Kokusu
ı 980 Petrijin venac 1
Çiçeklerden Bir Taç
ı 98 3 Nesto izmedju 1
Iki Arada Bir Derede
ı 985 Jagode u gri u 1
Yutulması Güç
ı 988 Za soda bez dobrog naslova
Filmin Adı Yok
ı 99 1 Virdzina 1 Virgina
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SPIKE LEE

Yönelınerı/Dinıctıor: Spike Lee Senaryo/Screerıplay: S pike Lee Görüntü Y&ı./Cinematıography:
Ernest Dickerson Kurgu/Editıor: Sam Pallord Müzik/Music: Terence Blonchord & Stevie Wonder
Oyuncular/Cast: Wesley Snipes, Annabella Sciorra, Spike Lee, Anthony Quinn, Ossie Davis
Yapımcı/Producer: Spike Lee, "40 Acres and a Mule Filmworks Production" Yapım/Production Co.:

Universal Pictures Ine., ı 00 Universal City Plaza, Universal Ci ty, CA 9 ı 608, USA; Phone: 8 ı 8 777
ı 000; Fax: 8 ı 8 777 643 ı ; Telex: 677053 Dünya Hakları/Ccport Agent: UIP House, 45 Beadon
Rd., London W6 OEG, ENGLAND; Phone: 08 1 74 ı 904 ı ; Fax: 08 ı 748 8990;
Telex: 895652 ı
ı 99 ı 1 35 m m . 1 Renkli.Color 1 ı 2 ı '
ızı ve karısıyla Harlem'de yaşayan genç ve yetenekli zenci mimar Flipper, çoğu Amerikalı gibi "ide
al" sayılan şeyleri arzulamaktadır. Flipper'in gözünde başarının simgesi, beyaz bir kadının fethedil
mesidir. Alımlı ve zeki yeni sekreteri Angela Tucci, dul babası ve maço, kaba iki erkek kardeşiyle
Brooklyn'de, işçi sınıfının ve ltalyan·Amerikalıların bölgesi Bensonhurst'ta yaşamaktadır. Sınıf atlama çabası
içindeki Angela'nın Flipper'ı çekici bulmasının başlıca nedeni, onun eğitim görmüş bir profesyonel olmasıdır.
Angela'nın sıcak ve içten kişiliğine hemen kapılan Flipper baştan çıkıverir. Çok geçmeden, temsil eHikleri
karşıt ırkların içeriernesine neden olan bu farklı çih, hem yaşadıkları çevrenin, hem de kendi ailelerinin
önyargılı tepkilerine hedef olurlar. .
Fonda Stevie Wonder'ın şarkılarıyla, yönetmen Spike lee Amerikan Toplumu'nu yine siyah merceklerin
ardından incelerneyi sürdürmekle. Filmde, Angela ve Flipper'in yaşadığı iki komşu bölgenin çatışması önem
li bir rol üstlenmekte. Aşk öyküsü ve bunun sonuçları bize işlenen konu üzerinde yoğunlaşma olanağı sağla
makta: "Filmde değinmek istediğimiz konu 'benlik'tir. Toplum ırklar arası ilişkilere halô hoşgörüsüz bakmakta
dır, ve daha ziyade bu insanları birbirine yaklaştıran mitleri ele aldığından bu !ilmin toplumlar arasındaki bu
hoşgörüsüzlüğü irdelediği pek söylenemez. . . Insanlar birbirlerine sınırlar koyarlar. Bunların kimi gerçektir,
kimi de hayal ürünü. Bazen, Irk, Sınıf, Seks sınırları aşıldığında "Orman Ateşi" diye adlandırdığ ımız bir böl
geye balıklama dalarsınız" diyen Spike lee tüm lilmlerini, Amerika'ya özgü çağdaş toplumsal konular hak
kında kamuoyunun nabzını yoklayan testler olarak tanımlıyor.

K

lipper is o young, talented black architect who lives with his wife and daughter in Har/em. Like
many American men, he desires things which are supposed to be "ideal". In Flipper's eyes, the
symbol of success is the conquest of o white woman. Angela Tucci, his gorgeous and inte/lig eni
new secretary, lives with her widowed father and her two brothers, prototypes of the macho and vulgar
man, in the blue co/lar working-class ltalian-American Bensonhurst seetion of Brooklyn. Angela is trying to
overcome class differences and o large port of her attraction to Flipper is that he is an educated, professio
nal man. Very quickly, Flipper finds himself seduced by Angela 's worm, spontaneous personality. Before
long the two lovers begin to experience the pre;udiced reaction of their respective communities and famili
es, highlighting the resenimeni of such o society lawards o mixed couple . .
On the bockground of Stevie Wonder's songs, director Spike Lee stil/ watches American Society through
black lenses. The collision of the two neighbourhoods, in which Angie and Flipper live, plays an important
port in the film. The love affair and ifs consequences help focus on the sub;ect: "ldentity is what we're trying
to touch on in this film. Society stil/ frowns on interracial relationships and this film is n 't so much o dissecfion
of them as it is an attempt to look at the myths that bring these people together. . . People put boundaries on
each other. Same are real, same are imaginary. Sometimes, when the boundaries of Race, Class and Sex
are crossed, you are headed info that region cal/ed jung/e Fever", says Lee, who deseribes all his films as
tesis that measure the pulse of public opinion on contemporary social issues relevant to America.
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ı 957'de Atlanta, Georgia'da
doğdu. Brooklyn'de büyüdü.
Ationte'da Morehouse Kolejine
devam etti ve Kitle Iletişimi bölümüni
bitirdi. Daha sonra New York
Üniversitesi film okulunda lisansüstü
eğitimini tamamladı. Bu sırada iki
konulu kısa film, bir de ı saatlik tez
filmi yaptı . Tez fi_lmiyle Öğrenciler .
Arası Akademi Odülünü kazand ı . lll
konulu filmi "She's Gotta Have lt 1
Sahip Olmalı" ile aralarında Canne
Festivali Gençlik Ödülü ve Los
Angeles Film Eleştirme� leri ı 986'nır
En Iyi Yeni Yönetmen Odülü de olm<
üzere birçok ödül kazandı. i kinci
uzun metrajlı filmi "School Daze 1
Okul Se semliği" ile Colu m bia
Stüdyoları ı 988'in en büyük ticari
başarısını kazandı. Üçüncü konulu
filmi "Do the Right Thing 1 Doğruyu
Seç"le l ı 989) tüm dünyada ününü
pekiştirdi . "Mo' Setter Blues"dan
l ı 990) sonra çektiği ORMAN ATEŞ
yönetmenin son filmidir.

r

Bom in At/onla, Georgia in 1 957.
He grew up in Brooklyn . He
attended Morehouse College in
Ationia where he mo;ored in mass
communications. Later he attended
New York University's graduate film
school and completed two short
features and an hour-long thesis film
which won the Student Academy
Award. For his first feature film,
"She's Gotta Have lt", he received
numerous awards, including "Prix dE
la )eunesse " at Cannes, and the Los
Angeles Film Critics Award as Best
New Director of 1 986. Columbia
Studios obtained its best commercia
success in 1 988 with his second
film, "School Daze ". The third featu�
film he directed, "Do the Right Thing
made him famous all araund the
world. Fallawing "Mo ' Better Blues"
( 1 990}, )UNGLE FEVER is the
directors /asi film.
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JOAO CESAR MONTEIRO

Y6nıılmen/Dirwclor: joao Cesar Monteira Senar}'o/Sa•ıpla,ı. joao Cesar Monteira Gıırilntll
Y&ı./Oı.na�ııgıaph,ı. jose Antonio loureiro Kurgu/Editor: Helena Alves & Cloudio Martinez Milzik/Music:
Antonio Vivoldi & Fronz Schubert Oyutrralrx/Cmt: joao Cesor Monteiro, Monuelo de Freitos, Sa bina Sacchi,
Ruy Furtodo, Teresc Caloda Yapımcı/Producr. Joaquim Pinto & joao Pedro Benard Yapım/Producıion Co.:
G.E.R , lnvicto Filmes; Ruo Cristovoo Figueiredo ı 9 Rc/Dto, lisboa, PORTUGAL; Tlx: 63539 Dünya
Haldarı/Eıcport Agent: U �!portu�c;l; Av. Duque de loule, 79-r/c, ı 000 lisboa PORTUGAL; Phone: 520339,
529326; Fax: 53 3075 Kaynak/Sourı:e: Institute Portugues de Cinemo; Ruo S. Pedro de Alcontoro, 45- ı ,
ı 200 lisboa, PORTUGAL; Phone: 3466634; Fax: 3472777; Tlx: ı 4068
ı 989 / 35 mm. / Renkli-coler / ı 20'
izbon, ı 989. Orta yaşlı bir bohtsız, şehrin eski kesiminde, nehir kenarında ucuz bir aile ponsiyonun
do yaşamaktadır. Kendine "joao de Deus" adını veren bu kişi bomboş, ot gibi bir yaşam sürmektedi r.
Sefil varlığına katlanmak için Schubert'in müziğinden, ve belki biraz do sinemaya duyduğu hafif tutku
don medet umon, hastalığın ve kötü tolihin pençesindeki bu zavallı ruh, evsohibesinin masum kızıyle şansını
denemeye kalkınca kıçıno tekmey i yer. Tek başına ve beş parasız şehrin ocımosızlığıylo yüzyüze gelmek
zorunda kalır ve çok g eçmeden bir akıl hastonesine kopotılır. Ama duvarların onu uzun süre durduromoya
cağı do aşikardır. Çok geçmeden, "verimli ve garip" bir amaç uğruna, kendi gibi akıl hastası eski bir dostu
nun önerisine uyarak, akıl hastonesini özgür bir adam olarak terkedecektir. Arkadaşı, "Git ve hayatı zindon
et onlara!" demiştir. .
Yönetmen-yazor jooo Cesor_ Monteiro Portekiz sinemosında önemli ve özel bir kişiliktir. ı 989 Venedik Film
Festivali'nde Gümüş Aslan Odülü'nü kozanon SARI EVDEN ANilAR yönetmenin Lizbon' o gelmesiyle, tutukla
nıp bir ruh hastalıkları kliniğine kopatılmasına kadar geçen dönemi , acı bir oloycılıklo onlaton kısmen otobi
yegrafik bir öyküdür. Yönetmen fokirlik, yalnızlık ve arkodaşlık gibi konularla yüzleşerek, gösterildiği her yer
de izleyenleri yürekten yokolayon tutkulu ve güçlü bir film yaratmayı başarmış. Giderek artan bir düzensizlik
ve anarşi duygusuyla yüklü bu öykü bizi değişik ruh durumlarına sürüklerken, hem gizemli hem de uyarıcı
olabilmeyi başarıyor. Filmin en keyifli yanı, aktör-yönetmen Monteira'nun boşkahramanı inanılmaz bir doğal
lıkle canlandırmasını izlemek.
isbon, 1 989: A middle-aged down-ond-outer lives in o room of o cheap family boording house by
the river, in the old seetion of the city. He cal/s himself ']ooo de Deus" and leods on empty vegetotive
existence. Tormented by illness and bod fortune, the poor saul who feeds on Schubert music and
maybe on o vogue passian for the cinema as o form of resistence to his misery, is kicked out on his ass, fol
lowing o frustrated attempt to have his way with the landiadys innocent daughter. Alone and deprived of
any resources, he has to canfront the harshness of the city and soan is interned in an asylum. lt is clear,
however, that no walls can ho/d him bock for long. Soan he wi/1 emerge from the asylum as o free man, to
fulfi/1 o "rich and strange" mission, suggested to him by an old friend, o mental patient /ike himself: Go
and give them o rough time!". . .
Writer-director joao Cesar Monteira is an impartant and peculiar figure in the Portuguese cinema. Winner
of Silver Lion Award at Venice Film Festival in 1 989, RECORDAÇOES DA CASA A.fıMRElA is his semi
autobiographical story relating with bitter humour the period between his arrival in Lisbon and his arrest
and confinement in o mental institution. Canfronting such issues as paverty, solitude, and friendship, the
director has managed to ereale o pawerful and passianale film which captured the heart of his audiences
wherever it has played. Pervaded by an ever-increosing sense of disorder and anarchy, the narrative takes
us info strange states of mind and manages to be both mystifying and stimulating. Much of the joy of the
film resides in watching acior-director Monteira to play the central character in an incredibly convincing
manner.
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ı 939 yılında Portekiz'de Figueira da
Faz'da doğdu. Sinema yaşamına Per
digao Queiroga'nın yanında yönet
men asistanlığı yaparak başladıktan
sonra, ı 963'te londra Film Tekniği
Okulu'nu bitirdi. Çekimine ı 965
yılında başladığı ilk uzun metraj filmi
"Quem espera por sapatas de delun
do morre descolço / Olülerin Ayak
kabılarını Bekleyenler Ayakları Çıplak
Olür"ü ancak beş y ı l sonra bitirebildi.
Çeşitli gazete ve derg ile rde film eleş
tirileri yazdı . Kendi filmlerinin tümün
de ve di ğ er Po rte k iz yapımlarında
oyunculuk yaptı.
Bom in Fig ueira da Faz, Portugal in
1 939. After starting out his career as
assistant director for Perdigao Guei
roga, in 1 963 he graduated from
the London School of Film Technique.
In 1 965 he started shooting his firsl
feature film, "Quem espera por sapa
los de defundo morre descalço",
which would be completed only five
years /afer. He has been film eritic for
a number of popers and magazines.
He alsa worked as an actor in all his
films and in other Portuguese produc
tions.

FiLMLERi / FILMOGRAPHY

ı 968 Sophia de Mello Breyner
Andresen lshort / kısa film)
ı 970 Guem espero por sapatas de
defundo morre descalço/
Those Who Woit for the
Shoes of the Deceosed
Die Barefoot/
Ölülerin Ayakkabılarını
Bekleyen.ler Ayakları
Çıplak Olür
ı 972 Fragmentos de um
filme-esmala
Bir Filmden Parçalar
ı 977 Yeredas / Paths / Yollar
ı 98 ı Silvestre
ı 986 A llor do mare / Havering
Over the Water /
Suyun Üstünde Uça rken
ı 989 Recordaçoes da casa amarela
Recollections of
the Yellaw House /
Sarı Evden Anılar
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KAPAT GOZLERIMI
CLOSE M Y EYES
STEPHEN POLIAKOFF

Yönetmen/Director: Stephen Poliakoff Senaryo/Screenplay: Stephen Poliakoff G&ilntO Y&n./
Cinematography: Witold Stok Kurgu/Edilıor: Michael Parkinson MOzik/Music: Michael Gibbs
Oyuncular/Cast: Alan Rickman, Clive Owen, Saskia Reeves, Karl Johnson, Lesley Sharp
Yapım/Production Co.: Beambright; c/o Film Four lnternational 60 Charlotte St. London Wl P 2Af.. ,
ENGLAND; Phone: 07 1 63 1 4 44; Fax: 07 1 580 26 22 Dünya Haldan/Export Agent: Film Four

International, 60 Charlotte Street, London W l P 2Af.. , ENGLAND; Phone: 071 63 1 4 44; Fax:
071 580 26 22
1 99 1 / 35 m m . / Renkli.Color / 1 05'
ichard ve Natalie, değişik ebeveynler tarafından büyütülen iki kardeştir. Birbirlerini pek tanımazlar
bile. londra'da, uzun sıcak bir yaz mevsiminde rastlaştıklarında, Richard kişiliğiyle ilgili kuşkular için
de bunalmakla ve çok az bir para karşılığında bir rapor üzerine çalışmaktadır. Bu sırada Natalie,
tu uy e kendinden emin bir kişilik sergilemekte, ve şehir dışında, egzantrik kocası Sindair'le rahat bir yaşam
sürmektedir. Richard, güzel ve değ işmiş kızkardeşin etkisi altında kalır. Suç belki havada, belki de bir başka
şeydedir, ama bu iki l<:ardeş birbirlerini arzuladıklarını farkeder ve Richard'ın aparlmanında yalnız kaldıkla
rında da birlikte yatarlar. Natalie aralarında geçenleri unutmak istemektedir. Ancak Richard'ın buna niyeti
yoktur. Sonunda Natalie kocasına yalan söyleyerek, Richard'la tutkulu bir hakasonu geçirir. Bu hakasonu her
ikisi için de farklı tutkuların ve kalp kırıklıklarının yaşanacağı bir dönemin başlangıcı olacaktır. ..
KAPAT GÖZLERiMi günümüzde aşk ve seksi n karmaşık yapısını araştırmakta. Evlilik dışı her ilişkide var olan
kaçamakları yansıtan film, aşk günlük yaşamın sorunlarından uzaklaşmak için kullanıldığında bunun bir tür
alışkanlığa dönüşebileceğini g östermekte. Burada vurgulanan nokta, kesinlikle, toplumsal bir tabunun yıkıl
ması değil. Ve bu, bir skandal ya da şaşkınlık yaratacak biçimde yansıtılmamış, hatta anormal bir olgu gibi
bile gösterilmemiş. Ensest teması Poliakoff'a, aşk bir bağımlılığa dönüşlüğünde kişinin ona teslim olmasını
daha yakından inceleme olanağı sağlamı ş . "Filmi n bir şe�_i lde bugün nasıl yaşadığımızı göstermesini iste
dim" diyen Stephen Poliakoff sözlerini şöyle sürdürüyor: "Ozellikle, şu son birkaç senede seksin ne denli kar
maşıklaştığını anlatmak istedim. Bu nedenle, özel olarak ve kendi başına ensest bir ilişki üzerinde yoğunlaş
mayı düşünmedim; bu tür bir ilişkiyi olası kılan endişe ve sorunlar daha önemliydi. "

R

ichard and Natolie are brother and sister who have been brought up by different parents. They
hardly know each other. When they meet at the beginning of a long hot summer in London, Ric
-doubt and is working on a badly paid report. Natalie, howe
hard is plagued by a gnawing self
ver, appears lota/Iy self-confident and is living a comfortab/e life in the country with her new, eccentric hus
band, Sinclair. Richard is overpawered by his changed, beautiful sister. Perhaps the weather is to b/ome,
perhaps something else, but the brother and sister find themselves wanting each other, and when they meet
in his apartment o/one, they sleep together. Natalie wants to quickly forgel what has happened between
them but Richard doesn 't. Finally, she lies to her husband so she can spend a passianale weekend with Ric
hard. This weekend marks the beginning of various passianale and heart-breaking experiences for bath of
them . .
CLOSE M Y EYES explores the complications of love and sex in the preseni day. lt reflects the furtiveness
inherent in any extra-marital affair, and illustrates the patential addictiveness of love when it's used to shut
out the problems and worries of everyday life. Defying social taboo is not the main paint here at all. lt is
not in fact presented as scandalous, and, surprisingly, does not even seem abnormal. But the theme of
ineesi allows Poliakoff to exemine more closely the potential for abandaning oneself to love when that love
becomes an addiction. "1 wanted the film to be a way of fooking at how we live now', says Stephen Polia
koff. "In particu/ar 1 wanted to look at how sex has become so much more complicated in the last few
years. 1 wasn 't interested therefore in writing abaut an incestuous relationship for its own sake, but rather in
the anxieties and concerns that make that relationship passible. "

R
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1 952'de doğdu. i lk oyunu "Day
With My Sister / Kızkardeşimle
Geçirdiğim Gün"ü 1 8 yaşındayken
yazdı. Yazar olmak için Cambrid
ge'deki tarih eğitimini yarım bıraktı.
National Theatre, Royal Shakespear
Company'de çalıştı, ve televizyon
oyunları ve senaryolar yazdı.
1 987'de ilk uzun metra i filmi "Hid
den City / Gizli Kent"i yönetti .
KAPAT GÖZLERiMi yönetmenin ikinc
filmidir.
Bom in 1 952. He wrote his first pla:

"Day with My Sister", at the age of
1 8. He broke off his history studies
at Cambridge in order to become a
eriter. He has worked at the Natio
nal Theatre, for the Royal Shakespec
re Company and has written televisi·
on plays and screenplays. In 1 987,
he directed his first feature film "Hid
den City". CLOSE M Y EYES is his
seco
feature film .
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PAUL RUVEN

Yenelmen/Diıwclor: Paul Ruven Senaryo/Sa-ıplay: Paul Ruven, Pim de la Parra &, P,J . Vernu
G&ilniO Y&ı./Onematogıaphy. Jan

Wich Kurgu/Ed"ılor: Herman P. Kaerts MOzik/Music: Marchel
de Groot & Ake Danielsan Oyuncular/Call: Bonnie Williams, Eric de Bruyn, Alejandro Agresti,
Gerard Thoolen, Jim Cook Ycıpımcı/Produc.r: Pim de la Parra Ycıpım/Producıion Co.: Minimal
Movies International � Hc:ıldcrı/Ccpoıt Agent: N . F.M. 1 I .A.F; Vondelpark 3, 1 07 1 AA
Amsterdam NETHERlANDS; Phone: 13 1 ) 20.589 1 423; Fax: 13 1 ) 20-683 3401
1 990 1 35 mm. 1 Siyah Beyaz - IB&W) 1 84'
msterdam'da yaşamla mücadele eden birkaç kişinin öyküsü. Geçici işler, zekice hileler ve
küçük iliş kakışlar onlara yaşama savaşında yardım etse de, yıkık hayaller ve sevgiye olan
özlemle başa çıkmak daha g üçtür. Kız arkadaşı Nola onu terketti� inden beri yakışıklı D.C.
kırık kalbinde acı çekmektedir. Arabelların hızla yolun ters yönünde gittiği tavuk yarışları"na katılma
ya karar verir. Kumarbazlar taralından düzenlenen bu yarışlarda sürücü çok ender başarılı olup
kazaneını toplayacak kadar yaşayabilmektedir. Yarışa katılanların çoğunlukla g erilerinde mutsuz bir
aşk serüveni bırakmış ümitsiz aptallar olduğu söylenmektedir. D. C. arkadaşı Clay ile Hollywood'o git
mek ister fakat parası yoktur. Zaten arkadaşı Clay de gitmek istememektedir. D.C. ruhsatsız çalışan
bir takside şölörlük yapan Gina'ya ümitsizce aşıktır. Gina da kendisinden ayrılmak isteyen Frank'tan
hamiledir. D.C. yarışın ayarlandığını anlar. Eğer yarışırsa ölecektir. . .
Yönetmen Ruven, "Bu film, aşkla ve kırık kalplerle nasıl başa çıkılacağını kendilerine özgü bir şekilde
keşfetmeye u ğ raşan insanlar hakkında" demekte ve şöyle devam etmekte: "Boşlan gıçta okuldan ayrı
lan çocukları lc.ullanarak Amsterdam'ın altkültürü hakkında bir film yapmak istedim. Fakat araştırmalar
bu toplumdışı insanların sandığımızdan daha şiddet yanlısı ve suçlu olduğunu ortaya koydu."
50.000 Dolarlık bir bütçeyle iki haftadan az bir zamanda çekilen KlRlK BiR KALP NASIL SARillR, aşk
la ilgili yanılgı ve ızdıraplarını dindirmeye çalışan ve bunu değişik derecelerde başarabilen bir grup
insanın trajikomik deneyimlerini ayrıntılarıyla yansıtır. Filmde konu, eğlenceli bir biçimde, tamamen
yeni bir dizi l O Emir' e dayalı ve çoğu da biraz müstehcen konu başlıklarına ayrılmıştır.

A

l 959'da Hollanda'da doğdu. Tele
vizyon yapımlarında ve bazı filmierin
senaryolarında yardımcı yazar ve
danışman olarak çalıştı . "Pierrot Lunai
re"in yardımcı yönetmenliğini yaptı
ve l 98 8'de yaptığı ilk yönetmenlik
denemesi "Mox ve Laura ve Henk ve
Willie" filminden önce tiyatro yönet
meni olarak çalıştı. KlRlK BIR KALP
NASIL SARILIR yönettiği ikinci uzun
metraj konulu lilmdir.
Bom in 1 959 in Netherlands. He
has worked as advisor and co-author
on screenplays of several film and N
produclions. He was co-director of
"Pierrol Lunaire" and worked as o
theatre director before making his
feature debut, "Max & Laura & Henk
& Willie" in 1 988. HOW TO START
A BROKEN HEART is the second fea
ture film he has directed.

slory about o couple of people slruggling for life in Amslerdam. Temporary jobs, elever lricks
and smail hustle.s help them lo survive, bul broken illusions and lo'!gin9. for love are harder lo
handle. Ever since his /over Nola left him, the handsome D. C. sulters from a broken hearl.
He decides to porlicipole in chicken races ", in which cars are driven fasl on the wrong side of the
rood. In these races staged by gamblers, only very rarely daes a driver succeed and survive lo co/
lect his winnings. lt is affeged tliat the_porliciponls in these races are mainly desperale idials with an
unhap
py love affair behina them. D. C. wanls lo go Hollywood with his friend C/ay; bul he is broke.
And C/ay daesn'l wanl lo go, anyway. He is hopelessly in love wilh Gina who is the female driver
of an illicil laxi. She is pregnanl by Frank, who wanls to break up. D. C. realizes that his race is
fixed. If he drives in il, he wi/1 be kil/ed. . .
"This film is about people who lry, in their own ways, lo discover how lo cope wilh love and a bro
ken heart", says director Ruven and adds: "/ arigina/Iy wanted lo make a film about Amslerdam 's
subculture, using the dropouls as a starling poinl. Bul research showed this fringe sociely lo be much
more violent ana criminal than we expected. " lnstead HOW TO SURV/VE A BROKEN HEART, shot
in black and white in under lwo weeks with a budget of $50 000, delai/s the tragi-comic experien
ces of a group of people who lry lo miligate their fove-rela� poin and disillusionmenl with varying
success. The plot is amusingiy divided info chapler headings based on an enlirely new sel of Ten
Commendmenls for surviving o broken hearl, most of them a little obscene.
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ERKEKLER VE KADlNLAR

MEN AND WOMEN

ÇIN HALK CUMHURIYETI - HONG KONG
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KIRMIZI FENER
DAHONG DENGLONG GAOGAO GUA

RA/SE THE RED LANTERN

Yönetmen/Direc:tıor: Zhong Yimou Senaryo/Screenplay: Ni Zhen, from o book by Su Tong Görüntü
Yön./Cinematography: Zhoo Fe i & Yong Lun Kurgu/Editor: Du Yuon Müzik/Music: Zhoo jiping
Oyuncular/Cast: Gong Li, Mo jingwu, He Coifei, Ooo Ouifen, jin Shuyuon Ycıpımcı/Procluaır:
Chiu Fu-sheng Yapım/Procluction Co.: ERA International Ltd . , Chino Film Co-production Corporation
Dünya Hakları/Export Agent: ERA International Ltd, No 42, Yung Heng Road, Yung-Ho, Taipei
County, TAIWAN; Phones: 02 926 2829, 924 7360; Fax 02 924 7564; Telex: 35357
ı 99 ı 1 35 mm. 1 Renkli-colar 1 ı 26'

1

920'1erde Kuzey Çin. Fakir düşmüş bir ailenin g enç kızı Songlian, Chen klanının yaşlıca ve zengin
reisiyle evlenir. Adamın dördüncü karısı olarak, kendine ait bir ev ve bir hizmetçi de dahil olmak üze
re, önceki üç kadının sahi p olduğu tüm hak ve olanaklar ona da sağlanmıştır. Ancak, çok geçmeden, diğer üç kadının bütün vakitlerini, paylaşmak zorunda kaldıkları kocalarının dikkatini yeniden çekmek
için enlrikalar düzenleyerek geçirdikleri ortaya çıkar. Koca, geceyi birlikte geçirmek istediği kadının evinin
kopısında asılı duran kırmızı fenerleri yaktırtmaktodır. Ne var ki, bu hoş ve güzel tören, sonunda kendisinin
kurbanı olacağı entrika ve dalapiarın habercisine dönüşür. Neredeyse kudretsiz sayılabilecek bu üç kadının,
çelik kadar güçlü arzularını gerçekleştirmek ve gözde olabilmek için giriştikleri rekabetin farkına varıp, aldat
macalar ve entrikalarla örülü bu dünyaya gözlerini açan yeni eş Songlian'ın bu oyuna katılmaktan başka
çaresi yoktur. .
Zan g Yimou'nun Venedik'te Altın Aslan kazanan bu filmi tıpkı mükemmel biçimde işlenmiş nefis, güzel orantı
l ı , rafine, ve görsel açıdon eşsiz bir Ming porseleni gibi. Yaşlanmokta olan bir efendinin dört karısını birbi
rinden ayıran labirent gibi karmaşıklığı izleyerek, insan kaderini değiştiren dönemeçleri ele alan yalın ve
örgüsel bu film feodal Çin evlilik geleneklerinin kapsamlı bir incelenmesi. "Insanların halô böyle yaşadığı
gibi bir izienim uyandırmak istemiyorum, ancak halô çoğu böyle düşünüyor" diyen yönetmen şöyle devam
ediyor: "Tek bir C,:inli aileyi ele alarak toplum, evlilik, Çin'deki yaşam biçimi üzerine düşüncelerimi anlattım . "
Zhang, dört kadının sürekli değişen kaderlerini, hesaplı bir ineelikle yakalarken, öyküye hipnotize edici bir
hava vermeyi de başarmış. Bu akıllardon silinmeyecek, unutulmaz deneyimi, film boyunca büyüleyici bir
almosfer yaratan kamerası ve biçimsel güzelliği yakalamaktaki yeteneğiyle desteklemiş.
orthem Chino in the 1 920s. Songlion, the doughter of on improverished fomily, is married to
the moster of the Chen c/an, on o/der and wealthier man. As his fourth wife she is accarded all
the privileges and rights of the other three wives, including her own house and servant gir/, but it
soan becames apparent that the other three wives, with time on their hands, pass their days platting to go in
the affention af their shared husbond. The husband has red lanterns /it and hung outside the house where
he chooses to spend the night, and this eloborate ond beautiful rituol presages the schemes and manipulati
ons of which he is the victim. As the new wife Songlion 's eyes are opened to o new world of plots ond
deceptions, where the steely wiffs of the three, o/most powerfess women, compele to go in the upper hond,
she hos no choice but to ioin the game . .
Zhong Yimou's lost film, which won the Golden Lion in Venice, is as finely crofted as o piece of Ming Chi
no: delicate, beoutifulfy proportioned, refined, and visuoffy exquisite. lt is o spore and convoluted film,
revelfing in the twists and turns that humon fate can take, loffowing the labyrinthine camplexities that divide
the four wives of an aging potriarch. lt is an efaborale study of feudal Chinese marriage customs. "/'m not
suggesting that people stiff live this way, only that they stiff think this way", explains the director. "/ reveal my
ideas laward society, toward marriage, toward life in China, through one Chinese family. " Zhang imposes
o hypnotic mood on his story, copturing the shifting fortunes of the four wives with o finely iudged subtlety.
His camera casts an entrancing mood over the film and his acute visual sense for formal beauty sustains this
haunting and unforgettabfe experience.
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ZHANG YIMOU

ı 950'de Çin'de Xi-An'da doğdu. "Kül
tür Devrimi" başladığında ı 6 yaşınday·
dı ve genç bir aydın olduğundan, önce
çiftçi ve çoban olarak görevlendirildi,
daha sonra do vasıfsız işçi olarak bir
dokuma fabrikasına yollandı. ilerki yılb
da fotoğroflarıyla ödüller kazandığı
için, ı 978'de yeniden açılan Pekin Filr
Enstitüsü' ne başvurdu. ı 978-8 2 yılları
arasında burada eğitim gördükten son
ra, "The One and The Eight 1 Bir ve
Sekiz", "Yellow Earth 1 Sarı Toprak",
"The Big Parade 1 Büyük Şamata" ve
başralünü de oynadığı "The Old Well ,
Eski Kuyu" gibi ünlü filmlerde görüntü
yönetmeni olarak görev olarak sinemo
kariyerine başladı . ilk yönetmenlik çalış·
masını l 988'de gerçekleştirdi. Kamero
çalışmaları ve yönetmenlik ürünleri ile
ulusol ve uluslarorası ödüller ald ı .
Born in 1 950 in Xi-An, Chino. He was
1 6 years old when the Cu/tura/ Revolut1
on begon and, as o young intelfectual,
he wos seni to work as o farmer, o
sheppord, and fina/Iy as an unskilled
worker in o textile factory. Meanwhile
having won prizes for his stiff phatog
raphy, he applied and enrolled in the
newfy re-opened Beiiing Film Institute in
1 978. After studying there between
1 978-82, he began his career os o
cinematographer, working on such
celebrated films as "The One and The
Eight", "Yeffow Earth ", "The Big Para
de" and "The Old Well", in which he
afso played the feading role. He made
his directoral debut in 1 988. He recei
ved national and international prizes b
his work as o cameraman and director.
FiLMLERi / FILMOGRAPHY

ı 988 Hong Gaoliong 1 Red Sorghurr

Kızıl Darı Tarlaları
ju Dou 1 Seeret Love,
Hidden Faces 1
ju Dou - Gizli Aşk, Saklı Yüzler
ı 98 l Da hong Denglong
Gaogao Guo 1
Raise the Red Lantern 1
Kırmızı Fener

ı 989

..

