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ULUSLARARASI YAR IŞMA
I NTERNATIONAL COM PETITION

TÜRKiYE-RUSYA-ERMEN iSTAN
TURK�Y-RUŞSIA:ARMENiA

VAGON

WAG O N
SEMiR ASLANYÜREK

ntakya'da 1 956 yılında doğdu.
1975-78 yıllarında Şam
Üniversitesi, Tıp Fakültesi'nde
okudu. Daha sonra Şam Üniversitesi, Güzel
Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü'ne geçti.
Şam'da yontularıyla dikkat çekti ve Sovyetler
Birliği'ne burslu öğrenci olarak davet edildi.
Moskova SSCB Devlet Sinema Enstitüsü
(VGIK), Öykülü Film Yönetmenliği Fakültesi,
Aleksandr Alov-VIadimir Naumov atölyesin i
1 986 yılında "Birinci Sınıf Öykülü Film
Yönetmeni" derecesiyle bitirdi. 1 986'da
Türkiye'ye döndü. 1 990 yılından bu yana
Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi, Sinema-TV böiümünde öğretim
görevlisidir. Öğrenciliği sırasında yaptığı
"Yara" ve "Babil'de Yalnızlık" ile mezuniyet
çalışması olan "Yukarıda Havalar Temiz" adlı
üç kısa filminden sonra, VAGON yönetmenin
ilk uzun metraj filmidir.

A

Yönetmen/Director: Semir Aslanyürek Senaryo/Screenplay: Semir Aslanyürek Görüntü Yön./
Clnematography: Hayk Kirakosyan Kurgu/Edltlng: Nadya Pribolovskaya Oyuncular/Cast: Edward Martseviç,
Aleksandr Martinov, Yuri Çernov, Hans Odd, Julia Tarkhova, Iri na Priymak, Seryoja Sedelnikov Yapımcı/Producer:
Hilmi Taşkın Yapım/Productıon Co.: Hiltaş Ltd , Ekafilm Dünya Hakları/Export Agent: Hiltaş Ltd., Ekafilm
1 992 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 05'

olis eşliğinde götürülen yabancı son geçtiği caddelerden Moskova'yı izler. Keyifsizdir. Enstitüyü bitirmiş, artık
bu ülkede bir işi kalmamış ve sınır dışı edilmesi gerekmiştir. Prestroyka'dan bu yana hızla batılılaşmaya yönelen
ülkede bu uygulamaya yeni başlanmıştır. Yabancı huzursuzdur, demokrasiden uzaklaşmış olan ülkesinde
kendini nelerin beklediğini bilememekte, aslında ülkesine gitmek istememektedi r. Yabancı hiç akla gelmeyecek basit bir
rastlantı sonucu kendini tekrar Moskova'da bulur. Bu kez bir kaçak olarak. Özgür müdür? Edindiği dostlar sayesinde
terkedilmiş izbe bir blok eve sığınır. O evde kendini yalnız sanan yabancıyı aslında zengin ve anlamlı bir dünya
beklemektedir. Insanın yalnız varolamayacağını, bireyi çevresinin oluşturduğunu; aynı zamanda bireyin de çevresini
geliştirdiğini yabancı bu yeni yaşamında öğrenecek, daha doğrusu yaşayacaktır. Aslında bir yazarın yaratma sancıları
içinde oluşmaktadır herşey. Bu öyküde çevre olumsuzluklarla dolu olsa dahi sevgiye ve huzura ulaşıldığında yepyeni bir
ufka da ulaşılacaktır. En huzursuz kişi olan yazar bile ulaşacaktır bu ufka...

P

Bu film dünyadaki başdöndürücü değişimierin izdüşümü olduğu kadar; bir sanat yapıtının yani, yeni bir dünya
yaratılışının öyküsüdür de. Bir başka açıdan bakıldığında "Çan lar Kimin Için Çalıyor" da diyebiliriz sonunda. Kuşkusuz,
dünyayı yeniden yaratacak olanlar sanatçılardır, sonuçta kendileri yıpransalar da ...
he stranger accompanied by the po/ice, observes Moscow as he passes through the main streets for the /asi
time. He doesn't feel well. He has finished his studies at the institute, and since he has nothing left to do in this
country, he has to be extradited. lt is a new practice in the country which is speedily oriented to
westernalization ever since Prestroika. The stranger is disturbed, he does not know what awaits him in his own country
which has deviated from democracy - in fact he doesn 't want to go back to his country. As a resul! of a simple,
unexpected coincidence the stranger finds himself back in Moscow. This time, as a fugitive. ls he free? He takes shelter
in an abandoned den of a black with the help of his new friends. Even though he imagines himse/f to be alone in this
house, there's a rich and significant world expecting him !here. He wi/1 gel to know in this new life that people cannot
exist all by themselves, that the individual is a product of his environment which he himse/f develops in return,- or
rather, he wi/1 experience the who/e thing. The truth is that, everything is being formed through thepangs of creation of
a writer. In this story, when peop/e reach love and peace notwithstanding all the negative aspects of the situation, they
wi/1 alsa reach new horizons. Even the writer, who is the most disturbed of !hem all, wi/1 manage to reach these
horizons...

T

B

om in 1956 in Antakya. He
attended the Facu!fy of Medicine at
the University of Damascus
between 1975-78. Then he studied sculpture
at the Facu!ty of Fine Aris of the same
university. He drew aliention with his
sculptures and was invited to the Soviet
Union on scholarship. He graduated from
the Alexander A/ov-VIadimir Naumov
workshop of the Facu!ty of Feature Film
Directian at the Soviet Union State Film
Enstitu/e (VGIK) in Moscow in 1986, as
"First Class Feature Film Director". He
returned to Turkey in the same year. He has
worked as instructor in the Cinema-TV
Department of the Faculfy of Fine Arts at the
Marmara University since 1990. After three
short films; "Wound" and "Loneliness in
Babylon" which he made while he was stil/ a
student and "The Air ls C/ean Up There",
which is his graduation work, WAGON is the
first feature film he direc/ed

This film, as well as being the projectian of the stupefying changes in the world, is also the story of the creation ofa
work of art, that is, of a new world. Or, from anather point of view, we may ask "For Whom the Beli To/ls". For certainly
it is artis/s who are going to recreate the world, even though they would gel worn out in the process ...
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EMEK (Beyoğlu)
SiNEPOP (Beyoğlu)
ATLAS (Beyoğlu)
BEYOGLU (Beyoğlu)
KENT-1 (Şişli)
REKS (Kadıköy)

Uluslararası Film Yapımcıları Dernekleri Federasyonu (Paris) tarafından resmen tanınmıştır.

Accredited by the International Federation of Film Producers Association, Paris.

iSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI
ISTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS
ŞEREF KURULU
THE HONORARY BOARD
Sayın CUMHURBAŞKANI Turgut ÖZAL

Necil Kazım AKSES

President of the Republic

Prof. Cevat Memduh ALT AR

Sayın BAŞBAKAN Süleyman DEMiREL

Ord. Prof. Fahrettin Kerim GÖKAY

Prime Minister

Feyzi HALICI

Sayın iÇiŞLERi BAKANI ismet SEZGiN

Mukadder SEZGiN

Burhan FELEK

Cemal Reşit REY
Minister of lnterior

Vahit HALEFOGLU
Nurver NUREŞ

Sayın DIŞiŞLERi BAKANI Hikmet ÇETiN

Ahmet M. ERTEGÜN

Minister of Foreign Aflairs

Prince BERNHARD

Sayın MALiYE VE GÜMRÜK BAKANI Sümer ORAL

Nadia BOULANGER

Minister of Finance and Customs

Prof. Cari EBERT

Sayın MiLLi EGiTiM BAKANI Köksal TOPTAN

Ahmet ERTEGÜN

Leonard BERNSTEIN

Philippe ERLANGER
Minister of National Educalian

Robert FENAUX
Janos FERENCSIK

Sayın ULAŞTlRMA BAKANI Yaşar TOPCU
Minister of Communication

Zina FRANCESCATII
Dr. Antonio GHIRINGHELLI
Pierre GILBERT

Sayın KÜLTÜR BAKANI Fikri SAGLAR

Ernesto HALLFTER

Minister of Culture

Arthur HAULOT

Sayın TURiZM BAKANI Prof. Abdülkadir ATEŞ

Maurice HUISMAN

Clemens HOLZMEISTER
Minister of Tourism

Lois JOXE
Herberi von KARAJAN

Sayın iSTANBUL VALiSi Hayri KOZAKÇIOGLU

Prof. Dr. Hans Erich KASPER

Governor of Istanbul

Prof. Wilhelm KEMPFF

Sayın iSTANBUL BÜYÜK ŞEHiR BELEDiYE BAŞKANI
Prof. Dr. Nurettin SÖZEN

Pierre LYAUTEY
Zubin MEHTA

Mayor of Istanbul

Yehudi MENUHIN

Dr. Raymond KENDALL

Mario MORTARI
Seppo NUMMI
Dr. Seraile OKACHA
Prof. Cari ORFF
Prof. Gyula ORlUTAY
Andre PARROl
Prof. Klaus PRINGSHEIM
Arthur RUBINSTEIN
Renzo SILVESTRI
James J. SWEENEY
Mitsuo TANAKA
Afework TEKE
Dame Ninetle de VALOIS
Andre WENDELEN

ÜYELER 1 MEMBERS

KURUCULAR ve ÜYELER
FOUNOERS and MEMBERS
P rof. 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 P resident

KURUCULAR/fOUNOfRS
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.
TATKO, Otomobil Lastik ve Makina Tic. TAŞ.
TÜRKiYE SlNAi KALKlNMA BANKASI A.Ş.
Fettah AYTAÇ
Mehmet R. DEVRES
Ali KOÇMAN
Berner NAHUM
izzet PENSOY
Alil TEKTAŞ
·

AKBANK T.A.Ş.
Orhan AKER
BORUSAN, Boru Sanayii A.Ş.
BP PETROLLERi A.Ş.
Selma H. DEVRES
Viiali HAKKO
iSTANBUL ROTARY KULÜBÜ
KOÇ HOLDiNG A.Ş.
PAMUKBANK T.A.Ş.
PROFILO HOLDING A.Ş.
TEKFEN HOLDING A.Ş.
TERCÜMAN Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
TÜRK P iRELLI Lastikleri A.Ş.
TÜRKiYE ŞiŞE VE CAM FABRiKALARI A.Ş.
ÜN iLEVER-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, Akri lik Kimya San. A.Ş.
AKSU, iplik Dokuma ve Boya Apre Fab. T.A.Ş.
ARÇELiK A.Ş.
Semih SIPAHiOGLU
AYGAZ A.Ş.
izzet BAYSAL
Dr. Mustafa BiRGi
Fahir ÇELiKBAŞ
Prof. Hayri DüMANlÇ
Ahmed Şeci EDiN
Osman EDiN
ELGiNKAN HOLDiNG A.Ş.
Nihat HAMAMCIOGLU
HÜRRiYET Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.

iSTANBUL SANAYi ODASI
Ara KUYUMCUYAN
Kemal MÜDERRiSOGLU
RABAK Elekırolitik Bakır Mamulleri A.Ş.
Em in SENCER
Fethi TANALAY
TÜRK PETROL VE MADENi YAGLAR T.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.
HiL TON INTERNATIONAL, istanbul
IBM TÜRK LTD. ŞTI.
IŞIKLAR HOLDiNG A.Ş.
ORGANiK KiMYA San. ve Tic. A.Ş.
SANDOZ Ü rünleri A.Ş.
TÜRK HENKEL Kimyevi Maddeler San. A.Ş.
DEMiRÖREN ŞiRKETLER GRUBU
Erdoğan DEMiRÖREN
TÜRKiYE ETAP OTE LLERi
F ikret EVLiYAGiL
MiLLi PiYANGO iDARESi
GÜMÜŞSUYU Halı San. ve Tic. A.Ş.
iKTiSAT BANKASI T.A.Ş.
LiBAŞ inşaat ve Yatırım A.Ş. A. Rıza ÇARMIKLI
Halit NARlN
NET TURiZM Tic. ve San. A.Ş.
OKUMUŞ HOLDiNG A.Ş.
ÖR TEL-Örme Sanayi A.Ş.-Mehmet Koyuncu
TÜRKiYE GARANTi BANKASI A.Ş.
SOYTAŞ HOLDiNG A.Ş.
TÜRKiYE iTHALAT VE iHRACAT BANKASI A.Ş.
HALK SiGORTA T.A.Ş.
TÜRK EKONOMi BANKASI
Pınar ARAN-ARITAŞ SU ARITMA SANAYi A.Ş.
Mehmet ŞUHUBi
Alber BiLEN
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YÖNETiM KURULU 1
BOARD OF ADMINISTRATION
Başkan 1 President

Or. Nejat F. ECZAClBAŞI

Başkan Yardımcıları 1
Vice Presidents

Barlas KÜNTAY
Onat KUTLAR

Asli Üyeler 1
Principal Members

Bakanlık Temsi lcileri 1
Representative to
the Ministries

Prof. Av. Ercümend BERKER
Faruk YENER
Gencay GÜRÜN
Prof. Or. Bülent ÖZER
Asım KOCABIYlK
ibrahim BETiL
Dışişleri Bakanlığı
Ministry of Foreign Affairs
Mal iye ve Gümrük Bakanlığı
M inistry of Finance and Customs
Milli Eğitim Bakanlığı
M inistry of National Educalian
Kültür Bakanlığı
M inistry of Culture
Turizm Bakanlığı
M inistry of Tourism

Tabii Asli Üyeler 1
Principal Members

Asli Üyeler 1 Principal Members

Alber BiLEN
Çelik ARSEL

YÖNETiM 1 MANAGEMENT
Genel Müdür 1 General Director

Melih Özcan FERELi

Uluslararası istanbul Festivali Yönetmeni
Director of the International istanbul Festival

Cevza AKTÜZE

Uluslararası istanbul Film Festivali Yönetmeni
Director of the International Film Festival

Hülya UÇANSU

Uluslararası istanbul Tiyatro Festivali Yönetmeni
Director of the International Theater Festival

Dikmen Gürün UÇARER

Mal i ve idari işler Yönetmeni
Financial and Administrative Director

Asuman BAYRAM

Basın ve Halkla ilişkiler Yönetmeni
Director of Press and Public Relations

Esra Nilgün MiRZE

DAN IŞMANLAR 1 ADVISORS
Grafik ve Yayın Danışmanı 1
Graphic and Publication Advisor

Prof. ilhami TURAN

Tanıtma ve Pazarlama Genel Müdürü
General Director of Information and Marketing

Hukuk işleri Danışmanı 1
Legal Advisor

Av. Esat BERKSAN

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

Mali işler Danışmanı 1
Financial Advisor

Sacit BASMACI

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü
General Director of the State Theaires
Cumhurbaşkanlığı Sentani Orkestrası Müdürü
Director of the Presidential Symphony ürehesıra

Geçici Asli Üyeler/
Principal Alternate
Members

DENETiM KURULU 1 BOARD OF INSPECTORS

Tayfun iNDiRKAŞ
Hilmi YAVUZ
Geyvan McMILLEN
Zülfü LiVANELi

iCRA KURULU 1 EXECUTIVE BOARD
Başkan 1 Pres iden!

Or. Nejat F. ECZAClBAŞI

Üyeler 1 Members

Ona! KUTLAR
Tayfun iNDIRKAŞ
Prof. Dr. Bülent ÖZER

TANITIM DAN IŞMA KURULU 1
PUBL/C RELAT/ONS ADVISORY COMMITTEE
Eli AClMAN
Paul McMILLEN
Ferit EDGÜ
lzmir TOLGA

ULUSLARARASI iSTANBUL FiLM FESTiVALi
ISTANBUL INTERNATIONAL FILM FESTiVAL
Sanat ve Teknik Danışma Kurulu

Atilla OORSAY

Artistic and Technical Advisory Commitlee

Şakir ECZAClBAŞI
Ona! KUTLAR
Vecdi SAYAR
Hülya UÇANSU
Atıf YILMAZ

Yönetmen 1 Director

Hülya UÇANSU

Program Danışmanı 1 Programme Advisor

Vecdi SAYAR

Yönetmen Yardımcısı 1 Assistant Director

Ali SÖNMEZ

Yönetmen Sekreteri 1 Secretary to the Director

Nuray OMAÇ

Basın ve Halkla ilişkiler Yönetmeni

Esra Nilgün MiRZE

Director of Press and Public Relations
Basın ve Halkla ilişkiler Yönetmen Yardımcısı

Ahmet ERENLi

Asistan! Director of Press and Public Relations
Reklam ve Halkla ilişkiler 1 Public Relations

Ayşıl MUTVER
Ömür BOZKURT

Rezervasyon ve Protokol 1 Reservation and Protacal
Konuk Ağırlama 1 Hospitality

Zeliha KAYA
Sara BERKER
Ömür BOZKURT

Sekreterya 1 Seeretarial

Evren iNANÇ

Muhasebe 1 Accounting

Zehra ALTUG
Nuray KÖKÜLLÜ

Elektronik Altyazı Koordinasyonu

Senem DENiZ

Coordinator for Electronical Subtitling
Film Trafiği 1 Film Traflic

Bülent BAŞlBÜYÜK

Baş Makinist 1 Che! Projectianisi

Gökhan PAMUKÇU

Makinisiler 1 Projectionists

Kaya KALENDER
Gülay PAMUKÇU

Santral 1 Operatar

Aynur ÇONGAR

Arşiv 1 Archives

Mehmet AVCI

Yardımcı Hizmetler 1 Services

Hasan SAYAN
Azmi AKSUN
Hasan HASBAL
Fazıl TAŞDEMiR
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TEŞEKKÜR/ACKNOWLEDGEMENTS

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu, 12. Uluslararasıistanbul Film Festivali'nin ger
çekleştirilmesine katkıda bulunan tüm Bakanlık, kurum ve kişilere teşekkür eder.
The Board ot the Istanbul Foundation for Culture and Ar/s woutd /ike to thank the tollowing
Ministries. institutions, companies and individuals for /heir generous support in realizing
the 12/h Istanbulinternational Film Festival.

Sayın Fikri D. SaOiar, Kültür Bakanı
Sayın Hikmet Çetin, Dışişleri Bakanı
Sayın Abdülkadir Ateş, Turizm Bakanı
Dışişleri BakanlıOı Kültürişleri Genel Müdürlügü
Kültür BakanlıOı Telif Hakları ve Sinema Genel MüdürlüOü
Maliye ve Gümrük Bakanııgı Gümrükler Genel Müdürlügü
Ulaştırma BakanlıOı Sivil Havacılık Daire Başkanlıgı
Türk Hava Yolları Genel Müdürlügü
TAT Genel MüdürlüOü
Istanbul Valilig i
Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıgı
Beyogıu Belediye Başkanııgı
Kadıköy Belediye Başkanııgı
Şişli Belediye Başkanııgı
Ahmet Cemal
Ajans Ultra (Sinan ünal, Hakkı Mısırlıoglu)
Aksoy Matbaası (Atilla Aksoy)
Alliance Aeleasing (Charlotle Mickie)
Alman Kültür Merkezi (Johannes Weissert, Semra Aktaş)
German Cultural lnstitute, Istanbul
Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosıugu (Dr. Thilo Aötger, Dieter Aeinl)
General Cansulale of Germany
Amerikan Basın ve Kültür Merkezi (Harriet Elam. Philip J. Breedon)
United States Information Service
Anne Kozlu
Arcan Ticaret (Dilek Günay)
Ateş Benice
. .
Australian Film Commission (Conchıta Pına)
Avşar Film (Şükrü Avşar)
Azerbeycan Film Stüdyosu
Başak Sigorta (Ali Akşener. Ersin Ablay)
Belbo Film Productions BV (lngrid Lochem)
Beyand Films Ltd. (Sharyn Whitten)
BFI (Ben Gibson, Liz Aeddish)
British Council, London (Geraldine Higgins)
Bulgarian National Film Center
Bülent Erkmen
Capital Films (Geraldine Welsby)
Carthago Films (Taoufik Guiga)
Cemalettin Mutver
Cinecitta International (Aosanna Santececca)
Cinesur (Envar el Kadri)
Complex Corporation (Jon Josl, Henry S. Aosenthal)
Danish Film Institute (Lissy Bellaiche)
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı (Ali Gevgilili)
Erler Film (Türker lnanoglu)
Esin Turizm (lshak Ojalvo)
Farabi Cinema Foundation (Ali A. Shoja Noori)
Festival des 3 Continents (Aiain-Philippe Jalladeau)
Feza Filmeilik (Mehmet Tanrısever)
Film Air Services
Film Doku Ltd. Şti. (Ünal Küpeli, Seçkin Yasar)
Film Four International (Caroline d'Arcy, Su Bennett)
The Finnish Film Foundation (Kirsi Tykklainen)
Fransa BüyükelçiliOi (Annie Petit)
The Embassy of France
Fransa Dışişleri Bakanlığı (Marie-Christine de Navacelle)
The M inistry of Foreign Affairs of France
Fransız Kültür Merkezi (Françoise Neuville, Emi le Mantica)
French Cultural Center
Gaumont (Philippe Drevon)
Gert Bechtold
Greek Film Center (Voula Georgakakou)
Hans Gunther Pflaum
Hungarofilm (Katalin Kovacs)
IBEAlA Ispanya Havayolları (Antonio Medina)
ICAIC (Minerva Aoque)
.
.
.
.
Icelandie Film Fund (Bryndis Schram, Sigrıdur Sıgurı onsdotlır)
ll tumination Films (Paul Cox)
lntra Films
ıstiluto Luce ltalnoleggio Cinematografico (Leonarda Tiberi)
lbrahim Karamemel
Ingiliz Kültür Heyeti (Tony Lockart, David Codling)
The British Council
lsmet Kurtuluş
Ispanya BaşkonsolosluOu (L.P . Aodrigo, L.M. Cuyaube)
General Cansulale of Spain
8

Ispanya Kültür Bakanlığı (Carmelo Aomero de Andres. Manuel Llamas Anton)
M inistry of Culture. Spain
lsrail Başkonsoıosıuou (Yigal Lavin)
General Cansulale of lsrael
Istanbul Film Ajansı (Hasan Karabey)
lsveç Başkonsolosluğu (Kai Falkman)
General Cansulale of Sweden
lsviçre Başkonsolosluğu (Charles Gillieron)
General Cansulale of Switzerland
ltalya Dışişleri Bakanlığı (Aiidora Catocchi)
The M inistry of Foreign Aftairs of ltaly
ltatya Başkonsolosluğu (Aiessandro Stassano)
General Cansulale of ltaly
halyan Kültür Merkezi (Aido Baldini, Aafi Demiryan)
ltalian Cultural Center, Istanbul
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. ............................................. B 7 Ça. 1 2.00-18.30
Moskova'da Geçit Töreni ( •) ............... B 5 Pt. 1 2.00 1 A 11 Pz_ 1 5.00-21.30
Mucize ( • ) _
...... . .. ...................A 4 Pz. 1 2.00-1B.30 / R 1 0 Ct. 1 2.00
. ........ B 1 0 Ct. 1 5.00-21 .30
Mutlu Günler ( • ) ...

_ ......... A 4 Pz_ 1 5 00-21 .30 1 R 1 5 Pe. 21 .30
Nal ın Aöacı ( • ) ..
Napali'li Bir Matematikçini n Ölümü(• ) .A 10 Ct. 1 5.00-21 30 1 R 13 Sa. 1 5.00
Nizami ( • ) ......
. . ..... .......... .............. S 16 Cu. 1 2.00-21 .30

Okoge ( • ) ...
.. ......... . .... S 10 Ct. 21 .30 1 K 18 Pz 15.00-21.30
. .... E 9 Cu. 12.00-1B.30
On üç Aylı Bir Yılda ( • ) ...
Othello ( • ) _
............. ..............A 12 Pt. 12.00-1B.30
Özgürlüöün Zorbalık Hakkı ( • ) ...

. ...... E 8 Pe. 12.00-1B.30

Panisperna Sokaöı Gençleri .. . . . . . ... ........... ............... B 4 Pz.
Petra von Kant'ın Acı Gözyaşları ( • ) ...
. _ _ _ _ _ _ _ _ E 6 Sa.
.. ....... ... ... R 4 Pz. 1 5.00 / A 7 Ça.
Prag ( • ) . _
Prespero'nun Kitapları ..
. . ... E 3 Ct. 1 5.00-21 .30 1 R
Querelle ( • ) . . .
Oui Ju'nun Öyküsü ...

15.00-21.30
1 2.00-1B.30
15.00-21.30
1B Pz. 15.00

.. .... . ... E 1 0 Ct. 1 2 00-1B.30 1 R 1 8 Pz 21.30

_

.. ______________

R 12 Pt. 12.00 1 E 15 Pe. 1 2.00-1B.30

Radyo Açık .......................... .............. R 14 Ça. 2 1 . 30 1 B 1B Pz_ 1 2.00-18.30
Rahibe ve Haydut ( •) ........................... K 4 Pz. 1 2.00-1B.30 1 S 10 Ct. 1 5.00
Regitze lle Dans ( • ) .. _
_ _
. .... B 3 Ct. 1 5.00 / S 7 Ça. 1 2.00-1B.30
Roma, Açık Şehir . .................................. R 5 Pt. 1B.30 1 S 9 Cu. 1 2.00-18.30
Rossinil Rossinil ( •) .
. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R 3 Ct. 21 30 1 E 16 Cu. 1 2.00-1B.30
Saat Kaç . . . . ......................................... R 4 Pz. 1B.30 1 E 12 Pt. 1 2.00-18.30
. . .. .......... B 7 Ça. 15.00 1 B 13 Sa. 1 B.30
Sarı Tebessüm...
Sekiz Buçuk ( •) ..... ............................. E 7 Ça. 1 5.00-21 .30 1 R 11 Pz. 21 .30
Seni Hatırlıyorum ( •) .. ........ .......................... ........... S 17 Ct. 1 2.00-21 .30
Sevillanas ..
_ _ _ _
_ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .S 1 1 Pz. 1 5.00 / K 1 7 Ct. 1 5.00-21 .30
. ....... E 5 Pt. 12.00-1B.30
Seyyar Satıcı ( • ) ...
Sıradan Erkekler ................................... E 5 Pt. 1 5.00-21 .30 1 R 1 2 Pt. 1 5.00
Siz Kimsiniz? ( • ) ...................................................... S 16 Cu. 1 5.00-18.30
Sokak Çocukları ..
. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A 5 Pt. 1 5.00-21 .30 1 R 7 Ça. 1 5.00
Sovyetler Birliöi'ne Dönüş ( • ) .
_ .S 5 Pt. 15.00-21.30
. .........................B 1 2 Pt. 1 2.00 1 B 16 Cu. 1B.30
Süfgün....
Şaşılası Lütuf ( • ) .......... ..... ... ......... R 16 Cu. 15 00 1 A 1 8 Pz. 12.00-1B.30
Şaşkın Kral ( •) ................................. A 1 3 Sa. 15.00-21.30 1 R 15 Pe. 15.00
Şu rup ( • ) ..
_ _ S 6 Sa. 15.00-21.30

Takımadalar ( •) ................................ R 1 4 Ça. 15 00 1 A 1 5 Pe. 15.00-21.30
Tapılacak Yalanlar _ _
_ _ _
_ _
. S B Pe. 12.00-1 8.30 1 B 1 5 Pe. 15.00
_ _ _ _ _ _ .S 3 Ct. 1 2.00 1 K 1 6 Cu. 15.00-21.30
Tatilci ( • ) ...
Tatlı Emma, Sevgili Böbe ..................... R 3 Ct. 1B.30 1 E 1 2 Pt. 15.00-21.30
Tatlı Hayat ( •) - · · · · · · - · - · - · - · · - · - · - · · · · · · - · - · - · · - · R 9 Cu. 21.30 1 E 11 Pz. 15.00-21.30
Turne ..
. _ _ .............. A 6 Sa. 1 2.00-1 B.30 1 R B Pe. 1 2.00
U Dönüşü ( •) ................................................................. B 3 Ct.
Ultugan ( • ) . . .
. . . . . . . .S 1 5 Pe.
. ........ B 17 Ct.
Uyuduöun Yatak ( • ) _
Uzun Günün Sonu (•) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R 4 Pz. 12.00 / E 1 5 Pe.

12.00-1B.30
12.00-21.30
12.00-21.30
15.00-21.30

Ya�mur Beklerken ..
.. ...... . . . . .......... B 11 Pz. 1 B.30 1 B
...B 10 Ct.
Yaşamdan Izinli ..
Yerde de Gökte de ( • ) ......................... S 3 Ct. 15.00 / K 1 6 Cu.
. . . .... ..... E 1 4 Ça. 1 2.00-1B.30 1 R
Yolculuk___
Yurttaş Kane ..... .. _ _ _ . . _ _ , . ....... R 17 Ct. 1B.30 1 A 18 Pz.

17 Ct. 1 5.00
12.00-1B.30
12.00-18.30
1 7 Ct. 1 2.00
1 5.00-21 .30

. . _ . .. . . ............. B 9 Cu. 1B.30 1 B 1 4 Ça. 1 5.00
Vagon . .
Vampirler, Hortlaklar ( • ) . . . .................. K 8 Pe. 1 5.00-21 .30 1 B 13 Sa. 21 .30
Venedik, Venedik...
. . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ K 8 Sa. 1 2.00-1B.30 1 S 1 1 Pz 18.30
Venedik'te Ölüm . . . . . . ............................. E B Pe. 15.00-21.30 1 R 1 2 Pt. 1 8.30

Zıkkımın Kökü ... . .

. ............ ................ B 9 C u . 1 2.00 1 B 1 6 C u . 21.30
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Taksim M e y d a n ı 80090- İsta n b u l Tel : ( 1 ) 25 1 4 6 96 Fax : ( 1 ) 2 4 4 05 09 Tel e x : 24 1 37 m a r m t r

SINEMADAN ÖNCE . . . SINEMADAN SONRA
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GÜZEL B İR D ÜNYA NIN İ Ç E C E G İ

inema öyle bir keşiftir ki, bir gün gelecek
barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden
çok, dünya medeniyetinin cephesini
değiştireceği görülecektir. Sinema, dünyanın en
uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini
tanımalarını, sevrnelerini temin edecektir.
Sinema, insanlar arasındaki görüş ve düşünüş
farklarını silecek; insanlık idealinin tahakkukuna en
büyük yardımı yapacaktır. Sinemaya, layık olduğu
ehemmiyeti vermeliyiz.
day wi/1 come when the invention of the
cinema wi/1 be seen to have changed the
face of the world more than the invention
gunpower, electricity or the discovery of new
continents. The cinema wi/1 make it possible for
people living in the most remote corners of the
earth to get to know and love one another.
The cinema wi/1 remove ditterence of thought
and outlook, and wi/1 be of the greatest
assistance in realising the ideals of humanity.
lt is essential that we treat the cinema wi
importance it deserves.

/)· (}

��

Sinema, şimdi 5 0 kat daha
hızlı yol alac ak .
"Star Wars , görsel efektleriyle sinemada
devrim yaratmış bir filmd i . Şimdi b u efekı
leri 50 kat daha hızlı gerçekleştirmemizi sağ
layacak ve yine devrim yaratacak bir sistem
var

elimiz de :

IBM

Power

Boss Film'in genel müdürü , yeni kullanmaya
başladıkları IBM PVS ' yi böyle tanımlıyor.
Sinemamn başarılarına katkıda bulun
maktan gururluyuz.

V i s u a li z a ti o n

S ystem . "

Alien 3 , Ghostbusters, Batman Returns
gibi filmlerdeki görsel efekıleri hazırlayan

_

� - -- ---.
- - - - - _.. _
,
_

Peter shares the average age
of our fleet. Lufthansa.

;;;
;;ı
I
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<
w
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Peter is proud of his age, while
we're equally proud of the age
of our fleet. In the last two
years alone, we brought about
87 new Boeing and Airbus
aircraft into service. In 1 992 we
will continue to modernise our
fleet.
But this investment in state of
the art technology isn't just
reassuring for the peace of
mind and comfort of our pas
sengers, it's also reassuring for
our environment. Our new
planes mean less noise, less

fuel consumption and fewer
emissions. In order to ensure
that our young fleet stays
young, we i nvest over DM
1 billion annually in an uncom
promising servicing and main
tenanca programme, which is
backed by over 1 1 ,500 highly
qualified technicians. Perhaps
that's also why over 1 80 other
airlines ask Lufthansa to ser
vice their own aircraft. So why
not fly advanced technology?
Fly with us.

Lufthansa

B u coşkuy u
pay laşman ı n
gururu n u yaşıyoruz . . .
•

•

OMOMATI K M I K RO P LUS

Festival, Divan'da
bütün hızıyla
devam ediyor. . .
Bir film. Bir film daha ve bir dalla. Matine öncesi. Pub Divan . Bir iki sıcak aperatif.

Ala minute bir ızgara. Veya Divan Schnitzel.

Koca bir bardak dolusu köpüklü bira. Filmden
1 '
'\

Matine suare arası. Dostlar.

izler. Leziz bir rokoko.

Kehribar Bar.

Bir kahve-konyak. Ya da Bloody Mary. Ya da neşeli bir tropik kokteyl. Yaz güneşi gibi. Biraz çerez. Zeytin.

Piyanoda ilham Gencer.

Bol dedikodu. Hafif eleştiri.

Sıcak börekler.

Susamlı karides. Rejisörü övüp baş oyuncuya yergiler. B ileti gösterme.

I8J

Bir bardak şarap. Kehribar'dan. Harika. Suare sonrası. Filmin tatlı sarhoşluğu. Daha bitınedi gece. Yıldızlar

no gürel. Voc olini Ku•uçeşmo Divan. önoo bi< içki.

Anahta• Ba.'da.

Ya da Kilim Bar' da. Sonra souper. Bol kahkaha. Tatlı yorgunluk. Rasim Ulusman ve gitar.

Nostalji. Şimdi uykuya. Yarın festivale yeniden Divan'la başlamak üzere.

Kehribar

... �

D\
\
,..,

V.{

�
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KURUÇEŞME DiVAN

D i v a n O t e l i : C u m h u r i y e t C a d . N o : 2 Ş i ş l i / İ s t a n b u l Te l : ( ı ) 2 3 ı 4 ı 0 0
K u r u ç e ş m e D i v a n : K u r u ç e ş m e C a d N o 3 6 • K u r u ç e ş m e 1 İ s t a n b u 1 T e ı' : ( ı ) 2 5 7 7 ı 5 O
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Fz7min başlamasına daha 2 dakika var. . .
«.

.

. Sinemanın karşısındaki Garanti 24 e uğrayıp,

kardeşimin beklediği parayı hesabına havale
edebı1irim. Hazır gitmişken, biraz da para çekip
sinemaya yetişebı1irim. Çünkü, fi1min başlamasına
daha iki dakika var.
Umanmfi1m
tam zamanında başlar. "

S i n e m a ile s i n e m a severlerin y a ş a m ı n d i n a m i ğ i i ç i n d e b ul u ş m a l a r ı d ileğiyle . . .

EB

GARANTi BANKASI

Madrid, Cultural Capital of Europe

1 st, Madrid will be the Cultural Capital of Europe for the
1 992 . To celebrate the new title , granted by the EEC, public
and private institutions alike offer the City a lavish program of over 1 .800
From January
year

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

Every Wednesday, Friday and Sunday . . . We take you there .

•

VIVO air

AIRLINE

Topçu Cad. Uygun Apt. 2/2 Taksim-İSTANBUL ( 1 ) 255 1 9 68 - 253 68 05
ANKARA (4) 1 3 1 84 94 İZMİR (5 1 ) 1 3 99 40 - 1 3 52 44

It' s the way w e 111a ke you feel that
rnakes us the world's favourite.

W ith

the greatest choice of international flights i n and out of London,
no wonder people are happier flying with us.

"------

BRITISH AI RWAYS
The worlds favourite airline7'

__,

_
_
_
_
_
_

Y E P Y E N i B I R M E D YA

110UT OF HOME VISUAL BROADCASTING "

T A K S i M
i STA N B U L

--./
--./
--./
--./

İ S TA N B U L' U N G E L E N E K S E L M E R K E Z i . . . T A KS İ M .
TAKS İ M ' İ N G Ü N L Ü K İ N S A N POTAN S İ Y E L İ 6 0 0 . 0 0 0 K İ Ş İ
TAKS İ M ' İ N G Ü N L Ü K ARAÇ POTA N S İ Y E L İ 1 1 0 . 0 0 0 A RA Ç
G Ö RS E L İ L E T i Ş i M ' D E E T K İ L İ G Ü C Ü N Ü Z M EG A V İ ZY O N

''

21.

• •

YUZYILIN MED YA SI "

FULL RENKLi YA YlN HABER VE REKLAM EKRANI
ÜLKE.MİZ REKLAM SEKTÖRÜNÜN HİZ.METİNDE . .
Abide-i Hürriyet Caddesi Polat Celil Aga lşhanı Kat:1 80300 Mecidiyeköy

ISTANBUL Tel: (

1)

275 82 00 (4 Hat) Fax: 275 03 94

Niçin B illu rtuz ? .
.

.

Billôrtuz her yemeği
ziyafete dönüştürür.
B illurtuz katkıda bulunduğu her yemeğe
özel bir lezzet
katar. Yiyecek
maddelerinin

Billôrtuz
kristalleri süper
rafine
saf tuzdur.
Doğada tüm tuzlar kristaller

üzerinde hemen
eriyerek
bünyelerine karışır.
B u nedenle erimeyen
tuz taneleri gibi ağızda
sertlik ve acılık yapmaz.
Lezzete lezzet katan
tadıyla hemen farked ilir.

halinde bulunu r. B i llurtuz
den izden elde ettiği tuz

B illôrtuz son
tanesine
kadar akar,
akar, akar...

kristallerini en i leri İsviçre
teknoloj is i
i le rafi ne
eder.
Billurtuz
kristal leri
süper rafine saf
tuzdur.

Billurtuz kristaldi r, herzaman gözle
-g ö. rülür
....:.. :-:::-- ....::::
:;.: -��_

lakhkta ve beyazhktadır. Her
şart altında akıcı l ığından
h içbirşey kaybetmez.
Yağınurda bile son
tanesine k adar
akar, akar, akar...

Azıcık B i llurtuz tüm
yiyeceklerin ize çok
özel bir lezzet katar.
Yıllardır güvenle
pı
kullandığınız, bembe
pırıl kristal taneli, akıcı, saf, rafine
Billfirtuz, sizin tuzunuzdur.

BiLLUR PAZARLAMA VE DAGITIM LTD. ŞTİ.
Emniyet Cad. Emek Apt. No 26 Çeliktepe- İstanbul
Tel: 368 73 20 - 2 1

BİLLÜ
TUZ
AKAR , AKAR, AKAR. . .

The B u s i n ess m a n's A i r l i n e

81/SAS

SCANDINAVIAN AIRLINES

U LUSLARARASI
Y A R I Ş M A
1 TER ATIONAL
C OM P E T l T I O N
· ro

~

KIM Sigaraları'nın değerli katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.
We should /ike to thank KIM Cigarettes for their contribution.
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ULUSLA RARASI YARIŞMA
--9MB�Im1Q

BULGARiSTAN

VAMPiRLER, HAYALETLER . . .
VAM P I R I , TALAS U M I . . .
VAM Pi RES, S POOKS . . .

IVAN ANDONOV

1

Yönetmen/Director: Ivan Andonov Senaryotscreenplay: Ivan Andonov Görüntü Yön./Cinematography:
Dimo Minov Kurgu!Editing: Albena Katerinska Müzik/Musle: Kiril Marichkov Oyuncular/Cast: llka Zafirova, Petya
Silyanova, Eli Skorcheva, Pepa Ni kolova Yapımcı/Producer: Traiko lvanov Yapım/Production Co.: Boyana Film
Studio, 1 61 6 Sofia, Kinocentar; BULGARIA; Phone 359 2 59 71 59; Fax 359 2 59 31 15; Telex: 22467 Dünya
Hakları/Export Agent: Bulgarian National Film Center, 1 000 Sofia, Rakovski 96, BULGARIA; Phone 359 2 87 40 96;
Fax 359 2 87 36 26
1 992 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 06'

1

945 yılının baharı. Savaş hala devam etmektedir arr.a Bulgaristan'da komünistler iktidarı ele geçirmiştir. "Yeni
düzen"i kurma sürecinde yeni yöneticiler, her şeyden çok kendi çıkarlarına hizmet ederek, adaleti uygun gördükleri
şekilde dağıtırlar. Genel kargaşada müşkül duruma düşen bir aktris, her yola başvurarak ayakta kalmaya çalışır.
Büyük bir trajedi oyuncusu olduğunu iddia eder ama hoşlandığı adamların sevgisini kazanmayı bile başaramaz. Tiyatroya
girme çabasıyla, kendini bir komünist eylemci olarak tanıtmaya çalışır. Hatta komünist lider Georgi Dimitrov'un köpeğiyle
çekilmiş bir resmini bile dağıtır. Ancak, ayakta kalabilmek için ihanet etmek zorundadır ...
Bulgaristan'da komünist dönemin başlangıcının alamet-i farikası olan, aydınların ruhsal fakirliği, sömürülmesi ve
aşağılanması kaosu içinde, komünistlerin iktidarı ne zaman bırakacaklarını söyleyebilmek ancak bunların en yakın ve
sevdiği kişilerin hayaletlerine kalmıştı. "Bize insanoğlunun geçmişinden bir kahkaha ile ayrılması gerektiği öğretilmişti, ama
bu geçmişin ne kadar korkunç olduğunu bilmiyorduk", diyor yönetmen ve ekliyor: "Sonunda anlaşıldı ki, geçmişimizden
sadece kahkaha ile değil, beni belki de en zor tür olan traji-komediye başvurmaya iten gözyaşları ile de ayrılmak
zorundaymışız ... Komünizmle birlikte gelen vahim ekonomik felaket, manevi değerleri feci bir şekilde kuruttu. Bu durum da
beni zamanda geriye, insan ruhu ve bağımsızlığının sadece istenmemekle kalmayıp, özellikle zararlı sayıldığı 1945 yılının
başlangıcına döndürdü. Aydınların en iyileri son derece tehlikeli olduklarından yok edilmeliydiler. Dünyamız altüst olmuştu.
Yarım yüzyıllık bir süre içinde, böyle garip bir şekilde yaşamaya alıştı k, nasılsa .. . O zalim günler üzerine duyarlı bir film
yapmaya çalıştım; ve ızdırap beni müstehzi yaptıysa eğer, umarım izleyiciler anlayış gösterir."