..

..

.

OZGURLUK VE CENNET: BEYAZPERDEDE GENÇLIK

FRANSA

FREEDOM AND PARADISE: YOUTH IN SILVER SCREEN

FRANCE

ASK
L'AMOUR
LOVE

Yönetmen/Dinıctor: Philippe Faucon Senaryo/Scnıenplay: Philippe Faucon G&ilntü
Yön./Cinernatography: Bernard Tiphine Kurgu/Editor: Christian Dior Milzik/Music: Benait
Schlosberg Oyuncular/Cast: Laurence Kertekian, Julie japhet, Nicolas Porte, Mathieu Bauer, Sylvain
Cartigny Yapımcı/Praduc:er: Humberi Balsan Yapım/Praduction Co.: Paris Classiscs Productions,
1 8, rue Montmartre, 75002 Paris, FRANCE; Phone: 40 26 56 08; Fax: 40 26 02 09 Dünya
Haldarı/Export Agent: Les Films du Volcan, 27, rue de la Butte aux Cailles, 750 1 3 Paris, FRANCE;

Phone: 45 89 80 00; Fax: 45 65 07 47
1 990 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 80'
akin Paris banliyöleri son güzel yaz günlerini, genç kızlar ve delikanlılar çelesi son özgürlük günlerini
yaşamaktadırlar. Bu g ünler boyunca delikanlılar arasındaki sonu gelmez tartışmaların tek ve geçerli
konusunu, kuşkusuz, kızlar oluşturmaktadır. Doğal olarak, kızlara göre de zorunlu tek konuşma konusu
oğlanlardan başka birşey olamaz. Martine ve Sandrine ilk aşklarının eşiğindedirler. Birbirlerinden zıt kutup
lar kadar farklı olmalarına karşın aralarında güçlü bir arkadaşlık bağı vardır. Sorunları, acı tuzakları, acıma
sız oyunlarıyla, aşkı birlikte öğrenecekler; toplumsal çevreden ve ailelerinden gelen tabuları yıkarak, kendi
cinselliklerini keşfedeceklerdir. Bu yaş, insan yaşamında, farklı kişilerle çıkıp değişik ilişkiler kurarak, kaçış
yollarının arandığı ve gelecekle ilgili beklenti hayallerinin kurulduğu bir çağdır. Gerçek aşkı ararken, yaşa
mın acımasız gerçeklerinin insanın suratında şamar gibi patladığı bir dönemdir bu . .
Karşı cinsten biriyle tanışmayı hayal ettiğiniz, ayaklarınızı yerden keseceğine inandığınız bulunmaz bir aşkın
ardına düştüğünüz, ve ne yazık ki, hemen her zaman düş kırıklığına uğradığınız o gençlik dönemiyle ilgili
bir film AŞK. Filmde, tüm karmaşa ve çelişkileriyle, g üçlü ve dokunaklı bir biçimde anlatılan aşk olgusu, bu
Paris banliyösünde büyümekte olan herkesin düşündüğü tek şeydir sanki. Film, güzelliğin özünü, güvensizlik
duygularını, hayalleri ve ilk aşkın o değerli duygularını büyük bir başarıyla yakalamış. Gençler arasındaki
aşk serüvenierindeki incinmeme çabaları, aynı zamanda bu ilişkilerdeki kayıtsızca acımasızlı k, daha önce
bu denli incelik, dürüstlük ve ayrıntıyle işlenmemişti . Gençlerin davranış biçimlerini ve kendi aralarındaki
argo dili etkili bir şekilde kullanan yönetmen Faucon'un ilk filmi AŞK bizi yitirdiğimiz gençliğe, ilk aşkın mut
lu, hüzünlü, kızgın ve coşkulu anılarına doğru duygusal bir serüvene çıkarıyor.

S

he lasf fine summer days for o quief Paris suburb. For the little gang of feenage bays and gir/s these
are their last days of freedom. For the bays, if goes withouf saying that the endless topic of discussi
ons, indeed the only acceptable one, is gir/s. And naturally, for the gir/s, the obligafory conversafion
subiecf can only be boys. Martine and Sandrine are on the threshold of firsf love. In spite of being pa/ar
oppasites, they are united by o sfrong friendship. Together they wi/1 /earn abauf love - ifs problems, ifs pain
ful fraps, ifs cruel games. And they wi/1 discover their own sexuality by breaking the taboas of their family
and social milieu. lt's the age, the moment in life when one dreams of ways out and encounters, escape
through going out and proiecfion. When one looks for true love and when one gets slapped in the face by
the harsh realifies of life. . .
L'AMOUR is abaut that age when you dream of meefing sameone of the opposife sex, when you are see
king what you imagine wi/1 be exalted momenfs of rare /ove and unfortunately, almosf always, you end up
wifh disappainfmenf. Love, in all ifs complex and contradictory incarnations, seems fo be what's on every
bady's mi nd in this smarf, fouching portraif of growing up in Parisian suburbs. lt perfectly capfures the very
essence of the beauty, the insecurifies, the dreams, and the freasured feelings of firsf love. Rarely has the
guarded vulnerability - as well as the unthinking cruelty - of youthful amorous advenfures been defai/ed wifh
such subtlety and honesty. Nuances of slang and gesture are beautifully rendered by debut director Faucon
whose L'AMOUR provides us with the perfeci oppartunity fo take o senfimental iourney back to lost youfh
and recai/ the pain, the ioy, the angsf and the exhilarafion of firsf love.
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PHILIPPE FAUCON

1 958'de Fas'ta Oujda'da doğdu
Modern Edebiyat dalında diplama
aldıktan sonra, 1 986'da "La Jeunes
se 1 Gençlik" adlı kısa !ilmin senar
yosunu yazdı ve yönetti . Diğerierin ir
yanısıra, Leos Carax'ın (Le Mauvais
Sang 1 Kötü Kan, 1 986) ve Jacque
Dem/nin (Trois Places Pour le 26 1
26'sı Için Uç Yer, 1 988) yanında
yönetmen asistanlığı yaptı. ilk filmi
AŞK' ı yazıp yönetmeden önce Mari
Jeanne Tomasi'nin "Dolce Vendetta
Tatlı Kan Davası" ( 1 988) adlı kısa li
mi nde yönetmen asistan ı olarak çalı.
lı .
1

Bom in 1 958 in Ouida, Morocco.
After receiving his degree in Moderı
Literature, he wrofe the script and
directed the short "Lojeunesse" in
1 984. He worked os on assistant
director for Leos Corox (Le Mouvois
Song, 1 986) and jacques Demy (Tr,
is Ploces Pour le 26, 1 988) among
others. He wos assistant director of
the shorf "Do/ce Vendetta " ( 1 988),
directed by Morie-jeonne Tomasi,
before he wrote the script and direc
ted his feofure film L'AMOUR.
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iSPANYA

SPAIN

BEYAZ GÜVERCiN
LA BLANCA PALOMA

THE WHITE DOVE

JUAN MINON

ı 953:ıe Madrid'de doğdu. Complu
tense Universitesi'nde siyaset ve enfor
matik bilimi eğitimi gördü. ı 976'da,
ABD'de University of Southern Cali
fornia'da sinema okudu. Birkaç kısa
film denemesinden sonra, reklam film
leri yönetti ve birkaç senaryo yazdı.

Y6nelmen/Direclor: juan Mi non Senaryo/Sa•ıplay: Manolo Matji & juan Mi non Görüntü
Y&ı./Cirwnatography: jaume Peracaula Kurgu/Editıor: jose Salcedo Müzik/Music: Louis Bague
Oyuncular/Cast: Francisco Rabal, Antonio Banderas, Emma Suarez, Mercedes Sampietro,
Sonsoles Benedieta Ycıpımc:ı/Produaır: Eduarda Campoy Ycıpım/Production Co.: Cartel P.C . ,
Xaloc P.C Dilnya Haldan/Eıcport Agent: Cartel Films, Orense 3 3 , 28020 Madrid, SPAIN; Phone:

57ı 2 ı 50; Fax: 597 07 66 Kaynak/Source: Ministerio de Cultura, Plaza del Rey ı , 2 807 ı
Madrid, SPAIN; Phone: 532 20 84; Fax: 53 ı 92 ı 2; Telex: 27286
ı 989 / 35 mm. / Renkli.Color / ı 00'

O

laylar, Bilbao şehrini sosyal ve fiziksel olarak ikiye ayıran nehrin denize kavuştuğu delianın
sol yakasında yer alan Sestao, Baracaldo ve Porıugalete bölgelerinde gelişir. Iber Yarıma
dasının güneyinden gelen göçmenlerin zorlu tarihlerinin bir bölümünü yansıtan filmin adı,
Altos Hornos de Vizeaya adlı büyük demir-çelik işletmelerinin yakınında bulunan binadan gelir. Şimdi
bir taverna olarak kullanılan bu eski flemenko sahnesi adını, Endülüs'te halkın "Beyaz Güvercin" diye
bildiği, "Our Lady of the Dew / Çiğ Azizemiz"den almıştır. Öykünün baş karakterleri Mario, Rocio
ve Domingo, tutkularını çelişkili �ir ortamın yarattığı tutarsızlıklar içinde yaşarlar. Şiddet ve hoşgörü
süzlüğün egemen olduğu Bask Ulkesi'nin rahatsız edici gerçeği, bu olanaksız aşk öyküsünün fonunu
oluşturur. .
he action takes place in Sestao, Boraco/do and Portugalete, areas on the left bank of the
estuary which socially and physically divides the city of Bilbao in two. Part of the tough his
tory of emigrants from the south of the lberian Peninsula, the title refers to premises locoted
next to A/tos Hornos de Vizcaya, a large iron and steel works. And old flamenco stage, now a
tavern, the place takes its name from Our Lady of the Dew, popularly known in Andalusia as "The
White Dove'. Mario, Rocio and Domingo, the leading characters in the drama, live their possion
within an especially conflictive framework brought about by its contradictions. The disturbing reality
of the Basque Country, marked by violence and intolerance, serves as the backdrop for this story of
an impossible love . .

T

Bom in 1 953 in Madrid. He studied
political science and information sci
ence in Complutense University. In
1 976 he studied cinematography in
University of Southern California,
USA. After a couple of short films, he
directed numerous publicity spots
and wrote several screenplays.

FilMLERi / FILMOGRAPHY

ı 977 Pieza Corta para Teatro de
Guerrilla /
Gerilla Tiyatrosu için Kısa
Bir Piyes ishorl / kısa film)
ı 978 El Azote de los Carnes
ishort / kısa film)
ı 980 Kargus
!co-director /ortak yönetmen)
ı 985 Luna de Agosto /
Ağustos Mehtabı
ı 989 La Blonca Paloma /
Beyaz Güvercin
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BULGARiSTAN

BULGARIA

BEN, KONTES
AZ, GRAFINYATA
/, THE COUNTESS

PETER POPZLATEV

Yönelmerı/Direc:tor: Peter Popzlatev Senaryo/Scı..ıplay: Raymond Wagenstein & Peter Popzlatev
Görüntü Y&ı./Cinenıatography: Emil Hristov Kurgu/Editor: Madlene Raditcheva Müzik/Music:
Georgi Genkov Oyuncular/Cast: Svetlana Yancheva, ltzhak Fintsi, Peter Popyordanov, Vulcho
Kamarashev, Katya Paskaleva Yapım/Proc:luction Co.: Boyana Studies, Pogled (Solia) Production
Un it, BULGARIA; Phones: B7 47 72, 87 66 ı ı Dünya Haldarı/Export Agent: Bulgariafilm, 96
Rakovski Street, Sofia ı 000 BULGARIA; Phones: 87 66 ı ı , 88 4 ı 88; Fax: 88 24 3 ı ; Telex:
22447 filmex bg
ı 989 1 35 mm. 1 Renkli-coler 1 ı ı 9'
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ontes" diye anılan Sibilla, ı 968'de ı 8 yaşına basmıştır. Politik karmaşa, gençli$ in isyan ı ve
cinsel devrim zamana damgasını vurmaktadır. Dünyadaki gelişmeler Bulgaristan ın başkenti
Sofya'yı da etkisi altına almıştır. Mini etekler, uzun saçlar, Beatles'ın "kokuşmuş" müzi ğ i,
kuşaklar arasındaki kapanması olanaksız lark ve diledikleri gibi yaşamak isteyen gençler. Arkadaşlarının
ve özisyancı ruhunun etkisiyle Sibilla ilk defa uyuşturucuyu dener ama yakalanaraK uzak bir köye sürülür.
Burada hayal kırıklığı ile noktalanan ilk aşk serüvenini yaşar. Tekrar başı derde giren Sibilla bir kız ısla
hevine ka patılır. Duyguları bastırılan ve kendine yabancılaştırılan Sibilla, çıl g ın oir dünyada dengesini
bulabilmek için tekrar uyuşturucu ve deliliğe sı ğ ınır. Tek çıkış yolu olarak akıl hastanesi görünmektedir
ama bir dizi trajik olay onu şiddet ve kayıtsızlıkla karşı karşıya getirir. Ve öyle bir zaman gelir ki, hayalle
rini kaybeden ı 968 kuşağının her üyesi gibi Sibilla da kendi kendine şu soruyu sorar: "Ben nereye var
dım?"
Gerçek bir öyküye dayanan, ve totaliter bir toplumda özgür bir ruhun bireyselliğini kanıtlama mücadelesi
aracılığıyla "kaybolmuş kuşağın" portresini çizen bu film yeni kuşaktan bir yönetmene ait. "Şimdi bizler
tıkanma döneminden miras kalan temasal sınırlamaları kırmayc;ı çalışıyoruz. Bu yüzden sinema şimdi her
zamandan daha fazla gerçeğin sesine gereksinim duymakta. Iç özgüdü ğ ümüzün gerçekten farkında ola
bilmek için, belki de geri dönüp geçmişte bize sunulmuş olan, ya da çok görülen olanakları gözden
geçirmek gerekebilir. . . Sibilla'nın sorunları düzene karşı koyan özgürlüksever kişilerin toplumda yer edin
me çabalarında karşılaştıkları zorlukların bir sentezidir", diyor yönetmen.

K

S

ibi/la, "The Counless ", turns 1 8 in 1 968, a time of political turmoil, youthful rebellion and sexual
revolution. World events penetrate as far as the Bulgarian capital Sofia. Miniskirts, long hair, the
"decadent" music of the Beatles: the generatian g ap becames unbridgable and yauth wish to live
as they see fit. lnfluenced by her friends and her own rebellious spiril, Sibi/la lries her firsl shot of a narco
tic drug, but she's caught and "re-located" to a remote vii/age. There she has her firsl great love affair
which ends in bitter disappoinlment. In trouble once more, Sibilla is confined to a re-education camp for
gir/s. Repressed and alienated, she resaris to drugs and madness as a way to maintain sanity in an insa
ne world. A mental clinic appears to be the only way out, bul a string of lragic situations confronts her
with violence and indifference. There comes a time when Sibi/la asks herself: 'What have 1 come to?" a queslion which may well cancem every member of the generalian who lost ils illusions, the generolian
of those who were young in 1 968 . . .
Based on a true slory; this porirai l of "/ost generalian through the struggles of a free spirit to assert her
individuality in a lotalitarian society is the work of a director from the new generation. "We are now bre
aking free of the thematic conslrainls inherited from the time of stagnation. That is why now, more than
ever ôefore, cinema needs the c/ear voice of truth. In order lo become really aware of inner freedom, it
is perhaps necessary to go back and lake a ciaser look ot ourselves and at the possibilities which we
have been offered or deprived of in the pasi. . . Sibilla's problem is a synthesis of the difficulties facing fre
edam-/aving non-conformisls who have difficulty in finding a place in society", says the director.
•
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ı 953'te doğdu. Sinema eğitimi göı
dü ve ı 978' de Paris'te Louis Lumier
Enstitüsü'nden mezun oldu. Şu anda
ı 983'ten beri belgeseller yaptığı
Ekran Televizyon Film Stüdyosu hesc
bına çalışmaktadır. Yaptğı belgesell•
den bazıları önemli ulusal ve uluslar
rası ödüller kazanmıştır. Yönettiği ilk
uzun metraj konulu film BEN, KON
TES'dir.

Bom in 1 953. He studied cinema
and gratuated from the Louis Lumierı
Institute in Paris in 1 978. At preseni
he is working for the Ekran Televisio
Film Studio, for which he has made
documentaries since 1 983. Same c
these have won imporlanl national
and international awards. AZ, GRA
FINYATA is the firsl feature film he he
directed.

ITALY

FREEDOM AND PARADISE: YOUTH IN SILVER SCREEN

HER ZAMAN MERY
MERY PER SEMPRE

MERY FOREVER

Y&ıelrnen/Diredor: lv'v::ırco Risi Senar)'o/Scı•ıplay. Sondro Petraglia & Stefano Rulli, based on the novel
"fv\ery per sempre" by Aurelio Grimaldi G6rOntO Y&ı./Onemalognıphy: lv'v::ı uro Marchetti Kurgu/Editor:
Claudio Di lv'v::ı uro Milzik/Music: Giancarlo Bigazzi Oyurıcub-/Calt: Michele Placido, Ciadie Amendola,
Alessandro Di Sonzo, Roberto lv'v::ı riano, Filippo Genzardi Ycıpımcı/Producıır: Claudio Bonivenlo
Ycıpım/Producıion Co.: Numero Uno International, Via Atanasic Kircher 20, 00 ı 97 Rame, ITALY; Phones:
06 802 887, 887 686, 802 755 DOnyo Haldarı/Eıcport Agent: lntrafilm, Via E. Manfred i, ı 5 Rame,
ITALY; Phone: 88 70 93 ı , 805 076; Fax: 06 88 70 932; Telex: 620ı 52 ıntra
ı 989 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 ı 02'

şinden yeni başanmış bir edebiyat öğretmeni olan Marea Terzi yerel suçlu çocuklar merkezindeki
görevi kabul eder. Bir bakıma okul, Dir bakıma hapishane olan bu yapı, her iki kurumun da en kötü
yönlerini bünyesinde biraraya toplamıştır. Marea burada hiç beklemediği bir gerçekle yüzyüze gelir:
çocukları, insanlık onurlarını hiçe sa yarak, tümüyle kaba kuwete dayanan kurallarla yöneten bu kurum herşe
yin ihmal edildiği bir cehennemdir. Şiddet karşıtı tutumuyle anında "yarım akıllı, yufka yürekli" damgasını
yiyen lv'v::ı rco, meslektaşlarından destek görmediği gibi, gardiyanların şiddetli direnişiyle de karşı karşıya
kalır. Suçlu çocukların bile saygısını kazanamayan M,arco, ne olursa olsun inandığı yöntemleri uygulamaya
ve çocuklara sağlıklı bir ortam sağlamaya karari ıdır. Içlerinde zeki Pietro, mı h gibi sert Notale ve ötekilerine
oranla daha masum sayılabilecek Ciadie'nun da bulunduğu "öğrenci"lerinden birkaçı diğerlerinden daha
farklıdır. Oğlanlardan gardiyanlara kadar, önüne gelenin yararlanmaya çalıştığı, ı 6 yaşındaki travesti Mery
ise herkesin soytarısıdır. Onu bir tek Marea korur; ancak Meri'nin Marea'ya aşık olmasıyla işler karışır. .
Aurelio Grimaldi'nin, Palermo'da bir islôhevinde öğretmenlik yaptığı dönemi anlatan, otobiyagrafik kitabına
dayanan bu yoğun ve çarpıcı film, canlı hümonizmiyle geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekti . Şiddete bol
miklarda yer vermesine karşın, akıllıca bir yaklaşımla sansasyonallikten kaçınan HER ZAMAN MERY sonuç
la, ahlak yönü güçlü, vahşi ve kayda değer bir film olarak çıkıyor karşımıza. Bu yürekli, ba,ğımsız yapımda
yönetmen Risi, profesyonel oyuncuların yanı sıra, kendi gerçek kişiliklerini canlandıran, profesyonel olmayan
başarılı gençlere de yer vermiş. "Sanırım bu çocuklara Dirşeyler barçluyum", diyor Risi. "Onlara bir hayal
sundum, ve bu çocukları yaşadıkları getto yaşamına terkedip gidernem artık. YapabileceQ im en iyi şey ise
onlarla bir kez daha çalışmak olacak." Yönetmen gerçekten de, bir yıl sonra aynı ekiple Ragazzi Fuori 1
Sokak Çocukları'nı çekti .
arco Terzi is o recently divorced teacher of literature who accepts o post at the local juvenile
delinquent center. One port school, one port prison, it combines the worst aspects of each. The
re Marco finds an unexpected reality: the institution is an infernal place, where everything is
neglected and the boys, accustomed completely to the law of brute force, are treated with no regarô for
their individual dignity. Ouickly dubbed o half-witted softie for his anti-vialence stance, Marea receives no
support from his colleagues and mo;or resistence from the guards. He neither gets any respect from the
delinquents, but is determined to introduce rehabilitative methods to the system. Several of his "students"
stand out from the rest, including the inte/ligeni Pietro, the tough as nails Notale and the relatively innocent
C/audio. 1 6-year-o/d Mery is o transvestite and consequently the butt of all advances from the boys and
guards o/ike. Marea defends her, but things become complicated when she fal/s in love with him . . .
Based on an autobiographical book by Aurelio Grimaldi, about his time spent as o teacher in o reform
school in Palermo, this is o tense and hard-hilling film which has appealed to large audiences with its color
ful humanism. Though it has plenty of violence, MERY PER SEMPRE wisely avoids sensationalism and the
result is moral, brutal and memorable. This courageous independent production mixes professional actors
with remarkable non-professional youngsters playing essentic/Iy themselves. "/ think 1 owe these boys somet
hing", says director Risi. "/ think 1 have given them illusions, and 1 cannot ;ust fet them go bock to their ghet
to lives. The best 1 can do is to work with them once more. " lndeed, o year later the director realised
"Ragazzi Fuori / Street Boys' with the same cast.
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MARCO RISI

ı 95 1 'de Milono'da doğdu. 1 970'te
babası, ünlü yönetmen Nelo Risi'nin
yanında asistan olarak sinema kariye
ri ne atılana değin felsefe okudu. Bir
süre babasıyla birlikte ortak senaryo
lar yazan yönetmen 1 977 yılında
"Appunti su Hollywood / Hollywood
Üzerine Notlar" adlı bir belgesel ger
çekleştirdi. 1 980'1erde uzun metraj
konulu filmler yönetmeye başladı .
Sinema kariyerinin yanısıra tiyatro
yönetmenliği de yapmıştır.

Bom in Mi/an in 1 95 1 . He studied
philosophy before taking up his cine
matic career as an assistant to his fat
her, well-known director Ne/o Risi in
1 970. He co-scripted several films
with his father during that decade,
and realized the documentary
"Appunti su Hollywood / Notes on
Hollywood" in 1 977. He began
directing full-length feature films in the
1 980's. Besides his cinematic career,
he has also directed in the theatre.

FiLMLERi / FILMOGRAPHY

1 98 3 Vado a Vivere da Solo /
1 Want to Live Alone /
Yalnız Yaşamak istiyorum
1 984 Un Ragazzo e una Ragazza/
A Boy and a Girl /
Bir Oğlan ve Bir Kız
ı 985 Colpo di Fulmine /
Love at First Sight /
Yıldırım Aşkı
1 98 7 Soldati / Soldiers / Askerler
1 989 Mery per Sempre /
Farever Mery /
Her Zaman Mery
1 990 Ragazzi Fuori / Street Boys /
Sokak Çocukları
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ATIŞ�I.Abll
CELLOVOLDE

HUNGAR'(��

THE SHOOTING GALLERY

ARPAD SOPSITS

Yönelmen/Director: Arpad Sopsits Senaryo/Screenplay: Gyula El ian & Arpad Sopsits Görüntü
Yön./Cineınatography: libor Klöpfler Kurgu/Editor: Maria Magdolan Kovacs, Marianna Miklos &
Zsuzsa Posan Müzik/Music: Loszia Melis Oyuncular/Cast: Zoltan Lengyel, judit Danyi, Lajos
Kovacs, Lili Monori, Fero Nagy Yapım/Pracluction Co.: MTV Films, Hunnia Filmstudio, Balazs Bela
Studio Dünya Haldarı/Export Agent: Cinemagyar, Hungarofilm Export Ltd . , H- ı 054 Budapest,

ı 952 yılında Macaristan'da Sze
ged'de doğdu. Medeniyet ve Kütüp
h_a necilik eğitimi gördüğü Debrecen
Universitesi'nden mezun oldu. Bir sür·
Budapeşte Üniversitesi Tıp
Fakültesi'nde Felsefe Enstitüsü'nde
çalıştıktan sonra Tiyatro ve Film
Sanatları Akademisi'ne devam ede
rek ı 980'de yönetmenlik dalında
uzmanlaştı. Dört kısa konulu film
yönettikten sonra ı 990 yılında ger
çekleştirdiği ilk uzun metraj konulu fil
mi ATlŞ ALANI Yılın En Iyi Macar Fil
mi seçilerek Gene Moskowitz ödülü
nü kazandı.

Bathori utca ı 0., HUNGARY; Phone: 36 ı ı 5 3 ı 3 ı 7; Fax: 36ı ı 53 ı 850; Telex: 225768
ı 990 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B&W) 1 87'

üçük bir kasabada yaşayan Feri adında bir genç, görünürde hiçbir neden olmaksızın babasını vurarak
öldürdükten sonra, hiçbirşey olmamışcasına yaşamını sürdürür. Bi rkaç gün sonra annesi eve dönüp
cinayetin farkına varınca, oğlanın bu eylemi gerçekleştirmesine neden olan dürtüleri anlamak için bir
psikolojik araştırma başlar. Feri'yi sorgulayan polis, yavaş yavaş parçaları biraraya getirerek bilmeceyi çözme
ye başlar. Bu arada, aile bire lerinin birbirleri hakkında bildiklerinden daha fazlasını öğrenir. Geri dönüşlerle,
oğlu bir sokak kadını y la cinse ilişkideyken, işi onun yerini almaya yeltenecek kadar ileri götürerek oğlunu sürek·
li küçük düşüren, saldırgan bir baba çıkar ortaya. Baba, birzamanlar sahip olduğu atış poligonunu yeniden kur·
mak gibi nostaljik hayallere sığınarak içinde yaşadığı bugünün acılarından kurtulmaya çalışmaktadır. Oğlan da
farkınca olmadan aynı düşleri kurmaktadır. Ancak, aralarındaki iletişimsizlik, birbirleri hakkında bilmedilileri
daha pek çok şeyin yanı sıra, bu gerçeği de onlamalarına olanak vermez . .
1 98 2 Mart' ında, Miskolc'da yaşanmış gerçek bir öyküye dayanan ATlŞ ALAN I'nın kahramanı Feri halen 1 3
yıllık cezasını çekmekte. Bu konuyla ilgili bir film yapmayı uzun zamandır düşünen yönetmen Sopsits'i bugüne
de ğ in sansür engellemiş. Geleneklerdeki değişim, eski-yeni karşıtlığı ve kuşaklararası çatışma çağrışımlarıyla,
baba kati lliği konusu, film in dayanak noktalarından birini oluşturmakta. Ancak, bir erkek çocuğunun anıları ve
an ımsamalarıyla, aile sırları ve benzerliklerinin gözler önüne serildiği bu öykünün ardında, film aynı zamanda
değişim süreci içinde bir toplumun ciddi ve mecaz yüklü anlatımıdır: Feri babasını öldürmekle özgürlüğünü elin
den almak isteyen eski rejimi öldürmekte, ancak filmin sonunda başı baş kalmasıyla ülkesinin de henüz yerine
oturmad ığı nı sezdirmekted ir. "Hangi çağda olursa olsun köhnemiş bir güç, bir baba katliamının kaçınılmaz kor
kusunu taşır Şimdilerde, benim "kargaşa yılları" diye tanımlamayı yeğle diğim bir "dışa açılma" deneyiminden
geçiyoruz" , diyor yönetmen .
e r i , o teenage bay from o smail rural town, shoots h i s father ta death without any particular motive or
reason, then carries on with his life as before. When his mather returns home from hospital several
days later and discovers the murder, o psychiatric inquest into the bay 's motives begins. Bit by bit a
peliceman interrogating Feri tries to piece together the j i g saw puzzle. He finds out more than the family mem·
bers ever knew about each other. In a series of flashbacks we see an aggressive father humiliale his son by
trying to take over when his son is having sex with a prostitute. The father was a man who evades the dreary
preseni with a nostal g ic dream of reopening the shooting gallery he once owned. The bay unwi�ingly shared
the same dream. But because of their total lock of communication, they never knew this about one another, like
nothing else indeed . .
CELLÖVÖLDE i s based on a true story which unfolded i n March 1 98 2 i n Miskolc and Feri i s currently serving
his 1 3-year prison sentence. Director Sopsits had long wanted to base a feature film on the idea, but censors·
hip preventecl him. The subject of patricide is clearly one of the supparts of this film, carrying connotations of
struggling generations, of change in the face of tradition, of the new versus old. But behind the sobering tale of
the discovery of family similarities and secrets from a boy's memories and recollections, this film is also a subtle
metaphor for o society in transition. The thoughtful Feri, by shooting his father, kilis the old regime demanding
his freedom, yet, by running wild at the end, suggests his country is wanderin � too. "A decrepit power of any
age is typically terrified of patricide. Now, we are experiencing the years of ' opening up", which 1 prefer to
call "the years of chaos", says the di rector.
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MACARiSTAN
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Born in Szeged, Hungary in 1 952.
He graduated from Debrecen Univer
sily where he studied Cu/tura/ Studie�
and Library Science. He worked af
the Philosophy Institute in the Medica
Faculty of Budapest University and
subsequently attended the Academy
of Theafre and Film Aris, receiving hi
degree in directian in 1 980. After
directing four short features, in 1 990
he reolized CELLÖVÖLDE, his firsf
fu/1-/ength feafure film, which won the
Gene Moskowifz prize os the best
Hungorion film of the year.
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FRENCH CANCAN
JEAN RENOIR

Y&ıeıınen/Direc:lor: Jean Renoir Senaryo/Sa-ıplay: Andre-Paul Antoine & Jean Renoir G&ilnKl
Yön./Cinematıography: Michel Kelber Kurgu/Eclitor: Boris Lewyn Milzik/Music: George Van Parys
Oyuncular/Cast: Jean Go bin, Françoise Arnoul, Maria Felix, Dora Doll, Michel Piccoli
Ycıpımc:ı/Pıoducer: Louis Wipf Ycıpım/Production Co.: Franco London Film, Jolly Film, Teledis; l l
avenue Victor Hugo 75 1 1 6 Paris, FRANCE, Phone: 45 O 1 89 55 Kaynak/Source: Minisiere des
Affaires Etrangeres F rançais, Bureau du Cinema, Paris FRANCE
1 954 1 35 mm. 1 Renkli-colar 1 1 05'

gzotik bir gösteri yıldızı olan Güzel Abbesse, 1 880'1erde Paris'in gözde gece kulüplerinden
birinde dansetmektedir. Gösterisi biten Güzel Abbese, sevgilisi ve kulübün emprezaryosu Dang
lard'ı, ve aralarında Danglard'a mali destek sağlayan Baran Walter'in de bulunduğu bir grup
arkadaşını, Paris'in daha fakir bir semtindeki The White Queen adlı dans kulübüne gitmeye razı eder.
Burada, çamaşırcılık yapan ve amatör olarak dans eden Nini'yi keşfeden Danglard, Güzel
Abbesse'le ettiği dansla Boran Walter'in kıskançlığa kapılmasına neden olur. Ertesi sabah Danglard
alacaklılarının hücumuna uğrar. Ona olan kırgınlığı nedeniyle Baran Walther, kulübün açık kalabilmesi
için sağladığı parayı ve borçları karşılamayı reddeder. Ancak, çok geçmeden yaptığından pişmanlık
duyan Baran, Nini'nin yıldı;ı:ı olacağı yeni bir müzikholün, Moulin Rouge'un, yapımı için gerekli para
yı sağlamayı taahhüt eder. Daha sonra, Güzel Abbesse'in kıskançlığına karşı koyamayan Boran verdi
ği sözden cayarsa da, Nini'ye umutsuzca aşık olan bir Bolkan prensi yeni kulübün yapımında yardım
cı olur. Artık mutluluk içinde Danglard'a aşık olan Nini açılış için prova yapmaktadır. Ancak daha ilk
gece, Danglard'ın artık yeni keşfi bir şarkıcıyle ilgilendiğini farkeder. Gösteriyi sürdürmek istemeyen
Nini ve Danglard tartışırlar. Bu tartışmada Danglard ona, her ikisinde birden mutlu olma şansı olmadı
ğına inandığından, aşk ve gösteri dünyası arasında bir seçim yapması gerektiğini söyler. . .

E

n exotic entertainer, La Bel/e Abbesse, is daneing in o fashionable nightclub in Paris in the
1 8805. Her aci over, La Bel/e Abbesse persuades Donglard, the club's impresario and her
/over, and some of her friends including Baran Walter, Donglard's financial backer, to go to
o dance hall cal/ed The White Queen in o poorer part of Paris. Donglard there discovers Nini, o
laundry gir/ and talented amaleur dancer, and arouses the iealousy of Baran Walter by the way he
dances with La Bel/e Abbesse. Next morning, Donglard awakes to find his creditors cal/ing for him.
Out of pique, Baran Walter has refused to meet the debts he ha� acquired in the running of the
nightclub. Bul the Baron re/enis soon and even agrees to finance the building of o new music-ha/1,
the Moulin Rouge, where Nini wi/1 sfor. La Bel/e Abbesse's iealousy later causes him to withdraw his
supporl, bul o Balkan prince who is desperately in love with Nini offers his help. Nini, now happily
in love with Danglard, rehearses for the opening, bul on the firsf night she discovers that he is now
inferested in o newer discovery, o singer. She refuses to go on, bul Donglard argues that she has to
choose between the theatre and love as she is unlikely to achieve happiness in bath . . .
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1 894'de Paris'te doğdu. Ünlü izle
nimci ressam Auguste Renoir'ın ikinı
oğludur. Felsefe ve Matematik eğitiı
g ördükten sonra, 1. Dünya Savaşı'n
katıldı. Bobasının ölümü üzerine
miras kalçın pa rayla kendi film şirke
ni kurdu. lik filmini 1 924'de yönetti
Yaptığı kaliteli filmlerle, dünya ve
Fransız sinemasının en önemli isimlE
rinden biri olarak değerlendirildi.
Otobiyagrafisini, filmlerinin savaş y
ları ertesindeki konumunu sağlamla:
ran övücü yargıların sahibi "Yeni Dı
ga"nın genç yönetmenlerine ithal e
1 979 yılında öldü.

Bom in 1 894 in Paris. He is the
second son of the great impression
pointer Augusle Renoir. After comp l
ting his studies in philosophy and
mathematics he faug ht in WW 1 F
lawing his father's death, with the
money he inherited he sets up his
own production company. He dire<
ted his firsf film in 1 924. Author of
several films of quality, he is gene
ra/Iy acknowledged as one of the
supreme figures in French and worl
cinema. He dedicated his autobioc
raphy to the young filmmakers of tii
"Nouvelle Vague" whose apprecia
on of his work helped to confirm hi.
postwar standing. He died in 1 97
.

ÖNEMLi FiLMLERi
SELKTM FllMOGRAPHY

1 924 La Fiile de I'Eau 1 Su Kızı
1 932 Boudu Sauve des Eaux 1
Sulardan Kurtarılan Boudu
1 935 Le Crime de Mr. Lange 1
Bay Lange'ın Cinayeti
1 936 Une Partie de Campagne 1
Bir Kır Eğlencesi
1 937 La Grande lllusion 1
Harp Esirleri - Büyük Aldan
1 939 La Regle du Jeu 1
Oyunun Kuralı
1 950 The River 1
Rüya Gibi Geçti - Nehir
1 952 Le Carosse d'Or 1
Altın Araba
1 954 French Cancan
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LOLA MONTES

FRANCE-GERMAN�� �i�

MAX OPHULS

Yönelmen/Dinıclıor: Max Ophüls Senaryo/Sa-�� Jacques Notonson, Annette Wademant &

Max Ophüls, from the novel "La Vie Extraordinaire de Lola Montes" by Cecil St. Laurent G&üntü
Yön./Cineınatıography: Christian Matres Kurgu/Editor: Modeleine Gug MOzik/Music: Geoges
Auric Oyuncular/Cast: Martine Carol, Peter Ustinov, Ivan Desny, Anton Walbrook, Will Quadflieg
Yapımc:ı/Producer: Albert Caraco Yapım/Production Co.: Gammo-Films, Florida Films (Paris), Oska
Films (Munich); Les Films de la Pleiade ı 7, rue Mesnil 750 ı 6 Paris, FRANCE; Phone: 47 04 26
20 Kaynak/Sourc:e: Minisıere des Allaires Etrangeres Français, Bureau du Cinema, Paris FRANCE
ı 955 1 35 mm. 1 Renkli-Sinemaskop (Color·Cinemascope) 1 ı ı O'
ew Orleans'ıa bir sirkin sunucusu, gösteri programının bir kafeste tutulan yıldızını takdim eder: gel
miş geçmiş en büyük skandallar kraliçesi Lola Montes . Çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu izleyici
lere onun vahşi bir hayvan olduğunu söyleyerek, kalpleri kıran, intiharlma ve nice servetin kaybına
neden olan ve Avrupa'da bir çok güçlü adamın sevgilisi olmuş bu yarolığı, tüm sirk hayvanları arasında rası
ladığı en tehlikeli yırtıcı hayvan olarak tanıtır. Daha sonra besteci . Liszt'le yaşadığı kısa gönül macerasından
başlayarak, daha gerilere, Lola Monles'in, daha doğrusu ı 8 1 8 Irianda doğumlu Maria Dalares Eliza
Rosanna Gilberı'in genç kızlık yıllarına dönerek, tüm Avrupa'da "lspanyol dansçıst" olarak dolaştığ ı ve şöh
rete ulaştığı yılların öyküsünü anlatır. Mantes l 848'de Münih'e geldiğ inde Bavaria Kralı Ludwig, bunakça
aşktyle onu yüceltmiş ve prensliğin neredeyse tek ve mutlak hakimi kılmıştır. . .
Yönetmen Ophüls'ün tümüyle g erçekiere dayanmayan filmi, bu tür bir tema için oldukça alıştlmamış bir
biçimde çekilmiştir: filmde açık bir erotizmden kaçıntlmış, neredeyse düşsel bir portre pastel tonlarda çizil
miş, ve kronolojik bir sıra gözelmeyen, ağırdan alınmış görüntülerde yalnızca kahramanın antlarının iç man
tığına bağlı kalınmıştır. LOLA MONTES geniş ekranı ve renkleri çarpıcı bir biçimde kullanan bir uslup ustası
nın elinden çıkan, zengin, san derece güzel çizilmiş ve görünıülenmiş bir yapıttır. Taraftarları filmi ikinci bir
"Yurttaş Kane" olarak nitelendirirken, karşı çıkanlar bunu yapmacıklı, post-ekspresyonisi bir destan olarak
gördüler. Bu çelişki, diğerlerinin yanı sıra, Jean Cocteau, Jacques Becker, Jacques Tati ve Roberto Rossellini
·gibi isimlerin de imzaladığt ve filmi yenilikçi bir yapti olarak lanımiayan garip bir belgenin hazırlanmasına
da yol açtı. Böylece LOLA MONTES "Cahiers du Cinema" çevresinde toplanan eleştirmenler ve filmciler
arasında en çok beğenilen filmlerden biri oldu. Daha sonra Ophüls'ün başyapıtı olarak alkışianan LOLA
MONTES, şimdi sinema düşkünleri arasında çok ünlü bir kült film olarak antlmaktadır.

N

T

he ringmaster for o circus in New Orleans introduces his sfor oction, confined in o cage: Lo/o
Montes, the most scondaleous woman in the world. He tel/s the predominontly ma/e audience that
she is o wild onimol, o beost more dongerous than ony other found in the circus 's menogerie, who
has broken heorts, coused suicides and losses of fortune, and wos /over to many of the most powerful men
in Europe. He then tel/s them her story, beginning with her brief affoir with the composer Liszt, and then
going bock in time to when she wos o teen-oger.. . Lo/o Montes, or rather Maria Dolores Eliza Rosanno
Gilbert, wos bom in 1 8 1 8 in /re/and and acquired fome during her trovels all over Europe os o "Spanish
doncer". When in 1 84 8 she orrived in Munich, the senile love of King Ludwig of Bavoria elevated her to
the pasifian of on almost-obsolute-ruler of the principolity. . .
Director Ophüls' film is not in complete agreement with octual facts and is made in o most unusuol WO)I for
o theme of this kind: eschewing explicif eroticism, in o near-dreomlike portraif drown with deep hues of
pastel, and using o non-chronological order of unhasty scenes, subordinated only to to the inner log ic of
the heroine's memories. LOLA MONTES is o rich, beautifully designed, scored, and photogrophed work by
o moster stylist who made brilliant use of cinemoscope and co/or. The film 's odherents considered it anather
"Citizen Kone", while its opponents sow it as o monnered, post-expressianisi epic. This controversy resulred
in o curious wriffen certificote of the film 's avant-garde charocter signed by jean Cocteou, jacques Becker,
jacques Tati and Roberto Rossellini, among others, and LOLA MONTES became one of the the films greotly
revered in the circle of critics and film-makers gathered araund the journal "Cahiers du Cinemo". Loter hoi
led os Ophüls ' mosterpiece, LOLA MONTES is now o very fomous cult film among cineostes.

ı 902'de Sarrebrück'te doğdu.
Gazeteci , oyuncu ve yönetmen ola
rak Viyona'da, Breslau'da ve
Berlin'de çeşitli tiyatrolarda çalıştı.
Şan ve şöhret dolu sinema kariyeri
25 yıllık bir dönemi kapsar. Hitler'in
ortaya çıkışıyla Almanya doğumlu bir
Yahudi olarak kaçmak zorunda kaldı
ğı Viyana'da, ve daha sonra
ltalya'da, Fransa'da, Hollywood'da
(Kırki ı yıllarda dört film) ve yine, Eliili
yıllarda gerçekleştirdiği dört yapıtic
olağanüstü eleştiriler aldığı Fransa'da
filmler yaptı . ı 957'de Hamburg'da
öldü.
Born i n Sorrebrück i n 1 902. H e wor
ked os journalisi, actor and director
in different theaires in Vienna, Bres
lau and Berlin. His illustrious cinema
career spanned 25 years. He made
films in Vienna {from where he, a
German-bom jew, fled with the rise
of Hitler) and later in ltaly, France,
Hollywood (where he made four films
in the Forties), and France again,
where in the Fifties he made four
films that have received critica/ accla
im. He died in Hamburg in 1 957.

ÖNEMLi FilMLERi /
SELECTIVE FILMOGRAPHY

ı 93 3 Liebelei
ı 948 Letter from an Unknown
Women 1
Meçhul Bir Kadından Mektup
ı 950 La Ronde 1 Halka
ı 952 Le Plaisir 1 The Pleasure 1
Zevk
ı 953 Moda me de . . . 1
The E ar ri n gs of
Medome de . . . 1
Madam'ın Küpeleri
ı 955 Lola Mantes
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YAKISIKLI SERGE
LE BEAU SERGE

Yönetmen/Director: Claude Chabrol Senaryo/Sc:r...1play: Claude Chabrol G&ilntO Yan./
Cirıemalagraphy: Henri Decae Kurgu/Editor: jacques Go iliard MOzik/Music: Em ile Delpierre
Oyuııc:ulc:ır/Cast: Gerard Blain, jean-Ciaude Brialy, Bemadette Lalont, Michele Meritz, Claude
Cerval Yapımc:ı/Produaır: Claude Chabrol Yapım/Producıion Co.: AjYM Films, CGCF, Artedis 44
rue du Colisee 75008 Paris FRANCE, Phone: 42 56 22 75 Kaynak/Soun:e: Le Minisiere des
Allaires Etrangeres Français, Le Bureau du Cinema Paris FRANCE
1 958 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B&W) 1 99'

erem hastalığının nekahat döneminde, aydın François uzun bir ayrılıktan sonra köyüne döner. Yete
nekli çocukluk arkadaşı Serge, köyden ayrılorak okumak istediği halde hamile bıraktığı Yvonne'la
evlenmek zorunda kalmıştır. Karısının, doğumdan sonra ölen zeka özürlü bir çocuk doğurmasının
ardından umutsuz bir alkoliğe dönüşmüştür. Yvonne şimdi yeni bir bebek beklemektedir, ancak Serge aynı
şeyleri bir kez daha yaşayoco$ ı korkusu içindedir. Arkadaşını bu durumdon kurtarmak isteyen François, tüm
bunların nedeni olarak Yvonne u görmekte, ve Serge'in ondan ayrılması gerekti ğ ine inanmoktodır. Bu ara·
da, kendisi de Yvonne'un çekici Kızkordeşi Marie ile ilişkiye girer. Marie, yarı deli bir serseri tarafındon
iğfal edildiğinde, Fronçois do kısmen suçludur. Sonunda François, durumu yanlış değerlendirdiğini, olaylara
müdahale etme çabalarının yararsız olduğunu, ve yönlendirmelerinin tartışılabilir olduğunu anlayacaktır. . .
"Cahiers d u Cinema" ile özdeşleşmiş aydınlardan biri olon yönetmen Claude Chabrol olağanüstü bir ceso·
ret örneği göstererek ilk uzun metraj filmini Fransız sinema endüstrisi dışında gerçekleştirmiştiL Filmin çekimi n·
de, ilk karısına miras kalan 37 milyon eski Fransız frangı kaynak olarak kullanıldığındon, yönetmen son
derece özgür bir çalışma gerçekleştirme olanağını bulmuştur. "Yeni Dalga" akımının öncü tilmi sayılan YAKı
ŞlKLI SERGE'in daha ilk karesi, Chabrol'un olağanüstü yönetmenlik yeteneğini ortaya koyar. Film çoğu eski
profesyonel i utandıracak bir teknik yetenek sergiler. Anlatım kamero hareketinin esnekliğine ve hızlı k:urgulo·
maya dayandığı halde görüntüler son derece yalındır. Film gösterime girdiğinde, salt oiçimsel açıdon değil,
içerik açısından da yeni bir sinema döneminin açıldığının mü/'decisi olarak görülmüştür. Ama daha
1 962'de Chabrol'un YAKIŞIKLI SERGE'i, içerdiği Hıristiyanlık o ilgili göndermeler ve "içerdiği bol miktardaki
aptalca sembolizm" nedeniyle "dayanılmaz" bulduğunu açıklaması son derece ilginçtir.

V

ronçois, an inte/leetual recavering from tuberculosis, returns to his native viiiage after many years '
absence. His talented childhood friend Serge, who had wanted to go away to study, was forced to
marry Yvonne he made pregnant. He has become a hopeless drunk after she gave birth to a mon·
goloid child which died. Yvonne is expecting anather baby and Serge fears that the same can happen
again. Anxious to save his friend, François resofves that Serge's pligfıt is caused by Yvonne and that he
must feave her. He himseff becomes involved with Yvonne's aliractive sister Morie. lt is partly the fault of
François when Marie is raped by a haff-crazy vagrant. Fina/Iy François begins to realize that his iudgment
of the situation was wrong, his attempts to intervene usefess and his motivation questionable . . .
Director Chabrol, one of the intellectuafs associated with 'Cahiers du Cinema', had the unprecedented
courage to make his first feature film outside the French film industry. lt was financed with the 37 million old
francs inherited by his first wife and he thus had complete independence. Chabrof's extraordinary film
making talent is evident right in the first sequence of LE BEAU SERGE, which has been genera/Iy hailed as
the film which initiated the "Nouvelle Vague". lt testified to a technicaf ski// which puts to shame many a
seasoned professionaf. The narrative relies for elasticity on the camera mavement and the fast editing, yet
the images are simple. On its refease, it was felt that the picture really marked the beginning of a new cine
ma; not only because of its style, but o/so because of the subiect. lt is interesting that as soan afterwards as
1 962, Chabrof deseribed LE BEAU SERGE as "unbearabfe" because of the film 's Christian references and
its "overloading with idiotic symbalism'.

F
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CLAUDE CHABROL

1 930'do Paris'te doğdu. Çocukluk yı
rındo sinemaya ve dedektif romanlanı
ilgi duydu. Yüksek öğrenimine Paris Ü
versitesi'nde başladı ve Fransız sinem
çevresine girerek Godord, Trullout,
Bozin ve Rohmer'le tonıştı. Mezun
oldukton sonra basın kuruluşu Fax'da
çalıştı ve 'Cohiers du Cinemo" ile işb
ğine girdi. ilk filmini 1 957'de gerçeki
!irdi. "Yokışıklı Serge', daha sonra ·y.
Dalga" diye tanımlanan akımın ilk filrr
dir. Senaryolarının çoğunu kendisi ya:
ya da yazımiarına katkıda bulundu.
Bugüne kadar 45 konulu film yönetti.
Bom in 1 930 in Paris. As a child he
feft attracted towards cinema and
detective stories. Later on he went to
study at the University of Paris and
began his contacts with the French ciı
ma environment meeting with Gadare
Truffaut, Bazin and Rohmer. After obtc
ning his university degree, he worked
for "Fox" (press office} and collabara·
ted with "Cahiers du Cinema'. His fir
film was produced in 1 957. "Le beaı
Serge" is the first among the fifms Iate
defined as "Nouvelle Vague". He hm
written or callabarated on most of his
fifms scripts. He has directed 45 featL
films.

ÖNEMLi FiLMLERi /
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1 959
1 960
1 967
1 968
1 969
1 974
1 978
1 980
1 983
1 984
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Le beau Serge 1 Yakışıklı Serg
Les cousins / Kuzenler
Les bonnes femmes/iyi Kodınlc
Les biches / Ceylanlar
La femme infidele/Vefasız Kod
La boucher 1 Kosap
Les innocents aux mains soles ,
Kirli Elli Masumlar
Violette Noziere
Le chevol d'orgueil 1 Kibirli At
Le song des outres 1
Başkalarının Kanı
Poulet au vinoigre 1 Sirkeli Pili�
Masques 1 Maskeler
Le eri du hibou 1 Baykuş Çığlı!
Une offoire de femmes 1
Bir Kadın Meselesi
Madome Bavary
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DARBE
LES QUATRE CENTS COUPS

400

THE 400 BLOWS

Y&ıeımerı/Dinıc:tor: François Truffaut Senaryo/Scı•ıplay: François Truffaut, with dialogue by
Mareel Moussy, based on o story by François Truffaut GörOntO Y&ı./Cinematography: Henri Decae
Kurgu/Editor: Marie-Josephe Yoyotte MOzik/Music: Jean Constantin Oyuncular/Cast: Jean-Pierre
leaud, Claire Maurier, Albert Remy, Guy Decomble, Patrick Auffray Yapımc:ı/Producer: Georges
Charlot & François Truffaut Yapım/Producıion Co.: les Films du Carrosse; 5, rue Robert Estienne
75008 Paris FRANCE, Phone: 42 56 1 2 73; SEDIF Kaynak/Source: Minisiere des Alla i res
Etrangeres Français, Bureau du Cinema, Paris FRANCE
1 959 1 35

O

mm. / Siyah - Beyaz IB&W) / 94'

rta sınıftan bir ailenin oğlu olan 1 3 yaşındaki Antcine Doinel, Paris'i n kasverli iç varoşlarından
birinde, küçük bir aparlman dairesi nde, annesi ve üveybabasıyla birlikte yaşamaktadır. Karısının
baskısı altında, zayıf kişilikli bir kılıbık olan üvey babanın tek merakı arabalardır. Annenin bir de
sevgilisi vardır. Anne ve üvey baba sık sık kavga ederler. Ama, Antcine'ın evdeki yaşamı .tümüyle mutsuz
sayılmaz. Okulda öğretmenler, eski püskü sınıfla, modası geçmiş cezalar vermektedirler. Ozgür ve içten bir
kişiliği olan Antcine ne çok parlak ne de durgun zekölı bir çocuktur. Ancak, yaşamın zenginliklerine karşı
olağanüstü bir duyarlılığı olan Antcine'ın başı belöden kurtulmarnokta ve kendisini yalnızca arkadaşı Rene
desteklemektedir. Günün birinde, bir bürodan çaldıkları daktiloyu saımayı başaramayon iki çocuk, onu tam
yerine geri iade edeceklerken yakalanırlar. Antoine, küçük suçluların gönderildiği bir kuruma yollan ır. . .
Hümanizm, her zaman, Truffaut'nun ilgi alanının merkezini oluşturmuştur. 400 DARBE yaşamın onüçüncü yılı
nın anlatıldığı dokunaklı ve duyarlı bir öykü, halil mizahi ve son derece kişisel bir biçimde, saf idealleri ve
düşleriyle ergenlik dönemini anlatan lirik bir belgedir. Bu ilk uzun metraj filminde Truffaut, büyük ölçüde, ken
di ergenlik dönemi deneyimlerine yasianıyor ve zihnini sürekli meşgul edecek önemli konulardan birini,
çocuklara karşı duyduğu ilgi ve alakayı dile getiriyordu. Filmi için yönetmen, "Çocukların dünyasına büyük
Ierin dünyasından daha yakınım. Anne ve bcibalar için bilinmezliğini koruyan yaşamın bu belirli dönemini,
elden geldiğince gerçeği yansıtacak biçimde incelemeye karar verdim", demişti. Çocukluk döneminin bugü
ne değin sinemaya yansılılan en dokunaklı ve aydınlotıcı örneğ i kabul edilen film, "Yeni Dalga"yı da büyük
ölçüde etkilemişti. 400 DARBE, daha sonra, filmdeki hayali kahramonla birlikte büyüyen Jean-Pierre
Leaud'un canlandırdığı , yeni Antcine Doinel serüvenlerini anlatan filmierin çekilmesine yol açmıştı .
3-yeor-o/d Antcine Doinel, the son of middle class parents, lives in o cramped apartment in a g/um
inner Paris suburb with his mather and stepfather. The stepfather is weak and henpecked by his
wife; his only interest is in cars. The mather has o /over. The parenis often quarrel. Bul on the who/e
Antoine's home life is not exceptionally unhappy. At school, teachers administer old-f
ashioned punishments
in the old classroom. Free and spantaneaus, neither brilliant nor du/1-witted, but acutely sensitive to the rich
ness of /iving, Antoine gets into a series of serapes in which he is supparted only by his friend Rene. One
day the boys steal o typewriter from an office, find it impassib/e to sel/ and are caught as they try to retum
it. Antoine is seni to an institution for ;uvenile delinquents . . .
Humonism has always been at the center of Truffaut's interests, and LES 400 COUPS is o tender and sensi
tive chronicle of the thirteenth year of life, o lyrical document of adolescence with its noivete, ideals and
dreams - gently humorous and very personal. In his first feature film, Truffaut was c/early drawing on the
experiences of his own adolescence, and was giving expressian to one of his principal preoccupations, his
core and cancem for children. He said: "/ om more lamilior with the world of children than with the world
of adults. 1 decided to [Jive o study of this particu/ar period in life, as faithfully as fJOSSible, because it is not
well known to parents. One of the most touching and understanding partrayals of childhood in the cinema
and a work of considerable influence in "Nouvelle Vague", LES 400 COUPS has later /ed to o who/e seri
es of fi/ms about further adventures of Antoine Doine/, )ean-Pierre Leaud enacting various stages in the life
of this fictional character while he, the actor, grows up.

ı

FRANÇOIS TRUFFAUT

1 932'de Paris'te doğdu. Gençlik yılları
nın bir bölümünü, islöhevine kopatılmok,
askerden kaçmak ve çeşirli cezaevlerinde
yotmoklo �eçirdi. Sinema tutkusu Fransız
Sinematek inde gelişti. 1 953'ten başlo
xarok, sekiz yıl 5oyunco Cohiers du
Cinerne'da yazan Truffout, derginin en
sivri kalemli yazarlarındon biri olarak ün
kazandı. Birkaç kısa metraj filmden sonra
gerçekleştirdiği ilk uzun metraj·lilmi 400
QARBE ile Cannes'da En Iyi Yönetmen
Odülünü kozonarak hem kendi adını,
hem de sinema kariyerini n ilk dönemiyle
yakındon bağlı olduğu ve o zamonlar
henüz gelişmekte olon "Yeni Dolgo"yı
tonıtmış oldu. Daha sonraki çalışmalarıy
la, pek çok sinemacının umutsuzca yoko
lamoya çalıştığı, kirle sinemosının kabul
edilen yapısı içinde seçkin ve kişisel bir
üslübu yaratabilmiştir. Biri Oscar olmak
üzere sayısız ödül ün sahibi olon yönet
men, 1 984 yılında yeteneklerinin doru
ğundoyken konserden öldü.
Bom in 1 932 in Paris. His early life inc
luded o spell in o reformatory, desertian
from militery service, and consequent
time in various prisons. He nurtured his
passian for cinema in Cinematheque
Française. From 1 953, for eight years,
he wrote for "Cahiers " and earned the
reputation of wielding its most acid pen.
Fallawing several short films, his first fea
ture film, LES 400 COUPS, won the pri
ze for Best Directian at Cannes and
established a reputation for Truffaut and
the emerging "Nouvelle Vague" with
which his early career was associated.
He has achieved in his later work what
many film-makers seek in vain, a disticti
ve personal expressian within the accep
e
tdf
ormutae of mass cinema. Recipient
of several awards, including an Oscar,
he died of cancer in 1 984 at the height
of his pawers.