T

he spring of 1945. The war is stili going on bul the communists have taken power in Bulgaria. In the process of
establishing "the new order" the new rulers dea! outjustice ho w they see til, cafering abave all to their own
interests. In the general turmail an actress fal/en on hard times is trying to stay on by all means. She c/aims to be
a great tragic performer bul fails to win even the love of the men she likes. In an attempt to make her way info the theatre
she tries to pass for a communist activist. She even hands araund a photograph with the dog of the communist leader
Georgi Dimitrov. However in order to survive she has to be/ray. ..
tn the chaos ofspiritual poverty, expropriation and humiliation of the intelligentsia which marked the outset of the
communist epoch in Butgaria, only the ghosts of the near and dear of the characters could teli when the communists wi/1
relinquish power. "We were taught that mankind is taking teave of his pas/ with laughter bul we did not know how terrible
this pas/ has been", comments the director and adds: '11s i/ turned out, we are to part with it not only with laughter bul alsa
with tears which prompted me to turn to the most difficult genre of the tragical comedy. .. The grave economic catastrophe
brought by communism has blighted disastrously the spiritual va/ues. This made me turn back in time to the beginning of
1945 when human spirit and independent thought were not only unwanted bul considered particularly harmful. The best of
the intelligentsia had to be destroyed as extremely dangerous. The world was turned /hen upside down for us. Within half a
century we somehow managed to gel used living in this weird way. .. 1 have tried to make a sensi/ive film abau/ those cruel
times and if the pain has made me sarcastic, 1 hope that the viewers wi/1 understand. "

934 yılında doğdu Sofya'daki Tiyatro
Akademisi'nin aktörler sınıfından
mezun oldu. Çeşitli tiyatrolarda aktör
olarak çalıştı, konulu sinema filmleri ile
televizyon filmlerinde aktif bir rol aldı.
1960'1ı yılların ortalarında, farklı teknik
yaklaşımların denendiğ i birkaç çizgi filmde
çizer ve yönetmen olarak çalıştı. lik konulu
uzun metraj filmi, 1 974'te çektiği "Difficult
Love 1 Zor Aşk"tır. Daha sonraki filmleri ona
çeşitli film festivallerinde birçok ödül getirdi .
Bulgaristan'da aktör v e yönetmen olarak son
derece popülerdir ve filmleri daima gişe
rekoru kırar.
om in 1934. He graduated from the
actors' class of the Theatrical
Academy in Sofia. He played as an
actor in various theaires and took an active
part in feature and television films. In the
mid- 1960s he turned to the cinema as artisi
and director of several anima/ed cartoons
experimenting with differeni technical
approaches. His debute as a director of
features was in 1914 with "Difficu/1 Love"
His later films brought him numerous prizes
in various film festivals. He is extremely
popu/ar as actor and director in Bulgaria,
and his films are certainly record-breakers
in film attendance.

B

Ö NEML I FI LMLER I 1
SELECTIVE FILMOGRAPHY

1 982
1 984
1 986
1 987
1 992

White Magic 1 Beyaz Sihir
Dangerous Charm 1 Tehlikeli Cazibe
Dreamers 1 Düş Kuranlar
Yesterday 1 Dün
Vampires, Spooks .. 1
Vampirler, Hayaletler .

ULUSLARARASI YARIŞMA
I NTERNATIONAL COM PETITION

VAGON

TÜRKiYE-RUSYA-ERMEN iSTAN
TURKEY-R U�SlA:A R M EN iA
�

WAG O N
SEMiR ASLANYÜREK

ntakya'da 1 956 yılında doğdu.
1 975-78 yıllarında Şam
Üniversitesi, Tıp Fakültesi'nde
okudu. Daha sonra Şam Üniversitesi, Güzel
Sanatlar Fakültesi, Heyket Bölümü'ne geçti.
Şam'da yontularıyla dikkat çekti ve Sovyetler
Birliği'ne burslu öğrenci olarak davet edildi.
Moskova SSCB Devlet Sinema Enstitüsü
(VGIK), Öykülü Film Yönetmenliği Fakültesi,
Aleksandr Alov-VIadimir Naumov atölyesin i
1 986 yılında "Birinci Sınıf Öykülü Film
Yönetmeni" derecesiyle bitirdi. 1 986'da
Türkiye'ye döndü. 1 990 yılından bu yana
Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi, Sinema-TV böiümünde öğretim
görevlisidir. Öğrenciliği sırasında yaptığı
"Yara" ve "Babil'de Yalnızlık" ile mezuniyet
çalışması olan "Yukarıda Havalar Temiz" adlı
üç kısa filminden sonra, VAGON yönetmenin
ilk uzun metraj filmidir.

A

Yönetmen/Director: Semir Aslanyürek Senaryo!Screenplay: Semir Aslanyürek Görüntü Yön./
Cinematography: Hayk Kirakosyan Kurgu/Edlling: Nadya Pribolovskaya Oyuncular/Cast: Edward Martseviç,
Aleksandr Martinov, Yu ri Çernov, Hans Odd, Julia Tarkhova, lrina Priymak, Seryoja Sedelnikov Yapımcı/Producer:
Hilmi Taşkın Yapım/Produclion Co.: Hiltaş Ltd , Ekafilm Dünya Hakları/Export Agent: Hiltaş Ltd., Ekafilm
1 992 / 35 mm. / Renkli-Colar / 1 05'

olis eşliğinde götürülen yabancı son geçtiği caddelerden Moskova'yı izler. Keyifsizdir. Enstitüyü bitirmiş, artık
bu ülkede bir işi kalmamış ve sınır dışı edilmesi gerekmiştir. Prestroyka'dan bu yana hızla batılıtaşmaya yönelen
ülkede bu uygulamaya yeni başlanmıştır. Yabancı huzursuzdur, demokrasiden uzaktaşmış olan ülkesinde
kendini nelerin beklediğini bilememekte, aslında ülkesine gitmek istememektedir. Yabancı hiç akla gelmeyecek basit bir
rastlantı sonucu kendini tekrar Moskova'da bulur. Bu kez bir kaçak olarak. Özgür müdür? Edindiği dostlar sayesinde
lerkediimiş izbe bir blok eve sığınır. O evde kendini yalnız sanan yabancıyı aslında zengin ve anlamlı bir dünya
beklemektedir. Insanın yalnız varolamayacağını, bireyi çevresinin oluşturduğunu; aynı zamanda bireyin-de çevresini
geliştirdiğini yabancı bu yeni yaşamında öğrenecek, daha doğrusu yaşayacaktır. Aslında bir yazarın yaratma sancıları
içinde oluşmaktadır herşey. Bu öyküde çevre olumsuzluktarla dolu olsa dahi sevgiye ve huzura u taşıldığında yepyeni bir
ufka da ulaşılacaktır. En huzursuz kişi olan yazar bile ulaşacaktır bu ufka...

P

Bu film dünyadaki başdöndürücü değişimierin izdüşümü olduğu kadar; bir sanat yapıtının yani, yeni bir dünya
yaratılışının öyküsüdür de. Bir başka açıdan bakıldığında "Çan lar Kimin Için Çalıyor" da diyebiliriz sonunda. Kuşkusuz,
dünyayı yeniden yaratacak olanlar sanatçılardır, sonuçta kendileri yıpransalar da ...
he stranger accompanied by the po/ice, observes Moscow as he passes through the main streets for the /asi
time. He doesn't feel well. He has finished his studies at the institute, and since he has nothing /eti to do in this
country, he has to be extradited. lt is a new practice in the country which is speedi/y oriented to
westernalization ever since Prestroika. The stranger is disturbed, he does not know what awaits him in his own country
which has deviated from democracy - in taci he doesn't want to go back to his country. As a resu/1 of a simple,
unexpected coincidence the stranger finds himself back in Moscow. This time, as a fugitive. ls he free? He takes shelter
in an abandoned den of a block with the help of his new friends. Even though he imagines himself to be alone in this
house, there's a rich and significant world expecting him !here. He wi/1 gel to know in this new life that peop/e cannot
exist all by themselves, that the individua/ is a product of his environment which he himself develops in return, - or
rather, he wi/1 experience the who/e thing. The truth is that, everything is being formed through the pangs of creation of
a writer. In this story, when people reach love andpeace notwithstanding all the negative aspects of the situation, they
wi/1 alsa reach new horizons. Even the writer, who is the most disturbed of !hem all, wi/1 manage to reach these
horizons...

T

B

om in 1956 in Antakya. He
attended the Faculfy of Medicine at
the University of Damascus
between 1975-78. Then he studied sculpture
at the Faculty of Fine Aris of the same
university. He drewaliention with his
sculptures and was invited to the Soviet
Union on scholarship. He graduated from
the Alexander Alov-VIadimir Naumov
workshop of the Faculty of Feature Film
Directian at the Soviet Union State Film
Enstitu/e (VGIK} in Moscow in 1986, as
"First Class Feature Film Director". He
returned to Turkey in the same year. He has
worked as instructor in the Cinema-TV
Department of the Facu/fy of Fine Aris at the
Marmara University since 1990. Atler three
short films; "Wound" and "Loneliness in
Babylon" which he made whi/e he was stil/ a
student and "The Air ls C/ean Up There",
which is his graduation work, WAGON is the
first feature film he directed.

This film, as well as being the projectian of the stupefying changes in the world, is also the story of the creation ofa
work ot art, that is, of a new world. Or, from anather point of view, we may ask "For Whom the Beli To/ls". For certainly
it is artis/s who are going to recreate the world, even though they would gel worn out in the process ...
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KARNAVAL GÜNÜ

MARTES D E CAR NAVAL

MARDI G RAS OF CARNIVAL

fERNANDO 8AULUZ
aragoza'da1951 yılında doğdu.
Öğretmenlik, felsefe ve edebiyat
eğitimi gördü. Filmlerde asistan
olarak çalıştı. Reklam filmleri ve kısa filmler
yaptı. KARNAVAL GÜNÜ, onun ilk konulu
uzun metraj filmidir.

Z

Yönetmen/Director: Fernando Bauluz & Pedro Carvajal Senaryo/Screenplay: Pedro Carvajal Görüntü Yön./
Cinematography: Tote Trenas Kurgu/Editing: Julia Juaniz Müzik/Music: Manuel Balbao Oyuncular/Cast:
Fernando Guillen, Angela Molina, Juan Diego, El isa Montes, Miguel Molina, Monica Malina Trejedor
Yapımcı/Producer: Jaime Fernandez C id Yapım/Production Co.: Margen SA Postigo de San Martin 8-2o E28013 Madrid SPAIN; Phone: 5 31 91 47; Fax: 5 21 37 22 Dünya Hakları/Export Agent: Margen SA Postigo de
San Martin 8-2o E-2801 3 Madrid SPAIN; Phone: 5 31 91 47; Fax 5 21 37 22

om in laragoza in 1951. He
studied teaching, philosophy and
literature. He worked as assistant
direcior in films. He has made commercials
and short films. MARTES DE CARNA VAL is
his first feature film.

1 991 / 35 mm. / Renkli-Colar / 95

PEDRO CARVAJAL

B

adrid'de 1944 yılında doğdu
Felsefe eğitimi gördü Madrit'teki
sinema okulu Escuela Oficial de
Cinematografia'dan mezun oldu. Filmlerde
senarist ve set tasarımcısı olarak çalıştı.
1 991 'de KARNAVAL GÜNÜ ile ilk kez
ortaklaşa yönetmenlik yaptı.

üyük Perhiz'den önceki "Yağlı Salı" da, yani Perhiz'in katı kuralları başlamadan önceki son parti ve zevk-ü sefa
gününde, her şey olabilir. Bu günün gizem i, aşk ve ölümün birlikte dans etmelerine olanak sağlar. Geçmişle
şimdi arasındaki farklılık bulanıklaşır, hayal gücü gerçeklik halini alabilir ... Bir yazar, eroin müptelası eski karısı
Maria del Campo'dan uzaklaşabilmek için, Galiçya'daki eski evine sığınmıştır. Bu sabah, kendisi genç bir öğrenciyken
Maria'nın önce rüyada, sonra da gerçekte karşısına çıktığı, yıllar önceki mahut bir "Yağlı Salı" ya ait anıların etkisine girer.
Bugün bir kısa öyküyü bitirmeye çabalamaktadır. Maria ile ilişkisi olan yayıncısı, bitirmesi için onun üzerinde baskı
uygulamaktadır. Onu en fazla kızdıran üç kişiden: Maria'dan, sürekli taleplerde bulunan yayıncısından ve despot
kahyasından yazdıkları aracılığıyla kurtulmak yolundaki zararsız bir arzu, çabucak bambaşka bir boyut alır. Hepsini,
nereye gittiği belli olmayan hayali bir tren le seyahate yollar. Çok geçmeden, anılar ve hayaller, daha önceki Karnaval
Balosu'nda karşısına çıkıp onu, "saatin in gelmediğ i" konusunda uyaran Ölüm figürü ile yeniden karşılaşmaktan korkan
yazarı sarmalar ...
nything can happen on Mardi Gras, the /ast day of partying and pleasure befare the rigors of Lent begins. The
mag1c of th1s day makes 11 possJble for love and death to dance together. The difference between past and
preseni becomes blurred, imagination can become reality... A writer has taken refuge in his old house in
Galicia to gel away from his ex-wife, Maria del Campo, who is a heroin addict. This moming he is seized by the
memory of one particu/ar Mardi Gras many years ago when he was a young student and Maria appeared befare him,
first in dream and then in reality. Taday, he is trying to finish a short story. His publisher, who is having an affair with
Maria, is putting pressure on him to finish. What begins as a harmless desire to rid himself via his writing of the three
people who most annoy him - Maria, his demanding publisher and his domineering housekeeper - quickly takes on an
enlirely differeni dimension. He sends them all on an imagined Irain joumey with an unknown desfination Memory and
tiction soan overlake the author, who dreads meeting again the figure of Death who appeared before him at that earlier
Camival Bal/, waming him that his "hour had not yet arrived"...

A
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om in Madrid in 1944. He studied
philosophy. He graduated from the
Escuela Oticial de Cinematografia
de Madrid. He worked in fi/ms as
scriptwriter and set designer. He co-directed
for the first time in 1991 with MARTES DE
CARNA VAL.
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TAPILACAK YALANLAR
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KÜBA
C U BA

AD O RAB LES M E NTI RAS
ADORABLE LIES

GERARDO CHIJONA

üba'da 1 949 yılında doOdu. Sinema
eleştirmenliOi ve film yapımcılıOına
soyunmadan önce Havana
Üniversitesi'nde Ingiliz dili ve edebiyatı
eOitimi gördü. Çeşitli yayın organlarında
Küba ve uluslararası sinema hakkında
makaleler yayınlarken ICAIC'te de çalıştı.
Birçok uzun metraj filmde yönetmen
yardımcısı olarak görev aldıktan sonra,
1 984'te bir belgesel film yönetiL TAPILACAK
YALANLAR yönetmenin ilk uzun metraj
konulu filmidir.

K

Yönetmen/Director: Gerarda Chijona Senaryo!Screenplay: Senel Paz Görüntü Yön./Cinematography: Julio
Valdes Kurgu/Edltlng: Jorge Abello Müzik/Musle: Edesio Alejandro & Gerarda Garcia Oyuncular/Cast: lsabel
Santos, Luis Alberto Garcia, Mirtha lbarra, Thais Valdes Yapımcı/Producer: Evelio Delgado Yapım/Productıon
Co.: ICAIC, Calle 23, 10 y 12 Vedado, La Havana, CUBA; Phone: 34 826 Dünya Hakları/Export Agent: ICAIC, Cal le
23, 1 O y 12 Vedado, La Havana, CUBA; Phone: 34 826
1 991 / 35 mm. / Renkli-Colar / 1 00'

G

enç, evli ve işsiz Jorge Luis, bir senarist ve film yönetmeni olma hayalleri kurmaktadır. Bir akşam, bir tilmin
galasında, tilmin yönetmeninin Jorge Luis'ten bir öykü üzerinde çalışmasını istemesi , ardından da güzel
Sissy'ye rastlamasıyla, genç adamın düşleri birden gerçekleşmeye daha yaklaşmış gibi görünür. Sissy de
evlidir ama kocası seyahattedir. Jorge Luis genç kadını etkilemek için, kendini profesyonel olmayan bir aktris arayan bir
film yönetmeni olarak takdim eder. Daima 'keşfedilme"yi hayal etmiş olan Sissy çok ilgilenir elbette, ama o da
delikaniıyı 'tuzaOa düşürmek" için, ilgilenmemiş gibi görünür. Jorge Luis ile Sissy'nin, birbirlerinden ziyade, kendi
yarattıkları millere aşık oldukları ilişki de böylece başlar. Gerçek i le fantezi arasında paralanan çift, fantezilerinin aşk
serüvenini gündelik sorumluluklarından uzakta yaşayarak, kısa sürede bir "!apılacak yalan lar" aoına takilırlar. ..

B

om in Cuba in 1949. He studied
English language and literature at
the University of Havana before
becoming a eritic and filmmaker. He worked
at !CA/C white pub/ishing articles on Cuban
and international cinema in various
publications. After working as assistant
director on several feature films, he direc/ed
a documentary in 1984. ADORABLES
MENTIRAS is his first tiction feature.

Gerarda Chijona'nın ilk konulu uzun metraj filmi, seyirciyi ta başından esir alan bir kara komedi. TAPILACAK
YALANLAR, günlük yaşamlarının ruhsuz gerçekliOinden kaçmak için kendileri hakkında imajlar yaratan iki başarısız
insanın öyküsü. Muzip, saldırgan ve özgün film, hem hayatın koşulları ve olanakları üzerine derin derin düşüneeye
dalıyor; hem de yaşamanın coşkusunu yakalıyor. Hav�na'da gündelik hayat ve Veradero Plajı'ndaki randevu yerleri,
Küba'nın en parlak yeni yeteneklerinden birinin bu özgün ilk filmine panltı ve derinlik katarken, iyi bir yardımcı oyuncular
kadrosu lafından da renkli bir şekilde destekleniyor.
orge Luis, young, married and unemployed, dreams of becoming a screenwriter and film director. One evening,
ata film premiere, his dreams suddenly seem ciaser to being realized when the film 's director asks Jorge Luis
to work on a storyand, particularly, when he meets the beautiful Sissy Sissy is alsa married, bul her husband
is away Iraveliing and, to impress her, Jorge Luis introduces himselfas a film director looking for a non-professional
actress. Sissy, who has always dreamed of being "discovered", is highly interested, of course, bul she pretends
otherwise so she can "trap" the young man This is the beginning of a relationship in which Sissy and Jorge Luis fal/ in
love /ess with each other than with the myths of /heir own crea/ion Tom between reality and fantasy, the couple wi/1 be
tangled soan in a web of "adorable lies", living the /ove affair of /heir fantasies away from /heir everyday
responsibilities...

J

Gerarda Chijona's first feature is a black comedy that captivates the audience from the start. ADORABLES MENTIRAS is
the story of two unsuccessful peop/e who ereale images of themselves in order to escape the plain reality of /heir live<
These images are part truth and part my/h. Playtu/, outrageous and original, the film captures the exuberance of living,
as well as being a thoughtful retleetion on life's conditions and possibilities. Dai/y life in Havana and trysts on Veradero
Beach are colorfully supplemented by a fine supporting cas/ adding /us/er and layers to this original debut film by one
of Cuba 's brightest new /alents .
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JAIME HUMBERTO
HERMOSILLO

eksika'nın Aguascalientes kentinde
1 942 yılında doğdu. Meksika
Üniversitesi Sinema Eğitim
Merkezi CUEC'de film yapımcılığı eğitimi
gördü ve daha sonra burada öğretmen olarak
çalıştı. Öğrencilik yıllarında yönettiği iki kısa
filmde, orta sınıf aile, cinsellik ve ahlaki
ikilemler gibi daha sonraları filmlerine damga
vuracak temaları işledi. Gerek Meksika film
endüstrisi içinde, gerekse bağımsız olarak
çalışan yönetmen, Meksika'nın en fazla film
yapan sinemacılarından biridir. Filmleriyle
çeşitır ödüller almıştır.

M

Yönetmen/Director: Jaime Humberto Hermosilla Senaryo/Screenplay: Jaime Humberto Hermosilla Görüntü
Yön./Cinematography: Tani Kuhn Müzik/Musle: Luis Arcaraz, Los Hermanos Martinez G i l & Rosendo Ruiz, Jr.
Dyuncular/Cast: Maria Roja & Jose Alansa Yapımcı/Producer: Pablo Barbachano & Francisco Barbachano
Yapım/Production Co.: C lasa Films Mundiales, Ailetas No. 2, Cal. Country C lub, lnterior de los Estudios
Churubusco, D.F., C.P. 04220, MEXICO; Phone : 525 544 0029; Fax : 525 689 3 1 57 Dünya Hakları/Export Agent:
Filmverlag der Auloren GmbH, Rambergstrasse 5, 8000 Munich 40, GERMANY; Phone : 89 381 7 0030; Fax : 89 381 7
0020; Telex : 521 5637 fdad
1 991 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 85'

tuzunun üstünde bir öğrenci olan Virginia, medya ve iletişim konusundaki eğitimini tamamlamak için bir film
çekmek zorundadır. Eski sevgilisi Marcelo i le buluşmasını kaydetmek niyetiyle, video kamerası nı dairesindeki
bir masanın altına saklar. Filme alındığını bilmeyen Marcelo müşfik ve baştan çıkarıcıdır ve Virgina ile yatmak
ister. Erotik bir oyun başlar. Ta ki, Marcelo onun neler çevirdiğini an layana dek. Kendini kötüye kullanılmış hissederek
öfkeyle evden çıkıp gider ama birkaç dakika sonra geri döner. Virginia ona, kamerada yapacaklarını birlikte kontrol
etmelerini önerince, Marcelo oyuna katılmaya razı olur. Röntgenci merak ve gerçek tutku arasında dengelenmiş olan
oyun yeniden başlar: muğlak türde bir erotik tel cambazlığı. Marcelo, "ev ödevi"ni bitirmesi için Virginia'ya yardım eder.
Sonuç, "gerçek" üçüncü gözlemci için bir sürpriz olacaktır ...

O

Bu leziz komik fars, iki kahramanı için olduğu kadar izleyici için de birçok sinsi sürpriz yaratırken, cinsel bir kedi-fare
oyununu araştırmak üzere bir sabit kamera ile keyif verici tuhaflıkta iki karakter kullanıyor. Yönetmen Hermosillo, belki
de çağdaş Meksika sinemasında etkinlik gösteren en kendine has yetenek. Bu edepsiz toplumsal yorumcu, EV ÖDEVI ile,
sinemasal biçim ve içeriğin geleneklerine alternatifler ararken, hem eğlendirici hem de umulmadık, başarılı sonuçlar
alıyor. Beyazperdedeki oyun sürerken, biz de izleyici olarak kendi röntgenci konumumuzu sorgulamak zorunda kalıyoruz.
Belki de filmin kısaltılmamış adı, bu fıkır fıkır yaratıcı komedinin nihai erotik ve ayartıcı emellerine kabaca bir ipucu
sağlar "Ev Ödevi, ya da Pornografi Bölünmüş Aileyi Can Sıkıntısından Nasıl Kurtarıp Mali Durumlarını Düzeltti?"

V

irginia, a student in her thirties, must make a film to finish her studies on media and communications. She
hides her video camera under a tab/e in her apartment with the inteniian of recording a meeting with her ex
lover, Marcelo. Unaware that he is being recorded, Marce/o is tender, seductive, and wants to sleep with
Virginia. An erotic game begins - until Marce/o discovers what she is really up to. Feeling abused, he storms out of the
apartment bul a few minules later he returns. Marce/o is coaxed info playing along when Virginia offers him a share in
the control over what they do on camera. The game begins again, poised between voyeuristic inquisitiveness and real
passian - a vague erotic tightrope walk. Marce/o helps Virgina to finish her "homework". Finally, there wi/1 be a surprise
for the "real" third observer. ..
This delicious comic farce utilizes one stationary camera and two delightfully dro/1 characters to explore a sexual cal
and-mouse game with as many s/y surprises for the viewer as for its two protagonists. Director Hermosilla is perhaps
the most unique talent at work in contemporary Mexican cinema. With LA TEREA, this outrageous social commentatar is
exploring alternatives to the conventions of cinematic form and content and he succeeds in ways that are both
entertaining and who/Iy unexpected. White the game on the screen proceeds, we are forced to question our own
voyeuristic pasifian as an audience. Perhaps the extended til/e offers a very broad clue as to the ultimate erotic and
seductive intentions of this irrepressible and inventive comedy: "Homework, or How Pornography Saved the Sp/it
Family From Boredom and lmproved Their Financial Situation".
38

arn in Aguascalientes, Mexico in
1942. He studied film production at
the Centro Universitario de Estudios
Cinematograficos (CUEC) of Mexico, where
he later worked as a teacher. As a student, he
directed two short films in which he
established the themes which have later
become his trademark: the middle-class
family, sexuality and moral dilemmas. He is
one of Mexico's most prolific filmmakers,
working both within the Mexican film
industry and as an independent. His films
won him several awards.

B

FILMLERI/ FILMOGRAPHY
1 969
1 971
1 972
1 974
1 975
1 976
1 977
1 978

1 979
1 982
1 983
1 984
1 987
1 988
1 989
1 991

Los Nuestros
La Verdadera Vocaci6n de Magdalena
El Senor de Osanto 1 Osanto'lu Bey
El Cumpleanos del Perro 1
Köpeğin Doğumgünü
La Pasian Segun Berenice 1
Berenice'in Tutkusu
Matinee 1 Matine
Naufragio 1 Deniz Kazası
Las Apariencias Enganan 1
Görünümler Aldatır
Amor Libre 1 Özgür Aşk
Maria de mi Coraz6n 1 Sevgili Maria
Confidencias 1 Sırlar
El Coraz6n de la Noche 1
Gecenin Kalbi
Dona Herlinda y su Hijo 1
Herlinda Hanım ve Oğlu
Clandestino Destino 1 Gizli Kaderler
El Verana de la Senara Forbes 1
Bayan Forbes'in Yazı
lntimidades en un Cuarto de Bana 1
Banyo Mahremiyetleri
La Tarea 1 Ev Ödevi
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FiNLANDiYA-FRANSA
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B O H E E M I E LAMAA/LA V I E D E B O H E M E

THE BOHEM IAN LIFE

AKl KAURISMÖKI

inlandiya'da 1957 yılında doğdu. Önce
film eleştirmeni sonra da senaryo
yazarı, yönetmen yardımcısı ve yapımcı
olarak çalıştı. lik konulu filminden itibaren
birçok film festivalinde ödüller kazandı.
lğneleyici toplumsal gerçekçi i i kle sıradışı
m izah anlayışı arasında gidip gelen on film
gerçekleştirdi. Bunuel, Ozu, Bresson ve
Lubitsch'ten etkilendiğini söyleyen yönetmenin
filmlerinde dile getirilen sert köşeli, tarafsız ve
oldukça alaycı bir yaşam görüşü her filminin
görsel yapısında, ve Aki'nin çalışmalarında
yeğlediği, acımasız, neredeyse kaderci
anlatımında yansıtılır. Filmlerinde belirgin bir
toplumsal eleştirinin yanısıra, derin bir alaycılık
ve yüzeye doğru yükselerek onları karamsar bir
umutsuzluğun yansıtıldığı yapıtlar olmaktan
kurtaran sert bir mizah anlayışı da yer alır.

F

Yönetmen/Director: Aki Kaurismaki Senaryo/Screenplay: Aki Kaurismaki, based on the novel "Scenes de la Vie
de Boheme" by Henri Murger Görüntü Yön./Cinematography: Timo Saiminen Kurgu/Edlting: Veikko Aaltonen
Oyuncular/Cast: Matti Pellonpaa, Evelyne Didi, Andre Wilms, Kari Vaananen, Christine Murillo Yapımcı/Producer:
Aki Kaurismaki Yapım/Productlon Co.: Sputnik Oy, Vainamöisenkatu 19 A 4, SF-00100 Helsinki, FINLAND; Phone :
358 O 498 366; Fax : 358 O 498 661 , Pyramide Production SA, Films A2, The Swedish Film Institute, Damia, Sacy
Sanı, Mauri Sumen, ete. Pandora Film GmbH Dünya Hakları/Export Agent: Christa Saredi, Ottilienstrasse 1 9, CH8003 Zürich, SWITZERLAND; Phone : 41 .1 463 7020; Fax : 41 1 463 7180
1 992 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (Black & White) 1 1 00'

A

rnavut mülteci ve büyük ressam Rudolfo, büyük Fransız şairi Mareel ve büyük Iriandalı besteci Schaunard, aynı
muharebe alanı üzerinde ve akla gelebilecek her yönteme başvurarak, beş-franklık madeni para denen canavarı
yakalamaya çalışırken tesadüfen tanışırlar. Bulvarlarda on adımda bir, bir tanıdığa rastlarlar. Nerede olurlarsa
olsunlar, otuz adımda bir de, bir alacaklıya. Bu melankolik komedi, ki aslında bir melodramdır, bu üç büyük sanatçının
hayatlarını anlatır. Özellikle büyük kentin girdabında kaybolmuş iki köy güzel ine, Mimi ve Musette'e ilişkin yaşamlarını.
Bir de, daha sıradan iki karakteri e, bir ev sahibi ve bir mülteci bürosu görevlisiyle olan ilişkilerini. Kahramanlarımız
gerektiğinde keşiş gibi perhiz yapmasını da bilirler ama, ellerine üç kuruş geçti mi derhal kaprisin en pahalı
küheylanlarına biner, en iyi ve en eski içkiyi içerler. Parayı sokağa atmak işten bile değildir. Hatta el altındaki pencereler,
onu savurmakla yetersiz kalır. ..
BO HEM HAYATI, boş ve anlamsız bir yüz ifadesini kullanma şeklindeki oyunculuk üslubundan benzersiz biçimde
yararlanması, ekonomik dili, karşı koyulmaz cazibesi ve mizah anlayışı ile, Aki Kaurismaki'nin en başarılı filmi. Henri
Murger'in usta işi romanının bu münasebetsiz modernizasyonu, Aki'ye göre, "Montmartre mezarlığındaki yıllanmış
karaağaçların başlarını eğip, koruyucu yapraklarını itibarı zedelenmiş şairin mezarına dökmelerine yol açacak bir film.
Yalnızca içinde bulunduğumuz kayıtsız ve duyarsız on yıl üretebilirdi . bunu." Filmi n olay örgüsü öylesine karmaşık ki,
çözmek için bir komite tayin edilse yeridir. Filmin sonunda iki seçeneğiniz olacak: Ya mendilinize uzanmak, ya da
kutlamak için bara koşmak.
udolfo, a refugee from Albania anda great painter; Marce/, a great French poet, and Schaunard, a great Irish
composer, become acquainted by chance while chasing each on the same ba/1/efie/d, by every imaginab/e
means, a beast cal/ed the five-franc coin They cannot lake more than ten steps on the boulevards without
meeting an acquaintance, or thirty steps - whatever the place - without encountering a creditor. This melancho/y
comedy - which, inciden/ly, is actually a melodrama - tel/s of the life of these three great artists, especially in relation to
Mimi and Muse/le, two country bel/es los/ in the maelstrom of the big city, and two more commonp/ace characters, a
land/ord and an immigration officer. When necessary, our protagonists can adhere to abslinence as well as any hermit,
bul if even so much as a pittance come to hand, they wi/1 at once be seen driving the most expensive steeds of caprice,
drinking the best and the o/des/, with never enough windows from which to throw money info the street...

R

LA V/E DE BOHEME is Aki Kaurism/iki's most accomplished film, wilh his unique use of deadpan aciing style, economy

of language and irresistable charm and humour. An awkard modernisation of the masterly novel by Henri Murger, "this
is a film that makes the ancient elms in Manimartre cemetery s/owly drop /heir shel/ering leaves on the grave of the
defamed poet lt could only be produced by our indiffereni and insensitive decade", according to Aki. The plot of the
film is so complicated that a commitlee should be appointed to disentangle it! By the end you have a choice: reach for
the handkerchief or run to the bar to celebrate!

B

om in 1957 in Finland. He has
worked as a film actor, assistant
director and producer. Since his
directarial debut film he has won numerous
awards in different film festivals. He direc/ed
ten films which alternafe between biting social
realism and off the wa/1 humour. He claims to
have been influenced by Bunuel, Ozu, Bresson
and Lubitsch. His fi/ms have a hard-edged,
dispassionate anda cynical view of life which
is reflected in the mood imparted to each film,
its visual construction, and the relentness,
almost fatalistic narrative structure within
which he has chosen to work. Although !here
is a definite critique of society, /here is also a
deep irony in his films, and a scathing sense
of humour which bubbles to the surface and
keeps the films from fal/ing info despair.

FI LMLER I 1 FILMOGRAPHY
1981 Saimaa-llmiö 1 Saimaa Gesture
(co-director 1 ortak yönetmen)
1983 Ri kos ja Rangaistus 1 Suç ve Ceza
1985 Calarnari Union
1 986 Varjoja Paratiisissa 1
Cennetteki Gölgeler
1 987 Hamle! Liikemaailmassa 1
Hamle! Iş Başında
1 988 Ariel
1 989 Leningrad Cowboys Go America 1
Leningrad Kovboyları Amerika'ya Gidin
Likaiset Kadet 1 Kirli Eller (TV)
Tulitikkutehtaan Tyttö 1 Kibritçi Kız
1 990 ı Hired a Contract Killer 1
Bir Katil Kiraladım
1 992 Boheemielamaa - La Vie de Bohiıme 1
Bohem Hayatı
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EVVEL ZAMAN iÇiNDE SiNEMA

NASS E R E D D I N S HAH ACTO R - E C I N E M A

ÜNCE U PON A TIME, CINEMA

MOHSEN MAKHMALBAF

ahran'da1952 yılında doğdu. Şah
rejimine karşıt politik bir grubun
militan üyesiyken, 1974'te bir polisin
silahını elinden almaya çalışırken yaralandı ve
5 yıl hapse mahkum edildi. 1 979'da Islam
Devrimi'nin başlamasıyla diğer siyasi
tutuklularla birlikte serbest bırakıldı.
Devrim'den sonra kısa bir süre politik
eylemiere katıldı. Daha sonra öykü yazarlığına
başladı. 1 980-81 arası bazı kısa öykülerini ve
bir romanını bastırdı. 1 981 'de birçok
müslüman sanatçıyla birlikte "Islami
Düşünceyi ve Sanatları Yayma Merkezi"ni
kurdu. Birçok kısa öykü, oyun ve senaryo
yazdı. Mahmalbaf'ın sanatı hem metinlerinde
hem de ifadede kendi dindar bakış açısına
uygundur.

T

Yönetmen/Director: Mohsen Makhmalbaf Senaryo/Screen play: Mohsen Makhmalbaf Görüntü Yön./
Clnematography: Nemat Haghighi & Farajollah Heidari Kurgu/Edltlng: Mohsen Makhmalbaf & Davud Yusefian
Müzik/Musle: Majid Entezami Oyuncular/Cast: Ezzatollah Entezami, Mehdi Hashemi, Akbar Abdi, Mohammed Ali
Keshavarz, Dariush Arjomand, Parvaneh Masum i Yapımcı/Producer: Masud Jafari Jozani & Mohammad Mehdi
Dadgu Yapım/Production Co.: Jozan Film, No. 5, Ghaffari St., Jam St., Motahhari St., Tehran, IRAN; Phone: 9821
823 502 Dünya Hakları/Export Agent: Farabi Cinema Foundation, 55 Sie-Tir Ave., Tehran 1 1 358, IRAN; Fax 9821
678 1 55
1 992 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz ve Renkli - Black & White, Color 1 1 00'
üzyılımızın başı. 84 karısı ve 200 çocuğu olan i ran hükümdan Nasreddin Şah, sinemaya karşıdır. Bir
kameraman, kamerasıyla sarayın filmini çekmeye kalkıştığı için tutuklanmıştır, ve idam edilmek üzeredir. Ancak,
sessiz filmini aynattığı zaman Nasreddin Şah, tilmin garip bir şekilde perdeden çıkan kahramanı Gülnar'a aşık
olur. Şah sarayda onu kovalar ve haremine hapsetmeye çalışır. Zavallı kameraman canını kurtarmıştır ama hala bir
sorunu vardır. Şah her gece şölen sırasında durup dinlenmeksizin filmi göstermesini ister ondan. Tutkusu o dereceye
varmıştır ki, sevgilisi uğruna krallığından ve hareminden vazgeçip, aktör olur ...

Y

Mahmalbaf'ın onuncu ve sonuncu filminin, bütün diğer filmlerinin aksine, hiciv ve mizaha yakın bir yanı var. EWEL
ZAMAN IÇINDE SiNEMA, Mahmalbaf'ın filme kattığı karmaşıklık ve hayal gücüyle izleyiciyi de önünde sürükleyip
götürecek göz kamaştırıcı görsel bir tırtınaya dönüşürken, her türlü tanımlamanın dışında kalıyor dense yeri. Mahmalbaf
ise li imini, Iran sinema tarihinin bir "1 001 Gece" si olarak tanımlıyor. "Çocukluğumda annemle sinemaya gitmezdim.
Sinemaya karşıydım ... Iran'da sinema, en iyi ihtimalle selalet içinde yaşayan insanlara düşler satma anlamına geliyordu.
Ve şimdi bir tür kısa Iran sinema tarihi olan EWEL ZAMAN IÇINDE SINEMA'yı izlerken, farkediyorum ki artık Iran
sinemasına karşı değil, onun bir parçası olmuş durumdayım. Bu duruma ait şimdiki değerlendirmem ise şu: Bugünkü
yüksek noktaya erişmek için belki de o alçak araziden geçmek gerekiyordu. Yani ben de tıpkı Nasreddin Şah gibi, sinema
ile uzlaşmış sayılabil irim."
he beginning of this century. Nassereddin Shah, the Iranian monarch, who has 84 wives and 200 children. is
against cinema. A cinematographer with a movie camera gets arrested for trying to shoot the palace, and is
about to gel executed. However, when he presenis his sileni movie, Nassereddin Shah fal/s in love with the
heroine, Go/nar, who strangely comes out from the screen. The shah chases her araund in the palace and tries to
imprison her in his harem. The poor cinematographer's life is saved bul he stil/ has a problem. as the shah forces him
to show the film every night at the banquet without any rest. So intense is the shah's passian that he gives up his
kingdam and harem for the sake of his beloved, and becomes a film actor...

T

In canirast with almost all his previous films, Makhmalbaf's tatesi and tenth picture is in a satiric and humorous vein.
NASSEREDDIN SHAH ACTOR-E CINEMA almasi defies descriplion as the complexity and imagination Makhmalbaf
brings to it produce a dazzling visual rollercoaster on which to sweep the viewer along. Makhmalbaf deseribes his film
as a "1001 Nights" of Iranian cinema history "In my childhood 1 did not go to the movies with my mo/her. 1 was against
the movies..� Cinema in Iran meant at best seliing dreams to a people who lived in misery... And now that 1 watch
NASSEREDDIN SHAH ACTOR-E C/NEMA. which is a kind of abridged history of Iranian cinema, 1 realise that 1 am no
tonger against the Iranian cinema. bul have actual/y become part of il. My preseni evatualian of the situation is that to
reach the preseni heights it was perhaps necessary to pass through those /owlands. So it would seem that 1 too have
become reconciled to the cinema. just /ike Nassereddin Shah".
40

om in Teheran in 1952. He was a
member of a militani potilical group
aciing against the Shah's regime.
and was injured and sentenced to 5 years in
prison for trying to disarm a poticeman in
1974. In 1979 at the dawn ofthe lslamic
revolution. he was released along with other
palilical prisoners. Arter the revolution. he
was potilica/Iy active for a short time, arter
which he entered the realm of storywriting.
Between 1980 and 1981 he printed same of
this short stories and a novel. In 1981 he
founded "The Center For the Propagation of
lslamic Thought and Aris" along with many
other Mos/em artists. There. he wrote many
short stories. p/ays and scripts. Makhmalbaf's
art, in writing as well of expression. is
suilab/e for his religious points of view.

B

FI LMLER I 1 FILMOGRAPHY
1 982 Nassouh Repents 1 Nasuh Tövbe Ediyor
1 983 Two Sightless Eyes 1 Iki Görmeyen Göz
1 984 Fleeing from Evil to God 1
Şeytan'dan Tanrı'ya Kaçış
1 985 Boycott 1 Boykot
1 987 The Peddler 1 Seyyar Satıcı
1 989 The Cyclist 1 Bisikletli Adam
Marriage of the Blessed 1
Kutsanmışların Evliliği
1 990 Time of Love 1 Aşk Vakti
1991 Night of Zayandeh Roud 1
Zayandeh Roud'un Gecesi
1 992 Nassereddin Shah Actor-e Cinema 1
Evvel Zaman Içinde Sinema

EŞLiKÇi KIZ

L'ACCO M PAG NATR I C E
CLAUDE MILLER

1

942'de doğdu. Sinema Sanatları
Enstitüsü'nde öğrenim gördü. Daha
sonra Mareel Carne, Robert Bresson,
Michelle Devi lle, Jacques Demy ve Jean-Luc
Gadard'ın yanında asistan olarak çalıştı. ilk
uzun metraj yönetmenlik çalışmasını 1 975'te
gerçekleştirdi.