ÖNEMLi FiıMu:Ri 1

SE1KJM RUtfOGRAPHY
1 959 Les 400 Coups /
The 400 Blows / 400 Darbe
1 96 1 jules et Jim / Jules and Jim /
jules ve Jim
1 968 Boisers Voles 1 Stolen Kisses
Çalınmış Opücükler
1 973 Lo Nuit Americoine/Doy for Night
Amerikan Gecesi
1 975 l'Histoire D'Adele H. 1
The Story of A9ele H. 1
Adele H.' nin Oyküsü
1 980 Le Dernier Metro / The Lost Metro
Son Metro
1 983 Vivement Dimanche! /
--Neşeli Pazar

1 79

"CAHIERS DU CINEMA"NIN 40 YILI

FRANSA

40 YEARS OF "CAHIERS DU CINEMA "

FRANCEt.i.J

•

SERSERI A I KLAR
A BOUT D SOUFFLE
BREATHLESS

Y&ıeımen/Direc:tor: jean-Luc Godard Senaryo/Scnıenplay: jean-Luc Godard, based on a story
idea by François Truffaut G&üntü Y&ı./Cinematıography: Raoul Coutard Kurgu/Editor: Cecile
Decugis & Li la Herman Müzik/Music: Martial Solal Oyuncular/Cast: jean-Paul Belmondo, jean
Seberg, Daniel Boulanger, jean-Pierre Melville, Liliane Robin Yapımc:ı/Produc:er: Georges de
Beauregard Yapım/Productiorı Co.: Societe Nouvelle de Cinema; Bella Productions; ı O, rue de
Chaillot 750 ı 6 Paris, FRANCE, Phone: 47 20 56 46 Kaynak/Source: Minisiere des Aifaires
Etrangeres Français, Bureau du Cinema, Paris FRANCE
ı 959 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz IB&W) 1 90'

ichel Poiccard, Humphrey Bagart'ın filmlerde oynadığı gangsterler gibi olmaya özenen basit bir
hırsızdır. Marsilyo'da rastgele bir araba çalar ve kuzeye, Paris'e doğru kirişi kırar. Peşindeki polis
lerden birini, arabanın torpido gözünde bulduğu bir tabanca ile öldürür. Arabayı biryerlerde
bırakır ve beşparasız Paris' e varır. Eski bir sevgilisinden biraz para çaldıktan sonra Patricia ile buluşur. Patri
cia boş vakitlerinde New York Herald Tribune satan, Amerikalı bir öğrencidir. Michel, ardındaki palisieri
metroda kolayca atlatır. Patricia dairesine döndüğ ünde Michel'i yatağında onu bekler bulur. Sevişider ve
genç kız Michel'e hamile olduğunu söyler. Çevrelerindeki polis çemberi hızla daralmaktadır. . .
Gadard SERSERi AŞlKlAR ile "Yeni Dalga" terimine bir tanım kazandırmış ve genç arkadaşlarına izleyecek
leri yolu göstermişti. Bu yapıt, içerdiği tüm özgün ve önemli teknik özelliklerle, birçok bakımdan bu akımın
en tesirli filmi olmuştur. Gadard'ın "Cahiers du Cinema"ya açıkladığı gibi, "SERSERI AŞlKlAR içinde herşe
yin mümkün olduğu türden bir filmdi ve tek hedefi de buydu. Kişilerin yapabildiği her şey bu filme katılabilir·
di." Yönetim, senaryo ve kurgu Godard'a ait olmasına karşın, film gerçekte François Truffaut'nun özg ün bir
fikri üzerine oluşturulmuş ve sanat danışmanlığını da Claude Chabrol üstlenmişti. Filmi n tümü Paris sokakla
rında, kofelerinde ve otel odalarında çekilmişti. Ek ışıklandırma, kamera sehpası, vinç, tekerlekli ve raylı
kamera kullanımından olanaklar elverdiğ ince kaçınılmış, hareketli kamera çekimleri elle yapılmış ve kamera
ile izleme ise, bir kameramanın tekerlekli sandalye üzerinde yaptığı çekimlerle kotarılmıştı. Jean
Cocteau'nun "bir başyapıt" olarak tanımladığ ı bu filmi, kuşkusuz varoluşcu bakış açısından etkilenen Jean
Paul Sartre, "olağanüstü bir zafer" olarak göklere çıkarmıştı.
ichel Poiccard is a petty crook who wonfs fo be /ike the gongsfers Humphrey Bagort ployed in

M

M

the movies. He cosuo//y stea/s o cor in Marseilles and roors north for Paris. Pursued by the po/i
ce, he finds o gun in the glove comporfmenf of the cor and shoots one of them. He leaves the
orrives in Paris penniless. After stealing same money from on ex-girlfriend, he mokes o dare wifh
Pofricio, on American sfudenf who sel/s New York Herold Tribunes. The po/ice offempf fo follow Michel, buf
are shaken off in the metro. Pafricia refurns fo her fiat fo find Michel in her bed. They moke love and the
young gir/ tel/s him she is pregnanf. The po/ice net quickly fightens . . .
With the re/eose of A BOUT DE SOUFFLE Gadord gove definifion fo the ferm "Lo Nouvelle Vogue", ope
ning ol/ poths for his confemporories fo explore. If wos in mony woys the most influenfiol Film of the move
menf, confoining virfuolly every mojor and originol fechnicol chorocferisfic of if. As Gadord has to/d "Cohi
ers du Cinema": "A BOUT DE SOUFFLE was the sarf of Film where anything goes: that wos whof if was all
about. Anything peaple did could be infegrared in the film. " Although Gadard direcfed, scripted and edi
ted the Film, if was bosed on an original idea by François Truffauf, and Cloude Chabrol was arfisfic super
visor. The film was shof enlirely on locafion in the sfreefs, cafes, and hotel rooms of Paris. Wherever possib
le, additional lighting, use of fripods, crones, dollies, and rails was avoided; maving comera shots were
hand-held, and frocking was accomplished by seating o camereman in o wheelchair. Establishing shots
were eliminared in favour of jump-cuffing. jean Cocfeau cal/ed if "o masferpiece", and jean Paul Sorfre,
undoubtedly excited by the film 's exisfenfialisf viewpoint, hailed if as "an extraordinory friumph".
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JEAN-LUC GODARD

.ı 930'da Paris'te doğdu. Daha son
lsviçre vatandaşlığına geçti . Sinemc
ile ilk ilişkisi ı 950 yılında, kısa met
roj filmlerde rol almasıyla başladı.
ı 952 yılında ilk makalelerini "Cahi
!!fS du Cinema"da yazmaya başlac
Ilk konulu filmi, "A baut de souffle 1
Serseri Aşıklar"ı, "Yeni Dalga" akım
nın ortaya çıkış yılı olan ı 959'da
gerçekleştirdi. O günden bu yana :
konulu film yaptı . "Yeni Dalga" nın e
verimli ve stil yönünden en radikal
yönetmeni sayılan Gadard son otuı
yıldır sinemayı "düşünen insanın
sanatı" olarak yönlendiren en etkin
ustalardan biridir.
Bom in 1 930, in Paris. He /afer
became citizen of Swifzerland. He
firsf became involved with cinema i
1 950, acting in short films. In 1 95.
he wrote his first artic/es for "Cahieı
du Cinema·. He made his first shor
in 1 954, and his first feature "A bo
de souffle / Breothless" in 1 959, tl
year of emergence of the "NouveiiE
Vague". He has made same 35 fec
ture films since 1 959. Known as thı
most prolific and stylisticolly rodicol
of all directors who come to promi
nence during the "Nouvelle Vogue"
Gadard was among the most influe
fial figures in shoping cinema as o
thinking man 's art in the last three
decades.

ÖNEMLi FilMlfRi /

SELECTIVE FIIMOGRAPHY
ı 959 A Bout de Souffle 1

Serseri Aşıklar

ı 964 Bo nde a Part 1 Hisseli Çete

ı 965 Pierrot le Fou 1 Deli Pierrot
ı 966 Masculin-Feminin 1 Erkek-Diş
ı 967 La Ch inaise 1 Çini i Kız
Week-end 1 Hafta Sonu
ı 972 Tout Va Bi en 1
Herşey Yolunda
ı 98 ı Passian 1 Çile
ı 984 Detective 1 Dedektif
ı 988 Soigne Ta Droite 1
Sağını Kolla
ı 990 Nouvelle Vague 1 Yeni DaJg,

FRANCE-ITALY
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LOLA
JACQUES DEMY

Y6nelmen/Diredor: Jacques Demy Senaryo/Scr..ıplay: Jacques Demy G&on!O Y&ı./
Cinematography: Raaul Coutard MOzik/Music: Michel Legrand, Beethoven, Bach, Mozart &
Weber Oyuncular/Cast: Anouk Aimee, Marc Michel, Jacques Harden, El ina Labourdette
Yapımcı/Produc.: Carlo Panti & Gearges de Beauregard Yapım/Pnıduc:tiorı Co.: Rame-Paris

Films, Euro-International; Cintamaris 88, rue Daguerre 750 1 4 Paris FRANCE Phane: 43 22 66 00
Kaynak/Source: Minisiere des Aifaires Etrangeres Français, Bureau du Cinema, Paris FRANCE
1 96 1 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz IB&W) 1 90'

antes'da birçok yaşam birbiriyle kesişmektedir: özellikle de, üniformalarını beğendiği ve çocu
ğunun babasını geri dönmüş gibi düşleyebildiği için denizcilerle yatan Lola'nın yaşamıyla; düş
lerinde Güney denizleri ve Lola�dan başka hiçbir şeye yer vermeyen, ergenlik çağından henüz
çıkmış Roland'ın, ve tüm beklentisi biraz Ingilizce konuşabilmek ve kızına uygun bir eş bulabilmek olan
dul bir kadının yaşamları . . .
Demy'nin ilk filmi LOLA, yönetmenin e n hoş filmlerinden biri olarak, yapımından 3 0 yıl sonra bile, etkisin
den hiçbir şey yitirmemiştir. Bu neşeli ve uçarı aşk öyküsünü Demy, "Içinde şarkı ve dans olmayan bir
müzikal" diye tanımlamıştı. Demy'yi uluslararası üne kavuşturan LOLA, yitirilip yeniden bulunan bir aşkın
düşsel boyutlardaki öyküsüdür. Max Ophüls'e ithal edilen yapısal biçimiyle Ophüls'ün "La Ronde 1 Hal
ka"sını ( 1 950) anımsatan Demy'nin bu peri masalındaki ağırbaşlılık, tümüyle Demy'ye özgüdür. Filmdeki
anne ve kız Lola'nın, denizci ve sevgili ise Roland'ın değişik yüzlerini yansıtmaktadır. Demy, Roland'ı
büyük bir başarıyla algılar, çünkü bu film, erişkinler dünyasının yitirilen idealler ve kaybedilen aşklardan
oluştuğunu keşfeden biri tarafından gerçekleştirilmiştir. Daha sonraki filmlerinde de görüleceği gibi, LOLA
Demy'nin, yumuşak romantizmini, incelikli süsleme eğilimini, güçlü nostalji duygusunu ve, şans, yokluk ve
zamanın göreceliği gibi kavramiara yönelmesini yansıtır. Anouk Aimee'nin sergilediği oyunculuk filmi n
eşsiz özellikleriyle büyük bir uyum içindedir. Aimee, Amerika'da çekilen ve LOLA'nın devamı niteliğindeki
"The Model Shop"ta da 1 1 968) aynı karakteri canlandırmıştı.

N

1

n Nantes, a number of lives touch tangentially - especially those of Lola, a prostitute, who goes to

bed with sailors because she likes the uniform and dreams of the father of her child retuming; of

Ro/and, not long out of adolescence, who dreams of Lola ond of the South Seas; and of a widow,
whose aspirations include a suitor for her daughter and a knowledge of English . . .
Demy's first feature is one of the most irresistible of his films and stil/ remains a pleasure after 30 years.
This gay, light-hearted film about love has been cal/ed by his director "a musical without songs or dan
ces". A dream-/ike story of love lost and found, LOLA brought international recognition to jacques Demy
as a young director of individuality and ski//. The film is dedicated to Max Ophüls, and in its siruelural
formality is reminiscent of Ophüls' masterpiece "La Ronde" ( 1 950); but the seriousness underlying
Demy's fairy-tale is enlirely his own. Mather and daughter are facets of Lola, and the sailor and /over
are facets of Ro/and. Demy understands Roland best, for this is a film made by sameane discovering
that the adult world is made of lost ideals and lost loves. In LOLA, as would happen in his subsequent
films, Demy reveals tender romanticism, a penchant for decorative elegance, a strong sense of nosta/
gia, and a preoccupation with the themes of chance, absence, and relative time. Anouk Aimee's perfor
mance is integral to the film 's particu/ar quality. She repeated the role in a continuation of the story, 'The
Model Shop" ( 1 968), made in the United States.

1 93 1 'de Fransa'da, Pontchateau'da
doğdu. Nantes'da sanat, Paris'te sine
ma üzerine eğitim gördükten sonra
1 952'de animatör Paul Grimault'un
asistanlığını üstle ndi. 1 954'te belgesel
ustası Georges Rouquier'nin asistanlığını
yaptı. Yönetmen olarak ilk kısa metraj
tilmini ı 956'da; ilk konulu uzun metraj
filmi LOLA'yı da ı 96 ı yılında gerçekleş
tirdi. Müzikal kavramında bir devrim
yaratan üçüncü filmi "Cherbourg Şemsi
yeleri" ile. Cannes Film Festivali'nde Altın
Palmiye Odülü'nü kazandı. Bunu kendi
ne öz� ü "Fransız Müzikalleri" takip etti.
1 990 ın Ekim ayında öldü.
Bom in Pontchateau, France in 1 93 1 .
After art studies in Nantes and film stu
dies in Paris, he became assistant to
animotor Paul Grimault in 1 952 and to
documentarist Georges Rouquier in
1 954. In 1 956 he airected the first of
several shorts and in 1 96 1 made his
debut as feature director with LOLA. His
third film, "Les Parapluies de Cherbo
urg ", revolutionary in its concept as a
musical, won the Golden Pa/m in Can
nes. He followed if with his original
"French Musicals". He died in October

1 990.

FilMLERi / FltMOGRAPHY

1 961 lola
ı 962 les sept peches ca p itaux 1
Yedi Bü ük Günah
1 963 la baie des anges 1
Melekler Körfezi
1 964 les parapluies de Cherbaurg 1
Cherbaurg Şemsiyeleri
l 967 les demoiselles de Rochefort 1
Rochefort'lu Genç Kızlar Tatlı Günler
ı 968 Model Shop
ı 97 1 Peau d' ane 1 Eşek Derisi
ı 972 The Pied Piper 1
Fareli Köyün Kavalcısı
1 973 l'evenement le plus important
depuis que l'homme
çı marche sur la lune 1
Insanın Ay'a Ayak Besışından
Bu Yana Eri Onemli Olay Kocam Hamile
1 979 lody Oscar
1 980 la naissance du jour 1
Günün Doğuşu (TV)
1 982 Une chombre en ville 1
Kentte Bir Oda
1 985 Porking
1 987 lo table tournante 1
Döner Masa
1 988 Trois plçıces._pour le 26 1
26'sı Için Uç Yer
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PARIS BIZIMDIR
PARIS NOUS APPARTIENT

PARIS BELONGS TO US

Yöneımen/Oinıc:lor: Jacques Rivette Senaryo/Sc:r.ıplay: Jacques Rivette & Jean Gruault G&OniO
Yön./ Cinematcgrc:ıphy: Charles Bitsch Müzik/Music: Philippe Arthuys Oyuncular/Cast: Betty
Schneider, Gianni Espasilo, Françoise Prevost, Daniel Crohem, François fv\aistre Yapım/Produdion
Co.: AJYM, Films du Carrosse; 5, rue Robert Estienne 75008 Paris FRANCE, Phone: 42 56 1 2 73;

Films du Losange, Les Films de la Pleiade Kaynak/Source: Minisiere des Affairııs Etrangeres Français.
Bureau du Cinema, Paris FRANCE
1 960 / 35 mm. / Siyah-Beyaz IB&W) / 90'

azın boşalan Paris'te bir grup amatör Shakespeare'in "Perikles"ini sahneye koymaktadırlar.
Bestecileri ansızın ölür ve yapımcıları intihar eder. Bir dizi rastlantı ve emare, gençlerin dünya
yı yok etmeye yönelik faşist bir komplonun ağına düştüklerine inanmaya başlamalarına neden
olur. Sonunda, bu "komplo" nun tümüyle paronoyak bir Amerikalı yazarın düşgücünün ürünü olduğu
ortaya çıkarsa da, bu kargaşa sırasında iki kişi yaşamını yitirmiş, olaya karışan herkesin yaşamı ise
mohvolmuştur. .
Rivette'in kendine özgü, yalın biçimiyle bu film, "Perikles"de de yer olon bir _başka gerçeklik düzeyini
ortaya çıkarmaya çalışır. "Yeni Dalga" akımının ilk filmlerinden biri olan PARIS BIZIMDIR, 1 9571 959 yılları arasında, Chobrol'don ödünç alınon bir kameroylo, Truffout'dan alınon borç parayla,
ancak günü birlik çekimlerle gerçekleştirilebilmişti . Filmde "Perikles"in sahneye konulması sırasında
karşılaşılan maddi zorluklar tümüyle Rivette'in filmine maddi destek bulmakta karşılaştığı güçlükleri
yansıtmaktadır. Film gösterime çıkmadon önce ne oyunculara, ne de film ekibine herhangi bir ödeme
yopılobilmiştir. Bu dönemde "Cahiers du Cinemo" ekibi ortak bir bildiri yoyınlamış ve Rivette'in filmi
nin "lo politique des auteurs / yaraticı yönetmenlerin politikası" teorisi açısından yaşamsol önem taşı
dığını vurgulayorak şöyle demişlerdi: "Rivette'in filmi, her şeyden önce, dünyaya kişisel bir bakışın,
tıpkı başka araçlarla ifade edilmesinde olabileceği kadar zengin ve değişik bir biçimde, beyazper
deye yonsıtılmo çabasının, yıllar süren inanılmaz bir inatçılık sonucu ortaya çıkan ürünüdür."
n summer, in deserted Paris, o group of young amateurs are preparing o production of Shakes

Y

1

peare 's "Pericles". Suddenly their composer dies, their producer commits suicide. Through o
series of coincidences and insinuations, they came to believe themselves enmeshed in o fascisl
conspiracy to destroy the world. At the end, this "conspiracy" turns out to be the fantasy of o parano
id American novelist, bul the confusion has caused two deaths and wrecked the lives of everyone
involved. .
With an austerity of style characteristic of Rivette, the film attempts to reveal anather plane of reality
such as exists o/so in 'Pericles". One of the first films of the "Nouvelle Vague", PARIS NOUS APPAR
TIENT was shot on o day-to-day basis between 1 957 and 1 959 with money for film stock barro
wed from Truffaut and o camera barrowed from Chabrol. Internal reference to the problem of finan
eing the production of "Pericles" reflects Rivette's own difficulties in finding baders for his film. None
of the cast or crew was paid until after the film 's release, at which time the "Cahiers du Cinema " gro
up issued o ;aint statement canceming its crucial impartance to "la palitique des auteurs ". Rivette's
film, they wrote, was "primariIy the fruit of an astonishing persistence over several years to bring to
the screen o personal visian of the world as rich and diverse as if expressed by any other means ".
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JACQUES RIVETTE

1 928'de Fransa'da Rouen'da doğdL
1 952-65 yılları arasında Eric Rahme
ve Jean-Luc Gadard'la önce "GazettE
du Cinema"da, daha sonra do 'Co�
ers du Cinerne'da çalışan Rivette,
1 963'ten sonra bu derginin editörlüs
nü üstlendi. "Yeni Dalga' yönetmenle
rinden biri olan Rivetle, sinema yaşa
mına Renoir'ın yanında yönetmen yaı
dımcısı olarak başladı ve Truffaut ile
Rohmer'in 1 6mm kısa filmlerinde
kameramonlık yaptı.. .1 960'ta ilk uzur
metra j filmi PARIS BIZIMDIR'i g erçekle
tirmeden önce, pek çok kısa film yön•
ti. En sıradışı ve deneyimci Fransız
yönetmenlerinden biri olon Rivette
uzun, ussol ve yoğun yapıdaki kişisel
filmleriyle tanınmıştır.

Born in 1 928 in Rouen. France. He
collaborated with Eric Rohmer and
)ean-Luc Gadard on the "Gazette du
Cinema", and then on "Cahiers du
Cinema" from 1 952-65, as editor-in
chief from 1 963. One of the "Nouve
le Vague" directors, he began film
work as an assistant ta Renair and
was o camerapersan on 16 mm. shc
films by Truffaut and Rohmer. He dire
ted numerous short films before direc·
ting his first feature PARIS NOUS
APPARTIENT in 1 960. One af the
most unpredictable and experimental
French directors. he 's been better
known with his long , cerebral and
intensely personal films.

FilMLERi / FILMOGRAPHY
l 960

1 966
1 968
1 970
1 972
1 974
1 975
1 976
1 978
1 98 1
1 984
1 986
1 988
1 99 1

Paris Nous Appartient 1
Paris Bizimdir
La Religieuse 1 Dindar Kız
L'omour Fou 1 Çılgın Aşk
Out One (TV-1 2h40')
Out One: Spectre (4h20')
Celine et Julie Vont en Boteau,
Celine ve Julie Gemide
Duelle / Düello
Noroit
Merry-Go-Round 1 Atlıkarıneo
le Pont du Nord 1
Kuzey Köprüsü
l'Amour por Terre 1 Yerde Aşk
Hudevent / Rüzgarlı Tepe
La Bonde des Guatre /
Dörtler Çetesi
la Belle Noiseuse 1 Tatlı Bela

FRANCE
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MAUD'DAKi GECEM
MA NUIT CHEZ MAUD
MY NIGHT WITH MAUD

ERIC ROHMER

Y6nelrraı/Diıwclor: Eric Rohmer Senaryo/Scı•ıplay: Eric Rohmer G&on10 Y&ı./
Cinemalogıaphy: Nestor Almendros, Emmanuel Machuel & Philippe Rousselot Kurgu/Editıor: Cecile
Decugis Oyuncular/Cast: Jean-Louis Trintignant, Françoise Fabian, Marie-Christine Barrault, Antcine
Vitez Yc:ıpım/Producıion Co.: Films du Losange; 26, avenue Pierre l er de Serbie 75 1 1 6 Paris
FRANCE, Phone: 47 20 54 1 2; Films du Carrosse, Les Films de la Pleiade Kaynalc/Sourc:e:

Minisiere des Allaires Etrangeres Français, Bureau du Cinema, Paris FRANCE
1 968 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B&W) 1 1 20'

1 vemanözgür
ı bütün bir Kato/ik olan ve kadınlarla ilgili yüksek idealler besleyen Jean-Louis, güzel, entellektüel
likir/i Maud'la tanışır. Maud onunla yolmak istemekte ancak prensiplerine sığınan Jean-Lou
•

is, kilisede gördüğü Françoise'ın kalbini kazanmaya çalışmaktadır. Maud, Jean-Louis ve Marksist
arkadaşları Vidal, kendi prensipleri üzerine, açik, etkili, ve ardında derin bir duygusal yoğunluk sezdi
ren, ince nüktelerle bezenmiş, Rohmer uslubuna uygun bir tartışmaya girerler. Herşey göründüğü gibi
değildir: kurarncı Vidal özde kararsızlıklıklar içindedir, yüce gönüllü Jean-Louis açık yürekli davranmaz,
Françoise el değmemiş bir günahsız değ ildir, ve aralarında tümüyle açık sözlü ve dürüst davranan tek
kişi önüne gelen/e yatağa giren Maud'dur. . .
Ana lemasını kişilik ve cinsel arzular arasındaki çatışmaQın, ya da insan doğasında var olan tinsel ve
tensel tutkuların oluşturduğ u, "Contes Moraux / Ahlôki Oyküler" adıyla anılan altı öykünün üçüncüsü, ve
yönetmenin ilk 35mmlik filmi olan MAUD'DAKI GECEM, Rohmer'in sürekli ele aldığı tek temanın bir baş
ka çeşitlemesidir. Soyut, entellektüel ve son derece ironik bir biçimde insanoğlunun tutkularını araştıran
bu li/m, Descartes mantığının kesin açıklığı içinde işlenmiş, ve bir felsefi başyapıtın parçası olarak büyük
beğeni kazanmıştı. Oyuncu/ar, oldukça rahat bir yorumla ve uyum içinde karmaşık rollerinin üstesinden
gelirken, Rohmer'in ayrıntılı gözlemlerini, karakterlerin ve dürtü/erinin mizah yüklü analizini başarıyla yan
sıtan Nestor Almendros'un berrak kamera çalışmasıyla, izleyiciler kahramanların sosyal ve cinsel manevralarının içine çekilir/er.
·

ean-Louis, a practising Catholic with high ideals of womanhood, meels Maud, beautiful, intellec
tual, and free-thinking. She is willing to s/eep with him, but he ho/ds to his principles and woos
riend Vidal
Françoise whom he has noticed in church. Maud, jean-Louis, and their Marxisi f
argue out their principles in characteristic Rohmer fashion, articulate and witty but with an underlying
depth of feeling. All is not as it seems: the doctrinaire Vidal is fundamentally uncertain, the high-minded
)ean-Louis behaves deviously, Françoise is not an untouched innorent, and only the promiscuous Maud
speaks and behaves with total candour. . .
Rohmer first 35 m m feature and the third of his six "Contes Moraux / Moral Ta/es ", whose basic theme
is the antagonism 'Which exists between personal identity and sexual temptation, or between the spiritual
and passiona/ sides of man 's nature, MA NUIT CHEZ MAUD is anather variation on Rohmer's single
theme. Abstract, intellectual, supremely ironic, this inquiry into the nature of human passion is construc
ted with all the precision of Cartesian logic, and has been hailed as a companeni of a philosophical
masterpiece. The audience is drawn into the social and sexual manoeuvres of its protagonists, the lim
pid camerawork of Nestor Almendros echoing Rohmer's shrewd observation and humorous analysis of
character and motivation, while the players assume their complex ro/es with remarkable ease and integ
rity

J

1 920'de Fransa'da Tulle kentinde doğ
du. Gerçek adı Jean-Marie Maurice
Scherer'dir. Edebiyat eğitimi gördü.
Sinema dünyasına eleştirmen olarak g ir
di. l 950'de Gadard ve Rivette'le birlik
te kısa ömürlü "La Gazette du
Cinema"yı çıkardı. 1 95 1 'den itibaren
"Cahiers du Cinema"da yazmaya baş
ladı ve Andre Bezin'in ölümünden son
ra, 1 958'de derginin şef editörlüğünü
üsrlendi . Film kariyerine, 1 952'de baş
ladığı ama bitiremediği bir filmle atıldı
ve 1 959'da ilk konulu filmini yönetti .
Adı genellikle Fransız "Yeni Dalga"
yönetmenleriyle birlikte anıldığ ı halde
hiçbir akıma katılmadı . 1 963- 1 9.72 yıl
ları arasında yaptı ğ ı ve "Ahlôki Ovkü
ler" adını verdi ğ i altı filmle adını ufusla
rarası alanda dwurdu. 1 980'1erde ise
"Güldürüler ve Ozdeyişler" adını verdiği
bir dizi film yönetti.
Bom in 1 920 in Tu/le, France. His real
name is jean-Marie Maurice Scherer.
He studied literature. He entered the
cinema world as a critic. In 1 950, with
Gadard and Rivette, he founded "La
Gazette du Cinema" which had a short
lifespan. From 1 95 1 he wrote for
"Cahiers du Cinema " and after the
death of Andre Bazin in 1 958 he
became chief editor. In 1 952 he sfor
red his film career with a film he
couldn 't finish and in 1 959 he directed
his firsl feature film. Although usually
considered a member of the French
"Nouvelle Vague" he didn 't gel invol
ved in any trend. His chief works made
up the "Six Conles Moraux", directed
between 1 963 and 1 972, which bro
ught him international fame. In the Eigh
ties he directed anather series of films
cal/ed "Comedies et Proverbes ".

ÖNEMli FiLMLERi /

SELECTIVE FII.MOGRAPHY

1 969 Ma Nuit Chez Maud 1
Maud'daki Gecem
1 970 le Genou de Claire 1
Claire'in Dizi
1 971 l'Amour I'Apres-midi 1
Oğledensonra Aşk
1 976 la Marquise d'O 1 O Markizi
1 982 le Beau Mariage 1
Uygun Bir Evlilik
1 983 Pauline Cı la Plage 1
Pauline Plajda
1 984 les Nuits de la Pleine lune 1
Dolunay Geceleri
1 985 le Rayon Vert 1 Yeşil Işın
1 987 l'Ami de mon Amie 1
Kız Arkadaşımı n Erkek Arkadaşı
·
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ONCE OKULUNU BiliR
PASSE TON SAC D'ABORD
MAURICE PIALAT

Yönelmen/Dinıclor: Maurice Pialat Senaryo/Scı.nplay: Maurice Pialat G&OntO Y&ı./ Orıernalogıaphy.
Pierre William Glenn &Jean-Paul Janssen Kurgu/Editor: ArleHe langmann, Sophie Coussain & Martine
Giordano Müzik/Music: Oyuncular/Cast: Sabine Haudepin, Philippe Marlaud, Annick Alane, Michel
Cardon, Christian Bouillette Yapımcı/Producıer: Micheline Pialat Yapım/Producıion Co.: Films du

livradois; 54 rue Candamine 750 ı 7 Paris FRANCE, Phone: 39 69 82 46; Renn Productions, FR3, INA
Dünya Haldan/Ccport Agent: Films du livradois, Residence Sainfe C/ai re, 78 ı 70 la Ce/le St. Cloud
FRANCE; Phone: 9698246 Kaynak/Source: Minisiere des Allaires Etrangeres Français, Bureau du
Cinema
ı 979 1 35 mm. 1 Renkli-co/or 1 86'

ipi k Kuzey Fransa kasabalarından birinde, gençlerden oluşan bir grup, okudukları liseye, fina/
sınav/arına, anne ve babalarına, ve pençesine düştükleri can sıkıntısına karşı varlıklarını ispat
etmeye çabalamaktadır. Kofe/erde buluşmakta, özgüven içersinde bilgiçlik faslamakta, ne var
ki aslında her biri, kendilerine kapalı kapılardan ve yitirilen şanslardan başka birşey vaadetmeyen
yakın geleceğin tehdidiyle sessizce savaşmaya çalışmaktadır. Aralarından sadece birkaçı kendi
çevrelerinin güvenirliğinden dışarı çıkarak, bazen yalnızca yeni birer bahane olmaktan öteye
gitmeyen önemli kararlar vermektedir: biri süpermarkette kasiyerlik yapmaya başlar, diğeri evlenir, bir
başkası şansını Paris'te denemeye karar verir. Yalnız ve duyarlı felsefe öğretmenleri, ya da tümüyle
zararsız olmakla birlikte dostça görünüşü altında ikiyüzlü, yaşlı kız avcısı gibi birkaç erişkin/e yolları
kesişse de bunların hiçbiri bu gençleri tam anlamıyla anlayamaz. Genç çiH Elisabeth ve Philippe'i
yanlarına alan anlayışlı ebeveynler de vardır. Günler birbirini kovalarken yeni çiftler oluşur, sonra
ayrılır. Ancak, aşk sevinçleri bile hayalkırıklıklarıyla sonuç/anmaktadır. . .

T

group of young people in a typical Northern French town attempt to iustify their existence in
spite of high school, fina/ exams, parents, and encrooching boredom. They meet in cafes,
make a show of sophistication and self-ossurance, but each of them silently grapples with
the threat of a near future which offers only closed doors and los! opportunities. Outside the securily
of their smail circle, a few of them make maior decisions which seem at times /ike only new excuses one becomes a cashier in a supermarket, anather gets married, a third decides to try his luck in
Paris. A few adults poss through their lives only to meet these adolescents without really
understanding them, such as the solitary and caring philosophy teacher or the aging girkhaser,
friendly bul dubious, though fina/Iy harmless. There are also the understanding porenis who lake in a
young couple, Elisabeth and Philippe. As the days go by, couples form, then seporote. But even the
ioys of love seem to resul! only in disillusionment. . .