Yönetmen/Director: Claude Miller Senaryo!Screenplay: Claude Miller & Luc Beraud, based on the novel by N ina
Berberova Görüntü Yön./Cinematography: Yves Angelo Kurgu/Edltlng: Albert Jurgenson Müzik/Musle: Ala in
Jomy Oyuncular!Cast: Richard Bohringer, Elena Safonova, Romane Bohringer Yapımcı/Producer: Jean-Louis Livi
Yapım/Productlon Co.: Film Par Film, Les Films De La Boissiere, Orly Films, Sed if, France 3 Cinema, Paravisian
International Dünya Hakları/Export Agent: Roissy Films, 10 Avenue George V , 75008 Paris, FRANCE; Phone: 47
23 61 07; Fax 47 23 79 88; Telex: 280654

B

om in 1942. He studied at the
Institute of Matian Picture Aris,
then worked as an assistant to
Mareel Carne, Robert Bresson, Michel/e
Devi/le, Jacques Demy and Jean-Luc
Gadard In 1975 he realized his first feature
film as director.

1 992 1 35 mm. 1 Renkli-Color 1 1 1 1 '

Fi LMLER I 1 FILMOGRAPHY

ina Berberova'nın aynı adlı kısa romanından Claude Miller'in yaptığı hayli serbest bir uyarlama olan film; burjuva
yaşamının tadını ilk kez zengin, güzel ve popüler operacı lrina'ya eşlik ederek tadan 20 yaşındaki piyanist Sophie'nin
düşlerin i, kıskançlıklarını, ilk aşklarını ve sırlarını anlatmakta. Savaş zamanı Paris'ten Londra'ya geçildiğinde,
Sophie, hem savaştaki iki tarafın da kaymağın ı yemek, hem de lrina'nın meslek yaşamını yönetmek isteyen, iş adamı kocası
Charles'ı sürekli aldatan hanımının yaptıklarını önce gözlemlemek, sonra da olayların gittikçe daha fazla içine girmek zorunda
kalır. ..

1 975 La Meilleure Façon de Marcheri
En Iyi Yürüme Şekli
1 978 Diles-lu i Que Je L'Aime 1 Ona
Sevdiğimi Söyle
1 981 Garde a Vue 1 Gözaltı
1 982 Mortel le Randonnce 1 Ölümcül Gezi
1 985 L'Effrontee 1 Arsız Kız
1 987 La Petile Voleuse 1 Küçük Hırsız
1 992 L'Accompagnatrice 1 Eşlikçi Kız

N

Fransız yönetmenlerin filmlerini klasik müzik temaları çevresinde inşa etmedeki güncel zaafı, Claude Miller'ın son çalışmasında
yeni bir noktaya erişiyor. Bunlardan "Tous les Matins du Monde 1 Dünyanın Tüm Sabahları ı" eleştirmen leri tatmin etmiş ve
"Un Coeur en Hiver 1 Ayazda Bir Yürek" de festival izleyicilerinin ruhuna hitap etmiş olsa da, EŞLIKÇI KIZ üçünün arasında en
kolay anlaşılır olanı. Berberova'nın romanından yola çıkan Miller, Devrim sırasında Rusya'da geçen olayları, Ikinci Dünya
Savaşı'nda Alman işgal i allındaki Fransa'ya nakletmiş. Filmin yapısından kaynaklanan zaafı ise, iki tür arasında kalması.
Savaşta direniş hakkında bir gerilim filmi olmadığı gibi, sanatsal yaratıcılık üzerine bir film ya da müzisyenliğe bir övgü değil.
Miller bunun yerine, seyir zevki yüksek, kostürnlü bir dram gerçekleştirmek için gönül verdiği unsurları dermiş. Hepsinden
önemlisi de, özellikle genç kadın oyunculara hakim bir oyuncu yönetmeni olarak ağırlığını koymuş. Film, Richard Bohringer'in
kızı olan taze oyuncu Romane Bohringer'i yıldızlığa taşıyor. Senaryo Söphie ile annesi arasındaki zor ilişkiyi açıklamadığı
halde, Romane Bohringer, Salonova ve gerçek babası ile aynarken ezilmemiş. Filmi n garip çifti ni, inandırıcı bir biçimde,
maskara neşesi ve gölgeli sırlarıyla geçinip giden bir aileye dönüştürüyor.
loose adaptalian of the Nina Berberova mini-novel of the same name, Claude Miller's film recounts the dreams,
jealousies, lirst /oves and secrets ot 20-year-o/d pianist Sophie who gets her first taste of bourgeois life playing
second fiddle to the rich, beautiful and popu/ar opera singer Irina. As the wartime backdrop moves from Paris to
London, Sophie is /orced to watch and then to become increasingly involved as her mistress persistantly betrays her husband
Charles, a businessman who wants to stay on the good side of both of the warring parties and to direct his wife's career...

A

French directors' current weakness building their /ilms araund classical music themes reaches a new height in Claude Miller's
fatesi work. If "Tous /es Matins du Monde" p/ayed to the critics and "Un Coeur en Hiver" struck the right note with festival
goers, L 'ACCOMPAGNA TR/CE is the most accessible of the three. Basing his film on the novel by Nina Berberova, Miller
moved the action from Russia during Revolution to France under German occupation auring WW2 The film's inherent
weakness ıs that it fal/s between genres. lt is not a wartime resistance thriller, not an exploration of artistic creation nar a
tribute to musicianship. Rather, Miller has plucked the elements he tancies to make an eminently watchable costume drama.
Above all, Miller has played to his strength as an actors' director, especially good with young lema/e leads. The film is a star
vehicle for newcomer Romane Bohringer, the daughter of Richard Bohringer. While the script does not explain the difficu/1
relationship between Sophie and her mother, Romane Bohringer is equal to the task of sharing aciing credits with Salonova
and her real-life father. She convincingly turns the film's odd couple info a makeshift family of mock jollity and shadowy
secrets.
41
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BANGKOK.UN iYi KADlNI

TH E G O O D WOMAN O F BAN G KO K
DENNIS Q•RoURKE

vustralya Brisbane'da1945 yılında
doğdu. 1 960'1arda seyahat ederek,
sığır besicisi, petrol kuyusu işçisi
ve ticari denizci olarak yıllarca çalıştıktan
sonra, fotoğrafçılık yaptı. Daha sonra da
Avustralya Yayın Kurumu için kamera
görevlisi oldu. 1976 yılında, birkaç ödül alan
ilk belgesel filmini çekti. Daha sonraki
filmleriyle de çeşitli ödüller aldı.

A

Yönetmen/Director: Dennis O'Rourke Senaryo!Screenplay: Dennis O'Rourke Görüntü Yön./Cinematography:
Dennis O'Rourke Kurgu/Editing: Tim Litchfield Oyuncular/Cast: Yaowalak Chonchanakun Yapımcı/Producer:
Dennis O'Rourke Yapım/Produclion Co.: O'Rourke and Associates Filmmakers Pty. Ltd., Australian Film
Commission, Channel Four Dünya Hakları/Export Agent: Kim Lewis Marketing, 6404 Hollywood Boulevard, Suite
206, Hollywood, California, USA; Phone: 21 3-469 3168; Fax: 21 3-469 0262
1 991 / 35 mm. / Renkli-Colar / 82'

E

vliliği henüz sona ermiş olan 43 yaşındaki bir sinemacı, aşkın böylesine ticarete dökülmesine rağmen nasıl olup
da hala bir nebze derinlik taşıdığını anlamaya çalışma,ktadır. Bangkok'a, egzotik seks ve eziyetsiz aşk fantezileri
.
olan Batılı erkeğın Mekke sı ne gelır. Burada, Patpong un kız bariarına uğrayan turısliere hızmet veren, 25 yaşındaki
Tayvan lı fahişe Aoi ile karşılaşır. Yönetmen, müşteri gibi parasını öder, sonra da onun hakkında bir film yapmaya karar
verir. Salaş bir alelde kalırlar ve bunu izleyen aylarda yönetmen kadına aşık olur. Aoi, kocası onu terk ettikten sonra
fahişeliğe itilmiştir. Ama hem ilgili, hem de çok kırılgan biridir O. Işte tilmin adının sevgi dolu iranisi burada yatar Aoi,
Bangkok'un iyi kadınıdır ...
"BANGKOK'UN IYI KADlNI, kusursuzluktan uzak bir dünyada iyi bir hayat yaşamanın imkansızlığı üzerine ironik bir mesel.
Irk ve kültür sınırlarını da aşan kapitalizme bir metafor olarak; kadın ile erkek arasındaki bütün ilişkiler için bir mecaz olarak
fahişelik hakkında bir film. Ayrıca, hem film yapmanın, hem de film izlemenin doğasında var olan röntgencilik eğilimleri
üzerine bir çalışma. Kendimize ait bir görüntüyle karşı karşıya bırakıldığımızda, kişisel cinselliğin siyasi ve felsefi inançları
nasıl etkilediğini değerlendirmek zorunda kalırız diye umuyorum." Filmini, "kurmaca öykülü bir belgesel" olarak adlandıran
yönetmen O'Rourke işte böyle diyor. Buradaki yöntemleri ise, öykünün bir parçası haline gelmek, yakın duygusal temas
içindeki iki kişinin hissettiği danışıklı dövüşten bir film yaratarak "tarafsızlaştırılmış" belgesel yapımının doğasında var olan
eşitsizlikleri aşmak. Filmin bir tür aşk hikayesi olduğu açık, hiç değilse O'Rourke için. Sahte cinsel yakınlığın "mümkün
olan en kötü durumu" ile başlayarak daha anlamlı bir şeye doğru ilerleyen bir yürek yolculuğu bu.

A

43-year-o/d filmmaker whose marriage has j1,1st ended is trying to understand how love can be so
commercialized and stil/ retain same remna1t ofprofundity. He comes to Bangkok, the modem Mecca for westem
men with tantasies ot exolic sex and love without pain. He meets Aoi, a 25-year-o/d Thai prostitute, who calers
the touris/s trequenting the girlie bars of Patpong. The director pays as a customer and then decides to make a film about
her. They stay in a seedy hotel and, in the months that follow, he fal/s in love with her. Aoi was driven info prostitution to
survive af/er her husband abandoned her. Yel she comes across both caring and very vulnerable. Thus the affectionate
irony in the !ille: Aoi is the good woman of Bangkok. ..
"THE GOOD WOMAN OF BANGKOK is an ironic parab/e about the impossibility ot living a good lite in an imperfect world.
lt is a film about prostitution as a metaphor for capitalism, here played out across the borders ot race and cu/ture; about
prostitution as a metaphor for all relations between women and men. lt is alsa about the voyeuristic tendencies which are
inhereni in all filmmaking and film viewing. lt is my hope that, we are contronted with a vision of ourselves, thus fareing
consideration of how personal sexuality affects potilical and philosophical beliefs", says director O'Rourke who cal/s his
film "a ticlion documentary". O'Rourke's methods here are an attempt to gel beyand same of the inherent inequalities of
"objectified" documentary-making, by becoming part of the story, by creating a film out of the collusion teli by two people
in close emotional contact. lt's clear that the film is a kind of love-story, at least for him, a joumey ot the heart which begins
from a "worst-possible condition" of take sexual inlimacy, and progresses to something more meaningful.

12

om in Brisbane, Australia in 1945
In the sixties, he spent several years
. Iraveliing and working as a callle
farmer, oil-rig worker, and marilime seaman.
Later he became a photographer and !hen a
cameraperson for the Australian
Broadcasting Corporation. In 1916, he made
h1s first documentary film, which won him a
number ot awards. He alsa received various
prizes with h1s /afer tilms.

B

F I LMLER I / FILMOGRAPHY
1 976 Yum i Yet - lndependence for Papua
New Guinea 1 Papua Yeni Gine'ye
Özgürlük
1 978 lleksen - Politics in Papua New
Guinea 1 Papua Yeni Gine'de Politika
1 980 Yap - How D id You Know We'd
Like TV? 1 TV'yi Seveceğimizi Nasıl
Bildiniz?
1 982 The Sharkcallers of Ko ntu 1
Kontu'lu Köpekbalıkçılar
1 984 Couldn't be Fairer 1
Daha Adil Olamazdı
1 985 Half Life A Parabi e for
the Nuclear Age 1 Atom Çağı Için
Bir Öykü
1 988 Can n i bal Tours 1 Yamyam Turları
1 991 The Good Wo man of Bangkok 1
Bangkok'un Iyi Kadını
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BEYAZ GÜVERCiN MANiLA
MAN I LA, PALO MA B LANCA

MAN I LA, THE WHITE DOVE

DANIELE SEGRE

ısır'ın lskenderiye kentinde 1 952
yılında doğdu. Onbir yaşında
Tarina'ya taşındı lar. Adını ilk
olarak spor olaylarında uzmanlaşan
profesyonel bir fotoğrafçı olarak duyurdu.
1 980'de bu alandaki çalışmalarını toplayan
kitabı "Ragazzi di Stadio 1 Stadyum
Çocukları" nı yayımladı. Birkaç kısa ve orta
metraj lı video filmi ve TV belgeseli yaptıktan
sonra, 1 992'de ilk konulu uzun metraj filmi
BEYAZ GÜVERCIN MANILA'yı yönetti.

M

Yönetmen/Director: Daniele Segre Senaryo/Screenplay: Daniele Segre & Davide Ferrario Görüntü Yön./
Clnematography: Luca Bigazzi Kurgu/Edltlng: Claudio Cormio Müzik/Musle: Giuseppe Napali
Oyuncular/Cast: Carlo Colnaghi, Alessandra Comerio, Laura Panti, Lou Caslel, Barbara Valmorin, Eugenia D'Aquino,
Leone Ferrero Yapımcı/Producer: Mario Alessio & Daniele Segre Yapım/Productlon Co.: ı Cammelli, Torino
corso Vinzaglio 1 7, ITALY; Fax 1 1 -547 268 Dünya Hakları/Export Agent:. lstituto Luce; Via Tuscolana 1 055,
00173 Rame ltaly Phone 744 790; Fax 742335
1 992 / 35 mm. / Renkli ve Siyah-Beyaz � Color and B& W 1 90'

D

efalarca çeşitli hastanelerin psikiyatri koğuşlarında yatmış, kırk yaşındaki eski aktör Carlo Carbone, halka açık
meskenlerde yatıp aşevlerinden yemek yiyerek kıt kanaat geçinir. Bir gün tesadüfen, çağdaş bir sanat
müzesinde çalışan ve M ilano'nun zengin Yahudi ailelerinin birinden gelen otuzbeş yaşındaki cazip Sara ile
karşılaşır. Garip bir ilişki doğar aralarında. Carlo ile Sara, tesadüfiymiş gibi davrandıkları karşılaşmalar sonucu, birkaç
kez kadının dairesinde buluşurlar. Cario'nun hayatının inatla Sara'dan sakladığı diğer yönleri her zamanki gibi devam
eder: Küçük numaralar, malum arkadaşlar, köşeyi dönme hayalleri. Tiyatroda oynadığı dönemde meslekdaşı olan eski bir
arkadaşına tesadüfen rast laması, Carlo'yu bir zamanlar kendisinin olan dünyaya dönmesine yol açar. Aralarındaki ilişkiye
işini ihmal edecek kadar dalan Sara. Carlo'ya oyun yazması için yardım eder. Ama Cario'nun çılgınlığııiın bir kurbanı
olarak onun vahşi bir saldırısına uğrar. ..

B

om in 1952 in Alexandria, Egypt.
He moved to Torino at age 1 1. He
first won fame as a professional
photographer specialised in sportive events.
In 1980 he pub/ished "Ragazzi di Stadio", a
book containing his work on this field After
realising several shorts and medium-length
videos and documentaries for TV, in 1992
he direc/ed MAN/LA, PALOMA BLANCA, his
first feature film.

ar/o Carbone, a forty-years-old ex-actor commil/ed several times to the psychiatric ward of various hospitals,
lives a hand-to-mou/h existence sleeping in public dormitories and receiving food hand-outs. One day, by
chance, he meets Sara, an aliractive 35-year-o/d woman who works in a contemporary art museum and comes
from one of Milan's wealthy Jewish families. A strange relationship _is bom. Carlo and Sara meet several times, in
encounters they pretend are casual, at her apartment. The other aspects of Carlo's life, which he stubbomly keeps from
Sara, continue as usual: smail-time tricks, the usual friends, and dreams about fina/Iy getiing over the bad times. Sara
becomes the only positive force in his existence, the only person who is wi/ling to live with him. A chance meeting with
an old friend and colleague from his theafer days leads Carlo back to the world that was once his. Sara, who is so
involved in the relationship that she neglects her work, helps Carlo in writing the play Bul, victim of his madness, she
is violently attacked by Cario...

C
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GOLGE OYUNU
SHADOW P LAY

YAVUZ TURGUl

1•

Yönetmen/Director: Yavuz Turgut Senaryotscreenplay: Yavuz Turgut Görüntü Yön./Cinematography: Çetin
Tunca Kurgu/Edltlng: Mehmet Bozkuş Müzik/Musle: Atilla ÖzdemiraOlu Oyuncular/Cast: Şener Şen, Şevket
AltuO. Larissa Litichevskaya Yapımcı/Producer: Türker lnanooıu Yapım/Productlon Co.: Erler Film
Dünya Hakları/Export Agent: Erler Film A.Ş., Kodaman Sak., 1 06/108, 80220 Nişantaşı, Istanbul, TURKEY; Phone:
224 06 06; Fax: 247 47 40; Telex: 26269 erle tr
1 993 / 35 mm. / Renkli-Colar / 1 06'
b id in ve Mahmut, nesillerinin son örneOi iki pavyon komedyenidir. Istanbul'un salaş bir semtinde aynı evi
paylaşan bu iki candan arkadaş, kedi-köpek benzeri didişmeden duramazlar. Ve günlerden bir gün karşıtarına
olaOanüstü bir kız çıkar; çok güzel ama saoır-dilsiz bir kız. Belki de onlar öyle sanırlar. Bu sessiz güzellik onları
büyü ler. Hakkında birşeyler öOrendikçe, kızın gizem i de artar. Kimdir bu kız? Ne istemektedir? Ne aramaktadır?
Gerçekten de saoır-dilsiz midir? Bu sorulara yanıt ararken, iki komik olaOanüstü bir serüvenin içinde bulurlar kendilerini.
Girdikleri bu gölgeli dünyada, düşler gerçekten farksızken, gerçek de tıpkı bir düşe benzemektedir. Artık yaşamları bir
"gölge oyunu" na dönüşmüştür. ..

A

bidin and Mahmut, two outdated and stale nightclub comedians struggle to exist in a law-life district of
Istanbul, sharing the same house and quarrelling all the time. One day an extraordinary woman eniers !heir
lives. A very beautiful, bul deat-mu/e gir/. Or so they think. They are entranced by her sileni beauty. The more
they learn about her, the more mysterious she becomes. Who is she? What does she want? What does she look for? ls
she really deaf and dumb? In /heir attempt to find out the answers to these questions, the two comedians are thrown into
an extraordinary adventure. In this world of shadows they have entered, dreams seem just /ike reality, and reality itself
just /ike a dream. Their lives have now transformed info a "shadow play"...

A

stanbul'da 1 946 yılında doOdu. lktisat
Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nü
bitirdi. Altı yıllık bir gazetecilik
serüveninin ardından, bir sinema dergisinde
başyazarlık yaptı ve 1 976 yılında senaryo
yazarlıOma başladı. 1 982'de "Çiçek Abbas",
1 986'da "ZüOürt AOa" ve 1 987'de "Muhsin
Bey" filmleriyle, Antalya Film Festivali'nde
En Iyi Senaryo ödülü aldı. lik yönetmenlik
denemesini 1 984'te gerçekleştirdi. "Muhsin
Bey" le 1 988 lstanbul Sinema Günleri
Uluslararası Yarışma bölümünde Jüri Özel
Ödülü'nü, aynı yıl San Sebastian Film
Festivali'nde yine Jüri Özel Ödülü'nü aldı.
Televizyon için onbir film senaryosuna imza
atmıştır.
om in 1946 in Istanbul He
graduated from the Journalism
Department of the School of
Economics. After a six-year stint as a
reporter and later as the editor-in-chief of a
film magazine, he began working as a
screenwriter in 1976. He won Best
Screenplay Awards in Antalya Film Festival
with "Çiçek Abbas" (1982), "lüğürt Ağa"
(1986) and "Muhsin Bey" (1987). His debut
as a director was on 1984. In 1988 he won a
Special Mention of the Jury with his film
"Muhsin Bey" in the official programme of
the Istanbul international Filmdays and alsa
received a Special Mention of the Jury in the
San Sebastian Film Festival. He has eleven
TV screenplays to his credit.

B

F I LMLER I / FILMOGRAPHY
1 984 Fahriye Ab la
1 987 Muhsin Bey
1 990 Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni
The Unforgettable Director of Love
Movies
1 993 Gölge Oyunu 1 Shadow Play
•
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SANtTLAR
VE S I N E MA
A R T S A N D
TH E MOVI ES
rpm/radar cdp europe
RPM RADAR A.Ş.'nin değerli katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.
We should !ike to thank RPM RADAR A.Ş. for their contribution.
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SANATLAR VE S i N EMA
A RTS AND THE MOVIES
••

FRANSA
FRANCE

.

••

DUNYANIN TUM SABAHLARI

TO U S LES M ATI N S D U M O N D E
ALL THE MORNINGS OF THE WORLD

ALAIN CORNEAU

rleans yakınlarındaki Meung-sur
Loire'da 1943 yılında doğdu.
Ortaokul ve lisedeyken müzikle,
özellikle cazla ilgilendi. IDHEC film
okulunda kurslara katıldı, iki diplama alarak
(kurgu ve yönetmenlik) mezun oldu. Bir süre
çeşitli gruplarla caz yaparak ABD'de yaşadı,
sonra Paris'e döndü. Birkaç yıl, aralarında
Costa-Gavras, Nadine Trintignant, Mareel
Camus ve Jorge Semprun'ün de bulunduğu
yönetmeniere asistanlık etti. Daha sonra
1 973't�ki ilk konulu uzun metraj filmi
"France Societe Anonyme 1 Anonim Şirket
Fransa" ile eleştirmenlerin övgüsünü
kazandı.

O

Yönatman/Diractor: Alain Corneau Sanaryo/Scraanplay: Alain Corneau & Pascal Ouignard, based on the novel by
Pascal Ouignard Görüntü Yön./Cinamatography: Yves Angel o Kurgu/Editlng: Marie-Joseph Yoyotte Müzik/Musle:
Jordi Savall, Sainte Colombe, Marin Marais, Jean-Baptiste Lully & François Couperin Oyuncular/Cast: Jean-Pierre
Marielle, Gerard Depardieu, Anne Brochet, Guillaume Depardieu, Caroline Sihol, Carole Richert Yapımcı/Producar: Jean
Louis Livi Yapım/Production Co.: Film Par Film, 10 Avenue George V, F-75008 Paris, FRANCE; Phone: 49 52 04 08; Fax:
47 23 95 68, D.D. Productions, Sedif, FR3 Films Production, Paravision, CNC, Canal Plus Dünya Hakları/ Export Agant:
Roissy Film, 10 Avenue George V., 75008 Paris, FRANCE; Phone: 47 23 61 07; Fax: 47 23 79 88; Telex 280654
1991 / 35 mm. 1 Renkli-Color 1 1 1 4'

Y

aşının ayrıcalığı ile geriye bakan meşhur ve çok başarılı saray müzisyeni Marin Marais, böylesine şerefli bir
konuma nasıl yükseldiğini zihninde tartar. Başarı beraberinde prestij, para, saygınlık gibi konumunun meyvelerini
de getirmiştir; ama Marais, seçtiği enstrümanı, viola da gamba'yı çalmayı nasıl öğrendiğini de hatırlayacak kadar
dürüsttür. Yoksul bir ayakkabı tamircisinin oğlu olan genç adam, münzevi bir hayat süren ve ondan çok şey bekleyen Saint
Colombe ile çalışır. Büyük trajedisi, yani karısının ölümü, müziğini hem taciz eden, hem de besleyen, irade sahibi, lafını
sakınmayan ve uzlaşma nedir bilmeyen bir adam. Sarayda çalma isteklerine sırt çevirip, halk nezdinde başanya ulaşmanın
parıltısından kaçınarak, dünyadan uzak bir odunlukta vi olasını çalan Saint Colombe, istikrarlı bir biçimde güzel müzik
yaratmak için mateminin derinliklerine dalar. Genç Marais, Colombe'un kızına aşık olduğu halde, saraydaki olası bir
başarının parıltısı onu karşı kayamayacağı ölçüde çeker. Şöhrete ve servete kavuşur ama kendi kendinden şüphe etmekten
kurtulamaz. Sonunda kendilerini varoluşsal bir çelişme içinde bulan iki dahi arasında güçlü bir çatışma ortaya çıkar ...

Alain Corneau'nun, XIV. Louis döneminde geçen kültürlü ve bilgece filmi, meslek ve beklentilerine ilişkin çok farklı tavırları
olan iki müzisyeni karşı karşıya getiriyor. Onların tercihleri bizim, her birimizin kendi hayatımızı yaşamak için yaptığımız
seçimleri sorgulamamıza neden oluyor. Gerard Depardieu ve oğlu Guillaume, yaşlı adam ve hevesli genç rollerinde
Marais'yi canlandırırken onun çelişkilerini etkileyici bir güçle ifade ediyorlar. Bunlar, başanya giden kolay yolu seçenlerin
yaşamlarının çok geç bir döneminde aldıkları derslerin tamamen bilincine varmalarından kaynaklanan çelişmeler kuşkusuz.
1 991 Louis Delluc ödülünü kazanan DÜNYANIN TÜM SABAHLARI, kalıcı sanat yapıtları yaratmanın neler gerektirdiği
üzerine düşündürücü, rafine bir çalışma; ve muazzam bir yaşam dersi .

L

ooking back with the benefit of age, the ce/ebrated and highly successful court musician Marin Marais panders
ho w he has risen to such eminence. Success has brought with it the accoutrements of pasifian - prestige, money,
respect - bul Marais is hanesi enough to remember ho w he leamt to play his chosen instrument, the viola da
gamba. The son of a poor cobbler, as a young man he studied under the ascetic, demanding Saint Colombe, a hard-willed,
b/un! and uncomprimising man whose great tragedy - the dea/h of his wife - haunts and informs his music. Shunning
requests to play at court, withdrawing from the glare of public success, playing his viola in a woodshed removed from the
world, Saint Colombe plumbs the depths of his mouming to ereale abidingiy beautiful music. The young Marais fal/s in
love with Colombe's daughter, bul the g!itter of potential success at court exerts a pul! he cannot resist. He achieves fame
and wealth bul is plagued with self-doubt in the end. A powerful clash occurs between two men of genius who fina/Iy find
themselves caught up in an existential conflict...
Alain Comeau's cultured and wise film, set in the reign of Louis XIV, pits two musicians whose very dirtereni attitudes to
!heir craft and cal/ing force us to canfront the way each one of us chooses to live our lives. Depardieu and his son
Guillaume depict Marais - old man andyoung aspirant - and his conflicts with sinewy power, conflicts actual!y bom of the
full awareness of lessons which come too Iate in life for those who choose to lake the easy way to success. Winner of the
1991 Louis Del/uc Prize, TOUS LES MA T/NS DU MONDE is a refined medilation on what it takes to ereale enduring art 
one colossal /esson in life.
46

B

om in 1943 in Meung-sur-Loire
near Orleans. He developed an
interest in music, particularly jazz,
whilst at secondary school. He attended
courses at the IDHEC film school,
graduating with two diplomas (edi/ing and
directing). He spent same time in United
States playing jazz with various bands and
!hen retumed to Paris. He worked several
years as assistant to such directors as
Costa-Gavras, Nadine Trintignant, Mareel
Camus and Jorge Semprun, among others.
He then scored a critica/ success with his
first feature film, "France Societe Anonyme ",
in 1913.

F I LMLER I 1 FILMOGRAPHY

1 973 France Societe Anonyme 1
Anonim Şirket Fransa
1 975 Police Python 357 1 Polis Python
1 977 La Menace / Tehdit
1 978 Serie No i re 1 Kara Seri
1 981 Le Choix des Armes 1
Silahların Seçimi
1 983 Fort Saganne 1 Saganne Kalesi
1 986 Le Möme 1 Piç Kurusu
1 987 Medecin des Hommes 1
Erkek Doktoru
1 988 Nocturne lndien 1 Hint Noktürnü
1 991 Tous les Matins du Monde 1
Dünyanın Tüm Sabahları

SANATLAR VE Si NEMA
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iSVEÇ•iN REMBRANDT•I OLMAK iSTiYORUM, YOKS� ÖLÜRÜM!

JAG S KALL B L I SVE R I G ES R E M B RAN DT E L L E R D O !
1 WANT TO BE SWEDEN ' S REMBRANDT-ÜR D I E !

GöRAN GUNER

1

943'te doğdu. 1 981 'de televizyon için
"Johan ar död"ü yönettikten sonra,
sinema için ilk konulu uzun metraj
filmi ISVEÇ'IN REMBRANDT'I OLMAK
ISTIYORUM, YOKSA ÖLÜRÜM!'ü
gerçekleştirdi.

Yönetmen/Director: Göran Gun�r Senaryo/Screenplay: Göran Gun�r Görüntü Yön./Cinematography: Bengt
Danneborn Kurgu/Edltlng: Lena Dahlberg-Runge Müzik/Musle: Ernst Josephson & JA Hagg Oyuncular/Cast:
Magnus Nilsson, Mikael Andersson, Kenneth Söderman, Göran Engman, Sanna Danneborn-Spjut, Marianne Ahrne
Yapımcı/Producer: Göran Gun�r Yapım/Productlon Co.: Athenafilm, Hjortstigen 3, 1 81 43 lidingö, SWEDEN;
Phone and Fax: 8 765 071 0; The Swedish Film Institute & Swedish Television/TV2 Dünya Hakları/Export Agent:
Swedish Film Institute, P O. Box 7434, S-10391 Stockholm, SWEDEN; Phone 46 8 789 2000; Fax: 46 8 2072 48

B

om in 1943. Af/er directing "Johan
ar död" (1981) for television, he
realized JAG SKALL BL/ SVERIGES
REMBRANDT ELLER DO!, his first theatrica/
feature film.

1 990 / 35 mm. / Renkli-Colar / 90'
rnst Josephson (1851 -1 906) filme adını veren cümleyi gururla söylediği zaman, henüz'20 yaşındaydı. Bu yarı
belgesel filmde ressam la, mektupları, şiirleri, makaleleri ve elbette tabloları aracılığıyla tanışıyoruz. Film onun
dolaştığı çevredeki insanların da portresini çiziyor: ressamlar, dostlar, modeller ve eleştirmenler. Josephson,
1 880'1i yıllarda estetik zevk ve anlayıştan yoksun akademisyenlere karşı genç ressamların protestalarma önderlik etmişti.
1881 'de Paris salonlarında, Fransız eleştirmenler üzerinde güçlü bir etki yarattı. Davudi sesli bir şarkıcı ve bir egzantrik
olarak, sanatçı arkadaşları arasında odak noktası haline geldi. Ancak temelde son derece hassas ve kırılgan, yapayalnız
bir adamdı. Mektupları arasında, Rembrandt üslubunda bir portresini yaptığı Hallandalı genç bir kadına yazdığı birkaç
aşk mektubu da bulunuyor. Ama bu aşkı bir engelle karşılaştı. Kısa, sıradan bir i l işki, frengi kapması na yol açmıştı. ..

E

"Ernst Josephson üzerine bir film yapma hayal im, yıllarca televizyona yapılan sanat filmlerinde çalışmarndan
kaynaklandı. Çoğu kez, kendi kelimeleri üzerinde odaklanmak suretiyle, sanatçılara daha da yakınlaştığımı
farketmişimdir. 19. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan öteki lskandinav ressamiara ilişkin yaptığım çalışmalarda Ernst
Josephson sürekli olarak karşıma çıktı. Sadık ve cömert bir dosttu, gözüpek bir lider ve esin kaynağıydı. Ama öylesine
çok çehresi vardı ve öyle önemli, öyle zor sorular soruyordu ki. Kendi kendime, "Kim o, gerçekte?" diye sordum. Bu
film, ona bir yüz, bir beden ve bugün de bize hitap eden bir ses kazandırma çabamdır. Çalışmalarımın temeli onun
sanatı, mektupları, şiirleri, bestelediği müzik ile, sanatın ve insanın özgürlüğü uğruna sürekli verdiği mücadeledir", diyor
yönetmen

E

msi Josephson (1851-1906) made this proud dec/aration of /he /ille when he was just 20-years-o/d. In this
semi-documentary we gel to know the painter through his !el/ers, poems, articles and of course his paintings.
The film alsa portrays the people in whose circle he moved: tellaw artists, friends, models and critics. In the
1880s Josephson !ed young artis/s in profesis against the philistine academic. In the salons of Paris in 1881 he made a
powertut impression on French critics. He became a central figure among his artisi friends as a booming-voiced singer
and eccentric. Basically, however, he was a lonely man, high/y sensi/ive and vu/nerab/e. Among his correspondence
/here are a few lo ve fetters he wrote to the young Dutch woman he had painted a portraif of in the style of Rembrandt.
Bul his love was thwarted. A brief casual affair had !efi him infec/ed with syphilis. .
"My dream of making a film about Emst Josephson grew out of having worked wi/h films about art for television for
many years. 1 have often found that 1 have come ciaser to Ille artis/s by focusing on /heir own words. 1 me/ Emst
Josephson recurringly in my work wilh other Scandinavian painters from the Iate 19/h century. He stood out as a !oya/
and generous friend, a daunt/ess teader and a source of inspiration. Bul he seemed to have so many faces and he asked
so 1mportant and difficult questions "Who is he, really?" 1 asked myself. The film is my attempt to give him a face, a
body, a voice that speaks to us taday. My work is based on his art, fetters and poems, his own music and his
continously 1mportant fight for the freedam of art and of man. "
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VENEDiK, VENEDiK
VE N I C E , VE N I C E

HENRY JAGLOM

1

Yönetmen/Director: Henry Jaglom Senaryo/Screenplay: Henry Jaglom Görüntü Yön./Cinematography:
Hanania Baer Müzik/Musle: Marshall Barer & David Co lin Ross Oyuncular/Cast: Henry Jaglom, Nelly Alard,
Melissa Leo, Suzanne Bertish, Daphna Kastner, David Duchovny Yapımcı/Producer: Judith Wolinsky
Yapım/Produclion Co.: The Rainbow Film Company Dünya Hakları/Export Age nt: The Rainbow Film Company,
9165 Sunset Boulevard, The Penthouse, Los Angeles CA, USA; Phone: (31 O) 271 0202; Fax: (31 O) 271 2753
1 992 / 35 mm. 1 Renkli-Colar / 1 10'

D

ean, son filmi saygın Venedik Film Festivali'nde Amerika'yı resmen temsil eden Amerikalı bir film yönetmenidir.
Hala kurallara baş kaldıran bir yönetmen gibi davrandıOı halde, Venedik Festivali'ndeki bu ani şöhret hoşuna
gitmiştir. Orada Dean'e hayran ve onunla söyleşi yapmak istediQine kararlı, çok cazip Fransız gazeteci Jeanne i le
karşılaşır. Genç kadın onu narsisizm, aşk ve sinema üzerine konuşturur, kendi çelişkileri ile yüz yüze gelmeye zorlar.
Festival şamatasının ortasında, Jean ne da hem beyazperdede hem de dışında, herşeyin gerçek hali ile görünümü arasındaki
uçurum la yüz yüze gelmek zorunda kalır. Sonra Dean Venedik'ten evine, California'daki Venice (Venedik)'e döner. Bir gün
Jean ne, aniden ve haber vermeksizi n, bir partinin ortasında çıkagelir, ve Dean'in bir başka genç kadınla birlikte yaşadıQını
görür .
Yarısı ıtalya'daki Venedik'te, yarısı da Los Angeles. California'daki Venicetvenedik kentinde çekilen VENEDIK, VENEDIK film
yapma, film festivalleri ve romans üzerine bir eser. Yönetmen Henry Jaglom yapıtlarını daima kişisel olana dayandırmış,
hatta filmlerinin çoQunda başrolde oynayarak, özellikle de işlediOi konular açısından, onlara bir tür kendi kendini tahlil
havası vermiştir. Günlük olaylar, mahrem sorunlar, sıradan yaşamın ritmi, insanların tutkuları ve kaygıları Jaglom'u büyü ler.
Aklını fikrini başkalarının ne düşüneceQine takarak bir film kotarma konusundaki harika yeteneQini sergileyen son yapıtı da
ötekilerden farklı deQiL Senarist-yönetmen-aktör tarafından "yaşam, aşk ve sinema konusunda (görece) romantik bir film"
olarak tanımlanan VENEDIK, VENEDIK sinemanın hayatiarımız, aşkiarım ız ve romans hayallerimiz üzerindeki etkisine göz
atıyor. Havai ve cana yakın, narsisisi ama uzlaşmaz, gerçekten baQımsız bir Amerikalı sinemacıdan pırlanta deQerinde bir
başka film.
ean is an American film director, whose tas/ film was the otficial US. entry at the prestigious Venice Film
Festival. Despite the tae/ that he stili acts as a maverick director, Dean enjoys his sudden celebrity in Venice.
There he runs in/o Jeanne, an adaring and very attractive French journalis/, who has decided she wants to
interview him. The young woman makes him ta/k about narcissism, lo ve and cinema, fareing him to come tace to tace with
his own contradictions. In the midst ot the festival madness, Jeanne foo is torced to canfront the chasm between things as
they really are and things as they seem to be - both on screen and off. Then Dean returns home to Venice, California. One
day, Jeanne suddenIy appears unannounced in his house, interup/ing a party and finding herself in a situation where Dean
is already /iving with anather young woman ..

D

Shot half in Venice, 1/a/y, and half in Venice, Ca/itornia, VENICE, VfNICE is about movie-making, film testiva/s and
romance. Henry Jaglom has always based his work on the personal, indeed he has starred in many ot his own films, giving
/hem an aura ot self-analysis, especia/ly in /ight ot the subjects he contronts. Jaglom is tascinated by dai/y events, intima/e
problems, the rhythm ot ordinary lite, people's obsessions and concerns. His fatesi piece is no ditterent, exhibiting his
wondertul ability to structure a piece ot film out ot extreme self-consciousness. Deseribed by the writer-director-star as "a
(relatively) romantic film about lite, love and the movies", VENICE, VfNICE looks at the ettect movies have had on our
lives, our loves, and our dreams ot romance. Whimsical and charming, narcissistic bul uncomprimising, it is anather gem
from one of America's true independents.
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941 'da Londra'da doQdu. Aktörlük
yaşamına New York ve Los
Angeles'te başladı ve sinemacı
olmadan önce on yıl aktör olarak çalıştı.
1 971 'den bu yana kendi filmlerinin
yapımcılıQını, senaristliOini, yönetmenliQini
ve kurguculuQunu üstlenerek, Hollywood'da
yapıtları üzerinde tam bir kontrola sahip
ender kişilerinden biri oldu. Şiddetle
baQımsız Jaglom, son yirmi yıl boyunca
Hollywood'un genel geçer deQerleri dışında
kalarak, yarı-doQaçlama tonları ve rahat
yapısıyla kayda deQer, istikrarlı çalışmalara
imza attı.
orn in London in 1 941 He began
his career as an actor in New York
and Los Angeles, working for ten
years, belare becoming a filmmaker.
Producing, writing, directing and editing his
own films since 1 971 , he has managed to
become one of the few in Hollywood ab le to
retain complete creative control over his
work. Fiercely independent, operating
outside the Hollywood mainstream, he has
fashioned a sizeable and consistent body of
work over the past 20 years, notable for the ir
semi-improvisational tone and casual lee ı.

B

F I LMLER I / FILMDGRAPHY
1 971
1 976
1 980
1 983
1 985
1 988
1 990
1 992

A Safe Place 1 Emin Bir Yer
Tracks 1 Yollar
Silting Ducks 1 Kuluçkadaki Ördekler
Can She Bake a Cherry Pie? 1
Bir Vişneli Pasta Pişirebilir mi?
Always 1 Daima
Sameone to Love 1 Sevecek Biri
Eating 1 Yemek
Venice, Venice 1 Venedik, Venedik
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ROSSiNi! ROSSiNi!
MARIO MONICELLI

oma'da 191 5'te doğdu Tarih ve
felsefe eğitimi gördü, ve sinema
kariyerine senaryo yazarı olarak
başlamadan önce çeşitli edebiyat
dergilerinde çalıştı. 1 936-45 yılları arasında
yönetmen yardımcısı olarak çalıştı ve 1 949
yılında ilk yönetmenlik ürününü verdi. Ama
bu da dahil ilk sekiz filmini Steno (Stefano
Vanzia) ile birlikte yönetti. Bunlar daha çok
ünlü komedyen Tato'nun yeteneklerini
sergileyen alçakgönüllü komedilerdi.
1 958'de yönettiği "Güvercin" halyan tipi
komedilerde bir dönüm noktası sayılır ve
Monicelli'ye dünya çapında ün
kazandırmıştır. Maniceili otuzu aşkın konulu
filmin yönetmenliğini yapmıştır.

R

Yönetmen/Director: Mario Maniceili Senaryo/Screenplay: Suso Cecchi D'Amico, Nicola Badalucco, Bruno Cagli
& Mario Maniceili Görüntü Yön./Cinematography: Franco Di Giacomo Kurgu/Edltlng: Ruggero Mastroianni
Müzik/Musle: Bruno Cagli Oyuncular/Cast: Philippe No iret, Jacqueline Bisset, Sergi o Castellitto, Sabina Azema,
Giorgio Gaber, Asumpta Serna Yapımcı/Producer: Enrico Roseo Yapım/Productlon Co.: lstituto Luce,
ltalnoleggio Cinematografico, Via Tuscolana 1 055, 00173 Roma ITAL Y Phone: 744 790 Fax: 742335, Raiuno, Carthago
Film, Taurus Film, Velarde Film Dünya Hakları/Export Agent: Enrico Rosea Film sri, Via Baldi, 62 6 1 1 00 Pesara
ltaly; Phone: 39 6 841 5882; Fax: 39 6 853 007 30
1 991 / 35 mm. / Renkli-Colar /132'

1

797 yılının kışı. Napoleon Bonaparte'ın liderliğindeki Fransız ve Avusturya orduları, ıtalya'da savaşmaktadır.
Muzaffer Fransızlar Lombardiya, Veneto ve Emilya'yı işgal ederek, küçük Pesara kentine gelirler. Orada, şehir
bandasunun Vivazza adıyla da bilinen şefi Giuseppe Rossini kendini Fransız generale takdim eder ve büyük bir
coşku ile. şehrinin kurtarıldığını hemşerilerine ilan etme sorumluluğunu üstlenir. Ertesi gün Rossini-Vivazza. bandoyu
yönetir. Müzisyenler arasında, büyük bir konsantrasyon la bas davulu çalan Vivazza'nın oğlu, küçük Gioacchino da
vardır. Mükellef töreni n sonunda Fransız general, heyecanlı Gioacchino'ya altın bir para verir. Yıllar sonra. Passy'deki bir
viilada yaşlı Rossini, bu çocukluk anısını hatırlar. Geçmiş ile bugünü birbirine karıştırarak, yaşam öyküsünü anlatır.
Babasının tutuklanmasından. kendisinin Luga di Romagna'ya kaçmasına; operaya karşı duyduğu ilk coşkudan
Venedik'teki ilk performansı na; Maria Mareelini ile karşılaşmasından lsabella Colbra ile tanışmasına; ve ebediyyen
Fransa'ya yerleşmesine kadar. ..

1

/'s the winter of 1797. The French and Austrian armies. lead by Napo/ean Bonaparte, are fighting in ltaly The
victorious French occupy Lombardy, the Veneto and Emilia. arriving in the smail city of Pesaro. There. Giuseppe
Rossini, alsa known as Vivazza. the town band leader. presen/s himself to the French general and, with great
enthusiasm. takes on the responsibility of announcing the liberalian of his city to his fe/law townsmen. The next day
Rossini-Vivazza conducts the band. Among the musicians is Vivazza's son, liflle Gioacchino, who plays the bass drum
with great concentration. At the end of the etaborale ceremony, the French general gives the feisty Gioacchino a go/d
coin. Many years la/er. in a vi/la in Passy, an elderly Rossini recai/s this childhood memory He tel/s his life story,
m1xing pas/ and preseni From his father 's arrest to his escape to Luga di Romagna; from his early enthusiasm for opera
to his first performance in Venice; from his mee/ing Maria Marcalini to the one with lsabella Colbra, un/il he moves to
France forever. ..

arn in Rame in 1915. He studied
history and philosophy and
collaborated in same literary
reviews before tavnching his cinematic
career as a screenwriter. During 1936-45 he
worked as an assistant director before he
was ab/e to debut as a director in 1949.
Even /hen his first eight features were co
directed with Steno (Stefano Vanzia). They
were modest comedies usual/y serving as
vehicles for the taten/s of the famous
comedian, To/o. "/ solili ignoti" which he
direc/ed in 1958 was a milesione in the
Ila/ian style comedy and won the director a
worldwide success. He is the director of
more than thirty feature films.

B

Ö NEML I F I LMLER I /
SELECTIVE FILMOGRAPHY

1 953 Toto e Carolina 1 Toto ve Carolina
1 955 Un eroe dei nostri tempi 1
Çağımızın Kahramanı
1 958 1 soliti ignoti 1 Güvercin
1 959 La grande guerra 1 Büyük Savaş
1 963 1 Compagni 1 Ortaklar
1 965 Casanova 70
1 975 Amici Miei 1 Dostlarım
1 978 Viaggio con Anita 1 Anita ile Yolculuk
1 986 Speriamo Che Sia Femmina 1
Inşallah Kız Olur
1 989 ll Ma le Oscuro 1 Anlaşılmaz Hastalık
1 991 Rossini ı Rossini ı
1 992 Parenti Serpenti 1 Ebeveynler Yılanlar
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GABRiELE SALVATORES

apoli'de 1 952'de doğdu. 1 972
yılında Milana'daki Piccolo
Teaıra'nun Dramatik Sanatlar
Akademisi'nden mezun oldu. Teatro deii'Eifo
topluluğunu kurdu ve şimdiye kadar 25'i
aşkın yapıt sahneledi. ilk önemli başarısı, 60
bin seyirci çeken "Le m ille e una notte 1
1 001 Gece"ydi. "Volpone" ve "Dracula"nın
uyarlamalarıyla "Satiricon"u da sahneye
koydu. Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi
Rüyası" nın rock müzikal versiyonuyla
1 982'de büyük sükse yaptı. Oyun, ltalya'nın
birçok kentinde sahnelendi ve bir film
yönetmeni olarak Salvatores'in i lk konulu
uzun metraj filminin temelini oluşturdu.
Sinema ve TV'de senarist olarak da çalıştı.

N

Yönetmen/Director: Gabriele Salvatores Senaryo/Screenplay: Francesca Marciano, Fabrizio Bentivoglio &
G3briele Salvatores Görüntü Yön./Cinematography: ltalo Petriccione Kurgu/Edlting: Ni no Baragli
Müzlk/Music: Roberto Ciotti Oyuncular/Cast: Diego Abatantuono, Laura Morante, Fabrizio Bentivoglio, Gigi
Montini, Barbara Scoppa, Ugo Conti Yapımcı/Producer: Gianni Minervini Yapım/Production Co.: A.MA Film,
Cecchi Gori Group, Tiger Cinematografica, Via Pierluigi da, Palestrinia 48, Roma, ITALY; Phone: 361 1 750; Fax: 322
0364 Dünya Hakları/Export Agent: Penta Film, Largo Ponchielli, 6/00198 Roma, ITALY; Phone: 854 1 464; Fax:
884 571 0
1 990 1 35 mm. 1 Renkli-Gol or 1 91 '

D

ario ve Federico: Otuzlu yaşlarda iki adam, iki aktör, iki eski dost. Birisi meşhur, öteki zaten hiç meşhur olmak
istememiş. Bir süre sonra karşılaşırlar ve Dario, bir taşra turnesine başlayacak olan Çehov'un "Vişne
Bahçesi"nin bir prodüksiyonunda rol alması için arkadaşına yardımcı olur. Dario ve Federico, birbirinden çok
farklı iki karakterdir, tıpkı oyunda çizdikleri karakterler kadar farklı. Dario canlı, karmaşıklıktan uzak ve gösteriş yapma
eğiliminde; Federico ise içe dönük, hoşgörüsüz, radikal ve her daim tatminsiz bir kişidir. Farklı mizaçiarına rağmen çok
ortak yanları da vardır: geçmişleri, dostlukları ve bir aşk serüveni. Aslında Federico'nun sevgilisi Victoria, kısa süre önce
onu Dario için terk etmiştir, ama Federico daha bunu bilmemektedir. Iki arkadaşın önlerinde oyun la birlikte katedecekleri
uzun bir yol ve çözecekleri duygusal bir sorun vardır. Biraz da Victoria'nın ikisini birden, her birini diğerinde olmayan
yanlar için sevmesinden kaynaklanan bir sorundur bu. Federico'nun oyunculuğu, sevgilisinin ona sadık kalmadığın ı
hissetmesinden zarar görür; ama gerçeği her yönüyle öğrendiği zaman, sahnedeki dram gerçek hayata aktarılacaktır. ..
Şaşılacak kadar yetenekli bir oyuncu yönetmeni olan Oscar ödüllü Salvatores ("Mediterraneo 1 Akdeniz" ile 1 992'nin En
Iyi Yabancı Filmi}, mükemmel bir senaryo, besteci Ciotti ile görüntü yönetmeni Petriccione'nin de yaratıcı katkıları ile,
dramatik bir öyküyü aniatmada büyük bir kabiliyel gösteriyor. "TURNE, "yolda" çekilmiş romantik bir komedi olmasının
yanısıra, 1970'1erde reddettikleri şeyleri hala reddetmeye devam mı etseler, yoksa 1 980'1erde ve şimdi 1 990'1arda geçerli
olan kolaycı "boy gösterme" arzusuna boyun mu eğseler diye bir türlü karar vererneyen bir kuşağın tavrını da inceliyor.
Belki de "olma" nın, "görünme"den daha önemli olduğunu fark eden bir kuşak bu", diyor yönetmen.
ario and Federico: two men in !heir thirties, two actors, two longtime friends. One ot !hem is famous, the other
never wanted to be. They meet up again afler same time and Dario helps his friend gel a part in a production
of Chekhov's "The Cherry Orchard" which is about to begin a provincial tour. Dario and Federico are two
differeni characters, as differeni as the two they portray in the play. Dario is active, uncomplicated and tends to show off,
Federico introverted, into/erant, radical and permanently dissatisfied. Despite !heir differeni temperaments they have
much in common, !heirpasi, !heir triendship and a lo ve aftair. In taci, Victoria, Federico 's girlfriend, has just /efi him for
Dario, bul Federico doesn't know that yel. The two friends have a long trip to lake with the show and a sentimen/al
problem to so/ve, also because Victoria /oves !hem both, each for what the other is not. Federico 's aciing suffers
because he teels his girlfriend is being unfaithful, bul when he finds out the who/e truth the stage drama is transferred to
real life...

D

A remarkab/y gifled director of actors, Oscar winner Salva/ares (1992 Best Foreign Film for "Medilerraneo") shows
great flair for teliing a dramatic story thanks to an excellenf script and creative contributions from composer Ciatti and
cinematographer Petriccione. "TURNE is a romantic comedy, tilmed "on the road", bul il alsa examines the attilude of a
generatian which is undecided as to whether it should continue to reject the things it rejected in the Seventies, or give in
to the taeile desire to be "seen" prevalant in the Eighties and now in the Nineties. lt's a generatian that perhaps realises
that "being" is more important than "appearing", says the director.
50

om in Nap/es in 1952. He
graduated in 1972 from the
Academy of Oramatic Aris of ihe
Picco/o Teaira in Mi/an. He founded the
Teaira deli'E/fo Company and has now
staged more than 25 productions The first
major success was "Le mil/e e una notte",
which attracted 60.000 p/aygoers. He has
alsa staged "Satirican" as well as versions
of "Volpone" and "Dracula", and had a great
hi! in 1982 with a rock musical version of
Shakespeare 's "A Midsummer Night's
Dream", which played in several lta/ian
cilies and formed the basis of his first
feature film as a director. He has alsa
worked as a scriptwriter in cinema and TV.

B

F I LMLER I / FILMOGRAPHY
1 982 Sogno di una notte d'estate 1
B ir Yaz Gecesi Rüyası
1 987 Kamikazen - ultima notte a Milano 1
Kamikaze - Milana'da Son Gece
1 988 Marrakech Express 1
Marakeş Ekspres i
1 990 Turn� / Turne
1 991 Mediterraneo 1 Akdeniz

SEViLLANAS
CARLOS SAURA

uesca'da 1932 yılında doğdu.
Mühendislik eğitimi gördü.
Profesyonel fotoğrafçılık yaptı. 195257 yılları arasında Madrid'de lnvestigaciones y
Experiencias Cinematograficos'da sinema
öğrenimi gördü. 1964 yılına kadar aynı okulda
eğitmenlik yaptı, daha sonra politik nedenlerle
ayrıldı. 1 959'da ilk uzun metraj filmini yönetti
Meslek yaşamına, savaş sonrası ızdırabı nı ve
Franco dönemi dalaveralarını görüntüleyerek
kanıtlamak amacıyla başladı. Ancak ilk başarılı
filmleri "Los Golfos 1 Sokak Serseri leri" ve "La
Caza 1 Av" sansürün hışmına uğradı. Daha
sonraki yapıtları düzenli olarak festivallerde yer
alan. Cannes, Berlin ve diğer film festivallerinde
sayısız ödüller kazanan ve yaşayan en ünlü
lspanyol yönetmen kabul edilen Saura iki kez de
Oscar'a aday gösterildi

H

Yönetmen/Director: Cari os Saura Senaryo/Screenplay: Cari os Saura Görüntü Yön./Cin�matography: Jose
Luis Alcaine Kurgu/Edltlng: Pablo del Amo Müzik/Musle: Manola Sanlucar Oyuncular/Caııt: Manola Sanlucar,
Paco de Lucia, Rocio Jurado, Lola Flores, Camar6n, Manuel Pareja Obregon Yapımcı/Produc,r: Juan Lebr6n
Yapım/Producllon Co.: Juan Lebr6n Producciones SA, Sevilla, Plaza de Aifara 4, SPAIN; Fqx : 5-421 0269 Dünya
Hakları/Export Agent: Omni Films, 1 rue Lord Byron, 75008 Paris, FRANCE; Phone : 45 61 1 0 12; Fax : 43 59 24 72
1 992 / 35 mm. / Renkli-Colar / 55'

u orta metraj film. "Sevillanas" adı verilen o tipik Endülüs şarkı ve dans kaynaşmasına bir tür müzikal saygı
sunumu. Hayali bir Nisan panayın nda, sembolik yanı son derece önem taşıyan bir dille, bu dans türünün farklı
varyasyonlarının derinlere inen, kusursuz bir tahlili sunuluyor bize. Dansçın ın jestleri, bşkışı ve hareketi;
"Sevillanas" ritmine tek bir ölçü kaçırmaksızın uyan ve zaman zaman da bizzat filmi n kahramanı �al ini alan kameranın
gözüyle yakından izleniyor. Harikulade bir m üzikle enfes görsel imajları başgöz ederek dansın ipnotik gücünü yeniden
yaratmayı amaç edinen SEVILLANAS, yönetmen Saura'ya göre "bir müzikal olarak tasarlanmış olmakla birlikte biraz
garip. Bazen neredeyse belgesele dönüşüyor sanki; oysa bir öyküsü olmadığı halde, daha fazla bir şeyleri de var." Çok,
çok keyifli.

B

his medium lengthfilm is a sor! of musical Iribu/e to that typical!y Anda/usian fusion of song and dance known
as the "sevillanas' At an imaginary April fair we are given a penetrating and accurate analysis of the differeni
variations of this type of dance in a language where the symbolic aspect is of supreme irrıportance. The gesture,
glance and mavement of the dancer are closely folfawed by the eye of the camera, which moves lncessantly to the
rhythm of the "sevillanas', at times becoming the very protagonist of the film. A film that seeks to recreate the hypnotic
power of the dance through a marriage of stupendous music and exquisite visual images, SEV!L�ANAS is, in Saura :S
own words "a bit strange, although conceived as a musical, in a way i/'s almasi a documentary, although !here is
something more, even though !here is no story". A sheer deligh/. ..

F

am in 1932 in Huesca. He was
educa/ed as engineer. He worked as a
professional photographer. He /hen
became a film student at lnstituto de
lnvestigaciones y Experiencias
Cinematograficos in Madrid between 1952-57.
He stayedat school as a teacher unti/ 1964,
when he /efi for poIilical reasons. In 1959 he
direc/ed his first feature film He began his
career with the neorealist goal of filming
testimony of postwar misery and manipulations
of life under Franco. Yel. both his early
successes, "Los Go/fos' and "La Caza' were
censored. His /ater work has appeared regularly
al various film testiva/s and he has won
numerous prizes at Berlin, Cannes and other
festivals. Known as the most important Spanish
director alive, Saura has alsa had two Oscar
nominations.

B

Ö NEML I FI LMLER i 1
SELECTIVE FILMOGRAPHY

1 959
1 965
1 967
1 972
1 973
1 975
1 979
1 980
1 981
1 983
1 985
1 987
1 990

Los Golfos 1 Sokak Serserileri
La Caza 1 Av
Peppermint Frappe 1 Nan e Kokteyli
Ana y los lobos 1 Ana ve Kurtlar
La Prima Angelica 1 Kuzin Angelica
Cria cuervos 1 Besle Kargayı
Mama cumple ci en an os 1
Annemiz Yüz Yaşında
Deprisa, Deprisa 1 Çabuk Çabuk
Bodas de Sangre 1 Kanlı Düğün
Carmen
El Amor Brujo 1 Büyülü Aşk
El Darada
Ay Carmela! 1 Ah Carmelaı
51
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iSPANYA
SPAIN

KUTSAL HAFTA

S E MANA SANTA
HOLY WEEK

MANUEL GUTIERREZ ARAGON

1•

Yönetmen/Director: Manuel Gutierrez Aragon Senaryo/Screenplay: Manuel Gutierrez Aragon & Carlos Calan
Görüntü Yön./Cinematography: Jose Luis Alcaine Kurgu/Edlting: Jose Salcedo Müzik/Musle: Banda de
Cornetas y, Tambores de "Los Armaos de la Macarena", Saetas: Jose de la Tomasa Yapımcı/Producer: Juan Lebron
Yapım/Productıon Co.: Juan Lebron Producciones, Plaza de Alfaro, 4, Sevilla SPAIN; Phone: 34-5-421 1 458;
Fax: 34-5-421 0269 Dünya Hakları/Export Agent: Juan Lebron Producciones, Plaza de Alfaro, 4, Sevilla SPAIN;
Phone: 34-5-421 1 458; Fax: 34-5-421 0269
1 992 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 41'

·

evila'da Paskalya Yortusu sırasında gerçekleştirilen ve ispanya'nın en eski ve en dramatik dini törenlerinden biri
olan "Semana Santa 1 Kutsal Hafta" , Aragon'un bu orta-metraj belgesel filminde saygı ve titizlikle yeniden
ineelen ip perdeye yansıtılmış. Yakın geçmişte Ispanya'yı "transformasyon"a uğratan büyük değişikliklere
rağmen, bu barak yapıdaki dini geçit töreni, popülaritesini korumakla kalmamış hatta arttırmıştır. Töreni saran heyecan
ve duygu seli, bu olgunun nedenleri hakkında bir ipucu verebilir. ..

S

Not: Bu film Carios Saura'nın SEVILLANAS adlı orta metraj filmiyle birlikte gösterilecektir.
ne of the oldesi and most drama/ic religious ceremonies of Spain, the "Semana Santa" of Seville, is recorded
and re-examined, meticu/ous/y and respectful/y, in this medium-/ength documentary by Aragon Despite the
great changes that have transformed Spain in recent decades, this baroque religious parade has retained, even
augmented its popu/arity and the emotions that surraund the event suggesl same of the reasons why..

O

P.S. This film wi/1 be screened together with Car/os Saura's medium-length documentary, SEVILLANAS.
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spanya'nın Santander kentinde,
1 942'de doğdu. Madrid
Üniversitesi'nde felsefe ve edebiyat
eğitimi gördü. 1 970'te Madrid Devlet
Sinema Okulu'nu büyük başarı i le bitirdi. Iki
kısa metraj lı film yönettikten sonra, ilk
konulu uzun metraj filmi ile Berlin Film
Festivali'nde Eleştirmenler Ödülü'nü aldı.
Bundan sonra on başarılı film daha yöneten
Aragon birkaç senaryoya da katkıda bulundu.
Sinemadaki etkinliklerinin yanısıra, 1 979'da
J Kafka'nın "Dava" adlı romanının sahne
uyarlamasını yönettL

B

arn in Santander, Spain in 1942.
He studied philosophy and
literature at Madrid University He
graduated with honors from the Dfficial
School of Cinematography Madrid, in 1910.
After directing two shorts, he won Critics'
Award in Berlin Film Festival for his first full
length feature. Since then, he directed ten
other successful films and alsa collaborated
on several scripts. Para/le/ to his activity in
cinema, he alsa directed in 1919 the stage
version of the novel 'The Process", by J
Kafka.

FILMLERI 1 FILMOGRAPHY
1 973 Habla Mudita
1 977 Camada Negra
Sonambulos
1978 El Corazon del Bosque
1 980 Maravillas
1 982 Demonios en el Jardin
1 983 Feroz
1 984 La Noche mas Hermasa
1 986 La M itad del C i e lo
1 988 Malaventura
1 992 Semana Santa

•

E D E B IYATTA N
BEYAZPERDEYE
FROM LITERATURE
TO SILVER SCREEN
Procıer&Gamble
PROCTER & GAMBLE Tüketim Malları Sanayi A.Ş.' nin değerli katkılarıyla
gerçekleştirilmiştir.

We should !ike to thank PROCTER & GAMBLE Tüketim Mallan Sanayi A.Ş. for
!heir contribution.
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MADAM BOVARY
MADAM E B OVARY

CLAUDE CHABROL

aris'te 1 930'da doğdu. Çocukluk
yıllarında sinemaya ve dedektif
romaniarına i lgi duydu. Yüksek
öğrenimine Paris Üniversitesi'nde başladı ve
Fransız sinema çevresine girerek Godard,
Truffaut, Bazi n ve Rohmer'le tanıştı Mezun
olduktan sonra "Fox"un basın bürosunda
çalıştı ve "Cahiers du Cinema" dergisinde
yazdı 1 957'de gerçekleştirdiği ilk filmi
"Yakışıklı Serge", daha sonra "Yeni Dalga"
diye tanımlanacak filmierin öncüsüdür.
Bugüne kadar, senaryolarının çoğunu kendi
yazdığı ya da yazımiarına katkıda bulunduğu
49 konulu film, 10 TV filmi yönetti.

P

Yönetmen/Director: C laude Chabrol Senaryo/Screenplay: Claude Chabrol, from the novel by Gustave Flaubert
Görüntü Yön./Cinematography: Jean Rabier Kurgu/Editing: Monique Fardoulis Müzik/Musle: Matthieu
Chabrol Oyuncular/Cast: lsabel le Huppert, Jean-François Balmer, Christophe Malavoy, Jean Yan ne, Lucas Belvaux
Yapımcı/Producer: Marin Karmitz Yapım/Producllon Co.: MK2 Productions, CED Productions, FR3 Films
Production Dünya Hakları/Export Agent: MK2, 55, rue Traversiere, 75012 Paris, FRANCE; Phone: 43 07 92 74;
Fax: 43 41 32 30
1 991 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 40'
engin bir çiftçinin ki bar bir manastırda yetişmiş kızı olan Emma Bovary, alelade ve saf bir sağlık görevlisi ile
evlenir. Romantik erneilere ve lüks yaşam hayallerine kapılmış Emrr1a, sadece eczacı Mösyö Homais gibi
tartışılmaz bir yavanlıkta burjuva karakterlerle tanışabildiği Normandiya kasabalarındaki sıkıcı hayattan kısa
sürede bıkar. Yerel bir soylu olan Rodolphe'un meiresi olur ama onun yoğun duygularından ürken adam Emma'yı
terkeder. Genç kadın daha sonra, bir noter katibiyle bir başka mutsuz serüven yaşar. Emma'yı umutsuzluk yavaş yavaş
kıskacına alır ve trajik bir karara varmasına yol açar ...

Z

Claude Chabrol 25 yıldır kendi "Madam Bovary" uyarlamasını çekme hayalini kuruyordu. O, Flaubert'in 1 9 . yüzyıl
Fransa'sındaki taşra burjuvazisi tablosunu beyazperdeye aktarmaya çalışan dokuzuncu yönetmen. Sonuçta ortaya çıkan
film ise başarı açısından Renoir (1 933) ve Minelli (1 949)'nin yapıtlarının herhen ardından geliyor, kuşkusuz. "60
yaşında" diyor yönetmen, "eğer bu filmi şimdi yapmazsam, asla yapamayacağı ma karar verdim. Kitaba mümkün mertebe
sadık kaldım, arzum ise, belki de aptallık ama, biuat Flaubert'in kendisinin gerçekleştireceği gibi bir film yapmaktı Onun
için de bu, Gustave Falubert'in "Madam Bovary"si; ne fazlası var, ne de değiŞikliği. Eğer her şey yolundaysa, eksiği de
yok. Bence bu roman bir zirvedir. l igimi çeken bütün temel unsurları bulduğlım eksiksiz bir evren: genel olarak insanın
hoşnutsuzluğu; ayrıca arzular, pişmanlıklar, nostalji ve rüyalar gibi iç boyutların müthiş bir etüdüyle zenginleşmiş olarak
tatminsiz aşk... "
mma Bovary, a rich farmer's daughter brought up in an elegant convent, gets married to a mediocre and
sirnp/e health officier. Full of romantic aspirations and dreams of 1/Jxury, she soan gets fed up with her boring
life in Normandy market towns where she only ever meets bourgedis characters of a pontificating platitude,
such as Monsieur Homais, the pharmacist. She becomes the mistress of Ro'do/phe, a /ocal nob/e who, affraid of her
intense feelings, abandons her and, later, she has anather affair with a notary's c/erk. Slowly despair takes a ho/d of
Emma and leads to a tragic decision...

E

C/aude Chabrol has been dreaming for 25 years of directing his own version of "Madame Bovary" - he is the ninth
director who tried to transfer Flaubert's portrayai of the provincia/ bourgeoisle in 19th-century France to the screen and the resulting film is undoubtedly a close runner up just behind the ones by Renoir (1933) and Minelli (1949). 'f1t
60 years of age", he says, "/ decided that, if 1 didn't do it now, 1 never would. 1 tried to stick as closely as possible to the
book and my arnbitian - a foolness maybe - was to make a film the way Flaubert himself would have conceived.
Therefore, it 's "Madame Bovary" by Gustave Flaubert, nothing more, nothing else, and, if everything's o. k., nothing less.
For me this novel is a summit. lt's a complete universe in which 1 find all the essential elements /'m interested in: human
dissatisfaction in general, unsatisfied love, enriched with a terrific study of these inner dimensions such as desires,
regrets, nostalgia, dreams... "

54

om in 1930 in Paris. As a child he
felt attracted lawards cinema and
detective stories. Later on he went
to study at the University of Paris and began
his caniacts with the French cinema
environment meeting with Godard, Truffaut,
Bazin and Rohmer. After obtaining his
university degree, he worked for "Fax'
(press office) and wrote in "Cahiers du
Cinema'. His first film, 'Le Beau Serge',
produced in 1951, is the first among the
films later defined as "Nouvelle Vague'.
Since then he has directed 49 feature films
and 10 TV films that he has written or
collaborated on most of the scripts.

B

Ö NEMLI F I LMLER I /
SELECTIVE FILMOGRAPHY

1 958
1 959
1 967
1 968
1 969
1 978
1 980
1 983
1 984
1 986
1 988
1 991
1 992

Le Beau Serge 1 Yakışıklı Serge
Les Cousins 1 Kuzenler
Les Biches 1 Ceylanlar
La Femme Infide le 1 Aldatan Kadın
La Boucher 1 Kasap
Violette Noziere
Le Cheval d'Orgueil 1 Kibirli At
Le Sang des Autres 1
Başkalarının Kanı
Poulet au Vinaigre 1 Sirkeli Piliç
Masques 1 Maskeler
Une Affaire de Femmes 1
Bir Kadın Meselesi
Madame Bovary
Betty
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RAHiBE VE HAYDUT

TH E N U N A N D TH E BAN D IT
PAUL Cox

ollanda'nın Venlo kentinde 1 940'ta
dogdu. 1 963'te Avusturalya'ya
değişimi i ögrenci olarak geldi,
Melbourne Universitesi'nde ögrenim gö[dü
'
ve 1 965'te bu ülkeye yerleşti. Meslek
yaşamına profesyonel fotografçı o larak
başladı. Birçok kısa metraj film ve
belgeselden sonra, ilk konulu uzun metraj
filmini 1976'da yönellL Ancak ününün
uluslararası sinema çevrelerine yayılması
1 981 'de gerçekleştirdiği "Lonely Hearts 1
Yalnız Kalp ler" le oldu. Daha sonra yaptıgı
filmler ona Avusturalya'nın en "kendine has"
yönetmeni ünvanını kazandırdı.

H

Yönetmen/Director: Paul Cox Senaryo/Screenplay: Paul Cox, based on the novel by E.L. Grant Watson Görüntü
Yön./Cinematography: Nino Martinetti Kurgu/Edltlng: Paul Cox Müzik/Musle: Tom E. Lewis & Narman Kaye
Oyuncular/Cast: Gosia Dobrowolska, Chris Haywood, Victoria Eagger, Charlotte Hughes Haywood, Tom E. Lewis,
Narman Kaye Yapımcı/Producer: Paul Cox & Paul Ammitzboll Yapım/Productlon Co.: Ulumination Films, 1
Victoria Avenue, Albert Park, Melbourne 3206, AUSTRALIA; Phone : 03 690 5266; Fax : 03 696 5625; Telex : 1 5 1 927
ilufil Dünya Hakları/Export Agent: Alliance Releasing International, 920 Yonge Street, Suite 500, Toronto, Ontario,
M4W 3C7, CANADA; Phone : 4 1 6 967 1 1 74; Fax : 4 1 6 960 0971 ; Telex : 0623775
1 992 / 35 mm. 1 Renkli-Colar / 92'

M

ichael Shanley ile kardeşleri Beri ve Frank, modern çagın kanunsuzlarıdır. Annesiz büyümüşler, duygusuz
babalarından kötü muamele görmüşlerdir. Taşkın enerjileri de, onları kanun dışına itmiştir. Mukadderatlarını
tayin eden bir günde, zengin George amcalarını ziyaret etmeye karar verirler. Neticesiz bir ziyaretten sonra
Michael, 14 yaşındaki ikinci dereceden kuzenlerini kaçırıp fidye isternede kendisine yardımcı olmaları için kardeşlerini
kandırır. Ama planları, senaryoya göre yürümez. Aileyi ziyaret eden bir rahibe, kıza retakat elmektedir. Kaçırma olayı
sırasında, himayesi altındaki kızı lerk etmeyi reddeder. Karmaşık ve şaşırtıcı bir dizi olayın sadece başlangıcıdır bu. Michael,
rahibeyi çekici buldugunu farkeder ve ikisi arasında gerçek bir mücadele ve çekişme başlar. Avustralya'nın tenha çalılık
arazisinde iyi ve kötü karşı karşıya kalır ve ruh ile beden arasındaki gerçek savaş dramatik bir şekle bürünOrken, kırsal arazi
de önemli bir kahraman haline gelir ...
Geçen yıl Festival'in favorisi olan Paul Cox, birbirinden müthiş farklı iki ruhun bu dramatik ve düşündürücü psikolojik
etüdüyle geri dönüyor. Bütün filmlerinde özgün fikirlerden yararlanan Cox, yeni yapıtı için ilham kaynagı olarak bu kez
Granl Watson'ın kilabını seçmiş ve ortaya birbirini izleyen sürprizlerle, kışkırtıcı sezgilerle dolu bir film çıkmış. Bu Cox'un en
ruhani filmi; hayranları bu merak uyandıran, hayrel verecek kadar yumuşak deslanda onun aş ina temaları na yeni yönelimler
verildigini görecekler. RAHIBE VE HAYDUT'ta, müslesna yönetmen, artık aşinası oldugumuz tavari oyuncuları Gosia
Dobrowolska, Chris Haywood ve Narman Kaye ile gene bir araya gelmiş. Onların bu hayret verici yeni filme katkıları,
umulmadık keyiflerle sonuçlanıyor ve ortaya, hem insanı üzerinde düşünmeye çeken, hem de seyri güzel bir modern
ölümlülük öyküsü çıkıyor ...
ichael Shanley and his brothers, Bert and Frank, are modern outlaws. Left without a mather and mistreated by a
cal/ous father, !heir exuberant high spirits have left !hem living outside the law. One fateful day they decide to
visit !heir wealthy Uncle George After a fruitless visit, Michael convinces his brothers to help him kidnap !heir
14-year-old second cousin and ho/d her for ransam However, no plan goes according to the script. The gir/ is being
chaperoned by a visi/ing nun, who refuses to abandan her charge during the kidnapping. Bul this is just the beginning of a
complex and astonishing series of events. Michael finds himself attracted to the nun anda veritab/e psychological tug-of
war ensues between the two of !hem. Good and evi/ canfront one anather in the isolation of the Australian bush, bul the
real batlle - between the spiri! and the flesh - takes on a dramatic twist, with the countryside becoming an important
protagonist...

M

arn in Venlo, the Netherlands in
1940. He came to Australia as an
exchange student in 1963, studied
at Melbourne University and seli/ed in this
country in 1965. He started his career as a
stil/s photographer and after many short
films and documentaries, he made his first
feature film in 1976. lt was not unli/ 1981
with "Lonely Hearts", that he became known
internationally. The films he made !afer
estab/ished him as Australia's most
individual film director.

B

FI LMLER I / FILMOGRAPHY
1 976 llluminations 1 Aydınlanmalar
1 977 Inside Looking Out 1
Içerden Dışarı Bakış
1 978 Kostas
1 981 Lonely Hearts 1 Yalnız Kalpler
1 983 Man of Flowers 1 Çiçek Adam
1 984 My First Wife / lik Karım
1 986 Cactus 1 Kaktüs
1 988 Vincent
1 989 Isiand 1 Ada
1 990 Golden Braid 1 Altın Saç Örgüsü
1 991 A Woman's Tale 1 Bir Kadının Öyküsü
1 992 The Nun and the Bandit 1
Rahibe ve Haydut

Last year 's festival favourite, Paul Cox returns with this dramatic and thoughtful psychological exploration of two vastly
differing souls. Cox has used original ideas for virtually all of his films; bul for his new work he has turned to Grant
Watson 's book for inspiration, and the resul! is a film of constant surprises and provocative insights. This is Cox's most
spiritual film, and his fans wi/1 discover his familiar themes have been given new twists in this intriguing, surprisingly
genlle saga. THE NUN AND THE BANDIT finds the singular director reunited with familiar regulars Gosia Dobrowolska,
Chris Haywood and Narman Kaye, whose contributions to this astonishing new film resul! in unexpected pleasures and
make this modern mortaliIy ta/e as beautiful to watch as it is fascinating to contemplate.
55

TAKIMADALAR
A RC H I PE L

ARCHIPELAGO

PIERRE GRANIER-DEFERRE

aris'te 1 927 yılında doğdu. Ikinci
Dünya Savaşı'ndan sonra çırak bir
kurgucu olarak Fransız sinemasına
girdi. 1 952'de yönetmen yardımcısı oldu ve
1 961 'de ilk konulu uzun metraj filmini
çekene kadar birçok yönetmene asistanlık
yaptı. Geleneksel okuldan işinin ehli, ama
yenilikçi olmayan bir yönetmendir.

P

Yönetmen/Director: Pierre Granier-Deferre Senaryo!Screenplay: Pierre Granier-Deferre & Jacques Fieschi , based
on "Archipel" by Michael Rio Görüntü Yön./Cinematography: Charly Vandamme Kurgu/Editing: Anne-Marie
L'Hote Müzik/Musle: Elton John Oyuncular/Cast: Michel Piccoli, Claire Nebout, Melvil Poupaud, Ludmila Mikael
Yapım/Production Co.: Locus Solus Productions, Les Films Dancourt, What's on, Cinecinq, Canal+ Dünya
Hakları/ Export Agent: MGI, 12 rue Blanche, 75009 Paris. FRANCE; Phone 42 80 06 87; Fax: 45 26 1 7 33
1 992 / 35 mm. / Renkli-Colar / 1 DO'

üney ingiltere açıklarındaki zenginlere mahsus, iki dilde eğitim veren Harnilton yatılı okulu öğrencileri için,
Paskalya tatili hızla yaklaşmaktadır. Bu kıymetli günleri nerede ve nasıl geçireceklerdir? Yakında onyedi yaşına
basacak olan Michel Riviere için de bu, canalıcı bir sorudur. Bir yanda, en iyi arkadaşı ve manevi rehberi,
parlak bir zekaya sahip olan Alan Stewart, annesi Lady Stewart ile geçirecekleri bir tatil önerir. Öte yandan, okulun
sahibesi Miss Alexandra Hamilton, Michel'in annesinin talebi üzerine, onu parkın öbür yanındaki evinde iki hafta
geçirmeye davet eder. Diğer öğrencilerin hemen hemen hepsi gibi Michel de, sadece içeri girmesiyle bir yemek salonu
dolusu üçyüzü aşkın "açlıktan ölen" ağianı susturabilen Miss Hamilton'a hayrandır. Alan'ın kaybolmuş hayalleri ve
şüpheciliği Michel'i isyana ve kadir-i mutlak Alexandra'nın sadık tebası üzerinde hükümran olduğu bu esrarlı meskene
iter. Genç kadın evinde, yaşlanmakta olan kıskanç bir veli ile, ona karşı hisleri fazlasıyla derin görünen bir kahya kadının
"koruması" altında kapalı bir hayat sürmektedir. Ama kimden korunmak? Ne için? Michel kadını saran esrarengiz engeli
aşmaya çalışırken, kaçınılmaz bir şekilde ona aşık olur ve bu tuhaf küçük evrene hakim olan baştan çıkarma, sapıklık ve
iktidar üzerine kurulu garip ayininin kurallarını keşfeder. Duyguları zedelenir, ama bir yanıt ta bulur: aşk ve cinsellik
dünyasına adım atan bir yeniyetmenin bazen karşı karşıya kaldığı tercihin yanıtını. ..

G

or the students of Hami/ton, a wealthy bilingual boarding school on an isiand off the South of England, the
faster ho/idays are fas! approaching Where and how wi/1 they spend these precious days? For Michel Riviere,
soan to celebrate his sevenleen/h birthday, it's a crucial question. On the one hand, his best friend and spiritua/
men/or, the brilliant Alan Stewart, proposes an holiday with his mother, Lady Stewart. On the other hand, the owner of
the school, Miss Alexandra Hamilion - at the request of Michel's mather - invites him to spend the two weeks in her
home on the other side of the park. Like almost all the students, Michel adares Miss Hami/ton, who can silence a dining
hall of more than three hundred "famished" boys simply by walking in. Alan 's los/ illusions and his cynicism drive
Michel to rebel and push him to this mysterious abode where the a/1-powerful Alexandra reigns over her !oya/ subjects.
The young woman /eads a sec/uded life in her house, ''protected" by an ageing, jealous tutar and a housekeeper whose
feelings for her appear foo deep. Bul profec/ed from whom? From what? As Michel attempts to pierce the mysterious
barrier surraunding her, he inevitabIy fal/s in lo ve, only to discover the rules of the bizarre ritual of seduction,
perversion and power that governs this strange microcosm. His feelings suffer, bul he finds an answer - the answer to a
choice sametimes faced by an adafescent as he sets out into a world of lo ve and sex...

F

56

arn in Paris in 1921. He entered
French films after WW2 as an
aprentice edifor and in 1952
became an assistant director, a pasifian he
he/d with various directors through 1961,
when he turned out his own first feature. He
is competeni bul not innovative director of
the traditional school.

B

Ö NEML I FI LMLER I /
SELECTIVE FILMOGRAPHY

1 961 Le Pet it Garçon de I'Ascenseur 1
Asansörcü Küçük Çocuk
1 967 Le Grand Dadais 1 Büyük Enayi
1 970 Le Chat 1 Kedi
1 971 La Veuve Couderc 1
Dul Bayan Couderc
1 972 Le Fils 1 Oğul
1 975 Adi eu Poulet 1 Elveda Cici m
1 979 Le Toubib / Tab ip
1 982 L'Etoile du Nord 1 Kutup Yıldızı
1 983 L'Ami de Vincent 1 Vincent'ın Dostu
1 986 Cours Prive 1 Özel Ders
1 988 La C au leur du Ve nt 1 Rüzgarın Rengi
1 991 La Va ix 1 Ses
1 992 Archipel I Takımadalar

iNGiLTERE- HOLLANDA-FRANSA- iTALYA
EDEBIYATTAN BEYAZPERDEYE
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PROSPERO.NUN KiTAPLARI
PROSPE R O ' S B O O KS

PETER GREENAWAY

1•

Yönetmen/Director: Peter Greenaway Senaryo!Screenplay: Peter G reenaway, from "The Tempest" by William
Shakespeare Görüntü Yön./Cinematography: Sacha Vierny Kurgu/Edltlng: Marina Badbiji Müzik/Musle:
Michael Nyman Oyuncular/Cast: John Gielgud, Michael Clark, Michel Blanc, Eriand Josephson, lsabelle Pasco
Yapımcı/Producer: Kees Kasander, Philippe Careassanne & Michel Seydoux Yapım/Productlon Co.: Allarts
Group, Lange Houtsr. 1 7, 251 1 CV Den Haag, NETHERLANDS; Phone: 70 356 1 028; Fax: 70 365 2847; C inea, Camera
One, Penta Film Dünya Hakları/Export Agent: Cine Electra 2 Ltd., National House, 2nd Floor, 60-66 Wardour
Street, London W1 , ENGLAND; Phone: 71 287 1 1 23; Fax: 71 722 4251
1 991 / 35 mm. / Renkli-Colar / 1 35'

M

ilano'nun sabık Dükası Prospero, 12 yıldır Avrupa'dan çok uzaktaki ıssız bir adada, kara kara düşünerek
yaşamaktadır. Oraya kızı ile birlikte sürgü ne gönderilmiş olan Dük, adayı ltalya dışında küçük bir halyan krallığına
dönüştürmeyi başarmıştır. En beğendiği Rönesans modeline uygun saraylarla bahçeler yapsınlar diye sihirli güçleri
oraya çağırmış, adanın yerli ruhlarını da Klasik Mitoloji yaratıkianna çevirmiştir. Onunkisi, metinleri n çağrıştırdığı resimlerin,
gerçeklerden farksız ve tedirgin edici bir şekilde cisme büründüğü bir adadır. Prospero hala Dükalığını gasp edenlere karşı kin
duyar ve günlerini çalışma odasında kumpas kurarak geçirir. ..