A
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ı 925 yılında Puy-de-Dome' da
doğdu. Dekoratif ve güzel sanatlar
eğitimi gördü. Resim yaptığı sırada
oyuncu olarak da çalıştı . ı 958'de
kısa ·filmler yönetmeye başladı.
ı 967'den bu yana, sinema ve TV
için, kendine özgü filmleri büyük bir
titizlikle çeken Pialat, ı 987 Can ne!
Film Festivali'nde "Sous le Soleil de
Satan 1 Şeyianın Güneşi Altında"
filmiyle "Altın Palmiye" ödülünü
kazandı.

Born in 1 925 in Puy-de-Dome. He
studied to be a pointer with training
in both the decorotive and the fine
aris. Then while pointing, he had
some experience as on actor. In
1 958, he begon to direct short film
Since 1 967, he has been
meticulously working on very
personal feoture films for cinema an
TV. He was aworded the "Po/me
d'Or" far his "Sous le So/ei/ de Sotc
/ Under Satan's Sun" in 1 987
Cannes Film Festival.

FiLMLERi / FILMOGRAPHY

ı 967 l'Enfance Nue 1
Çıplak Çocukluk
ı 970 La Maison de Bois 1
Tahta Ev ITVJ
ı 972 Nous Ne Vieillerons
Pos Ensemb/e 1
Birlikte Yaşlanmayacoğız
ı 973 Lo Gueule Ouverfe 1
Açık Surat
ı 979 Posse Ton Boc D'Abord 1
Önce Okulunu Bilir
ı 980 Loulou
ı 983 A Nos Amours 1 Aşklorımıza
ı 985 Po/ice 1 Polis
ı 987 Sous le So/e il de Satan /
Şeyianın Güneşi Altında
ı 99 ı Von Gogh

40 YEARS OF

"CAHIERS DU CINEMA "

FRANCE
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SUC MAHALLI
LE liEU DU CRIME
ANDRE TECHINE

Yönelrnen/Director: Andre Techine Senaryo/Scre.ıplay: Andre Techine, Pascal Bonitzer & Olivier
Assayas Göriintü Y&ı,/Cinematography: Pascal Marti Kurgu/Editor: Martine Giordano
Music/Müzik: Philippe Sarde Oyuncular/Cast: Catherine Deneuve, Wadeck Stanczak, Danielle
Darieux, Victor Lanoux, Nicolas Giraudi Yapımcı/Producer: Ala in Terzian Yapım/Production Co.:
T Films; 30 avenue de Messine 75008 Paris FRANCE; Phone: 42 56 ı 2 97 Dünya Hakları/
Export Agent: Pathe Cinema; 6 rue Francoeur 750 ı 8 Paris FRANCE; Phone: 42 57ı 2 1 O
Kaynak/Source: Minisiere des Allaires Etrangeres Français, Bureau du Cinema; Paris FRANCE
ı 986 1 35 mm. 1 Renkli-colar 1 9ı '

G

üney Batı Fransa'nın uzak bir köyünde, ilk dini eyininin gecesinde, ı 4 yaşındaki Thomas
dehşetle yüzyüze gelir: belli ki kaçmaktc olan esrarengiz biri, bıçağını çekip Thomas' ı tehdit
ederek kendisine para getireceğine dair zorla yemin eNirir. Bu olay, başta kendi yaşamı
olmak üzere, anneannesinin, babası Maurice'in, hatta Thomas' ı korumak için cinayet bile işleyen,
rahatsız edici kaçak Martin de dahil olmak üzere, herkesin yaşamını altüst eder. Thomas' ın güvenebi
leceği tek insan annesi Lily'dir. Ve oğlunun sırrını paylaşma tuzağına düşen Lily, "Mutlak Güç" açlığı
nın, beklentilerinin ötesinde tatmin edileceği bir serüvenin içinde bulur kendini . .

1

n o remote viiiage of Southwesfern France, on the eve of his firsf communion, 1 4-year-old Tho
mas has o ferrifying encounter: o mysterious individuaf, apparently running away, takes his knife
and forces Thomas fo make o promise fo bring him money. This inciden! upsefs the lives of ever
yone, his life, the lives of his grandmother, his father Maurice and the life of Martin, o disfurbing
. fugifive who even commifs murder fo profeel Thomas. The only person whom Thomas can canfide in
is his mother, Lily. And she will find herseff fured info sharing his secref, in an advenfure where the
thirsf for the Absolute will be safisfied beyand her expectafions . .

ı 943'te Fransa'da Valence
d'Agen'de doğdu. 1 964-67 yılları
arasında "Cahiers du Cinema" dergi
sinde yazdı . 1 967'den itibaren
senaryolar kaleme aldı, kısa filmler
çekti. ı 969'da ilk uzun metraj konulu
filmini yöneNi. Çoğunlukla aşk öyküle
ri anlatan, aşırı duyguları ele alırken
güldürüyle gerilim arasında gidip
gelen daha sonraki filmleri, büyük kit·
leler kadar sinema düşkünleri tarafın·
dan da beğenildi .
Bom in 1 943 in Valence d'Agen,
France. He wrofe for the periodical
"Cahiers du Cinema" between
1 964-67 From 1 967 on he wrofe
seripts and directed shorf films. In
1 969 he directed his firsf feafure
film. With his /afer films which are
mostly love stories, where exlreme
feelings are hand/ed with o mixed
sense of humour and suspense, he
has gained the approvaf of the cine
asfes as well as the mass audience.
FilMLERi / FILMOGRAPHY

1 969 Pauline s'en va 1
Pauline Gidiyor
ı 975 Souvenir d'en France 1
Fransa Anıları
ı 976 Barocco 1 Şebeke
ı 979 Les Soeurs Brontes 1
Bronte Kardeşler
ı 98 ı Hotel des Ameriques 1
Amerikalılar Oteli
1 98 2 La Matiouette (medium length
orta metraj)
1 985 Rendez-vous 1 Randevu
1 986 Le lieu du erime 1
Suç Mahalli
1 988 Les lnnocents 1 Masumlar

·· ı··

ı 85

40

YEARS OF "CAHIERS DU CINEMA "
••

••

••

FRANCE
•

YASAM CPUCUKLERI
LES BAISERS DE SECOURS
EMERGENCY KISSES

Yönetmen/Direc:tor: Philippe Garrel Senaryo/Screenplay: Philippe Garrel & Marc Clodenko
.
Göriinlü Y&ı./Cinernatography: Jacques Loiseleux Kurgu/Editor: Sophie Coussein Müzik/Music:
Barney Wilen Oyuncular/Cast: Brigitte Sy, Philippe Garrel, Louis Garrel, Anemone, Maurice Garrel
Yapımcı/Proclucer: Gerard Vaugeois Yapım/Production Co.: Les Films de I 'Atalante, 43 rue du Fg

Montmartre, 75009 Paris, FRANCE; Phone: 33 ı 47 70 34 43; Fax: 33 ı 40 22 04 63; Telex:
28 ı 670 staral Dünya Haldarı/Expoıt Agent: Les Films du Volcan, 27, rue de la Butte-aux-cailles,
750 ı 3 Paris, FRANCE; Phone: 33 ı 45 89 80 00; Fax: 33 ı 45 65 07 47; Telex: 205637
ı 989 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz IB&W) 1 8 3 '

ilm yapımcısı Mathieu yeni bir film çekmeye hazırlanmakıadır. Başroldeki kadın rolünü ünlü bir oyun
cuya vermeye karar verir. Mathieu'nun karısı jeanne da bir oyuncudur ve bu filmi "aşklarının öyküsü"
olarak gördüğünden, böyle bir rol dağıtımını aralarındaki aşka ihanet olarak değerlendirerek şiddetle
karşı çıkar. Jeanne ou rol için seçilen oyuncuya "Neden beni yalnızca gerçek yaşamda istiyor? . . . Bu filmi
seninle çekecek. Tıpkı benim onun için bir erkek evlat taşıdığı m gibi, sen de onun filmini taşıyacaksın. Ger
çekte kim 0: bir film yapımcısı mı, bir çocuk yapıcısı mı?" Karı �oca ayrılır ve Mathieu yalnızlık ve kuşkuyle
yağurulmuş uzun ve acı dolu bir döneme girer. Kendini dünyadan soyutlayarak suçluluk ve çöküntüye gömü

F

lur. . .

Filmin özünü kavrayabilmek için izleyicilerin bazı noktaları bilmesinde yarar var. YAŞAM ÖPÜCÜKLERi ger
çek bir aile öyküsü; filmde Malhieu'yü yönelmen Garrel; jeanne'ı, yönelmenin gerçek yaşamdaki karısı Bri
gitte Sy; filmdeki çiflin oğlunu, beş yaşındaki oğulları Louis; yine filmdeki büyükbabayı, Louis'in gerçek
büyükbabası aktör Maurice Garrel oynuyorlar. Filmdeki yönetmenin ilgi odağı yıldızı canlandıran Anemone
ise, Garrel'in 1 966'da aynı adla çevirdiği ilk konulu filmi n başrol oyuncusu. Geri kalan rolleri de yine aile
nin yakın arkadaşları paylaşmışlar. "Birlikte çalıştığım insanlarla gerçek ilişkilerim olmalı" diyen yönetmen
şöyle devam ediyor: "Çekimden önce bir gece biraraya gelip, !ilm biter bitmez başımdan atamam onları"
Garrel bu otobiyografik malzemeden bir nebze olsun uzaklaşabilmek amacıyla hayatında ilk kez bir senar
yo yazarı nı, Marc Clodenko'yu tutmuş. "Konuşmama izin v.erdi, ve önceki filmlerimi de izledikten sonra
"L'enfant seeret 1 Gizli Çocuk" ve "Liberte la nuit 1 Gece Ozgürlük"ü hangi ruh hali içinde yazdığımı anla
maya çalıştı. Filmde, kendi yazmadığım diyaloglar bana son Ôerece güven vermekte", diyor yönetmen .
he filmmaker Mathieu is preparing to shoot o film. He decides to give the lead female role to o
famous actress. Mathieu's wife, jeanne, is alsa an actress and regards the film as "the story of their
romance"; so she resenis his easting decision as a belroyal of their love. jean ne to the actress:
"Why does he only want me in real life? . . . He is going to make this film with you. You shall beor o film for
him, just as 1 bore him o son. What is he really: o filmmaker or o son-maker?" Husband and wife split up,
and Mathieu eniers o long , painful phase of loneliness and doubt. He sinks in depression and guilt, separa
ting himseli from the world. . .
To gel the real gist of this film, spectators should check the credits. LES BAISERS DE SECOURS is o true
family affair: director Garrel plays Mathieu; Brigitte Sy, Garrel's wife in real life, playsjeanne; their five
year-old son, Louis, plays the child of the couple in the film while his grandfather is played by his real
granddaddy, the actor Maurice Garrel . Anemone, who plays the love interest and star, is the actress who
was the star of Garrel's first feature film of the same name in 1 966. The rest of the cast is alsa played by
family friends. "1 need o real relationship with the people 1 work with", says the director and adds: "1 can't
spend o fortnight with an actor belare shooting and then dump him immediately aherwards." To maintain
same distance from this autobiographical material, Garrel brought in a scriptwriter for the first time: Marc
Cholodenko. Garrel comments: "He allawed me to talk, and having seen my previous films, he tried to
recognise the spirit in which 1 wrote Tenfont secret" and "Liberte la nuit". The dialogues which 1 did not wri
te give me great canfidence in the film. "

T
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PHILIPPE GARREL

ı 948'te Paris'te doğdu. Filmlerinin
çoğunda rol alan, sinema oyuncusu
ve tiyatro yönetmeni Maurice
Garrel'in oğludur. ilk kısa metraj filmi
ni ı 6 yaşındayken yönetti ve o gün
den bu yana hemen hemen her filmi·
nin yapımcılığını üstlendi . 1 966'da
ilk konulu filmi "Anemone"u yönetme
den önce Fransız televizyonunda
çalıştı.

Bom in Paris in 1 948. He is the son
of actor and theafre director, Mauric
Garrel, who is regularly seen in his
son s films. He directed his first short
film at the age of sixfeen and since
then he has been producing o/most
all his own films. He worked for
French television before directing his
firsf feoture, "Anemone" in 1 966.

FilMLERi / FILMOGRAPHY
ı 966
ı 967

ı 968
ı 969
ı 970
ı 974
1 975

ı 979
ı 983
ı 984

1 988
ı 989

Anemone
Marie Pour Memoire 1
Anı için Marie
Le Revelateur 1 Açıklayıcı
Le Lit de la Vierge 1
Bakirenin Yatağı
La C icatrice lnterieure 1
iç Yara
Les Hautes Solitudes 1
Yüksek Yalnızlıklar
Un Ange Passe 1
Bir Melek Geçiyor
Le Berceau de Cristal 1
Sırça Beşik
L'Enfant Seeret 1 Gizli Çocuk
Liberte, la Nu it 1
Gece Özgürlük
Elle a Passe Ta nt d'Heures
Sous les Sunlights 1
Güneşin Altında Ne Kadar
Çok Saat Geçirdi
Les Ministeres de I'Art 1
Sanat Görevlileri ITVI
Les Boisers de Secours 1
Yaşam Öpücükleri
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KUCUK SU LU
LE ETIT CR MINEL

THE L/TTLE GANGSTER

JACQUES DOILLON

Yöneımen/Direc:tor: Jacques Doillon Senaryo/� Jacques Doillon Görünlü Yön./
Citıematogrcıphy. William Lubtchansky Kurgu/Editor: Catherine Quesemand Müzik/Music:
Philippe SO rde Oyuncular/Cast: Richard Anconina, Gerald Thomassin, Clotilde Courau, Jocelyne
Perhirin, Cecile Reigher Ycıpımc:ı/Produaır: Alain Sarde Y
Producıion Co.: Sara Films, 78
Champs Elysees, F-75008 Paris, FRANCE Dünya Haldan/
Aaent: World Marketing Film, 8

�

Rue lincoln, F-75008 Paris, FRANCE; Phone: 33 1 42 25 84 20; ı'ax: 33 1 42 25 67 52

Kaynak/Sourc:e: Le Minisiere des Allaires Etrangeres Français, Le Bureau du Cinema Paris FRANCE
1 990 / 35 mm. / Renkli-Sinemaskop (Color·Cinemascope) / 1 00'

ilmdeki "küçük suçlu", babası onları terkedip evden ayrıldıktan sonra alkelik annesiyle yaşamak zorun·
da kalan 1 5 yaşında bir çocuktur. Sadece varlığını sürdürdüğünü, aşamın yanına yakleşmoda n
uzaklaşıp giHiğini düşünmektedir. Ansızın çalan telefonun öte ucun an ona uzanan ses, varlığından
bile haberi olmaôığı ablasına aiHir. Mutluluk ve duygudan yoksun yaşam yazgısını kırma özlemi içersindeki
bu çocuğun artık istediği tek şey abiasıyle tanışmaktır. Bu amaçla önce silahlanıp bir eczaneyi sayar, genç
bir polis memurunu rehin alır ve Güney Fransa' da yaşayan ablasına ulaşmak üzere yola çıkar. Abiası önce
olaylara bulaşmak istemezse de, sonunda kardeşinin safına katılır. Sevecen, sıradışı bir polis memuru olan
tutsakları, birbirlerinin varlığından güç alan ve yilirdikleri onca yılın acısını çıkarmaya çalışan bu iki kardeşe
yakınlık duymaktadır. Yine de kuşkuludur; gerilimle ilgili birşeyler bilmektedir ve bu öykülerin nasıl sona erdi·
ği hakkında da iyi fikri vardır. .
Bir gazetenin genel haberler köşesinde yer alabilecek, terkedilmiş bir çocuk ve çocuk suçlularla ilgili bu etki·
leyici öykü jacques Doillon'un en iyi filmlerinden biri, hana yönetmenin.. son yıllarda gerçekleştirdiği en başa·
rılı filmidir. Basit bir suçun incelendiği bu film iyle değerli "Louis Delluc Odülü"nü alan yönetmen, suçlu olma
yolunda ilerleyen bir çocuğun davranış b i çi mlerini ve içinde bulunduğu ortamı ustalıkla çizmiş. Doillon, hak·
kı olan sevgiden öte hiçbir şey istemeyen bu çocuğun öyküsünü anlatırken, duygusallığı hassas bir dengede
tutmayı başarmış. Kenar mahallelerin hüznünü kes�in bir gözlemle yansıtan yönetmen geniş ekranı, kahra·
manların içine hapsoldukları evrenin boş monotonluğunu ve olayların en samimi boyutunu vurgulamaktc kul·
lanmış.

F

J

he "liffle gangster" is a 1 5year-old boy who has lived with his alcoholic mather ever since his father
walked out on them years before. He feels he just exists, that life has passed him by. Suddenly, out
of the blue, the phone rings and at the end of the line, there is the voice of a big sister he hadn't
even known existed. Yearning to break out of a life devoid of content and feelings, all the boy wants to do
now is to meet his sister, it's that simple. Armed with a stolen gun, he first robs a pharmacy, and then
abducts a young palice officier as his hostage, and sets off to find his sister in the South of France. Once
found, the young gir! refuses at first to become implicated but soon joins her brother in league against the
paliceman. Their captive, an atypically compassianate cop, is full of sympathy for the two siblings who are
strengthened by each other's presence and anxious to make up the years that they've lost. But he remains
sceptical; he knows a thing or two about suspense and he knows how these stories end. .
This maving story of an abondoned childhood and juvenile erime, that could have originated in the miscel·
laneaus co/umn of a newspaper, is one of jacques Doillon 's best films, and certainly the best he has made
in recent years. In this study of peffy larceny, that has already carried off the prestigeous "Prix Louis Del/uc",
the director masterfully sketches the manners and milieu of a juvenile delinquent in the making. Doillon also
walks an emotional tightrope teliing the story of a boy who only wants his rightful share of love and doesn 't
ask for anything else. Sharply surveying the sadness of the suburbs, the director uses cinemascope to
accentuate the intimate dimension of the most of the action, and the borren monotony of the world in which
the protagonists are trapped.

T

l 944'te Paris'te doğdu. Dil eğitimi
gördü. Değişik işler yaptıktan sonra,
önce yönetmen yard ı mcısı olarak
görev aldı, daha sonra da kurguda
çalıştı. 1 969-1 972 yılları arasında
Tarım Bakanlığı içi n kısa filmler yaptı .
ilk uzun metrai konulu filmini Alain
Resncis ve Jean Rouch'la birlikte
1 972 yılında gerçekleştirdi. "La Dro
lesse 1 Matrak Kız" adlı filmiyle Can·
nes Film Festivali'nde Genç Sinema
Ödülü'nü aldı .

Bom i n 1 944 i n Paris. He studied
philology. After engoging in vorious
types of work, he worked os assistant
director, then os chief cuffer. Between
1 969 and 1 972 he mode severol
short films for the Ministry of Agricul
ture. In 1 972 he reolized his first feo·
ture film in colloborotion with Aloin
Resnois andjean Rouch. He won the
Aword for the Young Cinemo in Can
nes with his film "Lo Drolesse ".

FiLMlfRi / FILMOGRAPHY

1 972 L'An O l / Yıl O l (co-director)
1 974 Les Doigts Dans la Tete 1
Parmaklar Kofada
1 975 Un Sac de Billes /
Misket Torbası
1 978 La Femme Qui Pleure /
Ağlayan Kadın
l 979 La Drolesse / Matrak Kız
1 980 La Fiile Prodigue /
Savurgan Kız
1 984 Lo Pirete / Korsan
1 985 La Vie de Famille/Aile Yaşamı
1 985 La Tentatian d'lsabelle 1
lsobelle'i n Yoldan Çıkması
1 986 La Puritaine / Utangaç Kız
1 987 Comedie / Komedi
1 98 8 La Fiile de Quinze Ans /
1 5 Yaşındaki Kız
1 989 La Vengeance d'une Femme /
Bir Kad ı n ı n int ika m ı
1 990 Le Petit Criminei/Küçük Suçlu
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Temiz, ekonomik, konforlu yeni enerji kaynağı

� doğalgaz, ülkemizde Demirdöküm'le günlük
� hayatımıza giriyor. Dünyadaki en ileri teknolojiyi,
g
insanımızla birlikte yaşadığı 20 yılı aşkın
.
IT> Deınjdiikiim
deneyimle birleştiren Demirdöküm, klasik
ürünleri yanında, her biri konusunda standart oluşturan

Kombi Şofbenli Kat Kaloriferi, Doğalgazlı Kat
KalorHeri, Hennetik Soba, Bacalı Soba, Kalorifer
. Kazanı ve Brülörleri ile sağlıklı bir çevre yaratıyor,
yaşamı kolay\aştırıyor.

�Koç

Demirdöküm'ün yeni müjdesi Demirdöküm ALNO Hazır Mutlak
bu gelişme çizgisinin bir halkası olarak ürün ve hizmet
zincirinde yerini almakta. . .
Türkiye biliyor; çevreyi koruyan, yaşamı kolaylaştıran, kadrosu,

satış ve servis örgütüyle güvenilecek bir marka var...

® Demirdöküni
T ü r k i y e ' n i n

T e r c i h i
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BiR KLASiGiN YENiDEN DOGUŞU

FRANSA

REBIRTH OF A ClASS/C

FRANCE

L'ATALANTE
JEAN VIGO

Yönetmen/Dinıc:tor: jean Vigo Senaryo/Scr.nplay: jean Guinee, Albert Riera & jean Vigo
GöriintO Yön./Cinernatography: Boris Kaufman, Louis Berger & jean-Paul Alphen Kurgu/Editor:
Louis C havance Müzik/MusiC:: Maurice jaubert Oyuncular/Cast: Michel Simon, Dita Pa rio, jean
Daste, Gilles Margaritis, Louis Lefebre Ycıpımc:ı/Produc:er: jacques Louis-Nounez Ycıpım/Production
Co.: Gaumont Dünya Hakları/Eleport Agent: Gaumont, 30 Avenue Charles de Gaulle, 92522

Neuilly Cedex, FRANCE; Phone: 33 ı 46 43 20 00; Fax: 3 3 ı 42 25 73 38; Telex: 6 ı 2079
gaumex ou
ı 934 1 35 mm. 1 Siyah - Beyaz IB&W) 1 89'
ules Boba ve bir oğlan çocuğunun idaresinde Fransız ırmaklarında yol olan "L'Atalonte" adlı mavna,
yeni evli genç çift juliette ve Jean'ı da taşımaktadır. Çok geçmeden bu evlilik bir kriz içine g irer: mav
nadaki sıkıcı ve tekdüze yaşamdon bunalan juliette, yol üzerinde rastlodıklorı ışıltı lı şehirlerdeki yoşa·
mın özlemini çekmektedir. Jean, korısının şehirleri g örmek için duyduğu heyecan dolu tutkuya katılma konu
sunda isteksiz davranmakto, juliette ise, Jean'ın belini büken iş yükünü azımsamaktadır. juliette sıkıntısını, ona
müzeye benzer karnarasında sakladığı hazinelerini ve sırtındaki danseden çıplak kadın dövmesini gösteren
Jules Baba'nın yonında gidermeye çelışmoktadır. Jean müthiş bir kıskançlığın pençesindeyken, bisikletiyle
yoldan geçen büyüleyici bir delikanlı aracılığıyla hayallerinin gerçekleşel:iileceğini farkeden Juliette mavnayı
terkederek kaçar. Jean, nehre otlar ve onun peşine düşer. . . .
Yaşam, sevgi ve bağışlama; işte L'ATALANTE'ın içerdiği tema lar. Yönetmen Jean Vigo, sürrealist sohnelerde,
bu neredeyse sıradan kavga-barışma öyküsünü bir başyapıta; romantik özlemlerle, çılgın komedi öğeleriyle,
g üçlü bir lirik güzellikle, gerçekli ğ in şiirsel bir sürreolizmle kaynaştığı bir özgürlük şarkısına dönüştürmeyi
başarmış. Vi g o, ı 934 yılındaki başarısız bir gösterimden sonra bu film üzerinde değişiklik yapma şansı
bulamodan, kan zehirlenmesinde�. öldü. Daha sonra acımasızca kesilip biçilen filmi n kötü kopyoları yıllar
boyunca ortalıkta dönüp dolaştı. Ovküsünün basitliği ve Vigo'nun asla abartılı bir sembalizme başvurmayan
bakışındon kaynaklanan şiirselliği, filmin eşsiz ve tutkulu romantik gücQyle birleşince, bu yapıt sonraki kuşak·
ların hayal gücünü de etkisi altına olmayı başardı. Yakın bir geçmişte Ing iliz Film Arşivi'nde ele geçen
özgün kopyaya dayanorak hazırlanan l'ATALANTE'ın bu yeni kopyası, filmi n neden bir başyapıt olarak
değerlendirildiğini ve yönetmeninin neden sinemanın devleri orasında yer aldığını büyük bir açıklıkla ortaya
koyocaktır.
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'Ata/onte is o borge passing along the waterways of France, carrying with it o newly-married young
couple, julieffe and jean, and erewed by Pere jules and o boy. The marriage soan comes under sira
in: julieffe is bored stiff by the unexcifing raufine on boord and longs for the glamorous life in the
towns they pass. jean is unwilling fo indulge her excited desire fo vis if the city while julieffe underesfimates
his bockbreaking work load. She relieves her boredom by visifing Pere jules, who shows her the freasures
he keeps in his museumlike cabin and the nude laffoo daneing on his .own bock. jean is viciously ;ealous
and julieffe finally runs away when she sees her dream come frue: o bewitching young man passing by on
his bicycle. jean ;umps info the river and pursues her. . .
Life, love and forg iveness - such are the themes of L'ATALANTE. In surrealisfic sequences directorjean Vigo
transforms this rather ordinary sfory of q uarrel and reconciliafion info o masterpiece - o paeon fo freedam in
which reality fuses with o poetic surrealism, with romantic longings, with elemenis of crazy comedy, with
pawerful lyric beauty. After o failed screening in 1 934, Vigo died of septicaemia before he had the chan·
ALANTE was severely cuf and various deteriorafing versions
ce to make last·minufe adjusfmenfs. Later L'AT
have been in circulation for years. With the simplicity of ifs story and the poetry of Vigo 's visian which
never resaris to exfravaganf symbolism, combined with ifs greaf passianale romantic power, the film has
confinued to capture the imag ination of succeeding generafions. Based on o virg in copy of the original ver
sion recently found in British Film Archive, this newly resfored prinf of L'ATALANTE wi/1 make quickly appa·
renf why if is considered o masferpiece and ifs director one of the cinema greafs.

ı 9o

ı 906'do Paris'te, daha sonra öldüri
len bir onarşistin oğlu olarak dünyay
geldi. Sorbonne'da ahlak bilimi, sos
yoloji ve psikoloji eğ itimi gördü. Sos
lık koşulları nedeniyle Nice'e yerieşe
rek kameraman asistanlı ğ ı yaptı. Kısc
olmasına karşın kayda değer sinerne
yaşamında, hepsi ardarda eklendi
ğinde, toplam süresi 200 dakikayı
geçmeyen, yalnızca dört film gerçek
leştirdi. Fransız Sürrealist akımına kal
kıda bulunan "A Propos de Nice 1
Nice Hakkında" adlı 25 dakikalık
belgeselini ı 930'da tamamlamıştı.
Bunu ı 93 ı 'de gerçekleştirdiği spor
belgeseli "Taris" izledi . Otoriter Fran·
sız eğitim sistemini ele aldığı ve kari·
y�rinin en önemli yapıtı sayılan, orta
metraj filmi "Zero de Conduite 1 Ha
ve Gidiş Sıfır" ( ı 933), anarşi k ruhu
nedeniyle sansüre takıldıysa da,
cesur ve yenilikçi bir yönetmen olara
ün kazanmasını sağladı. Başya p ıtı
L'ATALANTE'ın çekimleri sırasında cic
di bir hastalığ ın pençesinde olmakla
birlikte, 30 Ekim ı 934'te ölümünder
kısa bir süre önce fill}1ini tamamlcidı.
Bom i n Paris i n 1 906, a s the son of
o /afer murdered onorchisf.
- He studi
ed ethics, sociology ond psycholog�
at Sorbonne. Due to poor health he
moved to Nice, where he worked o:
o cameraman 's ossistant. During his
brief bul notab/e cinemo coreer
hemade only four films which /asi /es
than 200 minules combined. A 25
minules documentory, "A Propos de
Nice", his contribution to the French
Surrealist movement, wos completed
in 1 930. He followed it with o shorf
spor! documentory, "Toris " ( 1 93 1 )
before directing his most influentiol
work. "Zero de Conduite• ( 1 933), c
medium-length film obout the outhorc
tive French school system, wos bon·
ned by the censors for its onorchistic
spirit but estoblished his reputotion o:
on infrepid and innovotive director.
He felt grovely il/ during the producti
on of his mosterpiece L'ATAlANTE,
bul finished it ;ust before his death or
October 30, 1 934.
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892 yılında istanbul'da doğdu. Meşrutiyet'in haftasında, ı 7
yaşı nda Burhanettin (Tepsi) Kumpanyası'nın Erenköy'deki "Şer
lok·Holmes" açık hava oyununda ilk kez bir ligüren olarak
sahneye çıktı . Reşat Rıdvan ve Burhanettin Beyleri n Odeon
Tiyatrosu'nda "Gülnihal"den "Othello"ya çeşitli oyunlarda oynadı .
ı 9 ı ı 'de Paris'e gitti, Quartier latin'de yaşayıp tiyatro üstüne çalıştı.
ı 9ı 3'te arkadaşlarıyla Ertuğrul Tiyatrosu'nu kurdu. ı 9ı 4'te Darülbe
dayi'nin kuruluş hazırlıklarına katıldı, ilk oyunda başrol oynadı . ı 9 ı 6
ve ı 9 ı 9 yıllarında Almanya'ya gitti ve sinema ile ilk ilişkilerini kurdu.
Berlin'de gündüzleri film stüdyolarında, geceleri tiyatroda çalıştı.
"Das Fest der Schwarzen Tulpe 1 Kara Lale Bayramı", "Die Teufelsan
beter 1 Şeytona Tapanlar" gibi filmlerde yönetmenlik yaptı . Kendi
adına Stamboul film yapım şirketini kurdu; "Samson"u çekti. ı 922'de
yurda dönüşte, Sirkeci'de sinema işletmeciliği yapan Seden kardeşle
ri teşvik etti, Kemal Film'i kurdurdu, senaryosunu da yazdığı " istan
bul'da Bir Fecia-i Aşk" ı çekti. ı 924'te isveç'e gitti, Stockholm'de
tanışiiğı Mauritz Stiller ve Greta Garbo'yu Türkiye'de konuk etti.
ı 925'te Sovyetler Birliğine gitti; Goskino stüdyoları nda Stanislavski
ve Meyerhold'un çalışmalarını izledi; "Tamilla", "Beş Dakika" ve
"Spartaküs" filmlerini yönetti . ı 927'de yurda dönüşünde Darülbeda
yi'nin başına getirildi, ı 947'ye kadar bu görevde kaldı. ı 928'de
Ipek Film'in kurulmasına destek oldu, ı 943'e kadar onların filmlerini
yönetti . ilk sesli filmimiz olan " istanbul Sokaklarında"yı, en boşarılı fil
mi sayılan "Bir Millet Uyanıyor"u bu sıralarda çevirdi . "leblebici Hor
ror Ağa" adlı filmi ( ı 934) 2 . Venedi k Film Festivali'nde Türkiye'yi tem
sil etti ve bir "Onur Diploması" aldı. ı 947'de Ankara'da Küçük Sah
ne'yi kurdu. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yaptı . Bu arada ilk
renkli filmimiz "Halıcı Kız" ı yönetti, ama bu !ilmin uğradığı başarısız
lıktan sonra ı 953'te si nemayı bıraktı. ı 954'te yeniden Devlet Tiyat
roları' nın, ı 959'da ise istanbul Şehir Tiyatroları'nın boşına getirildi.
ı 966'da bu görevden alınınce yurt d ışında yolculuklara çıktı .
ı 970'de sanat yaşamının 60. yılını görkemli bir törenle kutlayan
Ertuğrul, ı 973'de yeniden getirildiği Şehir Tiyatroları genel sanat
yönetmenliği görevinde iki yıl kaldı. ı 979'da Ege Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nün verdiği fahri doktor nişanı
almak üzere gittiği izmir'de öldü.
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om in 1 892 in Istanbul. He firsf appeared on stage when he
was sevenfeen, with a smail part in "Sherlock Holmes " af an
open-air-perforinance by the Burhanettin (Tepsi} Company in
Erenköy, right after the establishmenf of the Consfifufion. He acted in
various plays icluding "Othello" and "Gü/nihat" in Odeon Theotre
owned by Reşat Rıdvan and Burhanettin Bey. In 1 9 1 1 he moved fo
Paris, lived in Quarfier Latin and worked on theotre. In 1 9 1 3 he
established the Ertuğrul Theotre with his friends. In 1 9 1 4 he helped
for the establishmenf of Darülbedayi, the City Theotres. He acted the
leading part in their firsf performance. Between 1 9 1 6- 1 9 1 9 he went
fo Germany and gof acquainted with the art of cinema. During the
day he used fo work in film studios and in the evenings he worked in
the theafres. He directed films /ike "Das Fesf der Schwarzen Tu/pe"
and "Die Teufelsanbeter". He established his own producfion com
pany, Stamboul and shot "Samson ". Back fo his country, he encoura
ged the Seden brothers fo establish Kemal Film and wrofe the script
and shot for them "Istanbul'da Bir Facia-i Aşk / A Love Drama in
Istanbul" ( 1 922}. In 1 924 he wenf fo Sweden and mef Maurifz Stil
ler and Grefa Garbo, and hosted them in Turkey. In 1 925 he wenf
fo the Soviet Union, and observed the works of Stanislavski and
Meyerhold; he directed there "Tamil/o", "Five Minufes" and "Sparta
cus". On his refurn in 1 927, he was assigned as the heod of Darül
bedayi, and sfayed af this post until 1 947. In 1 928 he supparted
the establishmenf of ipek Film and directed their producfions til/
1 943. During that period, he reolized the firsf Turkish ta/ky "istanbul
Sokaklarında " and "A Notian Awakens" which was considered fo
be his most successful film. His "Leblebici Horhor" ( 1 934} represen
ted Turkiye in the 2nd Venice Film Festival and received an "Hono
rary Dip/oma". In 1 947 he established the Küçük Sahne Theotre in
Ankara. He worked as the General Director of the Stafe Theotres.
Meanwhi/e, he directed the firsf Turkish feoture in co/or. Yet, upan this
film 's failure he resigned himself from the cinema in 1 953. In 1 954,
he was assigned as the General Director of the Stafe Theotres for the
second time, then of the Istanbul Municipality Theotres in 1 959.
After being discharged from this post he fravelled abroad. In 1 966
he celebrated the 60th Anniversary of his arfisfic career with a pam
paus ceremony. He has been reassigned as the general art director
of the Stafe Theaires in 1 973 and kepf this pasifian for fwo years. In
1 979, he died while he was in /zmir fo receive an honorary docto
rafe given fo him by the Drama Department of /zmir Ege University.
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Muhsin Ertuğrul Türkiye'ye tiyatroyu, tiyatro sevgi ve saygısını getiren
ve yaygınlaştıran kişidir. Oynamış, sahneye koymuş, yazmış, çevir
miş, dergi yayımlamıştır. Tiyatroyu toplumca saygın bir uğraş hale
getirmek, klasikleri tanıtmak, büyük kentlerde her semtte, küçük kent
lerde ise bölge tiyatroları açarak tiyatroyu halkın ayağına götürmek,
çocuk tiyatroları kurarak seyirciyi küçükten eğitmek gibi ülkülerinin
önemli bölümünü gerçekleştirebilmiştir. Tiyatroya adanmış yaşamı için
de, kader ona tam 1 7 yıl boyunca Türk sinemasının da "tek adamı"
olmak fırsatını hazırlamış, ama Ertuğrul sinemaya hiçbir zaman tiyat
roya duyduğu yakınlığı duymamış, onu ikincil bir uğraş olarak gör
müştür. Türk sinemasına birçok şeyi, kaçınılmaz olarak, getiren o
olmuştur, ama genelde yaptığı, elinde tiyatrodan hazır olan malzeme
yi loyun, oyuncu, dekor, kostüm, teknik eleman, vs.) tiyatronun tatil
yaptığı yaz oylarında kullanarak film yapmaktan ileri geçmemiştir.
Tiyatroda Türk oyun yazariarına verdiği fırsarları sinemoda yaratmam ış, hemen her filmini, batının üstelik başarısız oyun, roman veya film
lerinden uyarlamakla yetinmiştir. Tecimsel endişeler içinde yazdığı
senaryolarda vodvil mazemesini Fransa'dan, operet, melodram ve
macera filmleri örneklerini Alman sinemasından almıştır. Alman dışa
vurumculuğu ve Sovyet devrim sineması gibi sinema tarihindeki önem
li dönemlerden bazılarına yakından tanıklık ettiği halde, sinernamız
da bunlarla kıyaslanabilecek bir yaratıcılık gösterememiştir. Ama
Muhsin Ertuğrul adı Türk sinema tarihine ayrılmaz bir biçimde bağlıdır
ve birçok "ilk"le birlikte anılacaktır: ilk l<öy filmi, ilk palisiye, ilk Kurtu
luş Sevaşı filmi, ilk dram, ilk tarihsel dram, ilk operet filmi, ilk sesli
film, ilk renkli film, ilk Türk müslüman kadın oyuncusunu kullanan film,
vs. Ama Türkiye:de �2 yıl süren sinema kariyeri boyunca yönettiği 3 1
film arasında, BIR MILLET UYANIYOR ve BATAKLI DAMlN KlZI AYSEL
dışında yedinci sanat açısından ciddiye alınacak bir sinema yapıtı
bulmak zordur. Yine de haksızlık etmemek için, son sözü "Usta"ya
bırakıp sinemacılığı konusunda söylediklerine bir kulak verelim: "Avru
pa tiyatrolarında çıraklık yapabilmek için sinemoda figüranlık, aktör
lük, rei isörlük ederek geçimimi sağiamam gerekiyordu. Onun için film
lerde, kalabalık arasında başlayarak sırasıyla aktörlüğe, rei isörlüğe
geçtim. Memlekete dönünce dışarıda öğrendiklerimi burada da uygu
lamoya çalıştım. Tek bir çekim makinesi, tek bir proiektör, tek bir
stüdyo, tek bir sermayedar, tek bir teknisyen yokken en ilkel araçlarla,
en az harcamalario işe başladım. Amacım, bu yokluk içinde bir şey
ler yapılabileceğini göstermekti. Zaman sınırı ve para kazanma hırsı
olmadan bir film çevirmeyi elbet ben de isterdim, ama olmadı işte!"

FiLMLERi / FILMOGRAPHY (Türkiye}
1 922

1 923
1 924
1 929
1 93 1
1 932
1 93 3

istanbul'da Bir Fecia-i Aşk
Boğaziçi Esrarı !Nur Baba)
Ateşten Gömlek
Leblebici Horhor
Kızkulesinde Bir Facia
Sözde Kızlar
Ankara Postası
istanbul Sokaklarında
Bir Millet Uyanıyor
Kaçakçılar
Karım Beni Aldalırsa
Söz Bir, Allah Bir
Cici Berber
Naşit Dolandırıcı
Fena Yol

Muhsin Ertuğrul is o pioneer who introduced drama to Turkiye, and
through his efforts he developed the /ove and respect for drama. He
has acted, staged, written, translated and published magazines for
this sake. He aimed to bring drama to the /eve/ it deserved by intro
ducing the classical works ta the Turkish audience; through opening
a theatre house in every district of the big cities, and local theatre
houses in smail tawns he made drama accessible to the public, and
by establishing children 's theaires he aimed to educafe children. In a
life devoted to drama, his fate has driven him toward cinema, and
he alsa had the opportunity of becoming the "one and only" cineaste
of the Turkish cinema for 1 7 years. Yet, this great artisi never allawed
the seventh art to foreshadow his devation and love to drama, and
perceived it as a secondary occupotion. He was the pioneering
personality in the Turkish cinema, yel, in general, what he did was
nothing more than making films with the ready-stock at hand such as,
plays, actars, props, costumes and technical crew. In cinema, he
hasn 't given any apportunity to the Turkish scriptwriters, as he did for
the playwriters. Furthermore, many of his films were adaptations of
Western plays, novels or films, unsuccessful ones most of the time. In
the seripts he wrote with commercial concerns, he made use of the
French vaudville Iradition and borrowed his material far melodrama
and adventure films from the German cinema. Although he was a
close witness of current important movements such as the German
expressionism and the Russian revolutionary cinema, his work doesn't
display a creativity or an originality in the national cinema that could
compele with these. Yet the name Muhsin Ertuğrul is indispensably
connected with the history of the Turkish cinema and his name will
remain to be cited with many of the "firsts": the first rural film, the first
detective film, the first War of lndependence film, the first drama, the
first historical drama, the first operetta film, the first ta/ky, the first co/or
film, the first Turkish film in which a muslim actress took a port, ete.
But, except for A NATION AWAKENS, and AYSEL, THE GIRL FROM
SWAMPY ROOF, he hasn't gol a significant contribution for the
seventh art. Yel to avoid being uniust, and to appreciate his efforts,
the fina/ word should be left to this devoted "master": "To apprentice
in the European theatres, 1 had to work as an extra, as an actor, and
as a director to make my living. Thus, beginning from the crowd, 1
moved up to being an actor and later a director. When 1 returned to
my country, 1 wanted to apply what /'ve learned abrood. 1 began
work, at a time when we didn 't even have a single camera, a single
spot-light, a single set, a single producer and even a single technical
crew. My aim was to show that something could be done even in
this destitude. 1 would love to realize a film immune from financial
concerns and time limits, but unfortunately this longing was doomed
to remain as an impossible dream. "

1 934
1 93 8
1 93 9
1 940
1 94 1
1 942
1 943
1 945
1 946
1 947
1 953

Bataklı Damın Kızı Aysel
Milyon Avcıları
Leblebeci Horhor Ağa
Aynarez Kodısı
Bir Kavuk Devrildi
Allah'ın Cenneti
Tosun Paşa
Şehvet Kurbanı
Akasya Palas
Kahveci Güzeli
Kıskanç
Nasreddin Düğünde
Yayla Kartalı
Harman Sonu
Kızılırmak-Karakoyun
Halıcı Kız
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BiR MiLLET UYANIYOR
A NATION AWAKENS

Yönetmen/Dirac:lor: Muhsin Ertuğrul Senaryo/Screenplay: Nizarnettin Nazif G&ilntO Y&ı. Cinaııatıogrcıphy: Cezmi Ar Kurgu/Editor: Muhsin
Ertuğrul & iclal Ar Oyuncular/Cast: Ercüment Behzat, Emel Rıza, Emin Beliğ Belli, Ferdi Tayfur, Atıf Kaptan Ycıpımc:ı/Produaır: Muhsin Ertuğrul
Ycıpım/Proc:luction Ca.: Ipek Film Kurumu, Istanbul
1 932 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B&W) 1 80'

O

!aylar, 1 5 Mart 1 920'de başlar. Anadolu'da bulunon Kuv
va-i Milliye'ye mensup yüzbaşı Davut ve emireri Tilki, alınan
bir şiireli mesaj üzerine ilkin bir cep haneliği basarak cepha
neleri Kuwa-i Milliye'ye geçiren birliğe katılırlar; sonra da Istanbul'da
görevlendirilirler. Tanıklık ettikleri bir çocuğun öldürülüşü ve kadınlara
saldıran işgal kuweti mensuplarıyle ilgili olaylarda, gizli bir el olumlu
rol oynamakta; bunalan vatandaşa ve Milliyetçilere yardım etmekte
dir. Bir yandan da düşmanla işbirliği yapmış Said Molla ve yaverler
den Feridun gibi kimi bahtıkaralar hainliklerini sürdürmektedirler.
Davut ve emireri, Beyoğlu'nda bir meyhanedeki tehlikeli durumdan
yine o bilinmeyen yardımcının eliyle kurlarıldıktan sonra, kendilerine
verilen bir adrese ulaşmak üzere Erenköy'e giderler. Aynı gün okul
dan çıkan öğ retmen Nesrin'i gören Feridun ısrar ederek kızkardeşi
Cavide'nin de bulunduğu evlerinde çaya alıkoyar. Dönüşte Nesrin' e
tenha bir kırlıkta saldırmak isterken ortaya çıkan Davut ve Tilki kızı kur
tarır ve onu evine götürürler. Ne ki bu ev Davut'un, yıllardır görmediği
annesinin evidir. . .
"Ateşten Gömlek" ve "Ankara Postası"nın izinde, Bi R Mi LLET UYANI
YOR'Ia Muhsin Ertuğrul Milli Mücadele yıllarına dönüş yapmıştır.
Yönetmen bu filmi için tüm olanakları kullanıp, görkemli bir tarihsel
yapıt meydana getirmek için ciddiyelle çalışmıştır. Devrin liderleri de
böyle bir filmi n gerçek değerini iyi anlam ış ve hiçbir yardımı esirge
memişlerdi. Hatta Gazi Mustafa Kemal senaryoyu inceledikten sonra,
lilmde görünmeyi asla yadırgamamış ve Çankaya'da kamera önüne
geçip bir nutkunu filme aldırmıştı. lsmet Paşa da bir Garp Cephesi
sahnesinde yer almayı önce kabul etmiş fakat son dakikada zamanla
şişmanladığından eski üniformasına g iremeyeceğini ileri sürmüştü. ller
ki yıllarda yapılacak Kurtuluş Savaşı filmlerine örnek olacak bu film in
senaryosu, Ertuğrul'un da kabul ettiği gibi, bir hayli karışıktır; birçok
olay ve ayrıntı karanlıkta kalırken tarihsel gerçekler yer yer bir serüven
havası içinde verilip rastlantılar birbirini kovalamaktadır. Film o
dönemde büyük bir başarı kabul edilmiş, sonraki yıllarda bile Anado
lu'da sık sık gösterilmiştir. Oysa, çekiminde gösterilen tüm gayretiere
ve Türk sinemasının ilk "iyi" filmi kabul edilmesine karşın, BIR MILLET
UYANIYOR bütünlükten yoksun bir çalışmadır.
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he events begin on March 1 5, 1 920. After receiving a mes
sage in cypher, a captain of the National lndependence
Army, Davut, and a private under his command nicknamed
Tilki (The Fox), first join a troop providing the National lndependeno
Army with orms by raiding ammunitions; then they are sent to Istan
bul. They witness the sfaughter of a child and the rape of women by
the occupation forces. Yet, a seeret hand is invofved in helping the
suffering inhabitants and the Nationalists. Meanwhile same mischev
ous characters /ike Said Molla and his helper Feridun are carrying
on with their treacheries by cooperating with the enemy. After being
rescued from a dangerous situation in a pub in Beyoğlu by the aid
of that "seeret hand", Davut and Tilki set off for Erenköy, searching
for an address. On the same day, Feridun comes across Nesrin as
she leaves the school she's teaching in, and insists to take her to tea
at his eface. His sister Cahide o/so joins them. After having tea, Ferı
dun offers to accompany Nesrin back her home, but he attempts to
rape her at o deserted spat. Davut and Tilki rescue her and take her
to where she lives. As o matter of fact, this is the very house which
befongs to Davut's mather of whom he hasn 't seen for years. . .
Fallawing "Ateşten Gömlek " and "Ankara Postası", Muhsin Ertuğrul
has chosen the years of National lndependence War for his su5ject
once again in A NATION AWAKENS. The director really strived to
do his best to accomplish an histarical epic of magnificance. Regar
ding the significance of the film, the teaders of the period concemec
have proviaed Ertuğrul with every possible aid. After reading the
script, Atatürk accepted to contriqute to the film, and stood in front o
the camera to deliver a speech. lsmet Pasha too first accepted to
appear in the Westem Front scene but then changed his mi nd efai
ming that the few extra paunds won't allow him to fit into his old uni·
form. As also stated by Muhsin Ertuğrul himself, the script of this pro
totype of War of lndependence films is rather disorganized: many
events and details remain unsolved, certain histarical references disp
lay the dispositian of an adventure, and coincidences follow one
another. When it was released, the film was considered as o great
success and was frequentiY. screened in Anatolia in the fallawing
years. Yet despite all the efforts during its shooting, and despite its
being considered as the first "good" film in the Turkish cinema, A
NATION AWAKENS is a foose work locking coherency.
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BATAKLI DAMlN KlZI AYSEL
AYSEL, THE GIRL FROM THE SWAMPY ROOF

Y&ıelrıwı/Dirwc:lor: Muhsin Ertuğrul Senaryo/Sa•ıpia).� Nazım Hikmet G&üntO Y&ı./Cinemaıogrcıphy: Cezmi Ar & Remzi Ar
Kurgu/Edilor: Muhsin Ertuğrul Milzik/Music: Cemal Reşit Rey Oyuncular/Cast: Cahide Sonku, Talat Artemel, Feriha Tevfik Negüz, Sait
Köknar, Behzat Budak Ycıpımcı/Producer: Muhsin Ertuğrul
1 934 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B&W) 1 80'
otoklı Dam'dan Aysel, kosabado, Sotılmışzodeler'in yonında
çalışırken evin beyinden hamile kalır. Köyünde çocuğunu doğur
duktan sonra, çocuğu için noloko olmak amacıyla mahkemeye
başvurur. Sotılmışzode çocuğun kendisinden olduğunu kabul etmez.
Aysel'in durumu Çomlıbel köyünden Ali'nin ilgisini çeker. Bu yüzden
köyüne kadar gidip onu görerek, umutsuz kıza kendi ailesinin yonında
yotolok annesine yardımcı olmak üzere iş teklif eder. Ali'lerde çalışmo
ya başlayon Aysel, bir gün, çeşme başında Sotılmışzode'ye rostlar. Eski
efendisi kendisine laf otarken Ali çıkagelir; başlayon bir tartışma yarıda
bırokılarak eve dönerler. Ali'nin nişanlısı Gülsüm, böylesine dile düşmüş
bir kızın Ali'lerin evinde bulunmasına razı olmayıneo Aysel oradan
uzokloşır. Buna içerleyen Ali bir süre kendini zevk ve eğlenceye koptırır
ve düğününden iki gün önce kosabanın meyhonesinde arkadaşlarıyla
içerken Sotılmışzode ile kopışır. Kavganın sonunda Sotılmışzode'nin
beynine bir çokının ucu-saplanmış olduğ u halde öldüğü görülür. Sorhoş
olon ve olayı hatıriomayon Ali, ucunun kırık olduğunu görünce, çokısını
yakındaki batoklığo atar; onu izleyen babası ise çokıyı alır ve soklar. .
Çağdaş ya do kostümlü, yabancı veya yerli müzikli g üldürüler dönemin
den sonra, Ertuğrul sanki tiyatro havasından kurtulmak istermişçesine,
bir "gerçekçilik" serüvenin.e atılıp bir köy filmi çekmeye karar vermiştir.
Bunda, 1 930'don sonra Istanbul'da gösterilen bazı ilk Sovyet köy film
lerinin Ertuğrul'da tozeledi ğ i anıların etkin olduğu görüşü yaygındır.
Hasan Cemil Çomlıbel'in Selmo Logerlöl'ün "Töser Iran Stormyrtorpet"
adlı eserinden bir uyarlamasından Nazım Hikmet'in senaryosunu yazdı
ğ ı bu Türk köy filmlerinin ilk örneğ i Bursa'nın Çolıköy'ünde çekilmiş ve
kolabalık sahnelerle küçük rollerde gerçek köylüler kullanılmıştır. Konu
en oğdolı türden bir melodromdır: en bilinen durumları kullanan, suçsuz
delikanlı, iğfal edilmiş genç kız edebiyatını sürdüren, gerçekle pek ilgisi
olmoyan bir melodrom. Sonuçta, lilmde Aysel'i canlandıran Cohide
Sonku'yu Türk beyazperdesinin ilk yıldızı konumuno getiren BATAKLI
DAMlN KlZI AYSEL'de köy, folklorik görüntüleri sağ layon bir mekan, bir
fon olmakton ileriye gidememekte; köy yaşamı ve köy sorunları anlatı
lan melodromın dışında kalmaktadır. Filmin senaryosunu yazan Nazım
Hikmet ise: "Bu film yerli sinemocılığ ımızdo bir dönüm noktosıdır. . . Reji
sörün gözüyle, rejisörün monto/' ıylo başrolü oynayan "toprak", şimdiye
kadar gördüğüm sinema yıldız arının en büyüğü, en artisti, en yaratıcısı
olduğunu ışıklı bir düşünce biçiminde ortoya çıkardı . . . BATAKLI DAMlN
KlZI tuttu. . . Onu kolabalığa sevdi ren, bir rejisörün filozof gözüyle kımıl
donon, dile gelen koro topraktır", demişti.
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ysel from the Swampy Roaf viiiage lives in o smail county. While
working for the Satılmı;zade family she is seduced by her bass and
becames pregnant Alter giving birth to her child, she applies to the
cou or an alimony. Sarılmışzade re;ects the child. Ali, from the Çamlıbel vii
/age, is concerned with Aysel and the situation she's in. In order to help her,
he goes to her viiiage and offers her o ;ab as o helper for his disabled mat
her. One day, Aysel comes across her previous bass by the fountain and he
insults her. Ali comes for her rescue and the two men dispute. Meanwhile,
Ali 's fioncee Gülsüm is disturbed by the presence of Aysel, who has such an
immeritorious reputation. Now, Aysel has no other choice but to leave. Ali is
so upset abaut these events that he seeks cansolation in worldl)l passions.
)ust two days to his wedding, while drinking in o pub with his friends, he
runs info Satılmışzade and fights with him. At the end of the fight, Satılmışza
de is found dead with the broken paint of o packet-knife stuck in his brain.
Being completely drunk at the time of the incident, Ali cannot recai/ o thing,
and seeing that the paint of his own packet-knife is broken, he throws it info
the swamp. Ali 's father who has spied on his san picks up the packe�knife to
hide. . .
Alter o period of contemparary or costumed, foreign or national musical
comedies, Muhsin Ertuğrul aimed to get rid of the dominant theatrical
atmosphere of his Films and, deciding to plunge info o new adventure to CO!f
ture "realism ", attempted to shoat o rural Film. Many believe that the directors
desire stems from the influence of first rural Soviet films which appeared in
movie theaires in Istanbul in early 1 9305. Hasan Cemi/ Çamlil�l's adaptali
on of Se/ma Lagerlöf's ''Töser fran Stormy-rtorpet" was turned info o script by
Nazım Hikmet, and this firstprototype of the rural Turkish films was shot in o
viiiage near Bursa. Non-professional actors - peasani inhabitants - were used
especially- in the crowd scenes and for smail paris. The sub;ect is o metodra
ma in its full sense, making use of f)lpical situations - such as an innocent
young man, o raped young gir/ - Of o real metodroma which has liflle to do
with reality. Finafl}\ AYSEL, T
HE G/RL FROM THE SWAMPY ROOF made the
famous Turkish theatre actress Cahide Sanku the first sfor of the Turkish cine
ma with her interpretation of Aysel. But the rural scenes merely served as o
background and the rurol life and its problems were lota/Iy omitted from the
melodrama itself. Bul poet Nazım Hikmet who wrote the screenplay has
said: "This film is o milesione in our national cinema . . . The "/and", the real
hero of this film, has appeared in the form of o luminous thought in the eyes
of the director; in the hands of the director, the "/and" has proved to be the
most creative, the most talented, and the best s tar of all stars /'ve ever seen . .
AYSEL, THE GIRL FROM THE SWAMPY ROOF is o big success . . . What
attracts the audience's admiratibn is the speaking, the lidgeting of the "/and"
as perceived by the philosophital sight of the director. "
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SEHVET KURBANI
VICTIM OF LUST

Yanaım.ı/Dinıc:tor: Muhsin Ertuğrul Senai')'O/Scı•ıplay: Mümtaz Osman G&Onto Yörı./Cinemaıography: Cezmi A r Kurgu/Ed"ıtor: Muhsin
Ertuğrul Müzik/Music: Muhiddin Sadok Oyuncular/Cast: Muhsin Ertuğrul, Cahide Sanku, Necla Sertel, Nuri lşılay, Süavi Tadü
Yapım/Produc:tion Co.: Ipek Film Kurumu, Istanbul
1 940 1

35

mm. 1 Siyah-Beyaz (B&W) 1
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ir bankanın veznedan Ahmet Barksever, işinde düzenli, aile
hayatında düzenli, prensip sahibi bir adamdır. Karısı ve biri
erkek, biri kız iki çocuğu ile mutlu bir hayat sürmektedir.
Akşamları kızının dersleri ile uğraşır, yemekten sonra oğlunun çaldığı
kemanı dinler. Bir gün kendisine Adana'da tahsil edilecek bir para
için görev verilir. Bu amaçla çıktığı tren yolculuğunda kompartmanına
ara istasyonlardan birinde bir kadın biner. Yolculuk hali aralarında
konuşmalar olur. Kadın, bu kapalı erkeği açmak için bir yandan imalı
hareketlerde bulunurken, bir yandan da Adana'ya hangi amaçla gitti
ğ ini öğrenir. Bu bar kadını, ertesi gün Adana'ya vardığında bar sahi
bi ile ortağına veznedardan söz eder ve adamın bir firmadan taplu
ca bir para alacağını da belirtir. Bu üçü aralarında bir plan kurarak,
veznedan bora düşürmenin bir yolunu bulurlar. Veznedar ve kadın bir
likte yiyip içip eğlendikten sonra gece geç vakit bardan çıkıp demir
yolu boyunca yürürlerken, birden önlerine bir serseri çıkarak vezneda
rı başına vurduğu bir sopa ile bayıltır. Bu arada bar sahibi de ortaya
çıkarak çanlayı ve kadını alır,' aradan uzaklaş ır. .
Muhsin Ertuğrul'un en ünlü melodramı sayılan ŞEHVET KURBANI'nın
kaynağı, Alman oyuncusu E mil Jannings'e bir Oskar ödülü kazandı
ran, Victor Fleming'in yönettiğ i "The Way of All Flesh 1 Nefis Mağ
lup Olursa" ( 1 927) adlı filmdir. Bir Jannings hayranı olan Ertuğrul'un
"ustası" nı tekrarlaması olağandır. Uluney'ın imzasını taşıyan bir yazı
da Ertuğrul'un uyarlaması için: "Korku ile gittiğim filmi gördükten son
ra hükmeitim ki Muhsin'in sanat dehası yanınila Jannings'in ismini zik
retmek büyük zaaftır. . . Muhsin filmi de, vak'ayı da, artistieri de kudret
li sanatı ile kavramış ve beraberinde sürüklemiş götürmüş", denilmek
tedir. Gerçekten de film gösterime çıktığında büyük ilgi ile karşılan
mış, Ertuğrul sanatından dolayı kullanmıştır. Fakat bu "sanat" ın sinema
ile pek bir ilişkisi olduğu söylenemez; sonraki yıllarda da çok sık tek
rarlanacak, sinemalaştırılmış bir tiyatro anlayışıdır bu. Muhsin Ertuğ
rul'un bu filmle, "Bir Millet Uyanıyor" ve "Bataklı Damın Kızı Aysel" ile
ulaştığı sinemotografik çizgiden uzaklaştığı; operet filmleri ve tarihi
komedil!'!!den sonra, melodram yoluyla tamamen tiyatroya döndüğü
görülür. Ustelik uyarlama, kişiler ve çevre gene sırıtmaktadır; çünkü
Ertuğ rul yönettiği filmi bir oyunculuk gösterisi gibi g örmekte ve kuşku
suz kendini öykünün merkezi, filmin temel direği olarak kabul etmekte
dir.
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hmet Borksever, o cashier in o bank is o conscientious man
of princigles bath in his work and his family life. He leads o
happy life with his wife and children. In the evenings, he
helps her daughter with her school work and lisfens fo his son pla
ying the violin. One day he is asked to bring some large amount of
money from the Adana branch of the bank he 's working for. He takes
o train to Adana, and on the same coach is o woman with whom he
chats. Aiming to gel something out of him the woman starts exhibi
fing her body, and learns abOut his mission. Actually, the woman is
working at o bar. The nexf morning she goes fo the owner of the bar
and his partner, and tel/s them abOut the man she has met on the Ira
in. The three set up o plot and find o way fo bring the cashier to the
bar. After having o dinner and few drinks in the oor, the woman and
the cashier walk out. As they walk by the railway, o man appears
and hits the cashier on the head with o thick sfick causing him to
fainf. )ust then, the owner of the bar appears fo gel the woman and
the bag full of money. The two walk away, leaving the unconscious
cashier behind. .
Considered as the most famous melodrama by Muhsin Ertuğrul, V/C
TIM OF LUST is yel another version of Victor Fleming's "The Way of
All Flesh " { 1 927), which brought Emi/ )annings an Oscar award.
Being o devoted admirer of)annings, it's natural for Muhsin Ertuğrul
to repeat his master. In an article, Ulunay refers to the film as follows:
"/ had doubts, bul after watching the film 1 reached to the conclusion
that, even the mention of)annings ' name with Muhsin 's arfisfic gen ius
would be o fatal mistake. . . Muhsin has fully masfered the inciden!,
the film, and the arfisfs, and carried them along with the power of his
art. Actually, when released, the film was heartily welcomed and
Ertuğrul was celebrated for the mastery of of his art. Yet, this "ar( has
vaguely something to do with the seventh art, for the film marks the
beginning of o series of films to come in the Iradition of a drama.
With this film Muhsin Ertuğrul is well distanced from the cinematog
raphic /eve/ which he captured in A NATION AWAKENS and
AYSEL, THE GIRL FROM THE SWAMPY ROOF. After o period of sho
oting opereffas and historical films, this film displays the directors
devation to theatre through melodrama. Furthermore, once again, the
adaptation, the characters and the setiing are all i/1-matched; as
Ertuğrul has viewed this film he directed as o showcase of his aciing
ability, and seen himself as the center of the sfory.
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HASAN BOGULDU
ORHAN AKSOY

ı 930'da Bursa'da doğdu . Genç
yaşta makinistlikle başlayan sinema
yaşamı uzun yıllar kurguculuk
çalışmalarıyla sürdü. ı 96 ı yılında
senaryo yazarlığına, ı 963 yılında
"Şıpsevdi" filmiyle yönetmenliğe
başladı. Bugüne kadar ı OO'e yakın
film yönetti.