Shakespeare'nin "Fırtına"sı, belli başlıları "Forbidden Planet 1 Yasak Gezegen" ve Paul Mazursky'nin "Tempest 1 Fırtına"sı
olmak üzere epey beyazperde uyarlamasına kaynaklık etmiştir. Greenaway'in uyarlamasında bütün rolleri biizat Prospero
seslendi riyor; çünkü buradaki birçok olay aslında onun hayal gücünün birer ürünü. Bu film, oyunun bütün gizem, düş ve
aldatmacasının üzerine kurulduğu ana malzeme olan metni, metin olarak, kasten vurgulayan ve yücelten bir film. Oyuncu ve
metinin, sanatçı ve teknolojinin kusursuz birlikteliğini sunan uyarlaması için Greenaway şöyle diyor:" Fırtına'yı sinemaya
uyarlama teklifi Sir John Gielgud'dan geldi. PROSPERO'NUN KITAPLARI, onun Prospero'yu aynaması için tasarlandı. Gielgud,
Prospero'yu defalarca oynamış ve birkaç kez de bu rolü, filme aktarmayı düşünmüştü. Benim özel isieğim ise, onun (ister şiir,
ister nesir olsun) metin okuma konusundaki güçlü ve yetkin yeteneğinpen azami ölçüde yararlanmakiL Böylece, Prospero'yu
oynamasının yanı sıra, karakterlerin hemen hepsinin diyaloglarını seslendirmesi için de ikna edildi. Bu yaklaşımın meşruluğu
ise, Prospero'yu olaylarla kişilerin baş yönlendiricisi değil de, her ikisinin asıl kaynağı ve yaratıcısı olarak görmekten geliyor".

or 12years, Prospero, the ex-Duke of Mi/an, has been brooding on a remote isiand far from Europe. Exiled /here with
his daughter, he has succeeded in transforming the isiand into a Iiiiie ltalian kingdam abroad. He has summoned
magical forces to bui/d palaces and gardens based on his favourite Renaissance models, and he has turned the native
spirits of the isiand info the erealures of Classical Mythology. His is an isiand where pictures conjured by text can be as
tan/alisingiy substantial as the real thing. However, Prospero stili harbours revenge on those who usurped his Duchy and he
spends his days in his studyplotting...

F

ngiltere'de 1 942'de doğdu. Resim
eğitimi gördü ve ilk sergisini 1 964
yılında açtı. 1 965'ten sonra kurgucu
olarak çalışmaya başladı ve 1 1 yıl kurgu
masasında çalıştı. Kendi filmlerini yapmaya
başladığı 1 966'dan beri film, resim, roman
ve resimli kitap üretmeyi sürdürdü. lik
konulu uzun metraj filmini 1 982'de
gerçekleştirdi. O zamandan beri sinema
dünyasında kendi kuşağının en özgün
yönetmenlerinden biri olarak yerini aldı.

B

om in 1942 in England. He trained
as a pain/er and first exhibited his
pictures in 1964. He began
working as a film editar in 1965 and spent
1 1 years cutting films, including numerous
documentaries for Eng/and's Central Office
of Information. In 1966 he started making
his own films and since /hen has continued
to produce films, paintings, novels and
illustrated books. He realized his first fu/1length feature film in 1982 and since !hen he
has been considered as one of the most
original film directors of his generatian

FI LMLER I / FILMOGRAPHY
1 982 The Draughtman's Contract 1
Ressamın Anlaşması
1 985 A Zed and Two Noughts 1
Hayvana! Bahçesi
1 986 The Belly of an Arehileet i
Mimar'ın Göbeği
1 987 Drowning by Numbers 1
Sayılarda Boğulmak
1 989 The Cook, The Thief, His Wife and
Her Lover /Aşçı, Hırsız, Karısı ve Aşığı
1 991 Prospero's Books 1
Prospero'nun Kitapları

Shakespeare 's 'The Tempesr has been the source of numerous film adaptations, most notably "Forbidden Planet" and Paul
Mazursky's "Tempesr. In Greenaway's version, all the ro/es are voiced by Prospero himself. for here many of the even/s that
happen are a figment of-his imagination. This is a film that delibera/eIy emphasises and ce/ebrates the text as text, as the
master material on which all the magic, illusion, and deception of the play is based. "The proposition to make a film version
of "The Tempesr came from Sir John Gielgud and PROSPERO'S BOOKS was devised for his playing Prospero. Gielgud has
played Prospero many times and has more than once considered commilling the role to film. A particu/ar wish of mine was to
lake maximum advantage of his power/u/ and authoritative ability to speak text - verse and prose - so that as well as playing
Prospero. he was persuaded to vaice, for the most part, the dia/ogue of all the other characters in the drama as well. The
legitimacy for this approach is to see Prospero, not just as the master manipulatar of peop/e and events, bul as the prime
ariginafor of bo/h", comments Greenaway about his adaptalian which represents the perfeci union between performer and
text, artisi and technology.
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Bu film Festival •den çeki lmiştir.
Withdrawn from the Festival.
JAMES IVORY

BD'de Kaliforniya'nın Berkeley
kentinde 1 928 yılında doQdu.
Oregon Üniversitesi'nde mimarlık ve
g,üzel sanatlar eQitimi, Güney Kaliforniya
U niversitesinde de sinema eQitimi gördü.
Asia Society'nin verdiO i bir araştırma
olanaQından yararlanarak, Delhi ile ilgili bir
film yapmak üzere Hindistan'a gitti. Burada
yapımcı ısmail Merchant ile tanıştı ve
1 961'de Merchant lvory Productions'ı
kurdular. Bu ekip 1 963'den beri 15 konulu
uzun metraj film, 5 TV filmi ve bir belgesel
yaptı.

A

Yönetmen/Director: James lvory Senaryo!Screenplay: Ruth Prawer Jhabvala, based on the novel by E. M. Forster
Görüntü Yön./Cinematography: Tony Pierce-Roberts Kurgu/Edltlng: Andrew Marcus Müzik/Musle: Richard
Robbins Oyuncular/Cast: Anthony Hopkins, Vanessa Redgrave, Helena Bonham-Carter, Emma Thompson, James
Wilby, Samuel West Yapımcı/Producer: ısmail Merchant Yapım/Production Co.: Merchant lvory Productions,
Hanover House, 14 Hanover Square, London W1 R OBE, ENGLAND; Phone: 71 437 1 200; Fax: 71 734 1 579 Dünya
Hakları/Export Agent: Warner Bros., Bronz Sok., Bronz Apt., 3/6, 80200 Maçka, Istanbul, TURKEY; Phone 231 25
69; Fax: 231 70 70; Telex: 27074 warn tr
1 991 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 42'

M

argaret ve Helen Schlegel kardeştir. Orta sınıftan zeki, kültürlü ve zamanın standardına göre hayli serbest, hayır
işleri yapan, çay masasında tartışmalara katılan hanımlar. Refah içindeki, gelenekçi Wilcox ailesiyle tanışırlar, ve
Helen Wilcox'ların küçük oOiu Paul'a aşık olur. Bu aşk, birbirinden böylesine farklı iki birey söz konusu
olduOunda sona erebilecek en kötü biçimde sona erer. iki aile, bir daha görüşmeme umuduyla ayrılır. Ama gene karşılaşırlar
ve Margaret ile Mrs. Wilcox, sıkı bir dostluk kurar. Helen ise Wilcox ailesine sırtını çevirmiştir, kendi işleriyle uOraşır.
Leonard Bast adlı, mutsuz bir evlilik süren genç bir memurun yüksek kültürel amaçlarını teşvik etmek de, bu işler arasındadır.
Mrs. Wilcox ölür. Hastanede aıeıacele çizikti ri Imiş vasiyetnamesi açılır. Ailesi kadının, evleri Howards End'i Margaret
Schlegel'e bıraklıOını öOrenir. Aile, sorumsuzca bir kapris olarak gördükleri bu gerçeOi örtbas ederek, bir daha Schlegel'leri
asla görmeme umutlarını sürdürme kararı alır. Ama Margaret ile dul Mr. Wilcox, tanışıklıklarını tazelerler; hatta bu tanışıklık
daha da ileri gider. Mr. Wilcox Margaret'e evlenme teklif eder ve olumlu yanıt alır. Bu durum hem Schlegel, hem de Wilcox
aileleri tarafından Büyük bir üzüntüyle karşılanır ...
lik kez 1 910'da yayınlanmış olan "Howards End", bugün hala 20. yüzyılın en önemli Ingiliz romanlarından biri, ve
"Hindistan'a Bir Geçit" in yanısıra, E. M. Forster'un önde gelen şaheserlerinden biri sayılır. Yüzyılın başları Ingiltere'sinin nefis
şekilde filme aktarılmış bu portresinde, saygın ismail Merchant - James lvory ikil isi, bazı eleştirmenler tarafından uzun süreli
işbirliklerinin belki de en iyi örneOi olarak övülen, karmaşık bir dramı dokumuşlar. Girift ve haşin bir aşk, mülk ve gurur
oyunu olan HOWARDS END, kusursuzluOuyla keyif verecek çok başarılı, zekice, esprili bir yapıt.
argaret and He/en Schlegel are sisters, intelligent, cultured, and by the standards of the time, highly emancipated
middie-class ladies who do kind deeds and stimulating discussions at the tea tab/e. They make the acquaintance
of the prosperous, conventional Wilcox family, and He/en fal/s in lo ve with the younger Wilcox son, Paul. This
ends as badly as was to be expected with two such very differeni individuals, and the two families part in the hope ot never
meeting again. Bul they do meet again, and Margaret and Mrs. Wilcox form a firm friendship. He/en, however, has turned
her back on the Wilcox family and pursues her own interests, which ineJude encouraging the cu/tura/ aspirations of an
unhappily marriedyoung c/erk cal/ed Leonard Bast. Mrş. Wilcox dies, and when her wi/1 - a note hastily seribb/ed in the
hospital - is opened, her family discovers that she has /�lt her house, Howards End, to Margaret Schlegel. The family
decides to suppress what is in !heir opinion an irresponsible whim, and continue to hope that they wi/1 never meet the
Sch/ege/s again. Bul Margaret and the widowed Mr. Wilcox renew !heir acquaintance, which ripens info something more. He
proposes marriage to Margaret and is accepted, to the distress of both the Sch/ege/ and Wilcox families...

M

"Howards End", first published in 1910, remains taday one of the most important English novels of the 20th Century. Along
with "A Passage to lndia", il is widely considered to be one of EM. Forster's supreme masterpieces. In this beautifully tilmed
po'rtrait of early 20th Century England, the high/y respected team of /smail Merchant and James lvory have woven a complex
drama hai/ed by many critics as possibly !heir finest piece of work in !heir Jangtime coIlaboralion. An inIricafe and sharp
game of lo ve, property and pride, HOWARDS END is a very handsome, intelligent, witty piece of work which wi/1 delight with
its sheer pertection.
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am in Berke/ey, California, USA in
1928. He studied Architecture and
Fine Aris at the University of
Oregon, and graduated in Cinema from the
University of Saulhem California. Alter
obtaining a research grant from the Asia
Society to Irave/ to lndia and make a film
about De/hi, he met producer /smail
Merchant and formed Merchant lvory
Productions in 1961. Since 1963, the team
has produced 15 features, 5 TV films, and
one documentary.

B

FILMLERI/ FILMOGRAPHY
1 963
1 969
1 970
1 972
1 974
1 977
1 979
1 980
1 981
1 983
1 984
1 985
1 987
1 989
1 990
1 992

The Househalder 1 Ev Sahibi
The Guru 1 Guru
Bombay Talkie 1 Bombay Filmi
Savages 1 Vahşi ler
The Wild Party 1 Çılgın Parti
Roseland 1 Gül Bahçesi
The Europeans 1 Avrupalılar
Jane Austen in Manhattan 1
Jane Austen Manhattan'da
Ouartet / Dörtlü
Heat and Dust 1 Ateş ve Toz
The Bostonians 1 Bostonlular
A Room with a View 1 Manzaralı Oda
Maurice
Slaves of New York 1
New York Esirleri
Mr. and Mrs. Bridge 1
Bay ve Bayan Bridge
Howards End
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ll. EDWARD
EDWAR D l l

DEREK JARMAN

ondra'da 1 942 yılında doğdu. Resim
ve sanat tarihi eğitimi gördü.
Mesleğe ressam olarak başladı.
Resim yapma ve yazı yazmanın dışında, bale,
opera ve filmler için kostüm ve dekor
hazırladı. Ayrıca müzik videoları da yaptı. lik
konulu uzun metraj filmini 1 975 yılında
ortaklaşa yönetti. "Caravaggio" (1 986) ise,
eleştirmenlerden övgü aldı. Oyun
sahneleme, eşcinsel bildiriler, müzikten
zekice yararlanma, kıdemli oyuncu kadrosu
ve ekibi gibi kendine has damgaları taşıyan
daha sonraki filmleri de, medyadan büyük
ilgi gördü.

L

Yönetmen/Director: Derek Jarman Senaryo/Screenplay: Derek Jarman, Stephen McBride & Ken Buller Görüntü
Yön./Cinematography: lan Wilson Kurgu/Edltlng: George Akers Müzik/Musle: Simon Fisher Turner
Oyuncular/Cast: Steve Waddinton, Andrew Tiernan, Tilda Swinton, Ni gel Terry, Jerome Flynn, John Spencer, Dudley
Sultan. Annie Lennox Yapımcı/Producer: Steve Clark-Hall & Anthony Root Yapımtproductıon Co.: Working Title
Films. British Screen, London 14-17 Wells Mews, BBC Films Dünya Hakları/Export Agent: The Sales Co., 62
Shaftesbury Avenue, London, ENGLAN; Phone : 71 434 9061 ; Fax : 71 494 3293; Telex : 263434
1 991 / 35 mm. / Renkli-Colar 1 90'

1
•

ngiltere Kralı olarak henüz taç giymiş genç IL Edward, kendini bir zevk ve tembellik yaşamına terk eder. Aşığı Piers
Gavestone'a, armağanlar ve ünvaniarın yanısıra, bütün sevgisini de sunar. Ancak Kral, karısı lsabella'yı ve devlet
sorumluluklarını ihmal ettiği için, çevresindeki soylular ve zenginler arasında güçlü düşmanlar edinmiştir.
IL Edward'ın iktidardan düşmesi ani ve tam olur; hem sevgili Gaveston'undan ayrı lmasıyla, hem de kanlı bir iç savaşla
sonuçlanır ...
Christopher Marlowe'un özgün oyunundan serbest bir uyarlama yapan yönetmen Derek Jarman'ın güçlü yeni filmi,
IL EDWARD, trajik aşkın, vahşi hırsın ve barbarca inlikamın olağandışı bir öyküsünü, günümüzün modern zaman ve
ortamında yeniden anlatıyor. Marlowe, Shakespeare'in çağdaşı sayılır ama, onun gibi edep ve adaba uygun davranmazdı.
Otuz yaşına bile varmadan bir meyhane kavgasında ölen namı yürümüş bir tanrıtanımaz ve eşcinseldi. Oyununun ruhu da,
lngillere'nin en saygın si nemacılarından biri olan Jarman'ın kendine has yeteneğiyle mükemmel uyum içinde. Klasik
oyunları "güncelleştirme" yolundaki diğer girişimlerin aksine, Jarman'ın zamanı sürgün edişi, çağdaş düşleri yakalayacak
kesin ve şiirsel bir güce sahip. "IL Edward'ın ilginçliği, örneğin "V. Henry" nin aksine, hala insanları kızdıran noktalara temas
etmesinden geliyor. Aslında, 16. yüzyılda yazılmış bir oyun için oldukça dikkate değer; zaten bunun için ondan bir film
yapmak istedim. Aşkla sorumluluğu karşı karşıya getiren bir öykü, ama aynı zamanda eşcinsel arzularla kamu ahlakı
arasındaki uyuşmazlıkla da ilgili" diyor, sözünü sakınmayan cesur bir eşcinsel hakları savunucusu, ve kendisi de HIV pozitif
olan Jarman. Öfkeli, aşırı tutkulu, eğlendirici, önemli ve çoğu yerde çarpıcı güzellikteki IL EDWARD, büyük bir başarı.
ewly crowned as King of England, the youthful Edward ll abandons himself to a life of pleasure and sloth. He
bestows gifts and til/es and all his devation upon his /over, Piers Gavestone. In neglecting his wife, lsabella,
however, and responsibilities of state, the King makes powertut enemies of the nobles and churchmen who
surraund him. His fal/ from power is sudden and complete, ending in both seperation from his beloved Gaveston and
bloody civii war...

N

Freely adapted from Christopher Mar/owe's original play, director Derek Jarman's powertut new film, EDWARD ll, re-tel/s
an extraordinary story of tragic love, fierce arnbitian and barbaraous revenge in modern day setting. Although a near
contemporary of Shakespeare 's, playwright Marlowe has none of Shakespeare 's decorousness - Marlowe was, in taci, a
notorious atheist and homosexual who died in a pub braw/ before he reached 30 - and the spiri! of his work is in perfeci
accord with the unique tateni of Jarman, one of Britain's most highly-regarded filmmakers. Contrary to other such
attempts to "update" c/assical p/ays, Jarman's deportation of time posesses the precise and poetic power to grasp
contemporary illusions. "What's so interesting about "Edward ll" is that it touches on areas that stil/ aggravate people,
un/ike "Henry V" for example In fact if's remarkable for a play written in the 16/h century, and thaf's why 1 wanted to do it.
lt's a story of love versus responsibi/Iy bul it's alsa about the clash between gay desire and public morality", says Jarman,
a frank and courageous gay campaigner, himself HIV positive. Angry, passionate, amusing, urgent and often striking/y
beautiful, EDWARD ll is a triumph.

arn in London in 1 942. He studied
painting and art history. He started
his career as a painter. Apar! from
painting and writing, he has alsa designed
costumes and sets for ballet, opera and film.
He has alsa made music videos. He co
directed his first feature in 1 975.
"Caravaggio" (1 986) received critica i
acclaim. His later films, bearing his
trademarks such as theatrical staging, gay
statements, elever use of music and regular
cast members and crew, have attracted much
m,edia attention.

B

FILMLERI / FILMOGRAPHY

1 977 Jubilee 1 Jübile
1 979 The Tempest 1 Fırtına
1 980 In the Shadow of the Sun 1
Güneşin Gölgesinde
1 981 Psychic Rally in the Heaven 1
Cennetteki Ruhi Toplantı
A Room of One's Own 1
Kendine Ait Bir Oda
1 983 The Dream Machine 1
Düş Makinası
Pi rate Tape 1 Korsan Teyp
Waiting for Godot 1
Godot'yu Beklerken
1 984 lmagining October 1 Ekim'i Düşlemek
1 985 Angelic Conversations 1
Terbiyeli Konuşmalar
1 986 Caravaggio
1 987 The Last of England 1
Ingiltere'nin Sonuncusu
1 989 War Requiem 1 Savaş Ağıtı
1 990 The Garden 1 Bahçe
1 991 Edward ll 1 IL Edward
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Yaşayan Drama
Tiyatro Yapıtları Dizisi
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Stanley Wells
Çeviren: Cevza Sevgen
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W. Shakespeare
Çeviren: Harndi Koç
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Aldatma
Harold Pinter
Çeviren: Haluk Bilginer
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Oyunun Kuralları

Samuel Beckett Tiyatrosu

Luigi Pirandella
Çeviren: Pınar Kür

Ayşegül Yüksel
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YAPI KREDI YAYlNLARI lstiklal Caddesi No: 285-287 Kat: 5 B Blok Bey�lu 80050 Istanbul

Tel:

( 1 ) 293 08 24 (4 hat) Faks: ( 1 ) 293 07 23 Satış Ma�azaları: Istanbul: lstiklal Caddesi Yapı Kredi

Kazım Taşkent Sanat Galerisi Beyo!)lu 80050 Istanbul Tel: ( 1 ) 252 47 00/4 1 7
Ankara: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ankara Bölge Müdürlü!)ü Kızılay 06422 Ankara
Tel: (4) 431 41 00/242 Izmir: Kıbrıs Şehitleri Caddesi No: 46/A Alsancak 35220 lzmir Tel: (5 1 ) 63 56 28

YAPI�KREDi

SO YI L SON U:
C ASA l LA N C A
50 YEARS LATER:
C A SA l LA N C A
YAPI�KREDi

YAPI KREDI'nin değerli katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.
We should /ike to thank YAPI KREDI for !heir contribution.

:ı- ı n;�ı;n:ı

Jlll··
lll�····
···dlll
•

1
1
•

•

•
1
1

1

•
•
•

1

•

•

1

1

1
1

•

1

•
1

1

1

•
1

1

1

•
•
•

1

1
•

1

1

•
1

1

•

•
1

•

1

•
•

1

•
•

•

•

1

•

•

•

1

1

1

•

•

•
1

•

1

•
•

•

1

•
•

•

•

•
1

1

1

•
1

•

•
•

1

1

•

•
•
•

1

•
1

1

•

•

•

•

•

1

•

1

•

•

•

•

CASABLANCA
MICHAEL CURTIZ

udapeşte'de 1 888'de doğdu. Asıl
adı Mihaly Kertesz'dir.
Budapeşte'deki Kraliyel Tiyatro ve
Sanat Akademisi'nde okudu. 1 906'dan
itibaren sahnede aktör olarak çalışan Curtiz,
1 9 1 2'de Macar sinemasına önce aktör, kısa
süre sonra da yönetmen olarak girdi. 1 .
Dünya Savaşı'nın ardından, Almanya ve
Austurya'dan siyasi iltica talep etti; oralarda
kalarak film yönetmeyi sürdürdü. 1 920'1i
yılların başlarında Fransa, Ingiltere ve
lskandinavya'da da çalıştı. 1 926'da Harry
Warner tarafından Hollywood'a getirildi.
Ondan sonraki çeyrek asır boyunca, Warner
Bros. için, çoğu rutin çalışmalar olan ama
bazıları hatırı sayılır bir yetenek ve yaratıcı
enerji gösteren 100'ü aşkın film yaptı. Akla
gelebilecek her film türünde (toplumsal
dram, müzikal komedi, Western, denizci
destanları, çala kılıç aşk maceraları, gangster
ve hapishane melodramları, korku filmleri,
gerilim filmleri, vb.) çalıştığı halde,
kendisine bir Oscar kazandıran
CASASLANCA onun en kalıcı başyapıtı oldu.
1 962 yılında öldü.

B

Yönetmen/Director: Michael C urt iz Senaryo/Screenplay: Julius J. & Philip G. Epstein, Howard Koch, based on
the play "Everybody C ames to Rick's" by Murray Burnett & Joan Alison Görüntü Yön./Cinematography: Arthur
Edeson Kurgu/Ediling: Owen Marks Müzik/Musle: Max Steiner Oyuncular/Cast: Humphrey Bogart, Ing ri d
Bergman, Paul Hen re id, Claude Rains, Conrad Veidt, Sydney Greenstreet, Peter Lorre, Madeleine LeBeau
Yapımcı/Producer: Hal B. Wallis Yapım/Production Co.: Warner Bros., 4000 Warner Blvd., Burbank, Ca 91 522,
USA; Phone: 818 954 6000; Fax: 818 954 2464; Telex: 0677129 Dünya Hakları/Export Agent: UIP House, 45
Beadon Road, London W6 OEG, ENGLAND; Phone: 081 563 4165; Fax: 081 748 4464; Telex 8956521
1 942 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (Black & White) 1 1 02'

lman .işgal i arifesinde l lsa tarafından Paris:ıe hiçbir açıklamasız terk edUen, hayal kırıklıQına uQramış Rick Blaine ile
. .
pıyanıstı Sam, Vıchy hukumetının kontrolu altındakı Casablanca'ya gelırler. Rıck, Cal� Amerıcaın adlı bır gece kulubü
işletir ve kızışan savaş karşısında tarafsız olduQunu iddia eder. Tek dostu. yanında çalışanlar ile Vichy polisinin
kurnaz, yaz ve çekici şefi Komiser Renault'dur. Casablanca, Lizbon'a vizeleri olan Avrupalı mültecileri n, Nazilerden
kaçabilecekleri tek tük yerden biridir. Rick, bir arkadaşı için, çalınmış iki vizeyi saklamayı kabul eder. Bu arada, Renault ile yeni
atanan bir Alman binbaşı, ona ünlü bir özgürlük savaşçısı olan Victor Laszlo'nun karısıyla birlikte Casablanca'ya geldiQini ve
bu adamın şehirden kaçmasını istemediklerini söylerler. Laszlo ile karısı kulübe girince, Rick büyük bir şaşkınlıkla kadının l sa
olduQunu görür ...

A

Film diyarının en çok anımsanan replikleriyle dopdolu, en aziz tutulan kült tavarilerden biri, "bu çılgın dünyada, sorunları bir
fasulye yıQını kadar bile anlam taşımayan üç küçük insanın" öyküsünü anlatan CASABLANCA, 1940'1ı yılların başyapıtlarından,
klasik bir keyif filmidir. 1942'de gösterime girişinden ve hem filmi n, hem yönetmeni n, hem de senaryonun Oscar kazanışından
beri muazzam bir "h it" oldu. Duygusal gereksinimlerle dürtülere karşı ahlaki sorumluluk üzerine felsefi bir risale olan film,
izleyiciler nelerden hoşlanır şeklindeki bir listede bulunacak unsurların hemen hemen hepsini içeriyor: olaylar dizisi, macera,
cesaret, tehlike, casusluk, egzotik mekan lar, dostluk, silah, mizah, entrika, bir aşk üçgen i, tam erkek bir kahraman, gizemli bir
kadın kahraman, vatanseverli k, siyaset, romans, duygusal lık, filmi n şarkısı, zaman faktörü, yılan gibi bir kötü adam ve savaş.
Olay örgüsü bu ideal unsurlarla zenginleştirilmiş ve son derece iyi yazılmış bir senaryo ile, Michael Curtiz tarafından çok iyi
yönetilen muhteşem bir kadro, CASABLANCA'nın başarısına muazzam katkıda bulundu. CASABLANCA, şarkısının da dedi O i
gibi, "zaman geçtikçe" daha da mükemmelleşiyor!
aving been jilted without explanation by /lsa in Paris on the eve ot the German occupation, disil/usioned Rick 8/aine
and his piano player Sam have come to Vichy-controlled Casablanca. Rick runs a nightclub, Cafe Americain, and
claims to be neutral in regard to escala/ing war. His only friends are his emp/oyees and Captain Renault, the ele ver,
corrupt and charming head of the Vichy po/ice. Casabianca is one ot the tew p/aces from which European retugees can escape
the Nazis, it they have visas to Lisbon. Rick agrees to hide two stolen visas tar a friend. Meanwhile Renault anda newly
arrived German Major teli him that Victor Laszlo, a famous freedam tighter, has come to Casabianca with his wite, and they
don 't want him to escape the city. When Laszlo and his wife enter the club, Rick is stunned to see that she is /lsa...

H

One ot the most cherished cult tavarites full ot filmdam 's most quotable lines, the film about "three Iiiiie people whose
problems don'! amount to a hill of beans in this crazy world', CASA8LANCA is a masterpiece of the Forties, a classic
entertainment, a huge hi! from the moment ot its release in 1942 when the film, director, and screenplay all won Oscars. A
philosophical trealise on moral responsibility versus emotional needs and compulsions, il contains almasi every element that
would appear on an audience cheeklist: action, adventure, bravery, danger, espionage, exotic locale, friendship, gunp/ay,
humor, intrigue, a /ove triangle, a mascu/ine hero, a mysterious heroine, patriotism, politics, romance, sentimentality, a theme
song, a time tactor, a venomous villain, and war. An extremely well written screenplay with these idealplot ingredients, plus a
sp/endid cas! very well direc/ed by Michael Curtiz contributed immensely to the success of CASA8LANCA, which only
improves ... 'as time goes by"!
62

B

arn in 1888 in 8udapest. His real
name is Mihaly Kertesz. He studied
at Royal Academy of Theafer and
Art in 8udapest. A stage actor from 1906, he
entered Hungarian films in 1912, at first as
actor and soan alter as director. Alter WW1,
he sought palilical refuge in Germany and
Austria, where he continued to direct films.
During the early 20s he alsa worked in
France, England and Scandinavia. In 1926
he was brought to Hollywood by Harry
Warner. For the next quarter ota century he
completed well over 100 films for Warner
8ros., many ot !hem raufine bul same
showing substantia/ lafeni and creative
energy. Although he worked in every film
genre imaginab/e - social drama, musical
comedy, Westerns, sea sagas,
swashbuckling romances, gangster and
prison melodramas, horror films, mystery
thrillers, ete. - CASA8LANCA, for which he
won an Oscar, remained his most enduring
masterpiece. He died in 1962.
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ORSON WELLES
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BORUSAN OTO'nun değerli katkı larıyla gerçekleştirilmiştir.
We should /ike to thank BORUSAN OTO for their contribution.
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ORSON WELLES
FiLMLERI / FILMOGRAPHY

6

Mayıs 191 5'te Kenosha, Wisconsin, ABD'de doOumlu. Sanatçı bir burjuva ailenin
harika çocuou olan Welles, ressam, yazar, aktör ve amatör sihirbaz olarak erken
gelişmiş bir yetenek gösterdi. Önce, üniversiteye devam etmektense çizim yapmak için
Irianda'ya gittiOinde, Dublin'de dünya çapında şöhreti olan Gate Theatre'da 16 yaşında bir aktör
olarak adını duyurdu. 19 yaşında kendi Shakespeare yorumunu yayınladı. 21 'inde. Negro
People's Theatre'ın (Zenci Halkın Tiyatrosu) yönetmeniydi ve yalnızca karaderili oyuncuların yer
aldıOı. yankı uyandıran bir "Macbeth" prodüksiyonu gerçekleştirdi. 22 yaşında, şimdi efsane
olan Mercury Theatre'ı kurdu. 23'ünde, H.G. Wells'in "Dünyalar Savaşı" nın cüretkarca bir hayal
gücü sergileyen prodüksiyonu ile radyo tarihine geçti. Binlerce aile gerçekçi radyo yayınını sahi
sanarak paniOe kapıldı ve saldıran Marslılardan kaçmak için evlerini terk etti ı Daha kendisi
Hollywood'a gelmeden önce, "sinema sanayiinde karışıklık yaratma"ya niyetli olduOu yolundaki
beyanatı oraya varmıştı bile. 26 yaşında, "Citizen Kane 1 Yurttaş Kane"i gerçekleştirerek bu
beyanatı hayata geçirdi, hatta daha fazlasını bile başardı. 1 939'da Hollywood'a geldiOinde,
sinemaya son derece kişisel ve bireysel bir ilk filmle girmeye kararlı biri olarak, hemen
sinemacılık sürecinin bütün yönlerinde kendini eOitmeye başladı. Herman J. Mankiewicz'in
"America" adlı bir öykü treimanına dayanan senaryonun, Welles'in de katkıda bulunup adını da
bizzat deOiştirdiOi üçüncü ve nihai taslaOı tam 1 56 sayfaydı (standart uzunluk 1 1 0 sayfa
civarındadır). Bu hoşgörüye ek olarak RKD stüdyosu ona, çok önemli son kurgusu da dahil
olmak üzere, "Yurttaş Kane" üzerinde tam bir kontrol hakkı tanıdı. Filmi n devrimci yenilikleri
hata dünyanın dört bir yanında incelendiOi halde, Welles bu filmle, senaryosu için, Markiewicz
ile paylaştıOı. tek bir Oscar alabildi. Welles'in üslubu, ta başından beri hiçbir şüpheye yer
bırakmaz şekilde kendine özgüydü; Ekspresyonisi aşırılık ve şiirsel saflıktan oluşuyordu.
Üslubunun esası hakkında, "Yurttaş Kane"in sihirli başlangıç sekansı bir fikir verebilir. Klasik
Hollywood sineması için çok farklı olan diOer biçimsel araçlara ek olarak, film in yenilikçi yapısı,
mali başarısızlıOıyla ticari çöküşüne katkıda bulundu. Hem de, Hearst'ün gazetelerinde çalışanlar
dışında bütün eleştirmenler film için olumlu yazılar yazdıOı. ve "Yurttaş Kane" New York Film
Eleştirmenleri'nden Yılın En Iyi Filmi ödülünü aldıOı halde. Welles'in bundan sonraki
yönetmenlik mesleOi hem parlak, hem de düzensiz oldu. "Yurttaş Kane"in başarısızlıOı
nedeniyle, bir sonraki filmi "The Magnificent Ambersons 1 Muhteşem Ambersonlar"da hayli
yakından denetlendi. Filmin gizlice gerçekleştirilen bir ön gösterimi feci sonuçlar verince,
stüdyo yönetmenin 140 küsur dakikalık versiyonunu berbat şekilde kesip biçerek 89 dakikaya
indirdi, bir de mutlu son ekledi. Film, hem eleştirel hem de ticari açıdan başarısız oldu ve
sonuçta Welles'in bütün ekibi RKO stüdyosundan kovuldu. Hollywood sanayii ile sallantılı
ilişkisi, ilerki yıllarda zaman zaman Welles'in acı hayal kırıklıkianna uOramasına ve nihayet
kendi kendini Avrupa'ya sürgün etmesine yol açtı. Orada, kendi projelerini finanse edebilmek
için başka yönetmenlerin filmlerinde oyunculuk yapmaya başladı. Welles'in Avrupa'daki riskli
girişimleri içinde, yapımı, aktörlük işleri arasında ve çoOu kez karmakarışık koşullar altında
yıllarca süren, ve Cannes'da Altın Palmiye'ye layık görülen "Othello"su (1951) baş yer tutar.
1 950'1i yılların sonunda "Touch of Evil / Bitmeyen Balayı"yı (1957) yönetmek için ABD'ye
döndü. Welles daha sonra da dört Shakespeare oyununun bir bileşimi olan "Chimes at
Midnight 1 Geceyarısı Çanları" nı (1 966) yapmasına yetecek mali desteOi elde etti. En iyi bilineni,
merak uyandıran bir 50'1er filmi olan "Don Quixote" olmak üzere, birkaç tane tamamlanmamış
yapımı da kaldı. Welles 1 970'te özel bir Oscar'la ödüllendirildi, ve 1 975'te de filmleriyle ömür
boyu kazandıOı başarı için, Amerikan Sinema Kurumu tarafından onurlandırıldı. Son yıllarında,
reklamtarla laik show'lara çıkması ve meşhur kişi rolünü azami noktasına kadar oynamasıyla
tanınmıştı. Ne yazıktır ki, bu daha sonraki kişiliOi. çoOu kez sinemaya yaptıOı katkıları gölgeledi.
Neredeyse elli yılı kapsayan benzersiz bir meslek yaşamının sonunda, 60 !ilmin yıldızı, 20
tanesinin yönetmeni ve 2 Akademi Ödülü'nün sahibi (sinema sanatına yaptıOı belirgin katkı için
kazandıOı özel Oscar da dahil) Orson Welles, ardında çalkantılı bir miras bırakarak 10 Ekim
1 985'te, Los Angeles'ta öldü.
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1 934 The Hearts of Age 1 Çağın Yürekleri (16 mm shorVkısa film)
1 938 Too Much Johnson 1 Aşırı Johnson (unedited-destroyed in 1 970 fire/
kurgulanmadı-1 970'de yangında yok oldu)
1 941 C itizen Kane 1 Yurttaş Kane
1 942 The Magnificent Ambersons 1 Muhteşem Ambersonlar
lt's All True 1 Hepsi Gerçek (not completed/tamamlanmadı)
1 943 Journey into Fear 1 Korku Yolculuğu (co-director/ortak yönetmen)
1 946 The Stranger 1 Yabancı
1 948 The Lady from Shanghai 1 Şangay'lı Kadın
Macbeth
1 952 Othello
1 955 Mr. Arkadin (Confidential Report) 1 Bay Arkadin (Gizli Rapor)
Don Quihote 1 Don Quixote 1 Don Kişot (not completed till 1975/
1 975'e kadar tamamlanmadı)
1 958 Touch of Evil 1 Bitmeyen Balayı
1 962 The T ri al 1 Dava
1 966 Chimes at Midnight (Falstaff) 1 Gece Yarısı Çanları (Falstaff)
1 968 The Immortal Story 1 Ölümsüz Öykü
1 970 The Deep 1 Derinlik
1 972 The Other S ide of the Wind 1 Rüzgarın Öteki Yüzü (uncompleted/yarıda kaldı)

B

om at 6 May 1915 in Kenosha, Wisconsin, USA Child prodigy of an artistic
bourgeois family, he demansira/ed precocious faleni as a painter, writer, actor and
amaleur magician. He first made his name as a 16-year-old actor at the world
lamed Gate Theatre in Oublin when he took himselila /re/and to sketch, in preference to
attending college. He published his own edition of Shakespeare at the age of 19. Al 21, he
was director ol the Negro Peop/e's Theatre, creafing a sensafianal all-black production of
"Macbeth". At 22, he founded the now legendary Mercury Theatre. At 23, he made radio
history with his boldly imaginative production of H.G. Wells' "War of the Worlds", which
actual/y panicked thousands of lamilies who took the reafistic broadcast for the real thing,
and seni !hem lleeing from !heir homes to escape from the affacking Martians' His arrival in
Hollywood was preceded by his announcement that he intended to "ereale disturbance in the
industry". This he did and more when he made "Citizen Kane", at age 26. When he arrived in
Hollywood in 1939, he immediately began to educafe himseli regarding all aspects al lilm
making process, determined to make his movie debut wifh a highly personal and individual
lirst leature. Based on a story idea by Herman J. Mankiewicz eniit/ed "America", the third
and fina/ dralf ol the script, !hen co-written and retit/ed by Welles, ran 156 pages long (a
standard /englh is about 1 10). In addilion to this indulgence the RKO studio alfawed him
complete control over "Citizen Kane", including the all-important fina/ cut. Although its
revolutionary advances are stili studied the world over, Welles himseli received only one
Oscar for the film, and that was shared with Mankiewicz for the screenplay Welles' styte was
unmistakably his own from the outset. tt was a mixture ol Expressianisi extravagance and
poetic purity. The keynote ol his styte is suggested by the truty magical opening sequence ol
"Cilizen Kane". The film's innovative structure, in addition to other formal devices so
dillereni from the classic Hollywood cinema, caniribu/ed to ils linancial lailure and
commercial downla/1, though critics other than those on Hearst's papers gave the film
posifive reviews and the film received the New York Film Critics Award for the Best Film ol
the Year. Welles' subsequent career as a director has been both biiiliant and erratic. Oue lo
the failure ol "Cit1zen Kane", he was supervised quite closely on his next film, "The
Magnilicent Ambersons ", and when a sneak preview ol the film proved disastrous, the studio
cu! the director's 140-minute-plus version to a badly mutilated 88 minutes, adding a happy
ending. The film was a critica/ and commercia/ lai/ure and as a resul! the enlire Welles' sfalt
was fired from the RKO lot. His rocky re/atianship with the Hollywood industry would, time
and again, end in biller disappointment for Welles, leading fina/Iy to his sell-imposed exile
in Europe. There he began the practice ol aciing in other directors · lilms in order to finance
his own projects. Welles' European ventures include his "Othelfo" (1951), shot over a period
ol years between aciing assignments, alien under chaotic circumstances. He returned to
America in the Iate 1950s to direct "Touch of Evi/" (1951). Welles /afer obtained enough
linancial backing to make "Chimes at Midnighf" (1966), a combination ol tour Shakespeare
p/ays. There were alsa a number ol uncompleted productions. the best known being an
intriguing 50s film ol "Don Quixote". Welles was awarded a special Oscar in 1970 and was
honoured by the American Film Institute for his lifetime ol achievement in lilms in 1975. In
his /asiyears, Welles has become known for his appearances on commercials and ta/k
shows, playing the role ol the celebrity to ifs maximum. lt is unlortunate that fh1:S /alter-day
persona alien overshadowed his contributions to cinema. Al the end ola unique career that
spanned almasi five decades, star of 60 lilms, director ol20 and winner ol2 Academy
Awards - including the special Oscar for his distinct contribution to the filmmaking art Orson Welles died at 10 Delaber 1985 in Los Angeles, leaving a turbuleni lagacy behind.
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YURTTAŞ KANE
C ITIZEN KAN E

Yönetmen/Director: Orson Welles Senaryo/Screenplay: Orson Welles & Herman J. Mankiewicz Görüntü Yön./Cinematography: Gregg Toland Kurgu/Ediling:
Robert Wise & Mark Robson Müzik/Musle: Bernard Herrmann Oyuncular/Cast: Orson Welles, Joseph Cotten, Dorothy Comingore, Everett Sloane, Ray Collins, Agnes
Moorehead, Paul Stewart Yapımcı/Producer: Orso n Welles Yapım/Produclion Co.: Mercury Productions 1 RKO Pictures Dünya Hakları/Export Agent: Anahold
C .V., 78 Ave. des Champs Elysees, 7000 Paris, FRANCE
1 940 / 35 m m . 1 Siyah-Beyaz (Black & White) / 1 1 9'

1

940 yılında New York'taki "lnquirer" ile daha başka gazetelerin de sahibi ve
dünyanın en zengin adamlarından biri olan Charles Foster Kane, son olarak
"Rosebud" der ve muazzam, harap olmuş malikanesi Xanadu'da can verir. Dergi
editörü Rawlston, Kane'in gerçek öyküsünü öQrenme arzusundadır. Muhabir
Thompson'dan Kane'in "Rosebud" ile ne kastettiQini öQrenmesini ister. Çünkü bu
sözcüQün Kane'in yaşamının anahtarı olabileceQini düşünür. Thompson, Kane'in şimdi
ölmüş olan vasisinin güncelerini okumaya başlar. Kane'in ikinci karısı, eski
arkadaşlarından ikisi, ve kahyası Raymond ile konuşur. Onlar sayesinde, Kane'in
yaşamının parçalı bilmecesinin parçaları bir araya gelmeye başlar ...
Şimdiye kadar çok söylendi ama bir kere daha söyleyelim: orson Welles'in YURTTAŞ
KANE'i, şimdiye kadar yapılan en büyük filmdir . Bu film, sonuncusu geçen Kasım'da
olmak üzere, 1 958'den bu yana yapılan uluslararası sinema eleştirmenleri anketlerinde
arka arkaya beş kez "Gelmiş Geçmiş En Iyi Film" seçildi. Teknik virtüözluk ve dramatik
yapı yönünden, sesli film döneminin en etkin çalışması olmasının yanısıra YURTTAŞ
KANE, belki de şimdiye kadar üzerinde en fazla tartışılan filmdir. Hakkında kitaplar
yazılmıştır, ve dengeli eleştiriler ve emek ürünü tahlillerle ilgilenenler, onlara
başvurabilirler. Ama özetlersek, YURTTAŞ KANE sinema dilini öQrenmek; bir öykü
aniatma aracı olduQu kadar, kişisel ve sanatsal ifadenin bir çıkış noktası olarak sinemanın
potansiyalini öQrenmek için, defalarca görülmesi gereken sinemalik bir referans
noktasıdır. YURTTAŞ KANE hakkında söylenebilecek hemen hemen her şey zaten
söylendiQine göre, temel soruyu sormak uygun görünüyor. Bu film ne hakkında? Film,
kötü bir şöhrete sahip basın kralı ve 20. yüzyılın üzerinde en çok konuşulmuş Amerikalısı
olan W. R. Hearst hakkında. Tıpkı gazetelerinin başka herkesi istismar ettiOi gibi, film de
Hearst'ü kullanıyor. Öyküsünün sansasyonel yanları uQruna, Hearst hakkındaki gerçeOi
kurban ediyor. YURTTAŞ KANE, aynı zamanda para ve güç, yaşianma ve zaman, aşk ve
evlilik, iş dünyası ve siyaset, ve insan arzularının beyhudeliOi hakkında. YURTTAŞ KANE,
Amerikan toplumunun güçlü bir yansıması ve Amerikan Rüyası'nın yıkıcı bir eleştirisi.
Orson Welles, YURTTAŞ KAN E' in, "kamuya mal olmuş bir adamın özel hayatının portresi"
olduQunu söylemişti, belki de bu özetterin en iyisi. Şimdi ise, Welles'in YURTTAŞ KANE
ile sinema mesleQinin doruQuna eriştiQini bildiQimiz için, filme belirli bir hüzünle dönüp
bakıyoruz. Welles, daha sonra başka şaheserler de yaptı ama, bu anıtsal ilk filmden sonra
meslek yaşamı boyunca hep ayaOı sürçtü; ve sonunda estetik anlayış ve zevkten yoksun
kişiler tarafından mahvedilen sanatçının simgesi haline geldi. Orson Welles'de, Charles
Foster Kane'in bir parçasını bulmak mümkün. Geride bırakılmış öfke nöbetleri ve
harabeler, göz alıcı projeler, doruktan düşüş. lnsan bu noktayı vurgulayarak, YURTTAŞ
KANE'in Welles'in kendi yaşamı için bir tür kehanet olduQunu söyleyemeye insanın dili
varmıyor ama, gözlemlenen paraleller de etkileyici.