Y&ıelmerı/Dinıdor: Orhan Aksoy Serıaryo/Scre.ıplay: Orhan Aksoy GörilntO Yön. /
Cinematogrcıphy: Ertunç Şenkay Kurgu/Editor: Cevat Sezer Miizik/Music: Yavuz Top
Oyuncular/Cast: Hülya Avşar, Yalçın Dümer, Güzin Ozyağcılar, Atilla Ergün, Ay� ın Tezel
Yapımcı/Produc:er: Turgay Aksoy Yapım/Production Co.: Penta Film Dü� Haldan/Export Agent:
Penta Film; Erol Dernek Sak., Erman Han, K.4 D. ı O, Beyoğlu, Istanbul, TURKIYE; Phone: ı 5 ı 09
80, ı 49 57 05; Fax: ı 49 84 l O; Telex: 270 ı ı
ı 990 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 94'

O

banın en güzel kızı Emine bir rasiantı sonucu, aba dışından bir genç olan Hasan'la
karşılaşır. Birbirlerine aşık olurlar; ama törelere göre abadan bir kızın yabancı bir erkekle
evlenebilmesi için olağanüstü bir koşul vardır: Hasan kırk okka tuzu uçsuz bucaksız
ormanları aşarak obaya getirmek zorundadır. .

T
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he most beautiful gir/ of o nomad settlemenf fal/s in love with a sfranger she happens fo meef.
He loves her foo. Bul the nomad traditions would only allow a sfranger fo marry o gir/ from
the tribe if he carries a hundred pounds of salt to the settlement, accross the endless forests . . .

Bom in 1 930 in Bursa. He sfarted
working as o proiecfionisf when he
was very young and later he worke<
as an edifor for long years. He
sfarted in 1 96 1 as a screenplay
writer and in 1 963 he directed
"Şıpsevdi", firsf of his feature filriıs
which now amounf fo nearly o
hundred.
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SOGUKTU VE YAGMUR CISELIYORDU
,

IT WAS COLD AND RAINING

Y&ıeımen/Direc:lor: Engin Ayço Sencııyo/Screenplay: Engin Ayço GöriintO Yön./Cinematography:
Ertunç Şenkoy Kurgu/Editor: Mevlüt Koçok Müzik/Music: Melih Ki bor Oyuncular/Cast: Türkon
Şoroy, Ekrem Bora, Gülsen Tuncer, Alev Koral Yapımcı/Praducer: Erhan Erzurumlu
Yapım/Producıion Co:: Erko Film. DOnya Haldarı/Eıcport Agent: Erko Film, Erol Dernek Sok., Ermon
Han, Kat 6, Beyoğlu, Istanbul, TURKIYE; Phone: 1 52 44 64, 1 5 1 76 85; Fax: 1 49 5 1 97
1 99 1 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 95'

sta bir udinin ölümü üzerine, ünlü kadın şarkıcı, müzisyenin ailesini arar. Udi'nin kızkordeşi ile
yaptığı uzun konuşma, şarkıcıya müzisyenle olan dostluğunu yeniden değerlendirme olanağı
sağlar. Geriye dönüşler, meslek aşkındon koynaklanan ve gün geçtikçe ortan karşılıklı ilgi ve
sevgilerine ışık tutar. . . Dün kaçırıldığı sonılan bazı duygu ve güzellikler, bugün değişik boyut ve düz
Iemierde yakolanarak tamamlanır. . . ve bütünlenir zamanın müziği, soğuk da olsa, yağmur da çisele
se . .
lter the death of a veteron lutist, o stor songstress ca lls on his relatives, and o long chat with
his sister spurs the singer to reassess her friendship with the musicion. Flashbocks limn the
duo's growing attroction, o love founded om mutuol ortistic interests . . . Beouty and emotions
escoped from one's grosp in the post might be recaptured in dillereni dimensions and at o dillereni
level, and lead to a completion . . . thus, the music of time is completed . . . Even if it's cold and roi
ning . .

U
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ENGiN AYÇA

1 94 1 yılında doğdu. Golatasaray
Lisesi'nde okudu ve Roma'da lnstituto
lnternazionale deii'Opinione Publicca
ve Centro Sperimentole di Cinema
tografica okullarında film yönetmenli
ği eğitimi gördü. Istanbul Universilesi
Film Merkezi'nde ve TRT'de yönet
menlik yaptı . Sinema üzerine yazıları
ve çevirileri yayınlandı . 1 987 yılında
ilk filmi "Bez Bebek"i çekti. SOGUK
TU VE YAGMUR ÇiSELIYORDU yönet
tiği ikinci filmdi r.

Born in 1 94 1 . After his highschool
educalian in Galatasaray Lycee, he
studied film directing in lnstituto
deii'Opinione Publicca ve Centro
Sperimentale di Cinematografica in
Rome. He directed films for the Tur
kish State Television and Film Center
of Istanbul University. He published
articles on film. He directed his first
film "The Rag Do//'' in 1 987. IT WAS
COLD AND RAINING is the second
feature film he has directed.
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UZUN iNCE BiR YOL
A LONG NARROW ROAD

TUNÇ BAŞARAN

Y&ıeımen/Directıor: Tunç Başaran Senaryo/Scı•ıplay: Tunç Başaran G&iintO Yön. /
Cinemalography: Ümit Gülsoy Kurgu/Editor: Bircan Uysal Müzik/Music: Hasan Yükselir
Oyuncular/Cast: Tarık Akan, Taner Barlas, Caren Libby, Orhun Seydik Yapımc:ı/Produaır: jale
Başaran Yapım/Producıion Co.: Magnum Film OOnya Haldarı/Eıcport Agent: Magnum Film, Pıtrak

1 938'de doğdu. Edebiyat Fakültesi'ni
yarıda bıraktı ve sinemaya Memduh
Un'ün yanında senaryo diyaloğu yazc
rçık başladı . Uzun bir süre Memduh
Un'ün asistanlı ğ ını ya ptı. Bu arada lütl
Akod, Hal it Refiğ, Atıf Yılmaz, Ertem
Göreç g ibi yönetmenlerin yanında da
asistanlık görevi yaptı. 1 964'te ilk film
"Hayat Kavgası"nı gerçekleştirdi; 40
kadar filmin yönetmenliğini yaptı.
1 972'den sonra sinemaya ara verdi,
reklam filmdiğine yöneldi. 1 986'da
"Biri ve Diğerleri" ni gerçekleştirdi ve
bu filmle Istanbul Uluslararası Sinema
Günleri'nde "Yılın En iyi Türk Filmi"
ödülünü aldı. Aynı başarıyı "Uçurtmayı
Vurmasınlar"la ( 1 988) sürdürdü. Film,
8. Istanbul Uluslararası Film
Festivali 'nde "Yılın En iyi Türk Filmi"
ödülünü kazandıktan sonra, çeşitli ulus·
lararası festivallerde de ilgi gördü ve
ödüller aldı. Aynı filmle yabancı filmler
dalında Oscar aday adayı seçildi.
1 99 1 'de "Piano Piano Bacaksız"la
istanbul Film Festivali'nde "En iyi Yönet·
men" öçjülünü aldı. 1 99 1 'de yönettiği
UZUN INCE BIR YOL son filmidir.

Sok. 714, Yeşilyurt 34800, Istanbul, TURKIYE; Phone: 573 28 79; Fax: 573 73 43
1 99 1 1 35 mm. 1 Renkli-color 1 80'

u film Dede Korkut'un Deli Dumrul masalıyla "Aikestis" adlı mitolojik öyküden esinlenmiştir.
Yıllardır ingiltere'de yaşayan 0üşfik, ingiliz karısı Mary ile birlikte çocukları Adem'i sünnet
etiirmek için Türkiye'ye gelir. Ulkesine girdiği anda Batı'nın kendisini kısıtlayan tüm kurallarına
tepkiyle olağanüstü bir vurdumduymazlığa girer. Bunun sonucu ise büyük bir kaza ve Azrail'in ailenin
peşine düşmesidir. . .

B

his film is inspired by the traditional Turkish folktale "Deli Dumrul" and the myth of "Aicestis ". A
Turkish architect living in Great Britain comes with his British wife to Turkey in order to hove his
son circumsized in his native country. When he passes the border, feeling liberated from the
compel/ing regulations of Western civilisation, he is the cause of an accident, which wi/1 put the
Angel of Death on his family's trace . .
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Bom in 1 938. After attending the
Facufty of Literafure for o white he feft
school and sfarted working qs o script·
writer for director Memduh Un. He
then continued fo be the assistant of
Memduh Ün for o fong time. Meanw
hile he o/so worked as an assistant to
such directors os Lütfi Akod, Ha/it
Refiğ, At1f Y1fmaz, Ertem Göreç. In
1 964 he realized his firsf feature "Sur
vivol". Til/ 1 972 he directed obout 40
films. After 1 972 he swifched fo com
mercials. He realized "One and the
Others " in 1 986, after a fong period
of silence, and won the "Best Turkish
Film of the Year" award in Istanbul
fnfernafianal Filmdays. He faffowed if
with "Don 'f Lef Them Shoot The Kite"
( 1 988} which won him the "Best Tur
kish Film of the Year" award in the 8th
Istanbul International Film Festival. The
film has been succesfuffy shown in
several international fesriva/s and has
been a pre-candidate for the Oscar in
foreign films secfion. With 'Piano Pia
no Kid' ( 1 990} he gol "'Best Director'
award in Istanbul International Film
Festival. The fasf film he directed is A
LONG NARROW ROAD ( 1 99 1 }
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SUYUN OTE YANI
THE OTHER 5/DE OF THE WATER

Yöneınwı/Director: Tomris Girillioğlu Senaryo/Sc:re.lplay: Feride Çiçekoğlu Görüntü Yön. /
Cirıerııatogıaphy: Orhan Oğuz Kurgu/Editor: Bilge Can Müzik/Music: Yeni Türkü Oyuncular/Cast:
Nur Sürer, Meral Çetinkaya, Selçuk Yöntem, Uğur Palot, Halil Ergün, Pıtırcık Akerman

Ycıpımc:ı/Produaır: Meral Babacan Ycıpım/Production Co.: TRT Dünya Halcları/Export Agent: TRT 
Turkish Radio Television Corporation, Ankara
1 99 1 1 35 mm. 1 Renkli-colar 1 1 20'

1 suznsanların,
siyasi düşüncüleri nedeniyle cezaevlerine dolduruldukları 80'1i yılların ilk yarısı. Tutukyargılanmak üzere yeni salıverilmiş bir öğretim üyesi, tahliyesinin hemen ardından, kısa bir
•

tatil için eşiyle birlikte Ayvalık'ın Cunda adasına gelir. Kaldıkları ponsiyonu işleten Sıdıka Hanım
1 924'te Girit'ten gelip Cunda'ya yerleşmiştir. Yarım yüzyılı geçkin bir süredir bu topraklarda yaşa
yanların sıla öyküleri ve Albaylar Cuntası sırasında Cunda'ya sığınmış Yunanlı bir avukatın hayali,
adamla kadının tatilini geçmişe ve geleceğe bir yolculuk haline getiriverir. .. Mahkemesi sonuçlanan
ve uzun yıllar hapse mahkum edilen adam, beş yıl sonra bu kez tek başına Cunda'ya geri dönecek
ve zor bir kararla SUYUN ÖTE YANI'na gidip gitmeme kararıyla yüzyüze gelecektir. .
SUYUN ÖTE YANI, biraz da "su"yun öyküsü. 1 924 Mübadele Yasasıyla öte yandan bu yana gel
miş olanların özlemleri, sıla hasretleri: Albaylar Cuntosı sırasında bu yakaden Midilli ve 80'1erde
kimbilir kaç kişiye karşıdan Dikili, Behramkale, Koş ışıkları. . . i ki kıyı arasında bitip tükenmeyen bir
sevda öyküsü. Ayınrken kavuşturup, kavuştururken ayıran, bir yanından öte yanına sığınılan Home
res'un şarap rengi denizi, mitalojinin beşiği Ege ve hangi yandaysak be-murad kalıp düşünü kurduğu
nuz SUYUN ÖTE YANI.

TOMRiS GiRiTLiOGLU

1 955 doğumlu. Hacettepe Üniversi
tesi Ingilizce Dil Bilimi bölümünü bitir
dikten sonra TRT'nin sınavını kazana
rak Çocuk Programları bölümünde
asistan olarak göreve başladı . 1 985
yılında Belgesel Programlar bölümün
de yönetmen olarak ilk dramatik bel
gesellerini yönetti : "Dün - Bugün",
"Tabletten Kasete", "Işte Beyoğlu".
1 98 8 yılında Drama bölümüne geçti
ve ertesi yıl "Kantodan Tangoya" adlı
ilk drama filmini gerçekleştirdi . B�nu
1 99 1 yılında yönettiği SUYUN OTE
YANI izledi.

Bom in 1 955. She graduated from
English department of Hacettepe Uni
versity then ;oined TRT as an assistant
for the Children Programmes. In
1 985 she began her career as a
director in the Documentary Depart
ment of the TRT, and directed her first
dramatic documentaries: "Yesterday Today", "From Tab/et to Cassette",
"Here is Beyoğlu". In 1 988 she has
been transfered to the drama depart
ment and next year she realized her
first dramatic film "From Canto to Tan
go ... She followed it with THE
OTHER SIDE OF THE WATER in
1 99 1 .

he first half of 1 9805, during which numerous people were put in prison becouse of their
politicol ideos. A university professor, who has been ;ust releosed olthough his cose is stil/ in
progress, comes to Cundo isiand of Ayvalık for o short vacotion with his wife. The pension
they choose to stay is kept by an elderly lady, Sıdıko, who has come from Girit in 1 924. Home/and
stories of those who have lived here for more than half o century os well as the image of o Greek
soliciter who has found refuge in Cundo during the Military Coup in Greece transform the short
vacotion to a ;oumey info post and future. . . The professor wi/1 come to Cundo five years loter, o/one
this time, having been sentenced to many years and wi/1 try to make the difficult decision of whether
to find refuge on THE OTHER SIDE OF WATER.
THE OTHER 5/DE OF THE WATER is in a way the story of the "water". The nostalgia of those who
had to leove their home/and in 1 924 due to Law of Exchange, the lights of Lesbos from this side
during the Military Coup d'Etat in Greece, as well as the lights of Dikili, Behramkale, Koş from the
other side during the 805 . . . An unending love story between the two coasts. Aegean sea, wine
colored sea of Homeros, craddle of mythology, bringing together while separating and separating
while ;oining, offering refuge on one side for the other and offering yeaming on each side for THE
OTHER SIDE OF THE WATER.

T
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TATAR RAMAZAN
MELiH GÜLGEN

1 946'do doğdu. 1 964'te sinemaya
girdi ve çeşitli dallarda çalıştı. 1 968
yılında ilk filmini yöne�i. Daha sonra
yaptığı filmierin çoğunun
senaryolarını kendisi yazdı.
Filmlerinin kurgusunu do üstlendi.
Halen yönetmenlik ve yopımcılık
koriyerini sürdürmektedir.

Yönetrnen/Direc:tor: Melih Gülgen Senaryo/Scraerıplay: Sola Önal G&Ontü Yön. /
Cineınatography: Salih Dikişçi Kurgu/Editıor: Melih Gülgen Müzik/Music: Ahmet Kaya
Oyuncular/Cast: Kodir inanır, Esin Morolıoğlu, Hayati Homzooğlu, Yaman Okoy, Yıldırım Gencer
Ycıpımc:ı/Praducer: Melih Gülgen Ycıpım/Praduction Co.: Fona F.ilm Dünya Haldarı/Export Agent:
Gülgen Film, Gazeteci Erol Dernek Sok. , 8, Beyoğlu, Istanbul, TURKIYE; Phone: 1 44 23 92; Fax:
1 5 1 80 38
1 99 1 1 35 mm. 1 Renkli-colar 1 1 32'

erim Korcan'ın ünlü romanındon uyarlanan bu film bir hapishane öyküsüdür. Yıl 1 942. Savaş
yılları; ülke kıtlık ve yokluk iÇindedir. Abidin Ağa'nın oğlunu vurmakton mopuso düşen Tatar
Ramazan dört yıllık cezasını çekip cezaevinden çıktığında intikam olmak isteyen
düşmanlarıyle kopışır ve canını kurtarmak için yeniden katil olur. Tatar Ramazan kısa sürede
hapishane dünyasına nam salar. Sürgün geldiği yeni bir hapishanede, hapishane oğosı
Abdurrahman Çovuş ile doloşır. Sürtüşme gün geçtikçe büyür ve Tatar Ramazan rakibi ni öldürür. .

K

his is o prison story odopted from a famous novel by Kerim Korcan. The year is 1 942. War
years; the country is in a very bad shape. Tatar Ramazan has shot Abidin Agha 's son and
stayed in prison for four years. When he is released from prison his enemies trap him to
revenge themselves and Ramazan kilis one of them to save his skin. Once more in the ;ai/ Ramazan
becomes famous in the prison world. When he is transported to a new prison, he finds himself
confronted with Abdurrahman Çavuş, anather convict who reigns over his fellow prisoners. Notura/Iy
a clash and death follows . .

T
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Bom in 1 946. He started his Film
career in 1 964 and worked in
various ;obs. He directed his first Film
in 1 968. He wrote the seripts of
most of his later films. He also edited
his Films. He is currently active as
director and producer.
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GIZLI YUZ
THE SECRET FACE

Yönelmen/Direclor: Ömer Kovur �/Scre.ıplay. Orhan Pamuk G&iintO Y&ı. /
CinenUogıaphy: Erdal Kahroman Kurgu/Editor: Mevlüt Koçok Müzilc/Music: Cohit Berkoy
Oyuncular/Cast: Zuhol Olcoy, Fikret Kuşkon, Sevdo Ferdoğ, Savaş Yurttaş, Aslan Kocor
Ycıpımcı/Produc:er: Sodık Deveci Ycıpım/Production Co.: Alfa Film Dünya Haldan/Export Agent:

Alfa Film, istiklal Cad. , Holep işhonı, No: 1 40, K.5, D: 49-5 1 , Beyoğlu, istanbul, TÜRKiYE; Phone:
ı 43 63 40; Fax: ı 45 3 ı 08
ı 99 ı / 35 mm. / Renkli-Color / ı ı 5'

1 gizemli
stanbul'un meyhonelerinde, gece kluplerinde çalışan bir fotoğrafçı çektiği resimleri her sabah
bir kadına götürür. Kadın bu hüzünlü fotoğraflar orasında özel bir yüz aramaktadır. Yıllar
•

sonra aradığını, tuhaf düşleri ve hayalleri olon bir kenar mahalle saatçisinin fotoğrafında bulur ve
ortadon kaybolur. Saatçi de kepengini indirmiş gitmiştir. Fotoğrafçı kodını bulobilmenin vazgeçilmez
tutkusuyla, unutulmuş kasabolara ve terkedilmiş beldelere doğru yola çıkar. . .

young photographer who works in night clubs and foverns in Istanbul, hands in every morn ing, all the photos he has taken fo a mysferious woman. In these sad photos she looks for
a particu/ar face and years /afer finds that of a suburban watchmaker, who has bizarre dre
ams and fanfasies. Soon after, the photographer discovers that she has vanished as well as the wafc
hmaker who has pul/ed down the shuffers of his shop and gone. Overcome by an unconfrollable
passian fo find her, the photographer underrakes an eternal vayage fowards forgoffen fowns and
abandoned lands . .

A

ÖMER KAVUR

1 944'te Ankara'da doğdu.
Fransa'da sosyoloji, gazetecilik ve
sinema dalı nda yüksek öğrenim gör
dü. Birçok belgesel ve reklam filmi
çekti . ilk uzun metraj konulu filmi
"Yatık Emine"yi 1 974'te yönetti.
Antalya Film Şenliği'nde ve Sinema
Yazarları yıllık değerle ndirmelerinde
çeşitli filmleri ödüllendirildi. "Körebe",
"Amonsız Yol" ve "Gece Yolculuğu"
filmleriyle Kültür Bakanlığı Sinema
Odüllerini kazandı. ı 986'do "Amon
sız Yol" ve ı 987'de "Anayurt Oteli"
filmleriyle iki kez istanbul Sinema
Günleri'nde "Yılın En Iyi Türk Filmi"
ödülünü kazandı .

Born i n 1 944 i n Ankara. He has
had university educofion in Fronce in
journolism, sociology and film studi
es. He has directed mony documen
tories and commerciols. A number of
his films were oworded prizes in the
Antalya Film Festival and were highly
recommended in the Film Critics
onnuol selections. "Körebe 1 8/ind
fo/d", "Amonstz Yol 1 Desperale
Rood " and "Gece Yolculuğu 1
Night journey" won prizes oworded
by the Ministry of Culture. Received
the "Best Turkish Film of the Year"
aword twice in Istanbul international
Filmdoys ( 1 986: Amonstz Yol 1 Des
perole Rood, 1 987: Anayurt Oteli 1
Mather/and Hotel).
FilMLERi / FILMOGRAPHY

ı 974 Yatık Emine
ı 979 Yusuf ile Kenan /
Yusuf and Kenan
ı 98 1 Ah Güzel istanbul /
Ah Beoutiful Istanbul
Kırık Bir Aşk Hikayesi /
A Broken Love Story
ı 98 2 Göl / The Lake
ı 984 Körebe / Biindiold
ı 985 Amonsız Yol / Desperete Rood
ı 987 Anayurt Oteli /
Motherland Hotel
Gece Yolculuğu /
Night Journey
ı 99 ı Gizli Yüz / The Seeret Foce
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RAZIYE
YUSUF KURÇENLi

1 947 yılında Çayeli'nde doğdu.
Gazetecilik eğitimi gördü. 1 973·8(
yıllarında TV'de çalıştı. lik filmini
1 984'te gerçekleştirdi. "Karartma
Geceleri" ile 9. Istanbul Uluslararm
Film Festivali'nde "Yılın En iyi Türk F
mi" ödülünü kazandı.

Yönetmen/Director: Yusuf Kurçenli Senaryo/Screaıplay: Yusuf Kurçenli Görüntü Y&ı. /
Cinernalography: Erdal Kahraman Kurgu/Editor: Mevlüt Koçak Müzik/Music: Arif Erkin
Oyuncular/Cast: Oğuz Tunç, Yasemin Oymen, Kamuran Usluer Ycıpımcı/Produaır: Kadri Yurdatap
Ycıpım/Production Co_.: Mine Film Dünya Hakları/Ccport Agent: Mine Film, Ayhan Işık Cad. Girik
Han 28/4, Beyoğlu, Istanbul, TURKIYE; Phone: 1 43 02 00
1 990 / 35 mm. / Renkli.Color / 85'

ir süre gizlenmek zorunda kalan Ali, dayısının bir sahil bölgesinde bulunan evine gelir.
Kendine özgü dünyasında doğayla içiçe yaşayan ilginç bir aydın olan dayının küçük yaşta
evlat edindiği Raziye, genç kız delişmenliğini aşan uçardığı ve güzelliği ile Ali'yi etkileyip
tedirgin ederek gerçek dışı bir konuma iter. Doğa ve yöre sakinlerinin gizemliliği de iyice şaşırtır
Ali'yi . . .

B

li who has to hide for a while comes to stay with his uncle who lives in a seaside region.
The uncle lives in nature, enclosed in his own strange inte/leetual world. Raziye, the young
adopted daughter of the uncle, impresses and confuses Ali with her beauty and carefree
behaviour, and leads him asiray from reality. He is even more shattered by the natural environment
and the mysterious nature of the town's residents . .

A
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Born in 1 947 in Çayeli. He studie<
journalism. Between 1 973·80 he
worked for the TV. He realized his
first feature in 1 984. He won the
"Best Turkish Film of the Year" awar
in the 9th Istanbul international Film
Festival with "Biackout Nights".
FilMlERi / FllMOGRAPHY

1 984 Ve Recep ve Zehra ve Ayşe
And Recep and Zehra
_ ond Ayşe
1 985 Olmez Ağ<Kı / Eternal Tree
1 986 Mertoğlu Omer Bey
1 987 Gramafon Avrat /
Gramophone
1 988 Gönül Garip Bir Kuştur /
Heart is a Strange Bird
1 990 Karartma Geceleri /
Blackout Nights
Reziye
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SENI SEVIYORUM ROSA
1 LOVE

YOU ROSA

Y6nelınen/Director: lşıl Özgentürk Sena'Y'?/Scı..ıplay: lşıl Özgentürk G&ilntO Y&ı. /
Ertunç Şenkay Kurgu/Eclilor: Mevlüt Koçak Milzik/Music: Thesic Panayiotau
Sumru. Yavrucuk, Mahir Günşıray, Mehmet Atak, lsmet Ay, Müjdat Gezen
Ofuncı}tai/
Ycıpımc:ı/Producer: Ali Ozgentürk Ycıpım/Procluction Co.: Asya Film; Gazeteci Erol Dernek Sok. ,
Erman Han, Kat: ı , Beyoğlu, Istanbul, TURKIYE; Phone: ı 5 ı 4 ı 7 ı ; Fax: ı 52 ı 2 26 Dünya
Haldan/Eıcport Agent: Christa Saredi, Ottilinenstr ı 9, CH-8003 Zurich, SWITZERLAND; Phone:

Ci�
.

463 70 20; Fax O ı 4 637 ı 80; Telex 8 ı 75853 ı 2
ı 99 ı 1 35 mm. 1 Renkli-colar 1 97'

S

ENi SEViYORUM ROSA kendisine sunulan yaşamı, acıları ve sevinçleriyle sonuna kadar yaşa
makta direnen bir kadının öyküsüdür. Rosa'nın gerçekler ve düşlerle örülü tarihi, yeryüzü varol
duğundan beri sürüp giden kadın erkek ilişkilerinin tarihidir. Rosa yaşamı kendi içgüdülerine
göre yönlendirmeyi seçer. Peşine düştüğü tek bir şey vardır: Aşk. . . Rosa'nın öyküsü, bencillikten, aşk
tan, özveriden, nefretten, erdemden, kötülük ve sonsuz sevgi özleminden oluşmuş Istanbul tarihince
bir labirenttir. Rosa Ayşe ya da Fatma olabilir, Janet bile. O tüm kadınların hayalleri ve sonsuza dek
söyleyecekleri bir şarkıdır. Kimi zaman hüzünlü, kimi zaman yaşam dolu bir şarkı . . .

1

LOVE YOU ROSA, it the story of o womon who strives to grosp life fully with all its poins and
pleosures o/ike. Roso's history, woven with reolities and fontosies, is the history of man and
womon relotions since the beginning of creotion. Roso chooses to coordinote her life fallawing
her instincts. The only thing she constontly follows is love. . . Roso's story is o lobyrinth full of egoism,
love, socrifice, hote, virtue, wreckedness and over all, on endless yeorning and nostolgio for love
which best suits Istanbul's history. Roso could be Fotmo or Ayşe, even }onet. She is the fantasy of all
women and o song they wi/1 sing forever. Sametimes sad, other times full of life. .

IŞIL ÖZGENTÜRK

ı 948 yılında Gaziantep'te doğdu.
ilk ve ort() öğrenimini bu kentte yaptı.
Istanbul Universilesi Iktisat
Fakültesi'nde okudu. Öğrencilik yılla
rında tiyatro ve yazarlıkle uğraştı .
Cumhuriyet Gazetesi'nde sürekli
röportaj yazarı olarak çalıştı. Roman
ve öyküler yazdı . Çocuklar için de
kitapları vardır. "Yılanı Öldürseler",
"At", "Bekçi" ve "Su da Yanar" filmle
rinin senaryolarını yazdı. Türk televiz
yonuna "Türkiyem" adlı 24 dizilik bir
li/min senaryosunu da yazan lşıl
Özgentürk istanbul Şehir
Tiyatroları'nda "Dünya'yı Arıyorum"
ve "Keloğlan'ın Masalı" adlı iki oyun
yönetti. Halen Cumhuriyet
Gazetesi'nde serbest yazar olarak
çalışmaktadır. SENi SEViYORUM
ROSA yönetmenlik yaptığı ilk lilmdir.
Bom in Gaziantep in 1 948. She
completed her primary and secon
dory educotion in that city. While
studying in the Foculty of Economics
ot Istanbul University, she got invol
ved in theotre and writing, and wor
ked as an interviewer in Cumhuriyet
newspoper. She wrote novels and
short stories including children books.
She wrote seripts for the films "Yılanı
Öldürsefer 1 If They Kil/ the Serpent",
"At 1 Horse", "Bekçi 1 The Guard"
and "Su do Yanar 1 Water Also
Burns". She o/so wrote the script for
24-episode-series for the Turkish TV:
"Türkiyem 1 My Turkiye". She direc
ted two stoge productions for Istan
bul Municipolity Theatre. She's cur
rently working os o free-lonce journa
lisi on Cumhuriyet. 1 LOVE YOU
ROSA is her debut os o director.
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ATES USTUNDE YURUMEK
,

TO WALK ON FIRE

Yönetmen/Direclor: Yavuz Özkan Senaryo/� Yavuz Özkan GörOntü Yön. /
Cinemalography: Pierre Novion, Ertunç Şenkay Kurgu/Editor: Mevlüt Koçak Müzilc/Music: Oğuz
Abadan Oyuncular/Cast: Hülya Aksu_lar, Kürşat Alnıaçık, Yılmaz Zafer, Semiha Berksoy, Erdoğan
Akduman Yapımcı/Procluaır: Yavuz Ozkan Yapım/Procluction Co.: Z Film 0011)'0 Haldarı/Export
Agent: Z Film, Teşvikiye Cad . , 1 05/3, D: 7, Teşvikiye, istanbul, TÜRKiYE; Phone: 1 36 1 6 26-2732; Fax: 1 6 1 1 7 8 2
1 99 1 / 35 mm. / Renkli.Color / 98'

ir dans topluluğu Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze ülkemizdeki belli başlı olayları anlatan bir
temsili prova etmektedir. Siyasal ve toplumsal olaylar özgün bir atmosferde anımsanırken, bu
sürecin toplumu nasıl etkilediği irdelenir. Yanısıra kurulan bir öyküde ise üç kişi arasında geli
şen aşk çerçevesinde, toplumsal olayların bireylere ve ilişkilerine yansımaları tartışılır. . .

B

dance troupe rehearses o show about the events in Turkish history since the War of lndepen
dence. While the political and social incidents are remembered in an original atmosphere,
the consequences of this process on the sociely is analyzed. In o poral/el story, the effects of
social events on the individial and his relations are discussed in o love triangle. . .

A

YAVUZ ÖZKAN

1 942'de Yozgat'ta doğdu. Sinema
yaşamına oyunculukla başlayan
yönetmen televizyon için senaryolar
yazdı . Yeni Türk Sineması dergisinir
kuruluşuna katıldı . 1 975 yılında ser
rist, oyuncu ve yapımcılığını üstlendı
"Yarış" filmi ile yönetmenliğe başlac
1 980-87 yılları arasında Paris'te
yönetmen ve oyuncu olarak çalışan
Ozkan, 1 988 'den bu yana senaris
prodüktör ve yönetmen olarak Türki
ye'de beş film gerçekleştirdi. Filmler
birçok ödül kazandı.

Bom in 1 942 in Yozgat. He stortec
his film coreer as an actor and wm
screenplays for TV while founding
with his friends the New Turkish Ci�
ma magazine. He produced, wrote
and acted in the first film he directe
namely "Yanş / Race" ( 1 975}. He
worked as actor and director betwı
en 1 980-87 in Paris. Since 1 988 1
has produced, wrote and directed
five films in Turkiye. He is the recipi
ent of numerous awards.

FiLMLERi / FII.MOGRAPHY

1 975 Yarış 1 Race
1 976 Vardiya / Work Shih (TV)
1 978 Maden / The Mine
1 979 Demiryol / The Railroad
1 984 Le�res 6 la bien-aimee 1
Sevgiliye Mektuplar (TV)
1 986 Le demier des Mohicans /
Mohikanların Sonuncusu (1
1 987 Yağmur Kaçakları /
Runaways from the Rain
1 988 Umut Yarına Kaldı /
Anather Hope for TomoraYI
1 989 Film Bi�i / The Film is Over
1 990 Büyük Yalnızlık /
The Great Solitude
1 99 1 Ateş Üstünde Yürümek /
To Walk on Fire
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KURT KANUNU
THE WOLF LAW

Yllrıelnaı/Direc:lor: Ersin Pertan SenallO/Sa..ıplay: Ers in Pertan G&üntü Y&ı./Cineınatography:
Ayıekin Çakmakçı Kurgu/Edilor: Ayhan Ergürsel Müzik/Music: Arif Erkin Oyuncular/Cast: Mehmet
Akan, Aslı Altan, Hümeyra, �erhan Şimşek, Şahike Tekand Yapım/Producıion Co.: Sanmal �
Haldan/Ccport Agent: Sanmal, Veli Alemdar Han, 428, Karaköy, istanbul, TÜRKiYE; Phone: 1 5 1
07 Bl; Fax: 1 5 1 83 29; Telex: 25249
ı 992 1 35 mm. 1 Renkli.Color 1 ı 22'

1

O Haziran ı 926. Galata Rıhtımı, istanbul. Gülcemal vapuru izmir'e hareket etmek üzeredir.
lttihatçıların kabadayısı Kerim dürbünle vapuru gözlemekte. Küpeştede bulunan eski lttihatçılardan ve muhalif eski mebuslardan Laz lsmail ile Ziya Hurşit, Mustafa Kemal'e suikast amacıyla
.
lzmir'e gitmekte. Vapurdan acele ile bir kadın iner ve telaşlı adımlarla uzaklaşır. Kerim bu kadının,
Laz ısmail'in kapatması Ballı Nceiye olduğunu anlar ve peşine düşer. Biraz zorlamayla Nceiye'nin
evini bulur, ()nU bambaları vapura taşımakla suçlar, palise vermekle korkutur ve tartışma yatakta
sonuçlanır. Uç gün sonra, suikast teşebbüsünün bir diğer ilgilisi Baytar Rasim gelir, Kerim'i lttihatçıların
güçlü lideri Kara Kemal'e gitmesi ve uyarması için zorlar. Suikastçiler, Kemal'in adını da bu teşebbü
se karıştırmışlardır. . .
KURT KANUNU Kemal Tahir'in e n iyi romanlarından birininin beyazperdeye uyarlanmasıdır. Yakın
siyasi geçmişimize ışık tutan, tartışma getiren romanların yazarı Kemal Tahir, ı 937 yılında, bir arka
daşına okumak için verdiği ve askeri mahkeme tarafından solcu propaganda kabul edilen bir kitap
yüzünden komünistlikle suçlanarak ı 3 yıl hapis yattı. Osmanlı toplumu ve Batılılaşma üzerindeki
görüşleri aydınları etkilemiş ve tartışmalar çıkmasına yol açmıştır. KURT KANUNU' nda, lzmir suikast
teşebbüsü vesilesiyle genç Cumhuriyet iktidarının muhalif mebusları, bazı nüfuzlu paşaları ve eski Itti
haıçıları tasliye etmesi, ve kimi kişilerin bu bunalımlı günlerdeki dramları ve kaçınılmaz sonları anlatıl
maktadır.
une ı Oth, ı 926. Istanbul, Galata Port. The shi p "Gülcemal" is abaut to sa il for lzmir. On
baard, two ex-lttihat paliticians, Ziya Hurşit and Laz ismail are plotting to assassinale Mustafa
Kemal. An ex-gunman Kerim, partially involved in this plot, is spying on from a shipping
agency. A woman rushes away, just belare the ship sets sail. Kerim recognizes her as lsmail's mis
tress Naciye. He follows her, forcibly eniers her house and threatens her to inlorm the palice saying
that she smuggled the guns and the bambs onto the ship. Eventually they end u p in bed. Three days
later, Rasim, anather conspirator, linds them to say that Kara Kemal, a political leeder in opposition
to Mustafa Kemal, must be warned because his name is also involved in this conspiracy without his
approval, only to encourage the killers: . .
THE WOLF LAW is a screen adaptatic�n ol one ol the . best novels by Kemal Tahir whose ideas abo
ut the Ottoman society and Westernization have deeply inlluenced Turkish intellectuals. In ı 937,
Tahir was accused of "giving a book to a lriend to read" which was accepted by the militery court
as leltist propoganda and was sentenced to ı 3 years in jail. The WOLF LAW tells how an assasina
tion attempt on Mustafa Kemal, was used as an exeuse to eliminale the opposition politicians, some
inlluential army generals and ex-lttihat members, so the government of the young Republic could rule
in a "thornless rose garden".

ERSiN PERTAN

ı 943'te Haskova'da (Bulgaristan)
doğdu. ı 966'da Iş Idaresi ve Iktisat
Yüksek Okulu'ndan mezun oldu.
ı 97 ı -73 yılları arasında Türkiye
Sınai Kalkınma Bankası'nda Mali
Analist olarak çalıştı. Çeşitli gazete
ve dergilerde sinema eleştirmeni ola
rak çalıştı. The Hollywood Reporter'ın
Türkiye muhabiridir. Birçok lilmde set
fotoğralçısı, yönetmen yardımcısı ve
danışman olarak çalıştı. KURT KANI
yönettiği ilk lilmdir.

Bom in 1 943 in Haskova (Bulgaria).
In 1 966 he graduated from College
of Business Administration and Eco
nomics. From 1 97 1 to 1 973 he was
a financiol onalyst in Turkish lndustrial
Development Bank. He worked as a
film eritic for various newspapers and
magazines. He's the Turkish corres
pondent of The Hollywood Reporter.
He worked as a set photographer,
assistant director and as consultant in
various films. THE WOLF LAW is the
first film he directed.

J
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DEVLERIN OLUMU
DEATH OF THE G/ANTS

iRFAN TÖZÜM

1 95 1 'de Tekman'da doğdu. Duys
Sağıroğlu'na asistanlık yaporak sir
mo ile tonıştı . Yirmi yıl kadar goze
cilik, foto roman ve reklam filmleri
yönetmenliği yaptıktan sonra
1 986'do ilk filmi "Çağdaş Bir
Köle"yi gerçekleştirdi.

Yörıeımwı/Direclor: irfon Tözüm Senaryo/Saeeııplay: Bilgesu Erenus G&ilntO Yan. /
Cineınatography: Ertunç Şenkoy Kurgu/�itor.: Sedot Korodeniz MOzik/Music: Oğuz Abadon
Oyuncular/Cast: Tarık Akan, Hümeyro, Ulkü Ulker, levent Yılmaz, Mehmet Beyazıt
Ycıpımcı/Producer: lrfon Tözüm Ycıpım/Production Co.:. Muhteşem. Film Dünya Hakları/Ccport
Agent: Muhteşem Film, Ahududu Sok. 2 1 14, Beyoğlu, Istanbul, TURKIYE; Phone: 1 64 79 90; Fax:
1 52 1 7 48
1 99 1 1 35 mm. 1 Renkli-colar 1 83'

C

emol, Sabahattin Ali'nin "Çilli", "Honende Melek" ve "Yeni Dünya" adlı öykülerinden yola
çıkorak "Kadın-Erkek" teması üzerine farklı bir film yapmak isteyen bir yönetmendir. Amacı
kadına yönelik saldırı ve baskıları, kodın-erkek ilişkilerinin boyutlarını yorumlamak, ayrıca "yeni
insan"o dönük ipuçları oromoktır. Tüm dünyası bu filmi çekmeye yoğunloşmıştır. Arkadaşları doğum
gününde ono com kovanazda üç süs balığı hediye eder. Yönetmen balıkların herbirinin bir öyküyü
temsil ettiğini düşler. Povyono gittiği bir gece tonıştığı konsomotrisle diyalog kurmaya çalışır. Herşey
den ve kovanazda ki kadınlardon (üç süs balığı) söz edilen bu konuşmanın ardından, yönetmenin
düşsel yolculuğu boşlar ve zamanı 40'1ı yıllara dönüşen bir kolojlo yönetmen; "Çilli", "Honende
Melek" ve "Yeni Dünyo"yı düşünde çekmeye başlar. Bu üç öyküde, üç ayrı kodının yaşamını, aynı
kodının üç ayrı dönemi olarak düşünür ve geçmişten bugüne hiçbirşeyin değişmediğini, kodının sürek
li olarak yozgısıno terkedildiğini; düşünce, üretim, yaratım ve seçme özgürlüklerinden yoksun bırakıl
dığını bir kez daha onlar. . .

C

emaf is a director who wants to make a film on the male-fema/e relationship, by besing it on
three stories of Sabahattin Ali, titled "Çi/li", "Hanende Melek ", "Yeni Dünya ". His aim is to
show that the attacks and pressures on women are neither decreasing, nor the relationship
between men and women is improving. He afso wants to find out some cfues abaut the "New
Man". He totaffy devates his life to this film. His friends give him three smail fish in a ;ar, as a birt
hday present. According to the director, these fish symbolize the three stories of Sabahattin Ali. One
night he goes to a night cfub, meets a bar hostess and tries to ta/k with her. Their conversation covers
various sub;ects including the women in the ;ar (the three fish), thus begins his imaginary ;ourney and
setting it on the 40's, he first shoots "Çi/li", then "Hanende Melek" and "Yeni Dünya" in his mind. He
considers these three distinct life stories as the story of a single woman during three different phases
of her life. And as a result he understands once more that nothing has really changed since then; the
woman is left o/one with her fate, and she is deprieved of her freedam of thought, productivity, crea
tivitiy and choice . .
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Born in Tekman in 1 95 1 . He mad
his first acquaintance with the film
world in 1 966 as an assistant dir€
tor. But then for nearly twenty year:
he worked as a ;ournalist, prepare
roman-photos and commercials. · H
directed his first feature film, "Çağ·
daş Bir Köle / A Contemparary SI
ve" in 1 986.

FilMLERi / FII.MOGRAPHY

1 986 Çağdaş Bir Köle 1
A Contemporory Slove
1 988 Rumuz Goncagül 1
Codenome: Biossam
1 989 Melodrom 1 Melodromo
Fazilet
1 990 ikili Oyunlar 1 Double Gon
1 99 1 Devierin Ölümü 1
Deoth of the Gionts

TÜRK SiNEMASI / YARISMA DISI
'

'

TURKISH CINEMA / OUT OF COMPETIT/ON
•

•

TÜ RKiYE-FRANSA-ALMANYA-iNGiLTERE

TURKIYE-FRANCE-GERMANY-UK

•

ROBERT'IN FILMI
ROBERT'S MOVIE
CANAN GEREDE

ı 943'te New York'ta doğdu. Vene
zuello'do, Corocos'to Dağaçioma
Tiyatrosu ve New York'ta Dromo
Sonotları Akademisi'nde tiyatro ders
leri aldıkton sonra, yine New York'ta
Global Viiiage'da belgesel film
yopımcılığı eğitimi gördü. Elio
Kazan, Yılmaz Güney, Atıf Yılmaz
gibi sinemocılorlo asistan, oyuncu
olarak çalıştı. ı 987 yılında ilk kısa fi�
mini gerçekleştiren Gereele'nin
ROBERT'iN FilMi ilk uzun metraj çalış
ması.

Yan.ım.n/Direc:ıor: Conon Gereele Senaryo/Sa•ıplay: Conon Gereele G&OntO Y&ı. /
CiııerıUogı'41''ıy: jurgen Jurgens Kurgu/Ecfıtor: Albert jurgenson MOzik/Music: Erkin Koray, Fuot
Güner, Fofiir Atokol, Atilla Ozdemiroğlu, Cole Porter, Joni Mitchell �r/Cast: Potrick
Bouchou, Aslı Altan, john Kelly, Sinan Çetin, Thomas Horlan Yapımcı/Producer: Michael White,
Volerie Seydoux, Onot Kutlar. & Horst Knechtel Ycıpım/Produc:ıicin Co.: Konsept / lFA, Erol Dernek
Sok. No. ı ı /5 Han if Han, Istanbul TURKEY; Phone: 90- ı - ı 455602; Fax: 90- ı - ı 4554 ı 7 Dilnya
Haldan/Eleport Agent: Vecdi Sayar - Med i o 2 Continents; ı 02, av. Dr. Federico Rubio 5e o.

Modrid SPAIN; Plione: 34-ı -4592 ı 7 ı ; Fax: 34- ı -3 ı ı 4770
ı 99 ı / 35 mm. / Renkli-color / 1 05'
obert 49 yaşında bir savaş fotoğrofçısıdır. içinde ve çevresinde gerçek olon tek bir şey var
d ır: ölümün ertelenişi. Istanbul'da genç, vahşi ve gizemli Türk şarkıcısı Gogo ile tonışır. Birlikte
farklı bir aşk öyküsünü poyloşırlar. Fohişeleri, uyuşturucu müpteloları, uyuşturucu satıcıları, der
vişleri ve dönmeleriyle; garip ışıkları, insanı şaşkına çeviren gürültüsüyle Istanbul kentinin ortası nda
sevişir ve didişirler. Robert, Gogo'yo sınırlarının ve korkularının ötesine taşır: Gittikten sonra bile, yaşo
mını onun içinde sürdürebileceğini bilmektedir. Hatta daha sonra, tüm yolların sonunda bile . . .
"Filmin ono teması varoluşun ve ölümün ikilemidir. Filmde istanbul'un tüm yaşam biçimlerinin bir
yabancının, Robert'in gözüyle belgelenmesi ve insan doğosının, duygularının tanımlanması video ile
kaydedilir. Istanbul'un kendine özgü sokak ve insan sesleri bir yabancının duyumsomosıylo net bir
biçimde verilir. Bütün bu özellikleriyle ROBERT' S MOVIE yaşadığımız günlerin hem kişisel hem de
sinemotografik bir yonsıması olarak önem taşımaktadır", diyor yönetmen Gerede.

R

obert is o 49-yeor-o/d war photographer. Within him, araund him, only one thing is real: rep
rieve from deoth. In Istanbul, he meels Gogo, o young Turkish singer, violenf and secretive.
Together, they share o different love story. They love and fight in the heorf of the city, Istanbul,
where the lighis are strange and the sounds astounding, where they come across prostitutes, drug
\
addicfs, drug dea/ers, dervishes and the fransvesfites. Robert takes Gogo beyand her limifs, beyand
·her feors. He knows that after he 's gone, he'// be ab/e to continue living within her. Even later on, at
the end of all the roads . . .
"The main theme of the film is the conflict between life and deoth. Variety of life styles, and man 's
feelings are thoroughly depicted and captured through Robert's video camera. The sounds peculiar
to Istanbul are registered os grosped by o stranger. Thus, Robert's Movie is o significanf film reflec
ting the daily life in Istanbul from o personal and o cinematographic perspectiven, says the director.

R

·

Bom i n 1 943 in New York, USA.
After having taken drama courses in
Ataneo de Caracas (Venezuela) and
at the Academy of Dramatic Arts in
New York, she continued her studies
in documentary film making in Glo
bal Vii/age, New York. She worked
as an asistan! and sametimes as an
actress with such cineostes /ike Elia
Kazan, Yilmaz Güney and Atıf Yıl
maz. She made her firsf film in
1 987. ROBERT'S MOVIE is her first
feoture film.

FilMLERi / FIIMOGRAPHY
ı 987

ı 98 8

ı 99 ı

The Other Side / Karşı Taraf
(video belgesel /
documentory)
Mutluluğun Resmini
Yapabilir misin, Abidin? /
Abidin, Can You Point
Hoppiness (video belgeseli
documentory)
Robert's Movie/Robert'in Filmi
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Ailenizden biri
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iSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI
ULUSLARARASI iSTANBUL FiLM FESTiVALi
1 4 - 29 MART 1 992
YÖNETMELiK

6. TANmM MALZEMESi:

1 . TARiH:

istanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafındon düzenlenen ı ı Uluslarorası
istanbul Film Festivali, ı 4 - 29 Mart 1 992 tarihleri orasında
gerçekleştirilecektir.
.

2. AMACI:
Festival'in amacı Türkiye'de sinemanın gelişimini destekleyerek
nitelikli filmierin ticari dağıtımını teşvik etmektir.

3. PROGRAM:
ı ı . Uluslarorası istanbul Film Festivali aşağıda belirtilen
bölümlerden oluşmaktadır:
o) Sanat (yazın, tiyatro, müzik, dans, sinema ve plastik sanatlar)
teması üzerine bir Uluslarorası Film Yarışması.
b) Festivolin özel teması üzerine, yarışma dışı, bilgilendirici bir
bölüm. Bu bölümde konulu filmler, belgeseller ve kısa filmler
'
gösterime sunulur.
c) Ustoloro Saygı
d) Ozel bölümler
e) Türk Sineması '9 1 - '92

4. ULUSLARARASI YARIŞMA

Festival'in herhangi bir bölümüne kabul edilen filmlerle ilgili,
aşağıda belirtilen tanıtım malzemeleri, en geç 2 Aralık 1 99 1 'e
kadar Festival ofisine gönderilmelidir:
o) Doldurulmuş giriş formu,
b) Filmin Ingilizce kısa özeti (200250 kelimelik).
c) Ingilizce, Fransızca, ltolyonco veya Almaneo postprodüksiyon
diyalog listesi,
d) Bir basın ya do tanıtım dosyası,
e) Yönetmenin ve önemli oyuculorın detaylı yaşam öyküleri ve
filmogrofileri,
f) Yeterli sayıda, değişik, renkli ve siyah-beyaz film fotoğroflorı ,
g) Yönetmenin yakın tarihe ait bir fotoğrafı,
h) Film in üç adet ofişi,
i) Elektronik Altyazı çalışmalarında kullanılmak üzere, filmin video
koseti (PAL sistem; VHS, BETA ve VB formatında).
i l Filmin tanıtımında kullanılmak üzere, filmden porçaların yer aldı�
bir video kaset ya do film frogmonının video koseti (PAL sistem;
motic, VHS, BETA veya VB formatında).

7. SiGORTA
Festivolce seçilen filmiere ait kopyoları n, Festival'e tesliminden
kopyayı sağlayon kuruluşa iadesine kadar geçen süre içindeki
sigortasından Festival sorumludur.
Festival, kopyoların kaybı ya do hasarı halinde, film şirketinin
katılma formunda belirttiği değer tutarını tozmin etmekle yükümlüdü
Katılımcının katılma formunu 30 Aralık 1 99 ı tarihine kadar Festivc
bürosuno yollamadığı durumlarda, sigorta şirketi kopyaya 2000.
Amerikon Doları değer biçecektir.

o) Optik ses bantlı, 35 mm'lik, en az ı .600 m. uzunluğunda,
konulu filmler yarışmoda gösterilmeye aday olabilir.
b) Yarışma filmlerinin seçimi ve programlanması konusunda son
karar Düzenleme Kurulu tarafındon verilir. Yopımcılor,
yönetmenler, doğıtımcılor, ulusol film kuruluşları ve yabancı
elçilikler film önerebilirler.
c) Yarışmaya kabul edilen tüm filmler özgün kopyolorıylo sunulocok,
olanaklor elverdiğince Ingilizce, Fransızca veya Türkçe
oltyozılorlo gösterilecektir.
d) - ı Ocak 1 990'don önce gösterime giren filmler,
- Türk filmleri dışında, Türkiye'de ticari dağıtıma çıkmış olon
filmler yarışmaya kabul edilm�z.
e) Gösterim düzeni Program Komitesi tarafındon belirlenir.
f) Yarışma filmleri, yönetmen, yazar, yopımcı, oyuncu, film
eleştirmeni, sinema torihçisi ve sinema olonında tanınmış benzeri
kişilerden oluşan uluslarorası bir seçici kurul tarafındon
değerlendirilir.
g) Seçici kurul şu ödülleri verir:
..
.
- Uluslarorası Istanbul Film Festivali Büyük Odülü olarak, "En Iyi
Film" seçilen yapıtın yönetmenine veriletek "Altın Lole Ödülü",
Seçici kurulun, gerekli gördüğü takdirde, gösterilen özel bir
boşarı için, bir yönetmen, senarist, oyuncu, görüntü yönetmemi,
b.esteci veya sanat yönetmenine Yerebileceği "Seçici Kurul Ozel
Odülü",
h) Yarışmaya kabul edilen filmierin yönetmenleri 6 gün süreyle
Festival'in konuğu olurlar.

o) Festival'de gösterilecek filmler, ön kontrol, çeviri ve basın
gösterileri için, ı 7 Şubat ı 992 tarihine kadar Istanbul' o gelmiş
olmalıdır.
b) Katılan film ı O Ocak ı 992'den sonra Festivalden çekilemez.
c) Festivol'e g önderilen filmler, neviunu katılımcı tarafındon ödenmi
olarak yollonmolıdır. Türkiye'deki depolama, gümrük, sigorta ve
işlem mosrafları Festival'ce karşılanacaktır. Festival sadece dönü
navlun bedelini öder. Festival, "ödemeli" olarak gönderilen
kopyoların navlununu üstlenmez.
d) Filmler, Festival'in bitiminden sonraki iki hoho içinde, belirtilen
havaolanına gönderilecektir. Taşımayle ilgili ayrıntılar alıcıya
ayrıca bildirilecektir. Festival, filmierin yollandığı havaolanındaki
depolama masraflarındon sorumlu değ ildir.
e) Kopyalar ve uçak taşıma makbuzları doğrudon Festival adresinE
yollonmolıdır:
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
ı ı Uluslarorası istanbul Film Festivali
Yıldız Kültür ve Sanat Merkezi
Beşiktaş B0700 - istanbul / TÜRKiYE
f) Gönderenin adresi her filmin üzerinde belirtilmelidir. Katılımcı,
filmin adını, nakliye tarih ve türünü belirten bir gönderi notunu
uçak postosı, telgrof, faks ya do teleksle Festival ofisine
yollomolıdır.

S. KATIUM BELGESi

9. FESTivAL HAKLARI

Festival'in her bölümünde gösterilen filmierin yopımcılorıno bir katılım
belgesi verilir.

Festival Düzenleme Kurulu gösterim için yeterli teknik özelliklere
sahip olmoyan filmleri festival dışı bırakma hakkına sahiptir.
ı ı . Uluslarorası istanbul Film Festivali'ne katılanlar, bu yönetmelik
koşullarını kabul etmiş soyılırlor.
Bu genel yönetmelik maddelerinde yer olmayon diğer hususlar
hakkında Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı karar verir.

8. TAŞIMA

.

ISTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS
ISTANBUL INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
1 4 - 29 MARCH 1 992
REGULATIONS
1 . DATES
ı ı th Istanbul international Film Festival organized by the Istanbul
Foundation for Culture and Arts will take place between ı 4 - 29
March ı 992.

2. AIM
The ai m of the Festival is to encourage the development of cinema
in Turkiye and to promote films of quality in the Turkish market.

J. PROGRAM
The program of the ı ı th International Istanbul Film Festival consists
of the fallawing sections:
al An international competition for feature films on art (literature,
theatre, music, dance, cinema and the plastic arts).
b) A non-competitive, informative seetion on the specialized theme
of the Festival. Features, documentaries and shorts can be
selected for this section .
c) Tributes
d) Special sections
e) Turkish Cinema '9ı - '92

4. INTERNATIONAL COMPETITION
a) Feature films in 35 mm. with optical soundtrack and a minimum
length of ı .600 m . can be selected for the competition .
b) The final decision for seleelian and scheduling will be taken by
the Organisation Commi�ee. Producers, directors, distributors,
film institutes and embassies may propose titles.
c) All films in the competition will be screened at the Festival in their
original version, whenever possible with English, French or
Turkish subtitles.
d) Films will not be considered if:
- released before ı january ı 990
- already released in Turkey, excluding the Turkish entries.
e) The screening schedule is decided upon by the Program
Commi�ee.
f) Films in the competition will be judged by an international jury
composed of directors, writers, producers, actors, film critics,
cinema-historians and others who are known for their involvement
in cinema.
g) The jury presenis :
- "The Golden Tulip Award", as the Grand Prix of the Istanbul
International Film Festival, to the director of the selected film.
The jury may alsa give:
- A "Special Prize of the jury", for a specific contribution i by a
director, writer, player, director of photography, composer or art
director) .
h) The directors of films admi�ed to the competition will be the
guests of the Festival for 6 days.

5. CERTIFICATE OF PARTICIPATION
A certificate of porticipotion will be issued to the producers af the
fılms presented in all sections of the Festival.

6. PUBLICITY MATERIAL
For films accepted to any seetion of the Festival, the fallawing
publicity material should be submi�ed to the seeretarial of the
Festival no later than 2 December ı 99 ı :
a) A completed entry form,
b) A short synopsis in English 1200-250 words),
c) The past-production dialogue list in English, French, halian or
German,
d) A press baok or publicity file,
e) Detailed biographies and filmographies of the director and the
principal players,
f) Adequate supply of different stills from the film icolor and black &
white),
g) A recent photog raph of the director,
h) Three posters ot the film,
i) A video cassette of the film !PAL system; VHS, BETA or VB
format), to be used for the preparation of the electronical
subtitles,
j) A video cassette of excerpts or trailer of the film, IPAL system;
U-matic VHS, BETA or VB format), to be used for the promotion
of the film.

7. INSURANCE
The Festival is responsible for the insurance of the prints selected by
the Festival from the moment they are received by the Festival to the
moment they are collected by the forwarding agent.
Should a print be lost or damaged, the Festival's responsibility could
be engaged only to the extent of the value indicated by the
producer on the entry form. If the entrant does not send the entry
larm to the seeretarial of the Festival until 30 December 1 99 ı , the
print will be valued by the insurance company on 2.000.- US
Dollars.

8. TRANSPORT
a) Film prints to be screened in the Festival must arrive in Istanbul for
checking, translation and press screenings by ı 7 February
ı 992.
b) An entry may not be withdrawn alter ı O january ı 992.
c) All films must be sent to the Festival, freight prepoid by the
entrant. Turkish stora g e, customs, insurance and handling
charges will be pa id by the Festival. The freight costs for the
return only are pa id by the Festival. The Festival will not pay
freight charges on any prints senl "collect".
d) Films will be returned within 2 weeks alter the dosing of the
Festival to the airport of destination. The consignee will be
notified of the shipping details. The Festival is not responsible for
storage fees at the airport.
e) Prints and airway bills should be sent directly to the Festival
address:
Istanbul Foundation for Culture and Arts
ı ı th Istanbul International Film Festival
Yıldız Kültür ve Sanat Merkezi
Beşiktaş B0700 Istanbul / TURKIYE
f) The return address of the sender should be marked on each film.
The entrant should send a notice of dispatch by airmail, cable,
telefax or telex to the seeretarial of the Festival indicaling the title,
date and way of shipment.
-

9. RIGHTS

Films not meetin g the technical requirements for public screening
may be disqualified.
Participation in the ı ı th Istanbul international Film Festival implies
the acceptance of these regulations.
All issues not covered by these general regulations will be resolved
by the Istanbul Foundation for Culture and Arts.
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Bu merkezde; bir bilgisayara depo
lanan tüm bilgiler telefon aracılığıyla
sesli olarak veriliyor.
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daki bilgisayardan, bilgisayarla ilgili

TEPU M

B İ L G İ S A Y A R
B İ LGİ

M ERKEZi

(1) 231 32 79

"Filmcilikte kurallar yoktur, günahlar vord1r
sadece. En büyük günah s1ktcı!Jktır. "

Frank Kapra

"Film bir köpektir. Boş1 ticaret, kuyruğu sonoff1r.
Ancak brk yddo bir kuyruk köpeği sol/or. "

Joseph Losey

"iyi bir filmin kusurlan olması gerekir. Hayat
gibi, insanlar gibi . . . "

Federico Fellini

"Film, iki yönlü bir sokokt1r. Siz bir şey
getirirsiniz, seyirci bir şey getirir. . . Sonuç, bu
ikisinin korşdoşmos1ndon doğar. "

Roger Corman

"Film, bir buçuk saatte dünyod1r. "

Jean-Luc Godard

"Komedi filmi yapmam için bir park, bir polis,
bir de güzel k1z yeter bono . . . "

Charlie Chaplin
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