1

n 1940, Charles Foster Kane, publisher of the New York "lnquirer" and numerous
other papers, and one of the richesi men in the world, utters his fina/ word,
"Rosebud", and dies on his massive, crumbling estate, Xanadu. Magazine editar
Rawlston wants to find out the real story of Kane. He asks raporter Thompson to find
out what Kane meant when he said "Rosebud" since he thinks it might be the key to
Kane's life. Thompson starts to read the diary of Kane's now defunct guardian. He
interviews Kane's second wife, two of his old friends and Kane's bul/er, Raymond.
Through them the jigsaw of Kane's life is pieced together. . .
lt has been said many times, bul fet it be said again: Orson Welles ' GITilEN KANE is the
greatest film ever made. Since 1958, this film has been voted the "Best Film of All
Time" in five consecutive international film critics polis, most recently last November.
In technical virtuosity and dramatic structure it is the most influential work of the sound
era. Furthermore GITilEN KANE is probably the most discussed film of all time. Books
have been written about it, and those who are interestad in balanced critiques and
tabored analyses should turn to them. To summarize, GITilEN KANE is a cinamatic
reterence point which should be seen over and over again to team the language of film,
to team its potential as a storytel/ing medium and as an outlet for personal and artistic
expression. Since almost everything there is to say about GITilEN KANE has a/ready
been said, it seems appropriate to ask the fundamental question: what is this film
about? lt is about WR. Hearst, the infamous press magnate and most controversial
American of the 20th century. The film exploits him in the way his papers have
exploited everyone else. lt sacrifices truth about Hearst for the sensafianal aspects of his
story. GITilEN KANE is alsa about money and power, aging and time, lo ve and
marriage, business and politics, and the futility of human aspirations. GITilEN KANE is
a mighty exposition of American society anda devastating critique of the American
Dream. Orson Welles has said that GITilEN KANE is a ''portrait of a public man's private
life", and that may be the best summary of all. We now look back on GITilEN KANE
with a certain sadness, knowing as we do that Welles had reached the pinnacle of his
cinamatic career with it. He made other masterpieces later, bul his career faltered after
this monumental debut until he became a symbol of the artisi ruined by philistines.
There is a quotient of Charles Foster Kane in Orson Welles, there are rages and there
are ruins !efi behind, grandiose schemes and a fal/ from glorious heights. One does not
want to stress this point and say that GITilEN KANE prophesied Welles' own life, bul
the paralle/s that exist are poignant.
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Yönetmen/Director: Orson Welles Senaryo/Screenplay: Orson Welles, based on "Othello" by William Shakespeare Görüntü Yön./Cinematography: Anchisi
Brizzi, G.R Aldo & George Fanto Kurgu/Editlng: John Shepridge, Jean Sacha, Renzo Lucidi & William Morton Müzik/Musle: Francesco Lavagnino & Alberto Barberis
Oyuncular/Cast: Orson Welles, Micheal Macliamm6ir, Suzanne C loutier, Robert Coote, Fay Compton, Michael Laurence Yapımcı/Producer: Orson Welles
Yapım/Productlon Co.: Mercury Productions 1 Caslle Hill Productions, 1 4 1 4 Avenue of the Americas, 1 5th floor, New York, NY 1 0019, USA; Phone: 21 2 888 0080;
Fax: 2 1 2 644 0956 Dünya Hakları/Export Agent: Film Four International, 60 Charlotte Street, London W1 P 2AX, ENGLAND; Phone: 71 -631 44 44; Fax: 71 -580 26 22
1 952-1992 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (Black & White) 1 91 '
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hakespeare'in trajedisi "Othello", si nemacılara hep çekici gelmiştir
Shakespeare'in en büyüleyici beyazperde uyarlamalarından biri olan Orson
Welles'in versiyonu, oyunu gerçekten sinemalik olarak yorumlama yolundaki
ilk çabaydı. Welles'in OTHELLO'su, atletine kadar soyunmuş Shakespeare' dir, özür
dilemeden ve özüre gerek duymadan. Shakespeare'in amaçladıkları tam olarak
gerçekleşmemişse bile, Welles gene de özgün eserin görkemini zedelemeden, onun
tutku ve trajedisini hissettirmeyi başarmıştı. Daha da önemlisi; film iki kıtada parça
parça çekildiği halde (bazen toplama ekiplerle, ve bazen başrol oyuncuları da
olmaksızın), şimdi beyazperdenin yüce başarılarından biri olarak görülebilir. Bu, nazik
muamele ya da açıklamalar gerektiren kütlü eski bir klasik değil; güzelliği ile ipnotize
eden ve küstahlığı ile insana kahkahalar attıran büyük, kavgacı, hırçın bir eğlencedir.
OTHELLO'nun zaferi; Welles'in, beklenmedik bir şekilde zaafa uğramış çekim
programı sonucunda kendisine empoze edilen üsluba hakim oluşundadır. Othello
rolünde Welles, Desdemona'da Suzanne Cloutier ve lago'da Michael Macliammoir'in
oynadıği OTHELLO, Mogador, Fas ve ltalya'da dört yıllık bir süre boyunca çekildi.
Welles filmi yönetip oyunu uyarladığı gibi, finansmanını da sağladı. Bu süre boyunca,
Welles parası olunca filmi çekti, para bitince de başkalarının filmlerinde oynamak için
yapımı durdurdu. Para koyanlar bir anlaşıp bir vazgeçerken, Welles ardı ardına
filmlerde oynayarak OTHELLO'yu su yüzünde tuttu. Filmin birbirini izleyen sekansları,
yılları bulan aralıklarla çekildi. Welles bir keresinde Andre Bazin'e; lago, Desdemona
ve Roderigo'yu tek bir kare için bile asla bir araya getiremediğini söylemişti Sonuç,
görünürde düzensiz, ama aslında çok esnek bir yapıya sahip: Cinsel saplantının,
hayret ve umutsuzluğun, dikiş yeri görünmeyen bir bütün içinde anılışıdır.

the/lo, Shakespeare's tragedy, has always appealed to film-makers. One
ot the most tascinating adaptations ot Shakespeare to screen, Orson
Welles' version was the tirst attempt to interpret the play in truly cinematic
terms. Welles' OTHELLO is Shekespeare stripped down to his skivvies, without
apology and with no apology needed. If Shakespeare 's intentions are not tu/Iy
realized, Welles nevertheless succeds to evoke the passian and tragedy ot the
original while leaving its majesty intact. More important: though it was shot in bits
and pieces on two canlinenis (sametimes with pickup crews and sametimes even
without its principal actors), the film may now be seen as one ot the screen 's
sublime achievements. This is no musty old cfassic in need ot genlle hand/ing and
explication lt's a great, scrappy, pugnacious entertainment that mezmerizes with its
beauty and makes one laugh out loud with its audacity The triumph ot OTHELL O is
Welles' mastery ota style imposed on him as a resu/1 ot the film 's unexpectedly
attenuated shooting schedule. Starring Welles as Othello, Suzanne Cloutier as
Desdemona and Micheal MacLiammoir as lago, OTHELLO was tilmed over a period
ot tour years in Mogador, Morocco and ltaly with Welles linaneing the film as well
as directing and adapting the play During this period, Welles shot when he had
money, then put the production on ho/d to act in sameone else 's picture As backers
signed on and ott. Welles kept OTHELLO atiaat by aciing in one movie atter another.
Consecutive sequences were tilmedyears apart. Welles once to/d Andre Bazin that
he was ne ver ab/e to gel lago, Desdemona and Roderigo together for a single shot.
Seemingiy ott-kilter, the resul! is, in tact. a verysupple structure; a single, seamless
recaileetion ot sexual obsession, astonishment and despair.

1 952'de, filmi tamamlamak için verilen dört yıllık bir mücadelenin ardından Welles,
Cannes Film Festivali'nin Kapanış Gecesi Galası'nda, OTHELLO'nun prömiyerini yaptı.
OTHELLO, Altın Palmiye'yi paylaşan iki filmden biri oldu ama, New York'ta kısıtlı bir
süre gösterimde kaldıktan sonra, yitik ruhlar diyarında ortadan kayboldu. Kayıp
şaheserin aranmasına 1 989'da başlandı ve sonunda özgün negatif, New Jersey'deki
bir depoda bulundu. Dijital müziği de içeren modern tekniklerden yararlanarak, film,
yönetmenin 91 dakikalık versiyonuyla eski haline getirildi. Restore edilen bu kopya,
geçen Cannes Festivali'nde büyük başarıyla gösterilerek, Welles'in en büyük üç
filminin triumvirası'nda, 'Yurttaş Kane" ve "Muhteşem Ambersonlar" arasındaki yerini
aldı. Şimdi dünyanın her tarafında yaygın şekilde gösterilen bu efsanevi 'kayıp"
klasiği ülkemizde ilk kez olarak sunmaktan büyük kıvanç duyuyoruz.

In 1952, atter a tour year struggle to complete it, Welles premiered OTHELLO at the
Closing Night Gala ot the Cannes Film Festival. lt was co-winner ot the Pa/me d'Or
bul atter a limited run in New York the film disappeared info limbo. The search for
the lost masterpiece began in 1989, and the original negative was eventual/y tound
in a warehouse in New Jersey Using modern techniques, including a digitised
soundtrack, the film has been restored to its 91 minute directors cut. This restored
print was screened to great acclaim at the last Cannes Festival and joins 'Citizen
Kane" and "The Magniticent Ambersons" in the triumvirate ot Welles' greatest ti/ms.
We are de/ighted to present, for the first time in our country, this legendary 'lost"
classic which is now being seen widely all araund the world.

IN MEMORIAM
RAINER WERNER
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BORUSAN HOLDING A.Ş.'nin değerli katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.
We should /ike to thank BORUSAN HOLDING A.Ş. for their contribution.
Bu toplu gösteri, Istanbul Alman Kültür Merkezi'nin himayelerinde, Rainer Werner Fassbinder Vakfı
ve Weltvertrieb im Filmverlag der Auloren'in deOerli işbirliOiyle gerçekleştirilmiştir.
Almanya BaşkonsolosluOu'na (Istanbul) yardımlarından dolayı teşekkür ederiz.
This retrospective has been possible with the valuable coaperation of the
Rainer Werner Fassbinder Foundation and Weltvertrieb im Filmverlag der Autoren,
under the auspices of the German Cu/tura/ Center in Istanbul.
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RAINER WERNER FASSRINDER

lmanya'nın Bavyera Eyaleti Bad Wörishofen kentinde 31 Mayıs 1 946'da
doğdu. Savaş sonrası Almanya'sının kaosu içinde büyürken,
çocukluğundan itibaren ai levi sorunları oldu. Işinden başını kaldıramayan
boşanmış annesi tarafından her gün sinemaya gönderildiği için, filmler, özellikle de
Douglas S irk'ün Amerikan melodramları onda bir sapiantı halini aldı. 1 965'te Batı
Berlin Sinema ve Televizyon Akademisi'ne başvurdu, fakat giriş sınavını
kazanamadı. Münih'teki Fridi-Leonhard Stüdyosu'nda oyunculuk eğitimi gördükten
sonra, bu okulda tanıştığı Hanna Schygulla ile birlikte, 1 967'de Münih Eylem
Tiyatrosu'na girdi. Ertesi yıl tiyatro polis tarafından kapatılınca, kendi topluluğu
Anti-Tiyatro'yu kurdu. Bunların ikisi de deneysel, yerleşmiş gelenekiere karşı çıkan
truplardı. 1 965-66'da kısa metraj filmlerle elini alıştırıp, ilk konulu uzun metraı
li Imini, 1 969'da kendi tiyatrosunun üyeleriyle gerçekleştirdi. Daha sonra ise, bir
yandan çok sayıda tiyatro ve TV prodüksiyonu gerçekleşti ri rken, yılda ortalama üç
ya da dört gibi şaşırtıcı bir sayıda film çekti. Almanya'nın her yanında tiyatro
çalışmaları yaptı, birkaç radyo oyununun prodüksiyonunu üstlendi ve hem k? ndi
filmleri, hem de başkalarının filmlerinde oynadı. 1 974 Cannes Fılm Festıvalı nde
"Angst essen See le au! 1 Korku Ruhu Kemirir" ile Eleştirmenler Ödülü'nü kazandı
_
1 978'de kendi tilmlerinin görüntü yönetmenliğini de yapmaya başladı. 1 982 Beri ın
Film Festivali'nde, "Die Sehnsucht der Veronika Voss 1 Veronika Voss'un Gizem i"
ile Altın Ayı aldı. 1 o Haziran 1 982'de, muhtemelen yükse� dozda uyku il acı ve
ko ka in alması nedeniyle, 36 yaşında öldü. 1 970'te aktris lngrid Caven ile kısa süre
evli kalmasına rağmen, birden fazla filminde eşcinselliğini ilan edip tartışmıştır.

A

Reiner Werner Fassbinder, Batı Almanya'daki ikinci kuşak alternatif sinemacılar
grubunun başı çeken üyesidir. lik kuşak grubu, 1 961 'de Oberhausen
Manifestosu'nu hazırlayarak, daha sonraları "Das neue Ki no 1 Yeni Alman Sineması"
adı verilen akımı başlatan Alexander Kluge ile diğerlerinden oluşuyordu. Gelecek
kuşaklar onu, aralarında Herzog, Wenders ve Schlöndorfl'un da bulunduğu kendi
kuşağının belki de en yetenekiisi olarak değerlendiremiyebilirler ama, içlerinde en
büyük heyecanı uyandıranın Fassbinder olduğu da kuşku götürmez. Son derece
verimli bir yönetmen/senarist olan Fassbinder, yılda üç ila dört film yapardı. Bu
durumda tilmlerinin kalite bakımından farklılık gösteriyor olması kaçınılmazdır.
Yapıtlarının büyük bir bölümü, tarafsız ve yabancılaştırıcı, ama gittikçe daha cafeallı
bir üslupla çektiği, korku yüklü umutsuzluk üzerine çalışmalardır. lik fılmlerının
çoğu Fasbbinder'in dağaçiama senaryolarından çekilmiştir ve çağdaş Batı Alman
toplumunun refah içindeki yüzeyinin altındaki, tedavi görmemiş hastalığa i lişkindir.
Son tilmlerinde ise, savaş sonrası dönemde Alman yaşantısının kapsamlı ve keskın
bir eleştirel panoramasını çizmiştir.

68

om on 31 May 1946, in Bad W6rishofen, Bavaria, Germany. Brought up
in the chaos of postwar Germany, he had family problems from an early
age. Sen/ to the cinema each day by a busy divorced mo/her, he became
obsessed with films, particularly the American me/odramas of Douglas Sirk. In
1965 he applied to West Berlin Film and Te/evision Academy, bul failed entrance
examination. Trained as an actor at Frid/-Leonhard Studio in Munich, he joined
the Munich Aciian Theafer in 1967 with Hanna Schygulla whom he me/ in the
aciing school. The fallawing year, when this theafer was efased by po/ice, he
formed his own company, the Anti- Theater. Both were experimental, iconoc/astic
troupes. He made his first feature film in 1969 wi/h members of his theafer group,
af/er same experimentation with shorts in 1965-66. Subsequen/ly he turned out
films at an amazing average ra/e of three or tour a year, in addilion to a large
number of stage and TV productions. He worked in theatre throughout Germany,
produced a number of radio plays and acted in own films and in others'. He won
the Critics' Prize at the 1974 Cannes Film Festival with ''Angst essen See/e auf".
In 1978 he began directing photography of his films. He received the Golden Bear
at 1982 Berlin Film Festival, for "Die Sehnsucht der Veronika Voss". He died,
probab/y of overdose of sleeping pills and cocaine, at the age of 36, in Munich,
1O June 1982. He was briefly married, in 1970, to actress lngrid Caven, bul in
more than one of his films he proclaimed and discussed his homosexuality

B

Rainer Werner Fassbinder was the /eading member of a group of second
generalion, alterna/ive filmmakers in West Germany, the first cansisiing of
Alexander Kluge and others who in 1962 draf/ed the Oberhausen Manifes/o,
initiating what has come to be cal/ed the "Das neue Kino 1New German Cinema".
Although in the eyes ofposteriIy he may not prove to have been the most gifled
of his generatian which alsa includes Herzog, Wenders, Sch/6ndorff among
others, Fassbinder undeniably made the biggest splash. An immensely prolific
director-writer, Fassbinder us�d to make three or tour films a year and inevitab/y
their quality varies. A good portion of his work are angst-ridden studies of
despair, tilmed in a detached and alienating though increasing/y lush sty!e. Many
of his early films were based on scenarios improvised by Fassbinder and
concerned the untreated malaise beneath the affluent surface of contemporary
West German society. He has bui!/ up a wide and incisively critica! panorama of
German life during the postwar period in his fatesi films.
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Uluslararası alanda tanınmaya başladığı zaman Fassbinder, "lik filmlerimin hemen
hemen yarısı, Amerikan sinemasındaki keşifleri m üzerinedir ... " diye ilan etmişti.
'Ötekiler ise Alman gerçeklerine yönelik soruşturmalardır. O vakitler, insanları kendi
gerçekleriyle karşı karşıya gelmek zorunda bırakırsam, buna bir tepki gösterirler,diye
düşünürdüm. Şimdi ise, ilk ihtiyaç duyulan şey, izleyiciyi tatmin etmektir, diye
düşünüyorum; siyasi yorumu sonra ele almak gerekiyor. Önce, baştan çıkarıcı,
güzel, aşk hakkında ya da her neyse, filmler yapmalısınız. Bir tür siyasi su nurnun ilk
aşaması bu .. ." Fassbinder, ölümüne kadar çetin, ciddi (gene de, bazen komik) bir
özü olan, şu ya da bu ölçüde şoke edici metodramlar yapmayı sürdürdi. 1 950'1i yıllar
Hollywood genişperde metodramının ustası Douglas Sirk'ün filmlerine olan
hayranlığının da açıkça ortaya koyduğu gibi, popüler bir biçim olarak metodramı
takdir ederdi. Şunları yazmıştı: 'Melodramı 'gerçeklikten uzak" bulmuyorum; herkes,
çevresinde olup bitenleri dramatize etme arzusu duyar ... Herkesin, kendi kendini
sorgulamaktan vazgeçmek için üstünden atmaya çalıştığı bir yığın küçük endişesi
vardır; metodram bunlarla zorlu biçimde çakışır ... Gerçekçiliği, filmlerde çoğu kez
yapıldığı şekilde yaratmak istemiyorum. Yeni bir gerçekçilik yaratan şey, film ile
bilinçaltı arasındaki çarpışmadır. Filmlerim doğruysa eğer, kafalarda, toplumsal
gerçeği değiştiren bir gerçekçilik oluşur."

As he achieved international recognition, Fassbinder announced: "About half the
early films were "about" my discoveries in the American cinema... The others were
investigations in/o German actualities. 1 thought /hen that ifyou brought up peop/e
up against /heir own reality, they'd react against it. 1 now think that the primary
need is to satisfy the audience, and /hen to dea! with political comment. First, you
have to make films that are seductive, beautiful, about love or whatever... That's
the pre/iminary stage in a kind of politica/ presentation". Un/il his dea/h
Fassbinder continued to make sornewhat outrageous melodramas with a hard,
serious (though alsa sametimes comic) core. He had a high regard for melodrama
as a popu/ar form, as evidenced by his admiration for the films of Douglas Sirk,
the Hollywood master of the widescreen melodrama in the Fifties. He has written:
"/ don'/ find melodrama "unrealistic"; everyone has the desire to dramatize the
things that go on araund him... everyone has a mass of smail anxieties that he
tries to gel araund in order to avoid questioning himse!f,' me/odrama comes up
hard against /hem... 1 don'/ want to ereale realism the way it's usually done in
films. 1/'s a collision between film and the subconscious that creates a new
realism. If my films are right, /hen a new realism comes about in the head, which
changes the social reality".

Fassbinder'in en iyi filmleri, yalın bir dekorta altı çizilen sıkıştırılmış ve dolaysız bir
anlatırnın damgasını taşır. Yüzleri maskeden farksız, diyalogları da monoton
karakterleri ile izleyici arasında çoğu kez bir mesafe vardır ama, müşkül durumları
içinde hem dokunaklı, hem de eğlendirici olabilirler. Herzog ve Wenders gibi,
Fassbinder'in yapıtıarı da (aralarında tema, üslup ve nitelik açısından büyük
farklılıklar olduğu halde), geçerli herhangi bir eğitime bağlı olmayan son derece
kişisel ve tanınabilir bir tarz sergiler. Onun sineması mücadeleyi kaybelrnek üzere
olanın, sömürülenin, baskı altındakinin sinemasıdır. Ayrıca, renk, ışıktandırma ve
dekorun anlamlı kullanımına yaslanan büyük bir biçimsel güzelliğe sahip bir sinema.

Fassbinder's best films are marked by compressian and directness, underlined by
a sparse decor. The characters are often distanced from the audience by !heir
mask-Iike faces and the monotane of /heir dialogue, and yel in /heirp!ight they
can be bo/h maving and amusing. Like Herzog and Wenders, Fassbinder
demansira/ed in his work - despite great differences of theme, style and quality - a
highly personal and unmistakenable approach, independent of any prevailing
trend. His was a cinema of the underdog, the exploited, and the oppressed. lt was
alsa a cinema of great formal beauty grounded in the expressive use of co/or,
lighting, and decor.

FiLMLERI 1 FILMOGRAPHY

1 965 Der Stadtstreicher 1 Sokak Serserisi (short/kısa film)
1 966 Das kleine Chaos 1 Küçük Kaos (short/kısa film)
1 969 Liebe ist kalter als der Tod 1 Aşk Ölümden Soğuktur
Katzelmacher 1 Başbelası Göçmen
Gölter der Pest 1 Veba Tanrıları
Warum lauft der Herr R. amok? 1 Bay R. Neden Çıldırdı?
1 970 Rio das Mortes (TV)
Des Kalleehaus 1 Kahvehane (video)
Whity
Die Niklashauser Fahrt 1 Niklashausen Yolculuğu
Der Amerikanische Soldal 1 Amerikan Askeri
Warnung vor einer Heiligen Nutte 1 Kutsal Fahişeden Sakın
Pionere in lngolstadt 1 lngolstadt'taki Öncüler
1 971 Der Handler der vi er Jahreszeiten 1 Seyyar Satıcı
1 972 Die billeren Tranen der Petra von Kanl i Petra von Kani'ın Acı Gözyaşları
Wildwechsel 1 Vahşi Oyun
Acht Stunden sind kein Tag 1 Sekiz Saat Bir Gün Etmez (TV serial/dizisi)
Bremer Freiheit 1 Bremen'e Özgürlük (video)
1 973 Well am Draht 1 Tel in üstündeki Yaşam (TV)
Nora Helmer (video)
Angst essen Seele auf 1 Korku Ruhu Kemirir
Martha (TV)

1 974 Fontane Elli Briest
1 975 Faustrecht der Freiheit 1 Özgürlüğün Zorbalık Hakkı
Mutter Küsters Fahrt zum Himmel 1 Küster Ana'nın Cennet Yolculuğu
Angst von der Angst 1 Korku Korkusu
lch will doch nur, dass ihr mi ch liebt 1 Tek istediğim Beni Sevmen iz (TV)
Satansbraten 1 Şeytan Mayası
1 976 Chinesisches Roulette 1 Çin Ruleti
Bolwieser 1 Istasyon Şefinin Karısı
1 977 Frauen in New York / New York'ta Kadınlar
Despair-Eine Reise ins Licht 1 Ümitsizlik
Deutschland im Herbst 1 Güzde Almanya (co-director/ortak yönetmen)
1 978 Die Ehe der Maria Braun 1 Maria Braun'un Evlifiği
In einem Jahr mit dreizehn Manden 1 Onüç Aylı Bir Yılda
Die Dritte Generatian 1 Üçüncü Kuşak
1 979 Berlin Alexanderplatz (TV serial/dizisi)
1 980 Lili Marleen
1 981 Lola
Theater in Transe 1 Kendinden Geçen Tiyatro (TV documentary/belgeseli)
Die Sehnsucht der Veronika Voss 1 Veronika Voss'un Gizem i
1 982 Querelle
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KUTSAL FAHiŞEDEN SAKIN

WAR N U N G VO R E I N E R H E I L I G E N N UTTE
WARN I NG FOR A HOLY WHORE

Yönatman/Diractor: Rainer Werner Fassbinder Sanaryo/Scraanplay: Rainer Werner Fassbinder Görüntü Yön./Cinamatography: Michael Ballhaus Kurgu/Edltor:
Rainer Werner Fassbinder Oyuncular/Cast: Lou Castel, Eddie Constantine, Hanna Schygul la, Marquard Bohm, Hannes Fuchs, Margarethe von Trotta, U Ili Lommel, Rainer
Werner Fassbinder Yapımcı/Producar: Rainer Werner Fassbinder Yapım/Production Co.: Tango Film, München (RWF-Foundation: Postfach 127510, 1000 Berlin 12;
Phone: (089) 418 68-0; Fax (089) 418 69-439) Dünya Hakları/Export Agant: Weltvertrieb im Filmverlag der Autoren, Rambergstrasse 5, 8000 Munich 40, GERMANY;
Phone: 89 38 17 00 30; Fax 89 38 1 7 00 20
1971 / 35 mm. 1 Renkli-Colar / 103'
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spanya sahilinde lüks bir otelde, teknik kadro ile oyuncular film in fevri
yönetmeninin gelmesini beklemektedirler; tıpkı onları hayata geçirecek
kukiacının gelmesini bekleyen kuklalar gibi. Ağarmış, parlak bir fonun önünde,
sanki şimdiden bir filmdeymiş gibi, hareket eden kasvetli bir topluluktan başka bir
şey değillerdir aslında. Aktörce asabiyetleri, onların, efendilerini bekleyen
vampirler olduğunu ele verir: tüketilmiş tutkular ve marazi hassasiyetle dolu,
acınacak bir çöp tenekesi. Yönetmen gelir; onların dünyalarını yok etmeyi ya da
biçimlendirmeyi seçmek onun elindedir. Ancak tam bir karışıklık hakimdir.
Anlaşılan yapımcının parası yoktur, yıldız da kendi rolünün fazlasıyla şiddet dolu
olduğundan yakınır. Husumet, olağanüstü ve hesapla olmayan ama teatral bir
kendi kendini yok etme sürecine dönüşünceye kadar, herkes aylak aylak oturur.
Kendilerini eğlendirmeye çalışırlar; olanaksız özgürlük düşleri ve umarsız ilişkiler
söz konusudur. Ve, pek te fark edilmeksizin, onların isterik dramları ve tutkulu
ki işelerinden bir şey çıkmıştır ortaya, asla tam anlamıyla ele geçiremedikleri bir
şey: zihin karışıklıklarının, günahlarının ve dualarının nedeni: Film, onları önce
bağrına çeken, sonra kendini onlardan koparan film, bir "kutsal fahişe" ...
Fassbinder'in bu yapmacıki ı kollektif sinemacılık parodisini, Fellini'nin ünlü "Sekiz
Buçuk" film inin, Godard-Warhol ikilisinin elinden çıkma bir yeniden yapımına
benzetrnek mümkündür. Ama KUTSAL FAHIŞEDEN SAKIN enerjik dekadansı,
kendine olan kayıtsız güveni, doğal eşcinselliği, yapmacık isterisi, ipnotik
sükuneti, sanat galerisi cilası, cırtlak renkleri, ve hepsinden de önemlisi, teker
teker hepsi birinci sınıf olan kadrosuyla kendi ayakları üzerinde durmayı bilir.
lspanyol otelinin çarpık ilişkilerle dolu, dışarıya kapalı dünyası, Fassbinder'in
genelde sinemacılık ve özelde de (o döneme kadarki) filmleri üzerine yorumunu
oluşturur: "Sinema bir oyun ve yapay duygu dünyasıdır, aynı kutsal bir fahişe."
Yönetmen'e kulak verelim: "Film, bir setteki çalışmalar üzerinedir; ama asıl konu
bir grubun nasıl çalıştığı, lider rolünün nasıl ortaya çıktığı ve nasıl
sömürüldüğüdür. Ve böyle bir konu da, tarafsızca bakıldığında, çok önemlidir ...
Yönetmenimin geçirdiği olumlu değişim, grubun bir ekip olmadığını anlaması ve
kollektif bir çalışma gerçekleştirme sevdasından vazgeçmesidiL "Whity" adlı filmi
grup halinde çekerken hiçbir şey yolunda gitmedi; ve birden hepimiz anladık ki
kendi kendimize koyduğumuz amacı gerçekleştiremedik. Işte, KUTSAL
FAHIŞEDEN SAKIN aslında "Whity"nin çekimiyle ilgilidir."
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n a luxury hotel on the coast of Spain, a crew and cas! await the arrival of the
film 's temperamental director - /ike puppets awaiting the puppetmaster to
bring them to life. They are nothing bul a morbid company maving in front of
a bleached, shiny background, already as if in a film Their stagey nervousness
betrays !hem as vampires waiting for !heir master... a pitiful Irash-can of used-up
passions and sickly sensitivity, The director arrives and has the choice of either
destroying !heir world or forming it. The contusion, however, is complete. lt seems
the producer has no money and the star complains that his part is foo violenf.
Everyone sits araund idly until animosity grows info an extraordinary, unordered
bul theatrical process of self-destruction There are attempts at amusement,
impossible dreams of freedom, desperale contacts. And without really having oeen
noticed something has resulted out of the hysterical drama and passianale cliches,
something they could never quite gel a ho/d of.' the reason for their confusion,
!heir sins and prayers: the movie, aliraciing them to its bosom then detaching
itself from !hem, the movie: a "holy whore"...
Fassbinder's se/f-parody ofposturing group filmmaking may be compared to a
Godard-Warhol remake of Fellini's famous "Olla e Mezzo ". Bul WARNUNG VOR
EINER HEILIGEN NUTTE stands on its own for its energetic decadence, its casual
canfidence in itself, its matter-of-taci homosexuality , its mannered hysteria, its
hypnotic placidity, its art-gallery gloss, its hard-edge co/or, and, above all, a
throughIy tirst-ra/e cas!. The incestuous, sealed world of this Spanish hotel is
Fassbinder's comment on film-making in general and his fi/ms (up to !hen) in
particular: "the cinema is a world of artifice and artifical emotion, a holy whore".
Lef's hear the director. "This film dea/s with work on the set, bul the real subject is
ho w a group works and ho w the role of the teader arises and is exploited. And this
subject is, seen objective/y, very important... The positive development which my
director undergoes is that he comes to realize that the group is not a group, and
he gives up the dream of the collective. . When we were filming "Whity"
everything went wrong, and il suddenly became clear to everyone that we had
never fulfilled the goal which we had actually set for ourselves. And WARNUNG
VOR EINER HE/LIGEN NUTTE, in taci, dea/s with the film-work for "Whity" •

SEYYAR SATlCI
..

D E R HAN D L E R D E R V I E R JAH R ESZE ITEN

THE MERCHANT OF FOUR SEASONS

Yönetmen/Director: Rainer Werner Fassbinder SenaryoJScreenplay: Rainer Werner Fassbinder Görüntü Yön./Cinematography: Dietrich Lohmann Kurgu/Edltlng:
Thea Eymesz Müzik/Musle: Rocca Granata & Rainer Werner Fassbinder Oyuncular/Cast: Hanna Schygulla, Hans Hirschmüller, lrm Herman n, Klaus Löwitsch, Kurt Raab
Yapımcı/Producer: Rainer Werner Fassbinder Yapım/Productlon Co.: Tango Film, München (RWF-Foundation: Postfach 1 27510, 1000 Berlin 12; Phone (089) 418 68-0;
Fax (089) 418 69-439) Dünya Hakları/Export Agent: Weltvertrieb im Filmverlag der Autoren, Rambergstrasse 5, 8000 Munich 40, GERMANY; Phone: 89 38 17 00 30;
Fax 89 38 17 00 20
1971 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 88'

ans'ın hayatta başarısız olması temelde beş kadının davranışlarından
kaynaklan mıştır. Bunlardan birincisi, daha fazla seveceği çıraklık
mesleğine atılmasını engelleyerek, okula devam etmesi için onu zorlayan
annesidir. Bunun sonucunda, o da Yabancılar Lejyonu'na katılmıştır. Sonra evine
döner ve sıradan yaşamının başkalarının elinde dağılıp gitmesine tanıklık eder.
Polis memuru olur ama genç güzel bir fahişe, bürosunda onu baştan çıkardığı için
işini kaybeder. Sokaklarda bir elarabasıyla meyve satarak kendine bir iş kurar. Bu
kez de gerçekten sevdiği tek kadın, sosyal statüsü yüzünden onunla evlenmeyi
reddeder. Aşksız bir evliliğe giriştiğinde, karısı ondan duyduğu tatminsizliği
hissettirir. Bu kadının tek isteği de kocasının küçük işine enerji harcamas ıdır. Onun
iyi, nazik ve özgür yanlarını gözardı eder, bastırır. Sonuncu kadın ise, onun hep
yanında kalan ve onu gerçekten seven kızkardeşidir. Ama o bile, Hans'ın yaşamının
dönüm noktasında yardıma duyduğu gereksinimi anlamaktan acizdir. ..

H

ans' failure in life is mainly due to the behaviour of five women The first
one is his mather who forces him to continue school instead of serving
an apprenticeship which he wou/d have liked much better. As a resu/1 he
joins the Foreign Legion. He !hen returns home to watch his unexceptional life
disintegrate in the hands of others. He becomes a poticeman and loses his job
because a young nice prostitute seduces him in his office. The only woman he
really loves !hen refuses to marry him because of his social status: he had started
a business peddling fruit off a cari in the backyards. When he eniers a love/ess
marriage, his wife makes him feel her dissalisfaction with him She just wants him
to be the driving motor of his liflle business. She ignores and suppresses what is
good, genlle and free in him. Fina/Iy !here is his sister, the only one who sticks to
him and loves him. Bul even she is incapable of unders/anding his need for help
at the critica/ moment of his life. . .

Alman izleyicilerin pek sevdiği SEYYAR SATlCI, kadınların mahvettiği bir adamın
öyküsüdür. Eliili yıllarda geçen film, bir manavın ekonomik bakımdan güçlenirken
kişisel çöküşünü, zaman zaman metodram şimşekleriyle aydınlanan dingin bir
tarzda sergiler. Fassbinder'in ilk filmlerini üst up yönünden en belirgin biçimde
etkilemiş kişi Godard'dı, ama genç yönetmen bu film le kendine özgü bir üst up
geliştirmeye başladı. Ancak, dramatik etkiden, sahte kahramanlıktan ve aşırı
duygusallıktan arınmış, hemen hemen daima cafcaflı renklerle görüntütenmiş
melodram, yapıtlarının değişmez bir öğesi olarak kaldı. Fassbinder filmi hakkında,
"Bu film, Douglas Sirk'in metodramiarına yoğun ilgi duyduğum bir dönemin
ardından geldi. Ondan esinlendiğim ve izleyicilerin çok hoşlanacağına ve
ilgileneceğine inandığım birkaç öğeyi filmime kattım" demişti. Yönetmenin
eğilimleri ve sanatsal gücü bu filmin hayati ayrıntılarında özellikle belirgindir
Hans'ın mahvolmasının nedeni, anonim ya da soyut bir toplum değil, somut bir
şekilde çizilmiş yakın çevresidir. Fassbinder SEYYAR SATICI'yı 180.000 markı bile
bulmayan bir bütçeyle onbir çekim gününde kotarmıştı. Yönetmen burada
aşikarlıktan ve görünürde önemsiz duygulardan hiç korkmadan, çok basit bir öykü
anlatır. Filmin ölümcül bir kedere kapılmış kahramanı, bir barda bile bile ölene dek
içecek ve sözde dostlarının hiçbiri ona engel olmıyacaklardır. Fassbinder'in kendi
ölümüne korku verici derecede paralellik gösteren bir ölümdür bu.

DER HANDLER DER V/ER JAHRESZEITEN, which has been extremely popu/ar with
German audiences, is the story of a man destroyed by women Set in the Fifties, it
chronicles the economic rise and personal decline of a greengrocer in a sober
style illuminated from time to time wilh flashes of bravura melodrama. The most
obvious stylistic influence on Fassbinder's early films was Godard, bul with this
film the young director began to devetop a style of his own. The melodrama,
however - stripped bare of theatrics, mock-heroics, and sentimentalily, bul nearly
always photographed in garish co/or - has remained a constant in his work. "This
film came about following a period in which 1 was very intensively occupied with
Douglas Sirk's melodramas. and 1 inserted a fe w elements, which 1 had
understood from him and which 1 was sure the audiences would /ike and find
interesting, info the film", has said Fassbinder. The directors inclinations and his
artistic strength became particularly apparent in this film's vital detai/. lt is the
immediale and concretely depicted environment - and not some anonymous or
abstract society - that is the cause of Hans' destruction Fassbinder tilmed DER
HANDLER DER V/ER JAHRESZEITEN in just eleven shooting days with a budget
just short of 180.000 DM The director here tel/s a very sirnp/e story without any
fears about its obviousness and apparently trivia/ fee/ings. His protagonist who
grows termina/Iy depressed deliberately drinks himself to death in a bar, and none
of his so-cal/ed friends prevent him doing so - an end that was alarmingiy
paralle/ed in Fassbinder's own death

H
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PETRA VON KANJ.IN ACI GOlYAŞLARI

D I E B ITTE R E N TRAN E N D E R PETRA VO N KANT

THE BınER TEARS o F PETRA VoN KANT

Yönetmen/Director: Rainer Werner Fassbinder Sanaryotscraanplay: Rainer Werner Fassbinder from his play Görüntü Yön./Cinamatography: Michael Ballhaus
Kurgu/Edltlng: Thea Eymesz Müzlk/Music: The Platters, Verdi Oyuncular/Cast: Margit Carstensen, Hanna Schygulla, Eva Mattes, lrm Hermann, Kathrin Schaake, Gisela
Fackelday Yapımcı/Producar: Rainer Werner Fassbinder Yapım/Productıon Co.: Tango Film, München (RWF-Foundation: Postfach .127510 1000 Berlin 1 2; Phone: (089)
418 68-0; Fax: (089) 418 69-439) Dünya Hakları/Export Agant: Weltvertrieb im Filmverlag der Autoren, Rambergstrasse 5, 8000 Munich 40, GERMANY; Phone: 89 38 17
00 30; Fax: 89 38 1 7 00 20
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arif ve 30 yaşını henüz geçmiş Petra von Kanı, Bremen'in önde gelen
moda tasarımcılarındandır. Petra, küçük kızı ile dul kalmış ve sonra da,
onun başarısını kıskanan ikinci kocasından çok zulüm görmüştür. Şimdi,
böylesi ilişkilerde özgürlük ve dürüstlük üzerinde ısrarla durmasına rağmen, sadık
yardımcısı Marlene ile sado-mazohistçe bir beraberliği sürdürmektedir. Bu ikili,
Petra'nın kendisininki hariç bütün dünyalara karşı kapali yaşadığı, ve suskun
Marlene'in ona köle gibi hizmet ettiği şık bir tavanarasını paylaşırlar. Derken, alt
sınıftan Karin adli tatlı bir kız, Petra'ya müstakbel bir model olarak tanıştırılır ve
rakip bir lezbiyen gerginfiğe yol açar. Petra, şiddetli bir sahip çıkma duygusuyla,
modeline tutulur. Bu lezbiyen cinsellik balesinde roller değişmiştir artık: zorba
kurban olmuş, aşkın nesnesi de hakimiyeti ele almıştır. Iki kadın arasındaki uzun
ve yoğun ilişkide, Karin durmadan Petra von Kant'a ihanet eder. Sonunda kız,
erkeklerin dünyasına dönünce, Petra intihara yakın bir umutsuzluğa kapılır ve
karmaşık bir tecrübe kazanmasını sağlayan bir sinir krizi geçirir. Iyileştiği zaman
kendini yapayalnız bulur. Marlene de gitmiştir ...

Z

etra von Kani, e/egant and in her (!;Jr/y 30's, is an important fashion
designer in Bremen Atter being !efi a widow with a little daughter, Petra
endured much brutality from her second husband, jealous ot her success.
Now, despite her protesting a desire for freedam and honesty in such relations,
she seems to be on sado-masochistic terms with her faithful assistant, Marlene.
They share a fancy attic where Petra lives insulated against all worlds except her
own, slavishly attended by the sileni Marlene. When a sweet lawer-class gir!
named Karin is introduced to Petra as a would-be model, she sets up a riva/
lesbian tension. As Petra develops a fiercely possessive crush on her model, the
ro/es are reversed in this /esbian sex-bal/et: as the tyrant becomes the victim, the
object of love takes control. During a long and intense relalionship between the
two women, Karin constantly betrays Petra von Kani. When she fina/Iy returns to
the world of men, Petra finds herself in a state of near-suicidal desperation and
lives through a nervous breakdown leaving her with a complex experience. When
Petra recovers, she finds herself completely al one. Marlene too has gone...

Dışarıya sımsıkı kapalı sado-mazohist bir tutku dünyasındaki bir aşk bunalımını
yansıtan PETRA VON KANT'IN ACI GÖZYAŞLARI, tüm insan ilişkilerinin altında
yatan hakimiyet kurma ve boyun eğme eğilimlerini vurgular. Insanların, kadınların
olduğu kadar erkeklerin de, etkileşimleri hakkında çok şey anlatır. Fassbinder,
katıksız bir kötümserlikle, daima başkalarınınkinden daha eşit haklara sahip
insanların varolacağını varsayar ve film de bu varsayımı parlak bir şekilde ortaya
koyar. Fassbinder filmde, sevmen in yiyip yutma anlamına geldiği o daha büyük
dünyaya çok benzeyen bir dünya yansıtır. Ama burada, "tevazu" ve "disiplin" gibi
kelimeler cinsel bir anlam kazanı rken, kadınların hışımla sunduğu moda,
hemcinslerinin ilgisini çekmeye yarayan bir fetiş olarak ortaya konmuştur.
Fassbinder'in bir oyununun sinemaya harfi harfine aklarımı olan PETRA VON
KANT'IN ACI GÖZYAŞLARI, Fassbinder'in çoğu filminden daha aşikar biçimde
teatraldir. Beş bölüme ayrılmış ve tümüyle dışa kapali bir aparıman dairesi
yatakodası setinde çekilmiş film, kadınlar, onların mazohizmi ve bağımsız olma
şansları üzerine çok şematik bir denemed ir. Soğukça aniatılmasına rağmen, özen li
üslupçuluk, Fassbinder'in bir duygusal tavrı n parodisi ile ona olan inançlı bağlilik
arasındaki dengeyi bir kez daha başarıyla kurmasını sağlamıştır.

Depicling a erisis of lo ve in a hermetically isolated world of sadomasochistic
passion, DIE 8/TTEREN TRANEN DER PETRA VON KANT sketches the currents of
daminance and submission that lie beneath the surface of any human relationship
lt says a good dea! about the way people - men as well as women - interact.
Fassbinder assumes, with thorough pessimism, that !here are a/ways people who
wi/1 have rights that are more equa/ than others and the film makes that
assumption brilliantly. We are in a world very much !ike the larger one, suggests
Fassbinder, where to love is to devour. Here, though, words such as "humility"
and "discipline" acquire sexual meanings, white fashion, as flouncingly posed by
the women, is evidenced as a telish for the aliraciian of others of the same sex. A
very literal cinematic transposition ota play by Fassbinder, DIE 8/TTEREN
TRANEN DER PETRA VON KANT is more obviously theatrical than most
Fassbinder's films. Divided into five acts, and shot enlirely in a confined
apar/ment-bedroom set, it amounts to a highly schematic essay on women, !heir
masochism and !heir chances of independence. lt is coldly deseribed, bul once
again caretut stylisation enab/es Fassbinder to succesfully balance between
parody of an emotional stance and intense commitment to it.
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Yönatman/Director: Rainer Werner Fassbinder Sanaryo/Scraanplay: Rainer Werner Fassbinder Görüntü Yiln./Cinamatography: Jürgen Jürges Kurgu/Edltlng: Thea
Eymesz Müzik/Musle: Rainer Werner Fassbinder Oyuncular/Cası: Brigitte Mira, El Hedi Ben Salem, Barbara Valentin, lrm Herman n, Peter Gauhe, Karl Scheydt, Rainer
Werner Fassbinder Yapımcı/Producar: Rainer Werner Fassbinder Yapım/Produclion Co.: Tango Film, München (RWF-Foundation: Postfach 1 27510, 1000 Berlin 12;
Phone: (089) 418 68-0; Fax: (089) 418 69-439) Dünya Hakları/Export Aganl: Weltvertrieb im Filmverlag der Autoren, Rambergstrasse 5, 8000 Munich 40, GERMANY;
Phone: 89 38 17 00 30; Fax: 89 38 17 00 20
1973 / 35 mm, 1 Renkli-Color / 93'
ünih'te yaşayan 60 yaşındak( iyi huylu temizlikçi Emmi, göçmen işçilerle
fahişelerin gediklisi olduOu bir barda, genç bir Faslı "gastarbeiter" olan
Ali ile tanışıL Onu evine davet eder, geceyi birlikte geçiri ri eL Faslı
göçmenlere karşı Almanların düşmanlıOına alışkın Ali, bu dost caniısı temizlikçiye
gittikçe daha fazla baOianır; sonunda da evlenirleL Bu evlilik Emmi"nin üç yetişkin
oOiu, yerel esnaf ve temizlikçi arkadaşlarının nefretine yol açar, onu afaroz ederler,
Emmi ile Ali, çevrelerindeki baskıdan kurtulmak için yurt dışında tatile çıkarlar,
Döndüklerinde durum deOişmiştiL Emmi'nin ister bebek bakıcısı, ister iyi bir müşteri
olarak, yokluOu hissedilmiştir ve Ali ile birliktelikleri riyakar bir toplumsal kabul
bulur artık, Ama Emmi, egzotik, kendisinden çok daha genç kocasını arkadaşlarına
göstermeden duramayınca, erkek gururu ineinen Ali onu terkeder,,

M

1974 yılında Cannes'da Eleştirmenler Ödülü'nü alan, Fassbinder'in uluslararası
alanda başarı kazanan ilk filmi olan KORKU RUHU KEMIRIR, belki de onun nam lı
melodram döneminin zirvesini oluşturur. Umulmadık bir aşkın öyküsü olan film,
Fassbinder'in çoOu kez soruşturduOu bir temayı vurgular: Almanya'da savaş sonrası
kent toplumlarının nasır tutmuş duyguları ve riyakarııoı. Yönetmen, orta sınıf toplum
ve onun deOerleri üzerine en huysuz yorumlarını da, Emmi ile Ali tatilden döndükten
sonra yapar: Emmi'nin bir Arap aşık almadaki toplumsal düşüncesizliOi. onun
ücretsiz hizmetinin deOeriyle karşılaştırılınca, gözardı edilebil iL Ama Fassbinder'in
Alman orta sınıfının pekişmiş ırkçı i önyargılarını resmetmesi ne kadar öldürücü
olursa olsun, onları hiçbir zaman tiz sesle kınamamış, ya da kurbanıara karşı
tiksindirici ölçüde bir merhamet duymamıştır. Kamera, olguların bu soOukkanlı,
neredeyse resmi sunumunu destekleyerek, yönetmenin izleyiciyi, karakterlerin içinde
bulunduOu zor duruma dahil etmesine yardımcı oluL Ama aynı zamanda onun,
içinde yaşadıOı. duygularla aşkın sürekli istismar edildiOi çok soOuk ve bayaOı
dünyanın sürekli bilincinde olmasını da saOiar. Fassbinder'e bu film için, çok takdir
ettiOi bir sinemacı olan Douglas Sirk'ün yönettiOi Hollywood melodramı "All That
Heaven Allows" esin kaynaOı olmuştu. KORKU RUHU KEMIRIR ile, Fassbinder'in ilk
yapıtıarından biri olan, ve Almanca adı Bavyera argosunda, doOaüstü bir cinsel
iktidara sahip olduCundan şüphelenildiOi için bir bela sayılan göçmen işçi anlamına
gelen "Katzelmacher" arasında daha da yakın bir temalik baO vardır. Faşist ve ırkçı
önyargıların kökleri cinsel kıskançlıkladır ve bu da hoşgörüsüzlüOün, KORKU RUHU
KEMIRIR'de benzer biçimlerinden daha ustalıkla çaOrıştırılan bir görünümüdüL

mmi, a good-natured 60-year-o/d charwoman living in Munich, encounters
Ali, a young Moroccan ''gastarbeiter", in a bar frequented by immigrant
workers and prostitutes. She invites him info her fiat and they spend the
night together. Accustomed to the German hosti!ity lawards Moroccan immigrants,
Ali tinds himself more and more drawn to the triendly charwoman and they
eventually marry. Their marriage provokes the disgust ot Emmi's three grown-up
sons, the /ocal Iradesmen and her tellaw chars, who ostracize her. To escape the
pressure araund !hem, Emmi and Ali lake a holiday abroad. When they return. they
tind the situation changed: Emmi's services have been missed, whether as babysitter
or as a good customer, and her union with Ali tinds a hypocritical social acceptance.
Bul Emmi cannot resisi displaying her exotic, much younger husband to her triends
and, his mascu/ine pride wounded, he leaves her. . .

E

ANGST ESSEN SEELE AUF. winner of the Critics ' Prize at Cannes in 1914 and the
first ot Fassbinder's tilms to gain international acclaim, was perhaps the peak ot his
renowned domestic metodrama period. The story ot an improbable romance, it
emphasizes a theme that Fa,ssbinder often investigated - the callousness and
hypocrisy ot post-war urban society in Germany. lt is on Emmi and Ali's return from
/heir holiday that Fassbinder makes his most sp/eenful comments on middle-c/ass
society and i/s values: Emmi's social indiseretion in taking an Arab !over can be
over/ooked when weighedagainst her value as an unpaid help. Bul lethal though
Fassbinder's depiction of the entrenched racial prejudices of the German middle
class may be, his candemna/ian of it is never shrill, his compassian for the victims
never mawkish. The camerawork supports this cool, almost formal presen/atian of
tacts, enabling the director to invo/ve the audience in his characters' pligh/, bul at
the same time making it acute/y, constantly aware of the tawdry world it lives in - a
very co/d world in which emotion and love are exploited. Fassbinder tound the
original inspiration for his film in "All That Heaven Allows", a Hollywood metodrama
direc/ed by Doug/as Sirk, a tilm-maker he/d in high regard by Fassbinder. ANGST
ESSEN SEELE AUF has an even ciaser thematic link with an earlier work of his own,
"Katzelmacher", the til/e ot which is Bavarian slang for an immigrant worker who is
considered a menace because ot his suspected unnaturally high sexual potency. The
roots ot tascist and racist prejudices are located in sexual jealousy - an aspect ot
intoterance that is certainly evoked, among others, to even more subile effect in
ANGST ESSEN SEELE AUF
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enç işçi Fox devam ettiği eşcinsel çevrelerde genç ve zengin bir delikanlı
olan Eugen'le tanışır. Eugen'in inceliği, kültürü, burjuva davranışları
genç işçiyi büyü ler. Birlikteliklerinin başladığı günlerde, Fox piyangodan
500 bin mark gibi yüklü bir para kazanır. Eugen, bu parayı ne yapacağını bilmeyen
Fox'a yardım etmeğe hazırdır; sermaye, burjuvazi içindir, onu harcamasını da,
işletmesini de elbette o bilecektir. Böylece Fox'un parası bir yandan Eugen'in
incelmiş zevkiyle pahalı ve moda eşyalarla döşenen bir daireye, diğer yandan da
Eugen'in babasının kötü giden işine harcanacaktır. Ancak para bittiğinde, Eugen
herşeyini kendisine karşılıksız, anlaşmasız, senetsiz veren genç proleteri sokak
ortasında yalnız, terkedilmiş ve yeniden beş parasız olarak bırakıverecektir. Eugen,
kendisine bu kez kendi sınıfından yeni bir arkadaş bulurken, umutsuz Fox'u kötü
bir kader beklemektedir ...
Fassbinder ÖZGÜRLÜGÜN ZORBALIK HAKKI'nda bir sınıflararası ilişkiyi anlatarak
sınıfsal mücadele ve bunun Almanya'da günümüzdeki konumu üzerine bir
gözlernde bulunur. Bunu yaparken eşcinsel bir çevreyi ele alması, kuşkusuz daha
iyi bildiği bir çevreyi aniatmadaki kolaylığından ileri gelir. Ancak film, hiçbir
anında kesin likle eşcinselliği dramatize etmez, abartmaz, onu çok doğal bir olay ve
bir yaşam biçimi o larak yansıtır. Fassbinder, böyle yaparken izleyicinin olayın
cinsel yanını unutarak daha derindeki politik yanına dikkat etmesini istediğini
vurgular: ilişki eşcinsel olsa da olmasa da, sömürünün varlığı, doğası ve niteliği
değişmez. Proleter Fox, burjuva Eugen tarafından yalnızca bedeniyle değil,
parasıyla da sömürü i ür. Yönetmen bu alışılmamış "aşk öyküsü" nde, tıpkı
Paselini'de olduğu gibi, Marksçı öğretiyle Freud öğretisini birleştirmeyi
denemektedir. Fassbinder, cinsel yanı güçlü öykülerine Marksçı öğeler, simgeler
yerleştirmesine rağmen, Paselini'nin tersine, marksist bir sinemacı değildir: "Sınıf
mücadelesine inanmıyorum. Güçlünün zayıfı ezişi, neredeyse dünyanın değişmez
bir yazgısıdır", demesine rağmen filmleri çok daha derin, boyutlu ve çağdaş
mesajları kitlelere ulaştırmayı bilmiştir. "Filmleri n ancak insanların kafalarına
"girdiklerinde" film olduklarına inanıyorum. Işte bu nedenle !ilmin perdede bittiğini
düşünmüyorum; aksine, izleyicide, en başından beri daha iyi şansiara ve fırsatıara
sahip olan kişilerde öfke oluşturuyor", diyen Fassbinder, hiç şüphesiz, kendisine
rağmen politik bir sinemacıydı.
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oung worker Fax meets the young and weal/hy Eugen in the homosexual
cire/es he frequents. He is fascinated by Eugen 's sophistication, his
cu/ture, his bourgeois manners. During the first days of /heir relationship,
Fax wins 500.000 DM, a substantial amount of money, from the national lottery
Eugen is ready to help Fax who does not know what to do with this money. Since
capital is for the bourgeoisie, it is only natural for him to be the one who knows how
to own and manage it. Fax's money is thus to be spent on a fiat furnished with
expensive and fashionable furniture in accordance with Eugene 's refined tas/e on the
one hand, and on Eugen's fathers's deleriara/ing business on the other. However
when the money is exhausted Eugen leaves the young proJe/araian who has given
him all that he has asked for nothing in return, with no agreements or vouchers, in
the middle of the street, alone, abandoned and once more broke. While Eugen finds
a new friend, this time from his own class, fa/e has something bad in store for Fax
in despair...

Y

In FAUSTRECHT DER FREIHEIT Fassbinder makes an observation on class strugg/e
and its preseni situation in Germany through teliing an interelass relationship. His
choice of a homosexual circle to narra/e this story is of course due to the ease ot
teliing about a circle that he is accustomed to. Bul the film does not for a moment
drama/ize and exaggerate homosexuality, and reflects it as a natural situalian and a
way ot life. In doing this, Fassbinder stresses the fact that he wants the audience to
forgel about the sexual aspect of the situation and cancentra/e on the political aspect
that is lying deep under. Whether the relation is homosexual or not, the existence,
nature and quality of the exploitation does not change. The proJetarian Fax is not
only bodily bul alsa materially exploited by the bourgeois Eugen In this
extraordinary "lo ve story", the director attempts to merge the Marxisi doctrine with
the Freudian doctrine, just /ike in Pasolini. Even though Fassbinder, contrary to
Pasolini, has put Marxisi elements and symbols in his sexually powerful stories, he
was not a Marxisi filmmaker. Even though he said: "/ don'/ believe in class struggle.
The exploitation ot the poor by the powerful is almost the perpetual destiny of the
world", his films have managed to convey much deeper, extensive and
contemporary messages to the masses. Fassbinder, no doubt, was a political
filmmaker in spile ot himself. as he commented.· "/ think that films only become
films once they have "come across " in people's minds. And that's why 1 don'/ think
that the film comes to an end on the screen, bul that anger arises among audience,
anger at people who received belter opportunities and chances from society from the
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assbinder'in kişisel felaketler hakkında ki "yeni ay" düşüncelerine dayanan,
_
pervasızca deneysel bir yapıt olan ONUÇ AYLI BIR YILDA, artık onu
sevmeyen egzantrik milyoneri memnun etmek üzere umutsuzca cinsiyet
değişikliği için ameliyat masasına yatan bir transseksüel'in kötü yazgılı yaşamının
kısa bir dönemini anlatır. Bu kişinin son beş günündeki karşılaşmalarının öyküsü
olan film, bu karşılaşmaları, onun, yaşamının son günü olacak tıeşinci günde
aldığı, artık benzeri karşılaşmalardan kaçınma yolundaki kararının, vazgeçilebilir
nitelikte, aniaşılmaya değer, hatta belki kabul edilebilir bir karar olup olmadığını
keşfetmenin bir aracı olarak kullanmaya çalışır ...

F

recklessly experimental work based on Fassbinder's "new maan"
deliberations on personal catastrophes, IN E/NEM JAHR MIT DREIZEHN
MONDEN portrays a short period in the daamed life of a transsexua/,
who desperately has a sex-change operation to please the eccentric millionaire
who no langer loves him/her. The story of this person's encounters during the last
five days of his life, the film attempts to use these encounters as a means of
discovering whether this person 's decision, on the fina/ day, the fif/h, not to enter
into tur/her encounters is worthy of rejection, deserving of understanding, or
perhaps even an acceptab/e decision. . .

"Her yedi yılda bir, ay yılı gelir. Yaşamları öncelikle duygularının etkisi altında olan
kişiler, özellikle bu ay yıllarında bu hran geçirmeye adaydırlar. Aynı şey, o kadar
belirgin olmasa da, 13 yeni aylı yıllar için de geçerlidir. Ve eğer bir ay yılı aynı
zamanda 13 yeni aylı bir yıl sa, çoğu kez kişisel felaketiere yol açar. Yirminci
yüzyılda bu tehlikeli burç bileşiminin yükü allında ezilen böyle 6 yıl var. 1 978 de
onlardan biri. Ondan öncekiler. 1 908, 1 929, 1 943 ve 1 957'ydi. 1978'den sonra,
1 992 yılı da gene çoğu kişinin yaşamını tehlikeye sokacak", diyordu Fassbinder.
"Film, burada anlatılanın benzeri biyografilere fiilen neden olan, ya da bu tür
olayların en azından o kadar da sıradışı görülmediği kendine özgü bir yapıya sahip
Frankfurt'ta geçmekte. Frankfurt tatlı sıradanlıklara, karşıtların uzlaşmasına uygun
bir yer değildir; barışçıl ya da müşfik hiç değildir. Insanların günün ve gecenin her
saatinde, her sokağın köşesinde, olağan toplumsal çelişkilerle karşı karşıya
kaldıkları bir kenttir Frankfurt. Eğer kazara size çarpmazsa, sürekli olarak yeniden
ve daha sinsice bir gizlenme sürecine giren bu çelişkileri n farkında bile
olamazsınız."

"Every seven/h year is year of the maan. Those individuals whose existence is
primarily influenced by /heir emotions are especially subject to depressions in
these maan years, which alsa applies, a/beit not quite so pronouncedly, in years
with 13 new moons. And if a maan year is alsa a year with 13 new moons, it of/en
results in personal catastrophes. There are 6years in the 20/h century which are
burdened with this dangerous constellation - one of /hem is the year 1978. Before
that, it was the years 1908, 1929, 1943 and 1957. Af/er 1978, the year 1992 will
again endanger the lives of many" has commen/ed Fassbinder. "The film is set in
Frankfurt, a city with a specific structure that virtually provokes biographies /ike
this one, in which at the very least they don'/ appear all that unusual. Frankfurt is
not a place of arniab/e mediocrity, reconciliation of opposites, not peaceful, or
kind, Frankfurt is a city where people encounter the usual social contradictions at
all hours of the day and night on every street corner, contradictions which, ifyou
don 't happen to stumble over /hem, are constantly in the process of being new/y
and more insidious/y concea/ed".
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ümüyle stüdyoda çekilen QUERELLE, Rainer Werner Fassbinder'in
zamansız ölümünden önceki son yapıtıdır. Genel'nin bu uyarlamasında, çok
tiyatrovari bir Brest'te, birkaç kişi yakışıklı bir denizci olan Querelle'e karşı
şehevi arzular duymaktadır ve bunlardan yalnızca birisi kadındır. Querelle
karşılaştığı herkesi büyüleme ve baştan çıkarma yolunda olağanüstü bir güce
sahiptir. Gerçekten de kimse onun kişiliğine karşı koyamaz. Querelle ile sevişmeyi
tartışanların arasında göz kamaştırıcı bir deniz yüzbaşısı olan Seblon da vardır.
Belki de "ölüm meleği" gücü bahşedilmiş olan Querelle, aslında derinden derine
kendisine aşıktır. Onun varlığı, ölümü davet eder. Gene de Querelle'in bir sırrı
vardır. ..

T
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Nesnel olay örgüsü ile öznel fantaziler arasındaki zıtlık açısından, Jean Genel'nin
"Querelle de Brest 1 Brest'li Querelle"i, belki de dünya edebiyatındaki en radikal
romandır. Yüzeysel öyküsü, Genel'nin imajlar dünyasından soyutlandığında, bir
suçlu üzerine ilginçlikten hayli uzak bir hikayedir ve bu haliyle de pek zahmete
değer bir yanı yoktur. Önemsenecek yanı ise, Jean Genel'nin öykü aniatma
yöntemi, ve başlangıçta yabancı görünen, şaşırtıcı bir mitolojinin kendine özgü
yasalarının yürürlükte olduğu bir dünya üzerine fanteziler kuran olağanüstü
imgelemidir. Fassbinder Genel'nin romanını film görüntülerine dönüştürü rken,
gerekli bulduğu değişiklikleri yaptı; olay örgüsünün ikincil malzemesini kısalttı ve
tilmin amacı açısından gereksiz olan küçük karakterleri makasladı. "Jean Genel'nin
dünyasını ve buna bağlı olarak onu nasıl ele alacağı mı özgün mekanında tasavvur
edemiyorum", diyordu Fassbinder ve ekliyordu: "Çünkü bu dünyadaki her eylem,
her jest, her bakış, ek bir anlam içeriyor; her seferinde başka bir şey bu, daha
büyük, genelde ise daha kutsal bir şey. Bu yüzden de, sanat yönetmeni Raif
Zehetbauer i le ben, Jean Genel'nin "Querelle"inin filminin gerçeküstü bir ortamda
geçmesine karar verdik. Bu, Genet'nin gönderme yaptığı bütün mekanların kendine
özgü bölümleri ile çağrışımlarının bir bileşimi olacak. Bu peyzaj içinde
prodüksiyon için birkaç duvar olacak. Bu duvarlar gerçek dünyanın parçacıklarını
bu yapay dünyaya yansıtmamızı ve böylelikle de onu sonsuza kadar genişietmemizi
sağlayacaklar. Böyle bir ortam kullanmanın bir başka temel nedeni de, bu biçimde,
her bir sahne için diğer motiflerden herhangi birinin merkezi görüntüye
taşınabilmesine ve bunun olaylar dizisinin bir tür kontrpuanı işlevi görmesine
olanak bulunması. Bunun sadece bir kontrpuan matili görevini mi yerine
getireceği, yoksa olaylar dizisinin mekanı olarak işi devir mi alacağı, her farklı
durumda ayrı ayrı tayin edilecek bir konu."

ompletely shot in a studio, OVERELLE is Rainer Werner Fassbinder's fina/
under/aking befare his early dea/h In this adaptalian of Genel, in a very
theatrica/ Brest, a number of people - and only one of !hem is a woman have the hots for Querelle, a handsome marin who has an extraordinary power to
fascinale and seduce everyone he meets. Nobody indeed can resisi to his
personalily. Among these men who discuss making love with Querelle, is a
glamorous naval lieutenant, Seblon Endawed with the power of the
"exterminating angel" perhaps, Querelle is deep inside in love with himself. His
presence wi/1 invite the dea/h Querelle, yel, passesses a secret.. .

C

As far as discrepancy between objective plot and subjective fantasy is concerned,
Jean Gene/'s "Querelle de Brest" may be the most radica/ novel in world literature.
lls superticial story, when divorced from Gene/'s world of images, is a fairly
uninteresting story about a criminal, and as such it is hard/y worth our white.
What is wortwhile is to canfront Jean Gene/'s narrative method, his extraordinary
imagination which fantasizes a world that seems alien at first, a world in which
singular laws seem to be in force of some astonishing mythology. Fassbinder
transformed Genel 's novel info film images, making the changes he deemed
necessary, abbreviating secondary plot material and excising minar characters
who were superfluous to the film's purpose. "/ cannot picture to myself the world
of Jean Genel, and consequently my treatment of it, in ils ariginai settings ", has
said Fassbinder and added: "That is because every aciian that takes p/ace within
this world, every gesture, every g/ance, contains same added signification; in each
case it is something intrinsical/y else, something greater, genera/Iy something
sacred For this reason, art director Raif Zehetbauer and 1 have decided that the
film of Jean Gene/'s "Querel/e" wi/1 lake place in a kind of surreal landscape lt wi/1
be a compasile of the specific segments and signals of all the settings referred to
by Genel. Within this landscape !here wi/1 be several wal/s for production They
wi/1 enable us to project partictes of the real world info this artifical world and
thereby to expand it infinitely. Anather essenfiat reason for using such a landscape
is that for every separate scene !here wi/1 !hen be the possibility of bringing any of
all the other malifs info that central image and having it function as a sart of
counterpoint to the aciian Whether it wi/1 !hen act merely as a contrapuntal motif
or lake over as the setiing for the action, is something to be determined from case
to case".

SI E M E N S
N IXDORF

Teknoloj i .
Çağ ı mıza adını veren
sözcük.
Ve günümüzdeki
anlamının ötesinde eski
Yunanca kökeninde ise:
Sanat...
Bir yarat ıc ı l ı k boyutu . Ve
bi r çözüm sanatı .
S iemens N ixdorf, Bilgi
Teknolojisi anlayışında bu
yaratıcı boyutu yaşatıyor.
S ize sunduğu
çözüm ler ile ...

Sinerji is bas1nda

Ye d i t ep e / i ş e h r i t ü m s ı c a k l ı ğ ı m ı z l a
k u caklıyoruz . . .

� Koç

(f) Demirdökini .
T ü r k i y e ' n i n

T e r c i h i

USTALARI
S A Y G 1
T R I B U T E S
BEHRAM BAYZAI (IRAN/IRAN)
ANJA BREI E N (NORVEÇ/NORWAY)
F E DERICO F E LLI N I (ITALYA/ITALY)
ERIC ROHMER (FRANSNFRANCE)
f1\ MENGERLER
Ö TICARET TÜRK A.S.
MENGERLER TICARET TÜRK A . Ş . ni n değerli katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.
We should /ike fo fhank MENGERLER TICARET TÜRK A.Ş. for their
contribution.
'

Federico Fellini toplu gösterisi, halyan Turizm ve Gösteri Sanatıarı BakanlıOı'nın himayelerinde,
Cineciıta International kurumunun deOerli işbirliOiyle gerçekleştirilmiştir.
lsıanbul ltalyan Kültür Merkezi'ne yardımlarından dolayı teşekkür ederiz.
Fetlini retrospective has been possible wilh the valuable cooperation of Cinecitta International,
under the auspices of the Ministero del Turismo e del/o Spettacolo.
We should !ike to thank !ta/ian Cu/tura/ Center in Istanbul for /heir kind help.
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BEHRAM BAVZAI
FILMLERi 1 FILMOGRAPHY

1 971
1 973
1 977
1 978

1 980
1 986
1 988
1 992

ehram Bayzai, 1 938 yılında Tahran'da doğdu. ilk film tecrübelerini B
mm.'lik filmlerle edindi. 1 959'da üniversiteden ayrıldı ve Doğu tiyatrosu
üzerine bir dizi çalışma sürdürdü. Daha sonra da bu alanda kitaplar yazdı.
Iran sinemasının 1 960'1ı yıllardaki öncü kolunun geriye kalanlarından biri olan
Bayzai; edebiyat, tiyatro ve sinema alanlarında kendi kendini yetiştirmiş bir sanatçı
olarak tanınır. Sanat dergilerine tiyatro ve sinema yazıları yazmakla başladı. Kukla
oyunlarından üç tanesi, 1 962'de Tahran'da sahnelendi. Bunu, iran'da şimdiye
kadar yazılmış en iyi oyunlardan biri olan, çok övgü kazanmış "Şamp iyon Ekber
Ölür" izledi. 1970'te, ilk konulu uzun metraj filminden önce, kendi senaryosundan
konulu kısa metraj bir film yaptı. Bayzai'nin ilk üç filmi; "Ragbar 1 Sağnak" (1 971 ),
Iran sineması geleneğinde eşi bulunmayan bir senaryoya dayalı "Gharibe va Meh 1
Yabancı ve Sis" (1973) ve "Kalgh 1 Karga" (1 977), ona kendi ülkesinde ve
dışardaki festivallerde ödüller kazandırdı. Devrimden sonraki filmleri: "The Ballad
of Tara 1 Tara'nın Baladı" ya da "Tara, a Female Guerilla 1 Tara, Bir Dişi Gerilla"
(1 978, gösterime girmedi), "The Death of Yazdgerd 1 Yazdgerd'in Ölümü" (1 980,
gösterime girmedi), "Bashu, the Little Stranger 1 Küçük Gariban Bashu" (1 986,
1 989'da gösterime girdi), "Maybe Same Other Time 1 Belki Bir Başka Vakit" (1 988)
ve "Travellers 1 Misafirler"dir (1 992).

B

Iran lı yönetmenler içinde, Batılı izleyicilere belki de en yakın olanı, Behram
Bayzai'dir. Bir öykü aniatma ustası olan Bayzai (iran'ın en iyi senaristlerinden biri
sayılır), özellikle kadınların sorunlarını işleme konusunda hassasiyet gösterir.
Yetkililerle başı hep fena halde dertte olmuştur. Bayzai festival sahnesine, 1 970'1i
yılların başında "Sağnak", "Yabancı ve Sis" ve "Karga" ile çıktı. Devrimden sonra
yaptığı ilk iki film, iran'da gösterime giremeyecek kadar sivri bulunmuştu.
Cannes'de gösterilen "Tara'nın Baladı", Iran tarihinde kadının yerini sorgular.
Kaybolan bir kral hakkında yazılmış kendi oyunundan çektiği "Yazdgerd'in Ölümü"
ise, sansürcülerin kafasını karıştırmıştı.
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Ragbar 1 Sağnak
Gharibe Va Meh 1 Yabancı ve Sis
Kalgh 1 Karga
The Ballad of Tara 1 Tara'nın Baladı
(unreleased 1 gösterime çıkmadı)
The Death of Yazdgerd 1 Yazdgerd'in Ölümü
(unreleased 1 gösterime çıkmadı)
Bashu, Gharibeh Kouchak 1 Küçük Gariban Bashu
Shayad Vaghdi Digar 1 Belki Bir Başka Vakit
Mosaleran 1 Misafirler

ehram Bayzai is bom in Teheran in 1938. He gained his first filmmaking
experiences through making Bmm movies. He quitted college in 1959
and began a series of studies on the arien/al drama, and later wrote same
books in this area. A survivor from the vanguard of the Iranian cinema in the 60's.
he is well recognized as a self-made artisi active in literature. theatre and cinema.
He began by writing about theatre and film for art magazines. Three of his puppet
plays were staged in Teheran in 1962, followed by the much-lauded play
"Champion Akbar Dies " which was one of the best theatre pieces ever written in
Iran. In 1970 he made a short tiction film which preceded his first feature film,
based on his own screenplay Bayzai's first three films, "Ragbar1 Downpour"
(1971}, "Gharibe va Meh 1 The Stranger and the Fog" (1973) which was based on
a lota/Iy unprecedented script in the Iradition of Iranian cinema. and "The Crow"
(1977), earned him festival prizes at home and abroad His post-revolutionary
films are "The Bal/ad of Tara " or "Tara, a Female Guerilla" (1978, unreleased},
"The Dea/h of Yazdgerd" (1980, unreleased}, "Bashu, the U/lle Stranger" (1986,
released in 1989}, "Maybe Same Other Time" (1988) and "Travellers" (1992)

B

Of all the Iranian directors, Behram Bayzai is probably the most accessible to
Western viewers. A master of narrative storytelling - he is considered one of Iran 's
best screenwriters - Bayzai is particularly sensitive in portraying the problems of
women. His troubles with the authorities have been enormous. Bayzai established
himselfon the festival scene in the early 1970's with "The Downfa/1", "Stranger
and the Fog" and "Kalgh 1 The Crow" (1987). His first two films made af/er the
revolution were foo controversial to be released in Iran. "The Bal/ad of Tara"
(1978). screened at Cannes. looks at the place of women in Iranian history. "The
Dea/h of Yazdgerd" (1980}, from his play about a vanquished king, simply
puzzled the censors.

KÜÇÜK GARiBAN BASHU

BAS H U , G HAR I B E H KO U C HAK

BAsHu, THE LınLE STRANGER

Yönetmen/Director: Behram Bayzai Senaryo!Screenplay: Behram Bayzai Görüntü Yön./Cinematography: Firuz Malekzadeh Kurgu/Edltlng: Behram Bayzai
Oyuncular/Cast: Susan Taslimi, Parviz Pourhosseini, Adnan Afravian, Akbar Doudkar, Farrokhlagha Houshmand, Reza Houshmand, Zabihollah Salmani, Mohtaram
Khoshrou Yapımcı/Producer: Ali Reza Zarrin Yapım/Productıon Co.: Institute for the lntellectual Development of Children and Young Adults Dünya Hakları/
Export Agent: Farabi Cinema Foundation, No. 55, Sie-Tir Ave., Tehran 1 1 358, IRAN Phone: 98 21 675 454 - 678 545; Fax: 98 21 678 1 55; Telex: 21 4283
1 986 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 20'

1
•

ran-Irak savaşı sırasında, on yaşında koyu esmer bir erkek çocuk olan Bash u,
bir Irak hava hücumunda evini ve bütün ailesini yitirir. Bir kamyonun
arkasında saklanıp, içgüdüsel olarak, cepheden çok uzakta bir bölgeye kaçar.
Ama bu yabancı ortamda her şey (iklim, kültür, dil) çocuğa garip görünür. Bölge
sakinlerinin ten renkleri bile farklıdır. Kocası iş aramak için evden ayrılmış bir çiftçi
karısı olan Nai, çok geçmeden Bashu'yu tarlada bulur. Ona sığınacak bir yer verir
ve çiftlikte çalıştırmaya başlar. Bashu ona geçmişini anlattıktan sonra Nai onu oğul
kabul eder ve bölgedeki hayat tarzına alıştırmaya çalışır. Yavaş yavaş daha yakın
bir ruhsal ilişki için yeni fırsatlar keşfederler. Na i, birçok güçlüğe ve akrabalarla
komşuların karşı çıkmasına rağmen, çocuğu yanında tutmaya devam eder. Nai'nin
kocası eve dönünce, o da karısının kararını onaylar ve Bashu'yu evlat edinirler ...
Bu hoş film 1 986'da Kiarostami ve Naderi'nin çalışmalarını teşvik eden Çocukların
Entellektüel Gelişimi Enstitüsü için çekilmişti. KÜÇÜK GARIBAN BASHU, izleyiciyi
küçük bir çocuğun yaşamında son derece dokunaklı bir yolculuğa çıkarıyor.
Bayzai, film boyunca sert belgesel savaş ve günlük hayat görüntü lerini, Bashu'nun
köyde dolaşan ölmüş annesinin sihirli bir gerçeküstücü lük taşıyan sekansları i le
içiçe dokumuş. Adnan Afravian'ın Bashu, Susan Tasiimi'nin de Na i rolündeki
etkileyici performansları da buna eşlik ediyor. Bayzai'nin "Iran sinema ve
tiyatrosunun tarihindeki en önemli aktris" dediği favori aktrisi Tasi imi, bir meşe
ağacı gibi !ilmin ortasına dikilmiş, duygusal ve toplumsal bağlarını bir arada
tutuyor. Tuhaf ama, KÜÇÜK GARIBAN BASHU'nun hümanist, savaş karşıtı
duyguları onu üç yıl beyazperdeden uzakta tuttu, ta ki Irak savaşı hızını yitirip,
!ilmin teması devre uygun düşene kadar. Film nihayet 1 989'da gösterime girdi ve
çeşitli uluslararası festivallerde ödül kazandı.

D

uring the /ran-Iraq war, Bashu, a 10-year-o/d dark-skinned boy, loses his
home and ent1're family in an Iraqi air raid. Hiding in the back of a truck,
he instictively f/ees to a region tar away from the battle tran/s. Bul in this
alien environment everything - c/ima/e, culture and language - seems strange to
the boy. Even the skin colour of the inhibitants is different. Bashu is soan
discovered in a field by Nai, a farmer's wife whose husband is away from home,
looking for work. She gives him sheller and puts him to work on the farm. After
Bashu tel/s her of his pasi life, Nai accepts him as a son and tries to ini/iate him
info the ways of life in the region. Gradual/y they discover new grounds for a
ciaser spiritual relationship and Nai continues to keep the boy in spite of
numerous diffitulties and the objections of relatives and neighbours. When Nai's
husband returns home he approves of his wife's decision and adapts Bashu. . .
This delightful film was shot in 1986 for the Institute for the Inte/leetual
Development of Children, which had fostered Kiarostami's and Naderi's
work.BASHU, GHARIBEH KOUCHAK takes the audience on a deep/y maving
journey through a young boy's life. Throughout the film, Bayzai interweaves tough
documentary images of war and daily life with magical/y surrea/ sequences of
Bashu's dead mather wandering through the vii/age. And matching this, are the
compel/ing performances of Adnan Afravian as Bashu and Susan Tasiimi as Nai.
Tas/imi, Bayzai's favourite actress whom he cal/ed as "the most important actress
in the history of Iranian cinema and theatre ", is p/anted at the centre of the film /ike
an oak free, holding together the emotional and social threads that run through it
Strange it may seem, the humanist, anti-war sentimeni of BASHU, GHARIBEH
KOUCHAK kept it off the screen for three years - until the war with Iraq was
winding down and the theme suited the times. The film was fina/Iy released in
1989 and won numerous awards in several international festivals.
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BELKi BiR BAŞKA VAKiT
S HAYAD VAG H D I D I GAR

MAYBE SaME OTHER TıME

Yönetmen/Director: Behram Bayzai Senaryotscreenplay: Behram Bayzai Görüntü Yön./Cinematography: Asghar Rafyie Jam Kurgu/Edltlng: Behram Bayzai
Müzik/Musle: Babak Bayat Oyuncular/Cast: Susan Taslimi, Dariush Farhang, Alireza Mojalla, Jamshid Layegh, Sirous Nasiri, Ghodrat Latifi, Abdolreza Radmanesh,
Simin Ansari Yapımcı/Producer: Houshang Nourollahi Yapım/Productlon Co.: Novin Film Dünya Hakları/Export Age nt: Farabi Cinema Foundation, No. 55, Sie
Tir Ave., Tehran 1 1 358, IRAN; Phone: 98 21 675 454 - 678 545; Fax: 98 21 678 1 55; Telex: 214283

1 988 / 35 mm. / Renkli-Colar / 90'
ir TV film yorumcusu olan Bay Modaber, trafik üzerine belgesel bir filmi
gözden geçiri rken, tesadüfen karısını bir arabada bir yabancının yanında
oturmuş görür. Gördüğü şeyden pek emin olmayan Modaber, yabancının
izini bulmayı başarır ama adam ona yardımcı olamayacak kadar meşgul gibidir.
Gittikçe daha fazla şüphelenen Modaber, karısına daha fazla ilgi göstermeye çalışır
ve onun dıştan sakin tavırlarının altında belirsiz bir huzursuzluk sezmeye başlar.
Şimdi karısının her hareketi, her sözü ona daha da şüpheli gelir. Ikide bir ortadan
kaybolmaları, telefonda fısıltıyla konuşmalar, ve çevresindeki insanlara karşı artan
kayıtsızlığı, anne-babasının sağlığıyla hiç ilgisi olmayan derin bir endişeyi dile
getirir gibidir. Sersemiemiş kocası için pek az anlam taşıyan garip korkular ve
şüphelere saplanmıştır. Modaber soruşturmalarını sürdürür, karısını gizlice izler ve
son bir yüz yüze gelişte, karısı hakkında öğrendiği her şey onun için şaşırtıcı bir
açıklama olacaktır ...

B

Bayzai'nin Susan Tasiimi ile yaptığı son film olan BELKI BIR BAŞKA VAKIT,
psikolojik rahatsızlıkları olan yıkılmış bir kadını sevecenlikle anlatıyor. Susan
Tasiimi'nin Iran'da yaptığı bu son filmde, gerçek hayattaki asabiyeti,
performansının ayrılmaz bir parçası halini almış.
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M

r. Modaber, a TV film commentator, accidently sees his wite silting in
a car next to a stranger, white reviewing a documentary film on traffic.
Modaber, who is not quite sure ot what he has seen, manages to
locate the stranger, bul the man seems to be foo busy to be ot any help to him.
Becoming more and more suspectful, he tries to pay more aliention to his wife
and begins to sense an obscure restlessness behind her outwardly ca/m
demeanor. Now his wife's every move and every word seem all the more
suspicious to Modaber. Her irregular absences, hushed conversations over the
telephone, and her increasing estrangemeni from the people araund her seem to
bespeak a protaund anxiety which has nothing to do with her worries over her
paren/s ' health. She is obsessed by strange tears and doubts which make Iiiiie
sense to her bewi/dered husband. Modaber continues his investigations, he
seere/Iy tollows his wite, and ata fina! controntation, everything he learns about
his wite is a revelation to himself. . .
Bayzai's tates/ film with Susan Tas/imi, SHA YAD VAGHDI D!GAR sympathetically
depicts a broken woman with psycho/ogical disturbances. In this fas/ film Susan
Tasiimi made in Iran, her rea/-/ife nervousness has become an integral part ot her
pertormance.
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MiSAFiRLER
MO SAFE RAN

TRAVELLERS

Yönetmen/Director: Behram Bayzai Senaryo/Screenplay: Behram Bayzai Görüntü Yön./Cinematography: Mehrdad Fakhimi Kurgu/Editing: Behram Bayzai
Müzik/Musle: Babak Bayat Oyuncular/Cast: Mozhdeh Shamsai, Jamileh Sheikhi, Majid Mozaffari, Jamshid Esmailkhani, Ham id Amjad, Homa Rusta, Fatemeh
Motemed-Aria, Mahbubeh Bayat. Farrokh-Lagha Hushmand Yapımcı/Producer: Behram Beyzai, Abbas Sheikhzadeh, Majid Rudiani & Khosro Khosravi
Yapım/Productıon Co.: Lisar Film Group Dünya Hakları/Export Agent: Farabi Cinema Foundation, No. 55, Sie-Tir Ave., Tehran 1 1 358, IRAN; Phone: 98 21 675
454 - 678 545; Fax: 98 21 678 1 55; Telex 21 4283
1 992 / 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 90'
ahran'da, kaygısız bir genç kız, büyük bir mutluluk içinde evililik hazırlıkları
yapmaktadır. Ama taşrada yaşayan abiası kameraya döner ve kendisi ile
ailesinin asla Tahran'a ulaşamayacaklarını söyler. Bir araba kazasında
öleceklerdir. Ölürler de. Aile, düğün kurmak yerine büyük, ağlamaklı bir cenaze
düzenler. Bilmeden düğün hediyeleri ile gelen konuklar, bir cenaze töreni ziyafetine
katılmak zorunda kalırlar. Torununun programa uygun şekilde evlenmesi
konusunda kararlı olan tek kişi, ailenin yaşlı reisi büyükannedir. Üzüntüden çılgına
dönmüş kız onun isteğine uyar ve beyaz gelinliğini giyer. Tören devam ederken
ölen abla çıkar ortaya, sanki evliliğin doğruluğunu onaylıyormuş gibi, yanında
kocası ve çocukları, odada neşeyle, uçarcasına dolaşır ...

T

carefree young gir! is happi/y preparing for her marriage. But her sister,
who lives in the country, turns to the camera and says she and her family
wi/1 never reach Tehran - they are about to be kil/ed in a car crash. And
they are. lnstead of a wedding, the family ho/ds a big, teartul funeral. Guests who
mistakenly turn up with wedding presen/s have to adjust to participating in a wake.
Only the aged family matriarch is determined to see her granddaughter married on
schedu/e. Mad with grief, the gir! complies and changes info her white wedding
clothes. As the ceremony is in progress, the dead sister appears. floating joyfully
through the room with her husband and children, as though confirming the
marriage is correct. . .

MiSAFIRLER Bayzai'nin natüralist "Küçük Gariban Bashu"suna taban tabana zıt bir
mistik allegori. Filmde, aniden trajik bir cenazeye dönüşen büyük bir orta sınıf
düğün törenini nakletmek için i ncelikli hikaye aniatma yöntemlerine başvuru ı muş.
Bu film, "Bashu"dan çok daha mesafeli, ve seyircileri onun gibi avucuna
alamayabilir. Olağandışı bir başlangıcı var, ama sonra vites değiştiriyor. Trajedinin
haberi düğün için hazırlık yapanlara erişince. Mehrdad Fakhimi'nin görüntüleri ile
lraj Raminfar'ın dekariarına hakim olan beyaz renk, yavaş yavaş bir matem siyahına
dönüşüyor. Fina ı seyircinin tüylerini ürpertiyor ama mutlu hayaletler öylesine uzun
süreyle ve o kadar ısrarla görünüyorlar ki, şok değerlerini yitiriyorlar. Birinci sınıf
tiyatroculardan oluşan oyuncular. abartılı jestler ve pazlarla, teatral unsurların altını
çiziyorlar. Tıpkı ışıklar ve dekorlar gibi, (iran'da birçok ödül alan) oyuncular da
profesyonel ama mesafeli.

MOSAFERAN is a mystical allegory completely un/ike Bayzai's nalura/istic "Bashu,
the Little Stranger". The film adapts sophisticated narrative techniques to deseribe
a big midd/e-class wedding celebration that abruptly turns info a tragic funeral. 1/'s
much more distant than "Bashu", and may have less ho/d on audiences. Af/er an
offbeat start, the film switches gears. As news of the tragedy reaches the bridal
party, the white colors that damina/e Mehrdad Fakhimi's cinematography and lraj
Raminfar's se/s gradually turn to black mourning. The ending does give audiences
a chill, bul shots of the happy ghosts go on so Jang and insistently they lose !heir
shock value. A cas/ of top stage actors underiine the theatrical elemenis with
expensive gestures and posturing. Like the ligh/ing and se/s, the performers
(which won multiple awards in Iran) are professional bul distant.

A
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ANJA BREIEN
FiLMLERi 1 FILMOGRAPHY

1 971
1 975
1 977
1 979
1 981
1 984
1 985
1 990

O

slo'da 1 940 yılında doğdu. Kolej sınavlarından sonra Fransa'ya gitti.
Orada önce Fransızca öğrendi, sonra da Fransız Film Okulu IDHEC'de
1 962 ile 1 964 arasında eğitim görerek, bu ünlü okula giden ilk kadın
yönetmenlerden biri oldu. Daha sonra, yapım amiri, senaryo denelçisi ve
yönetmen asistanı olarak çalışarak, sinemacılığa çeşitl i açılardan yaklaştı. lik filmi,
1 967'de çevirdiği kısa film "Joste - Dalsrypa"dır Bunu yedi kısa film izledi. l ik
konulu uzun metraj filmini 1 971 'de çevirdi.

om in Oslo in 1940. Alter her college exams, she travelled to France
where she first studied French and !hen went to IDHEC, the French film
school, from 1962 to 1964, as one of the first tema/e directors attending
this famous school. She /hen approached filmmaking from various angles,
working as production manager, script supervisor and assistant director. She
debuted as a director with the short film ''Joste-Dalsrypa" in 1961, and seven
short films tollowed. Her teature debut was in 1911.

Norveç'in belki de en tanınmış tiyatro, televizyon ve film yönetmeni olan Anja
Breien, yirmibeş yılı aşkın süredir sinema sanayiinde faaliyet göstermektedir.
Yapıtları, ister belgesel ister konulu olsun hep Norveç toplumuna eleştirel gözle
bakar. Ceza sistemi, alkolizm, yaşlıların karşılaştığı zorluklar, kadınların sorunları
ve rolleri temaları üzerine filmler yapmıştır. Hen n ing Carlsen'e "Hunger 1 Açlık" ve
"People Meet and Sweet Music Fills the Heart 1 insanlar Rastlaşır ve Tatlı Müzik
Kal be Dolar"da asistanlık ettikten sonra ülkesine döndü ve çağdaş Norveç'in
kusurları i le haksızlıklarını tartışmada daha az estetik bir tavır benimsedi. lik konulu
uzun metraj filmi "V oldteki 1 Tecavüz" (1 967), dikkati bir tecavüzün kurbanından
zan altındaki saldırgana kaydırarak, hukuk sisteminin esnekliğin i sınamayı ve
yetersizliklerini teşhir etmeyi amaçlar. Bazı bölümlerde film daha çok, amansız
siyah-beyaz !onlarla çekilmiş, iddia makamının ve savunma vekilinin kameraya
doğru uzun konuşmalar yaptıkları bir dosyaya benzer. Diğer anlarda ise, hayal
dünyasına sübjektif uçuşlar yapar. Bu ası k suratlı belgesel-drama hiçbir yanıyla
Anja Breien'in bir sonraki filmi "Hustruer 1 Ev Kadınları" nın (1 975), modern
tüketici toplumda kadınların rolü üzerine böylesine pırıl pırıl, dışa dönük bir hiciv
olacağının işaretini vermiyordu. Yıllardır hiçbir Norveç filmi ülkede böylesine
büyük bir başarı kazanmamıştı, hatta lskandinavya dışındaki bazı ülkelerde bile ses
getirdi. Breien bu başarısını on yıl sonra, gene aynı üç kadın hakkında yaptığı
"Hustruer ti Ar Etler 1 Ev Kadınları, On Yıl Sonra" (1 985) ile yeni ledi. Bu dizinin
üçüncü ve sonuncu filmi 1 995'te gerçekleştirilecek. Böylece kahramanlar her on
yılda bir buluşmuş olacaklar ve Anja Breien, her on yılda bir kameranın arkasında
aktrislerini yönetecek. Bu üçleme, um u lur ki her döneme ait sahnelerle, kadınlar ve
onların kurtuluşu üzerine son olguları içererek süregelen bir destan olacak.

Anja Breien, perhaps Nor.way's most recognized theatre, television and film
director now, has been active in the film industry for more than 25 years. Whether
documentary or fiction, she has always cas/ a critica/ eye on Norwegian society.
She has made films on such themes as the penal system, alcoholism, the
difficulties ot the old, as well as the prob/ems ot women and /heir role. Returning
to her native /and alter assisting Henning Carisen on "Hunger" and "People Meet
and Sweet Music Fills the Heart", she adopted a less aesthetic stance in
discussing flaws and injustices in contemporary Norway. Her first teature,
"Voldtekt 1 Rape" (1967), aims to switch aliention from the victim ota rape to the
suspect attaeker himself. and thereby to test the flexibility ot the /ega/ system and
to expose its inadequacies. In certain phases, the film looks /ike a dossier, shot in
unrelenting black-and-white tones, with long speeches info camera by prosecutor
and defence counsel. At other moments it launches info subjective flights ot
fantasy. Nothing in this grim-taced docudrama, however, suggested that Anja
Breien's next film, "Hustruer" (1975), would be such a sparkling, extrovert satire
on the role ot women in the modern consumer society. Not for many years had a
Nor.wegian film proved such a hi/ at home, and even in certain territories outside
Scandinavia. Breien !ollawed its success ten years /afer with "Hustruer li Jr eller"
(1985), which again to/d about the three wives, ten years af/er the first film about
/hem, and ten years belare the third which wi/1 be realised in 1995 So, every ten
years the characters wi/1 meet, and every ten years Anja Breien will be behind the
camera directing her actresses. This wi/1 be a continual saga hopefully including
amusing period pictures and current reports on women and women 's liberation.

Bre i en sineması hakkında şöyle diyor: "Kendilerine izlenecek bir yön seçmiş
birçok yönetmenin aksine, ben daha çok şekerci dükkanındaki bir çocuk gibi
davrandım. Gerçekten herşeyi denemek istiyorum! Ciddi konuşmak gerekirse, ister
açıkça materyalist biçimde, ister bir kişide olduğu şekliyle olsun, bütün filmlerim
ayakta kalmayı başaranla ilgili."
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Voldteki / Tecavüz
Hustruer 1 Ev Kadınları
Den Alvarsamma Leken 1 Aşk ve Yalnızlık Oyunları
Arven 1 Yakın Akraba
Forfolgelsen 1 Cadı Avı
Papirfuglen 1 Kağıt Kuş
Hustruer ti Ar Etler 1 Ev Kadınları, 1 O Yıl Sonra
Smykketyven 1 Bir Zamanlar Iki Kez

B

Here are same ot Breien 's comments on her cinema: "Contrary to many directors
who have chosen a directian to follow, /'ve been more /ike a child in a candy store.
1 rea/ly want to try everything' Seriously, all my films re/ale to that which survives,
ei/her the c/early matenalistic or as in a person. "
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EV KADlNLARI
H U STR U E R

WIVES

Yönetmen/Director: Anja Breien Senaryo!Screenplay: Anja Breien Görüntü Yön./Cinematography: Halvar Naess Kurgu/Edlling: Jan Horne
Oyuncular/Cast: Anne-Marie Ottersen, Katja Medboe, Froydis Armand Yapım/Production Co.: Norsk Film, Wedel Jarlsbergsvei 36, P.O. Box 83, N 1 342, NORWAY;
Fax: 2 59 13 70; Telex: 77337 Dünya Hakları/Export Agent: Norsk Film Institute, Postboks 482, Sentrum, 0105 Oslo, NORWAY; Phone: 02 42 87 40; Fax: 02 33 22 77
1 975 / 35 mm. / Renkli-Colar / 84'

1

970'1i yılların başında biri hamile olan ÜÇ kadın, okulda bitirme sınavlarını
verişlerinin onuncu yıldönümünü kutlamak için bir araya gelirler. Bu üç
kız. eskiden aynı sınıfta okumuştur ve birbirlerinin en iyi arkadaşıdır. On
yıllık bir süre içinde, herbirisi kendi kocasının çevresine tamamen uymaya boyun
eğmiştir. Eski okullarının partisinde yeniden buluşunca, bir alaycı m izah nöbeti
içinde "başka bir yerde devam etme" konusunda fikir birliğine varır lar. Eve
dönmektense. çılgınca vakit geçirmeye karar verirler. Çocukmuş, aileymiş hepsi
bir yana. birkaç günlük bağımsızlığa susamışiard ır. Ev işleri ya da günlük rutin için
kaygılanmadan, bu kutlamaları üç gün boyunca sürer. Kopenhag'da özgürlüklerini
keşfedip cinselliklerini tali m ettikleri bu maceradan sonra, Oslo'ya ve kocalarına
dönmeye karar verirler...
Anja Breien'e uluslararası ün kazandıran ilk filmi olan EV KADlNLARI'nın ilham
kaynağı, John Cassavetes"in "Husbands/Kocalar"ı oldu. EV KADlNLARI,
Cassavetes'in filmine feminist bir yanıt olarak tasarlandı. Erkeklerini, ailelerini ve
aile sorumluluklarını tek başlarına belirsiz bir gelecekle yüzyüze gelmek için terk
eden üç kadının bu öyküsü, Norveçlilerin kendi kendinden hoşnut hayatıarına
ilişkin birçok dikenli göndermeyle doludur. Kadınlar, erkeklerin öncelik haklarına
müdahale etmedikleri sürece hoşgörüyle karşılanırlar. Yükselen bir hayat standardı
birçok kişiyi geleneksel değerlerle kazanılmış hakları sorgulamaya itmiştir. Kültür
ve tüketicilik yönünden uzun bir süre Kuzey ülkelerinin en tecrit edilmişi olarak
kalan Norveç, şimdi ani bir geçiş süreciyle karşı karşıya. "Bu filmi n gerçek
temasını" diyor Anja Breien, "oynamamız beklenen koşullanmış cinsel roller
oluşturuyor. Ve koşullu varsayımlarımız da, altüst olmuş şeylerin normal yanını
gördüğümüzde çoğu kez olduğu gibi, sarsılmış elbette." Zevcelerin üç günlük
sefası, geçen her tartışma ve tecrübe ile daha da büyük anlam kazanıyor.
Kendilerini, bütün ayrıcalıkları, serbestlikleri ve temel ai levi sorumluluk
yoksunlukları ile, erkeklerin yaşam bölgesinde buluyorlar. Breien, üç mükemmel
aktrisinin yardımıyla dağaçiama diyalog kullanmış. Aynı ekip, buna yakın bir tema
üzerine yazılmış bir oyun la bütün Norveç'te turneye çıkmıştı. Her temsilden sonra,
oyuncular ve yönetmen konu edilen sorunları izleyicilerle tartışmış ve bu süreç
içinde, şu 'aydınların' feminizmi denilen şeyle, sıradan insanların çoğunun
tehlikede gördüğü konuların arasında büyük bir uçurum olduğunu keşfetmişlerdi.

1

n the early Seventies. three women, one of !hem pregnant, gel together to
celebrate the tenth anniversary of their passing their fina/ exams at school
These three gir/s are old class-males, and were once best friends. Over a
period of ten years, they have allawed themse/ves to become who/Iy assimila/ed
info !heir respective husbands' environments. When they meet again at the old
school party, in a til of sardonic humor they agree to "carry on samewhere else".
They decide to have a wild time instead of coming back home. Children or no
children, family or no family, they are thirsty for a few days of independence. Not
to worry about about housekeeping, nar about the daily routine, !heir celebration
lasts three days. After an escapade in Copenhagen, where they explore !heir
freedam and exercise !heir sexuality, they decide to return to Oslo and !heir
respective husbands...
Anja Breien 's tirst film to gain international recognition, HUSTRUER was inspired
by John Cassevetes' "Husbands" and was intended as a feminist riposte to it. This
story of three women who quit !heir men, !heir families and !heir familial
responsibilities to tace an uncertain future on !heir own contains numerous
barbed references to the complacency of Norwegian life. Women are tolerated so
long as they do not intertere with ma/e prerogatives. A rising standard of living has
provoked many people to question traditional values and vested interests. Norway,
for so /ong the most isola/ed of the Nardie countries in terms of culture and
consumerism, now faced an abrupt transition. "The real theme of this film, " says
Anja Breien, "is the conditioned sexual ro/es we are expected to play - and our
conditioned assumptions are, of course, undermined, as so otten happens when
we see the normal order of things turned upside down ". The wives' three-day
binge acquires greater significance with each passing argument and experience;
they tind themselves in the ma/e zone, with its privileges. its liberties, and its
fundamental lack of domestic responsibilies. The dia/ogue in HUSTRUER was
improvised with the heip of the three excellenf aciresses used by Breien: Froydis
Armand, Katja Medboe, and Anne Marie Ottersen. The team had toured Norway
with a play on a related theme. After each performance the aciresses and director
discussed the problems involved with the audience, and discovered in the process
that a gulf existed between so-cal/ed "enlightened" feminism, and the majority ot
ordinary people's perception of what issues were at stake.
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EV KADlNLARI, 1 0 YIL SONRA
H U ST RU E R T l A R ETTE R

WıvEs -1 O YEARS AFTER

Yönetmen/Director: Anja Breien Senaryo/Screenplay: Anja Breien & Knut Faldbakken Görüntü Yön./Cinematography: Eriing Thurmann-Andersen
Kurgu/Editing: Lars Hagstrom Oyuncular/Cast: Froydis Armand, Katja Medboe, Anne-Marie Oıtersen, Brasse Br�nnström, Henrik Scheele, Per Frisch, Jon Eikemo
Yapımcı/Producer: Bente Erichsen Yapım/Production Co.: Norsk Film, Wedel Jarlsbergsvei 36, P.O. Box B3, N 1342, NORWAY; Fax: 2 59 13 70; Telex: 77337
Dünya Hakları/Export Agent: Norsk Film Institute, Postboks 4B2, Sentrum, 0105 Oslo, NORWAY; Phone: 02 42 B7 40; Fax: 02 33 22 77
1 9B5 1 35 mm. 1 Renkli-Color 1 BB'
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imdi kırk yaşına varmış olan üç arkadaş, Mie, Heidrun ve Kaja, on yıl önceki
son sınıf toplantılarından bu yana karşılaşmamışlardır. Noel'den hemen
önceki bir maskeli baloda buluşur ve aile sorumlulukları ile toplumsal
ba antılarını unutarak bir alem daha yapmaya karar verirler. Sarhoş olurlar, saunaya
giderler, yerel süpermarketi istila ederler. Kaja burada Noel Baba'yı baştan çıkarmaya
karar verir. Mie, sevgilisi Jostein'le tanışmaları için onları evine davet eder ve hep
birlikte yemek yerler. Heidrun'un bir gemi mühendisi olan Jens'le i lişkisi vardır,
onunla adamın otelinin dışında buluşur. Jens, oölu ile ayrıldıöı karısını ziyaret etmek
için Malmö'ye dönmek üzeredir. Heidrun adamı tren le izlemeye karar verince, iki
arkadaşı da, umulmadık şekilde ona katılır. Üçü Malmö'de boş bir lüks otele yerleşir.
Orada ziyaretlerine Kaja'nın, Noel'de terk edildiöi için kızmış olan kocası Kristian gelir.
Kavga ederler ama sonra otelin konferans salonunda sevişerek barışırlar. Heidrun
Jens'i aramaya çıkar ve sonunda onu gemisinde bulur. Ama buluşmaları bir sonuca
varmaz, çünkü adam henüz ona baölanmaya hazır deöildir. Otel de yalnız başına kalan
Mie, televizyonda Noel şarkıları söyleyen çocukları seyreder, Noel'i boşandıöı kocası
ve onun ikinci karısıyla geçiren kendi oöullarını özler ...
EV KADlNLARI, 10 YIL SONRA ile "Ev Kadınları" arasında neredeyse birbirinin eşi bir
anlatım yapısı olduöuna göre (bir parti, sarhoş olmak, saunaya gitmek, kadın
kurtuluşunun bir gösterisi olarak kaçmaya karar vermek), şüphesiz o zaman ve
şimdiki olaylar ve bunların anlamı üzerine yakın bir karşılaştırma yapmaya davet
ediliyoruz. On yıl sonra, cinsel polemik türü bir ergen isyan edi mi, kapkara ve daha da
umutsuz bir hal almıştır. Yaşanan günlerin, (birlikte ilk kez sarhoş olmaları,
birbirlerinin şakalarını kimseyi umursamadan kahkaha almaları, veya Malmö'deki
otelin balayı dairesindeki tek yatakta hep birlikte huzur içinde uyumaları gibi) tek tük
anlar dışında bu kadınlar için hiç bir keyfi yoktur. Gerçekte deöer verdikleri şey,
erkeklerle olan ilişkileri ya da bu ilişkilerin yokluöu olduöu için, çoöu kez
birbirlerinden uzaklaşmaya çabalarlar. Film in asıl ilgi alanı ise, kadınların erkekler
konusundaki kafa karışıklıöı ve kararsızlıöıdır; yoksa onların, sonunda hayatlarının fıu
yanını bir çözüme kavuşturmadaki ısrarları yüzünden hemen hemen mahvalan
dostlukları deöil. Kadınların hep olageldikleri kadar deöişken ve maymun iştah lı
olduklarını kanıtlamaya azi m li görünen bir film için, "Hayat şimdi daha da emredici
ama ilkokul günlerimizden arkadaşlarımızla karşılaştıöımızda içimizdeki çocuk gene
de uyanır" diye iddia ediyor yönetmen Anja Breien. "Kırk yaşında olsanız da, adınız
Kaja, Mi e ya da Heidrun da olsa, son görüştüöünüzden on yıl daha da yaşlı olsanız,
kendinizi gene de genç hissedebilirsiniz. Bir kez daha, eski ilkokul arkadaşlarının bir
araya gelmesi her şeyi harekete geçiriyor."
86

o w in /heir early forties, three friends, Mie, Heidrun and Kaja, have not me/
smce the1r tas/ class reumon ten years ago. They meet again ata fancy
dress party just belare Christmas and decide to forgel /heir family
responsibilities and social arrangements and set out on anather spree. They gel drunk,
go to a sauna, and invade the local department store, where Kaja decides to seduce
Santa C/aus. Mie invites !hem to her apartment to meet her /over Jostein, and they all
have supper together. Heidrun is involved in an aflair with a ship s engineer, Jens, and
meets him outside his hotel. He is about to to go back to Malmö to visit his son and
estranged wife. When Heidrun decides to fallaw him by Irain, her two friends
unexpectedly join her. All three book in/o an empty /uxury hotel in Malmö, where Kaja

N

is visi/ed by her husband Kristian, who is angry at being abandoned over Christmas.
They quarrel bul are reconciled by making tove in the hotel s canierence room.
Heidrun goes off in search of Jens and fina/Iy tracks him down on his ship. Bul /heir
meeting proves inconclusive since he 18 not yel ready to make a commitment to her.
Left alone at the hotel, Mie watches children singing carols on television and misses
her own sons, who are spending Christmas with her divorced husband and his second
wife.. .

Since HUSTRUER Tl AR ETTER has an almasi identical narrative structure with
"Hustruer·, i. e., a reunion, a party, geliing drunk, going to the sauna, deciding to run
away as a gesture of tema/e liberalian, we are no daubt being invited to make a ctose
comparison between even/s and /heir import /hen and now. Ten years on, an aci of
adafescent rebellion as sexual polemic is seen to have an altogether darker and even
hope/ess side. Certainly the preseni has no pleasure for these women except in
isola/ed moments - when they first gel drunk loge/her and laugh unse/fconsciously at
one anather s jokes, or when they all steep peaeelu/Iy in one bed in the honeymoon
suile of the hotel in Malmö. Mos/Iy they are trying to gel away from one another, since
what they real/y value are !heir relationships, or taek of /hem, with men. lt is /heir
confusion and ambivalence lawards !hem that is the films main concern, and certainty
not the women s friendship, which in the end is atmasi destroyed by /heir insistence
on resatving this aspect of /heir lives. For a film that seems determined to prove that
women are as changeab/e and tickle as they atways were, "Life is more demanding
now, bul stili the child in us wakes up when we meet old friends from our elementary
school days", director Anja Breien claims. You can stil/ feel young even though you
are atmasi forty, your name is Kaja, Mie or Heidrun, and you are ten years o/der than
!asi time we me/. Once again, a class reunion of old elementary school friends se/s the
wheels in mo/ian.
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BiR ZAMANLAR iKi KEZ
SMYKKETYVE N

TwıcE U PON A TiME

Yönetmen/Director: Anja Breien Senaryo/Screenplay: Anja Breien & Cari Martin Borgen Görüntü Yön./Cinematography: Philip Ogaard Kurgu/Edltlng: Einar
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ahir ama bedbin bir kasanova olan Jan Storm, daima kadınların cinsel
lütuflarını seçmiş ve onlardan hep istediğini elde etmenin keyfini
sürmüştür. Birden, hayatının sersemletici bir dönüm noktasına gelir.
Artık, bir değişiklik olmak üzere, kadınlar ve olaylar, onu dışarıda bırakmaktadır.
Geçmişindeki kadınlara armağanlar yağdırır, onlarla ilgilenir ama çabalarını böyle
iki kat artırması, onu geçmiş ile gelecek arasındaki sınırın artık var olmadığı bir
kendi ruhuna eğilmeye götürür yalnızca. Yoksa aklını mı kaçırıyordur? Ya da,
yaşamında ilk kez bütün benfiğini adaması gereken bir aşka karşı bastırılmaz bir
gereksinim rni duymaktadır? ..

M

Anja Breien' ,·ı filmi 'Ev Kadınları" nda, erkekler figüran düzeyindeydi. "Ev Kadınları1 O Yıl Sonra"da ise, yardımcı oyunculuğa terfi etmişlerdi. BIR ZAMANLAR IKI
KEZ'de bu kez erkek, başrol oyuncusu. Norveç sinemasının başarılı yönetmeni son
filminde, kadınlar üzerine yaptığı daha önceki filmierin coşkusu ve hayaliyeti i le bir
erkeğin dünyasına girmiş. 'Neden böyle bir değişiklik?" diye sorulduğu zaman
Breien şöyle yanıtlıyor: 'Belki değişiklikten çok, farklı bir odak, farklı bir açı. Bu
film, aynı zamanda birkaç kadınla ilişki kurmaya alışkın bir adam hak�ında, ama
bunun dışında sevecen bir kişi o... Film, bir 'erkek', yani günümüzün ortalama
erkeği gibi biri hakkında değil. Kontrolu altında olmayan, rahatsız edici bir duruma
düşmüş, bir tür "erkek menopozu"na, bir hayat değişimine uğramış çok özel bir
erkek hakkında.' Yönetmen, hiçbir şüphe duymaksızın, kadınlı-erkekli çoğu kişinin
(hele erkeklerin) gerçekte çokeşli olduklarına, aşkı geliştirmek için aşk konusundaki
düşünüş şeklimizi değiştirmemiz ve biraz daha yaratıcı olmamız gerektiğine
inanıyor. Bu düşüncelerin gerisinde, Anja Breien'in zihnini uzun süredir meşgul
eden iki düşünce daha var: erkeklerin aşk yaşantıları ile cinsel yaşantılarını
birbirinden ayırabildikleri ve kadınların bunu kabul etmede zorluk çektikleri. "Çoğu
kez, acaba bekar erkekler cinselliği aşka karşı bir tür korunma olarak mı
kullanıyorlar diye merak etmişimdir. Ama BIR ZAMANLAR IKI KEZ bir aşk hikayesi
değil. Bunun için fazlaca pervasız, ya da belki fazlaca haylaz. Öte yandan da aşk
üstüne ve aşkın yokluğu üzerine." Breien'e göre, film otobiyografik değil, gene de
kişisel deneyimlere değiniyor. "Jan Strom bana tanıdığım bazı erkekleri anımsatıyor
elbette. Ama filmi n bütün karakterlerine kendimden bir şeyler kattı m." Anja Breien'in
göz kamaştıracak kadar özgün üslubu ile anlatılan BIR ZAMANLAR IKI KEZ, bazen
m izah dolu, bazen ironik ya da zarif ve erotik. Izleyicide, si h ir kendisine de bulaşmış
gibi bir duygu uyandırıyor.

an Storm, a crafty bul despondant Casanova, has always attracted the sexual
attections of women and enjoyed geliing his way with !hem. Suddenly, he
stumbles ata bewildering crossroads where the women and circumstances of
his life, for a change, strange/y /eave him out in the co/d. He lavishes giffs and
aliention on the women of his pasi, bul this redoubling of ettorts only leads him to
a saul-searching where the border between pasi and preseni no tonger exists. ls he
going crazy? Or for the first time in his life does he feel an irrepressible need for a
love to which he must dedicafe his enlire self? .

J

In Anja Breien's film "Hustruer", the men were cas! as extras. In "Hustruer li Jr
eller", the man had advanced to a supporting role. In SMYKKETYVEN, the man is
the leading actor. In her tatesi film, the successful director of Norwegian cinema
has entered a man 's world with the enthusiasm and vitality of her previous films on
womeh When asked "Why the change?", Breien replied: "Maybe not so much a
change as a dirtereni focus, anather angle. This is about a man used to having
relationships with several women at the same time, bul otherwise is a loving
person .. This isn't a film about a man with a capital M - the average man of today.
lt 's a film about a very special man who is thrown info a haunting situation that he
doesn't control over, info a kind of "ma/e menopause", a change of life",
Unequivocal/y, the director believes that many people, boi{l men and women (bul
especial/y men) are real/y po/ygamists, that we should alter our thinking about love
to enhance it - to be a liflle bit more creative. Behind these thoughts are two others
that have preoccupied Anja Breien for a/ong time - that men have the ability to
separate a sex life from a love life, and the women's difficulty of accepting this. "/'ve
offen wondered if single men use sexuality as a kind of protection from love.
SMYKKETYVEN, however, is not a love story. lt's foo devilish, or perhaps
mischievous, for lı'lat On the other hand, it is about lo ve, and the absence of it".
According to Breien, the film is not autobiographical, though the directors work
touches on personal experience: "Certainly, Jan Strom reminds me of some men
/'ve known Bul /'ve put something of myself in all the film's characters". To/d in the
dazzlingly original style of Anja Breien, SMYKKETYVEN is at turns humorous,
ironic, e/egant and erolic, and leaves the viewer feeling touched by magic.
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FEDERICO FELLINI
FiLMLERi 1 FILMOGRAPHY

1 950 Luci del Yarieta 1 Varyete Işıkları (co-director/ortak yönetmen)
1952 Lo Sceicco Bianco 1 Beyaz Şeyh
1953 1 Vitelloni 1 Aylaklar
L'Amore in Citl� 1 Kentte Aşk
(episode "Un'Agenzia Matrimoniale" / "Bir Evlendirme Bürosu" bölümü)
1954 La Strada 1 Sonsuz Sokaklar
1 955 ll Bidone 1 Kalpazanlar Çetesi
1 957 La Notli di Cabiria 1 Cabiria'nın Geceleri
1 960 La Dolce Vita / Tatlı Hayat
1 962 Boccaccio '70 (episode "La Tentazioni del Dottar Antonio" 1
"Doktor AntaRio'nun Baştan Çıkması" bölümü)
1 963 Otto e Mezzo 1 Sekiz Buçuk
1 965 Giulietla degli Spiriti 1 Ruhların Giulietta'sı
1 968 Tre Passi nel Delirio 1 Ola�anüstü Öyküler ("Toby Dammit" bölümü)
1969 Black Notes di un Regista 1 Bir Yönetmenin Not Defteri (TV)
Fellini Satyricon
1970 1 Clowns 1 Soytanlar
1972 Roma
1973 Arnareord
1 976 ll Casanova di Federico Fetlin i 1 Federico Fellini'nin Kazanova'sı
1 978 Prova d'Orchestra 1 Orkestra Provası
1 980 La Citt� del le Donne 1 Kadınlar Kenti
1 983 E la Nave Va 1 Ve Gemi Gidiyor
1 985 Ginger e Fred 1 Ginger ve Fred
1987 lntervista 1 Görüşme
1 989 La Voce del la Luna 1 Ay'ın Sesi

R

imini'de 20 Ocak 1 920'de do�du likokul düzeyi eMimini San Vicenzo, Ri mini'de
rahibelerin yanında ve Fano'da Carissimi Rahipleri'nin yönetli�i bir yatılı okulda
gördü. On yaşında evden kaçtı ve bir sirke katıldı. Çocuklu�u ile ilk gençli�ini, ileride
çalışmalarının verimli bir ilham perisi olacak taşra hayatını yutarak geçirdi. Liseden sonra
Floransa'ya taşındı. Üniversiteye kaydoldu ama, derslere girece�ine bir hiciv dergisi için yazı
yazdı ve karikatür çizdi. 1 939'da Roma'ya gitti, film senaryosu çalışmalarına katılmaya ve radyo
için skeçler yazmaya başladı. ikinci Dünya Savaşı sırasında bir tiyatro grubu ile bütün ıtalya'yı
dolaştı. 1 943'te aktris Giulietla Messina ile evlendi. Şans kapısını çaldı ve Roberto Rossellini
ile "Roma, Citta Aperta 1 Roma, Açık Şehir" ın, "Paisa"nın ve başka timleri n senaryoları
üzerinde birlikte çalıştı. Yeni-gerçekçili�in ana grubu içindeydi. Rossellini ile oldu�u gibi
Alberto Lattuada ve Pietro Germi ile de senaryo çalışmaları yaptı. ilk filmini 1 950'de Lattuada
ile ortaklaşa yönetti. 1 950'de "Lo Sceicco Bianco 1 Beyaz Şeyh" ile ilk kez tek başına
yönetmenlik yaptı. Ama asıl adını duyuran 1 953'te çekti�i otobiyografik filmi "1 Vitelloni 1
Aylaklar" oldu. Bu filmi n başarısının ardından, hem kendi şöhretini pekiştiren, hem de karısı
Giulietta Messina'yı yıldız yapan "La Strada/Sonsuz Sokaklar" ı (1 954) çekmesi için, ona daha
büyük kaynaklar sa�landı. 1950'1i yılların sonunda, hatırı sayılır şöhreti ona büyük bütçeli bir
yapım gerçekleştirme şansı kazandırmıştı. Hem eleştirel hem de ticari açıdan uluslararası çapta
bir başarı kazanan "La Dolce Vita/Tatl ı Hayat" (1 960)ile bu güveni haklı çıkardı. Çok az filme
nasip olmuş şekilde, biçimsel olarak kusursuz ve içerik açısından da zengin olan "Otto e
Mezzo 1 Sekiz Buçuk" (1 963) onun meslek hayatının doruk noktası ve yarı-otabiyagrafik
filmlerinin de zirvesi oldu. Bu filmde mutlak bir kontrola sahip olarak, kendine dönük hayal
dünyasında özgürce çalıştı. Daha sonraki filmleri de, Fellini'nin alarnet-i farikası haline gelen
bu zengin, göz alıcı imgeleri sürdürdü. 1 954'te Venedik'te "Sonsuz Sokaklar" ı için aldı�ı bir
Gürrıüş Aslan'a ek olarak, "Tatlı Hayat" ve "Sekiz Buçuk" ile Cannes'da iki kez Altın Palmiye'yi
kazandı. Şan lı şerefl i yönetmenlik mesle�i boyunca, dört kez En Iyi Yabancı Film Oscar'ını aldı.
Bu yakınlarda da Avrupa Film Birli�i'nin "Ömür Boyu Başarı Ödülü" ile onurlandırıldı.
Federico Fellini halyan sinemasının yakın tarihinde en fazla tartışma konusu olan kişilerinden
biridir. "Sonsuz Sokaklar", "Tatlı Hayat" ve "Sekiz Buçuk"taki başarıları ne kadar görkemliyse,
başarısızlıkları da aynı derecede gösterişli olmuştur. Bazen kendi isteklerini fazlasıyla ön plana
almakla suçlanmıştır. Ama kendine has üslubu, mizah duygusu ve derinlemesine karakter
tasvirlerinin bir sonucu olarak, kusurları başarısını zayıflatmaktan çok ona katkıda bulunan bazı
dikkate de�er filmler yapmıştır Fetlin i kişisel imgeleminin kapsamını genişletip, insan yapısı
ve toplumunun ideoloji k e�ilimlerini keşfetmeye yeltendi�inde (oysa romantik hümanizmin
gülpembesi ışı�ında yıkanan filmler yapabilirdi), eleştirmenterin ço�u onu yalnız bıraktı.
Önceki çalışmalarını övüp, onu bir sanat dehası olarak selamiayan Iarın, sonraki filmlerinin
apaçık hicvi ve ironik yönelimiyle kafaları karışmıştı anlaşılan.
Fellini her filminde rakipsiz bir seziş ve şevkle, saplantılarını, korkularını ve fantezilerini
beyazperdede ilan eder. Güzellik, alçalış, şehvanilik ve yozlaşmanın unutulmaz görüntülerinin
oluşturdu�u bir geçit resmi, yapıtlarının her birinde birbirini izler. Fellini'nin güçlü olan yanı,
sadece ola�anüstü canlı görsel imgelemi de�il, ola�anüstü sinema ustalı�ıdır. lnsan ister
gerçeküstü, ister ironik ya da komik olsun onun imgelerinde cümbüş edebilir, filmlerini
doldurdu�u hilkat garibesini andıran karakteriere şaşıp kalır; kafasına takılan temalar üzerinde
düşünüp taşınabilir; onun kesinkes ıtalyanlara özgü, Kilise ile mensupları arasındaki sevgi
nefret ilişkisiyle kendini özdeşleştirebilir, denizi, yolları, palyaçoları ve sirkleri sembolik ve
mecazi şekilde kullanmasını tahlil edebilir. Ama bütün bunların ötesinde, Fellini'nin, belki de
hiç aşılmamış bir şekilde, film yapma sürecini kontrol edebildi�i gerçe�i vardır.
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om in Rimini in 20 January 1920. He was educa/ed at primary /eve/ by nuns ol San
Vicenzo, Rimini and at boarding school run by Carissimi Fathers at Fano. He ran
away from home at the age of ten and joined a circus. He spent his childhood and

earlyyou/h absorbing provincial life which, in the future, was to become a fertile muse for his
works. Alter high-school studies he moved to Florence. He enrolled at the University bul.
instead of attending classes, he wrote and drew cartoons for a satirical magazine. In 1939 he
went to Rame and began to colfaborale on film seripts and to write sketches for radio. He
toured the who/e 1/aly with a theatrical group during WW2. He married actress Giulietta
Messina in 1943. His big chance came when he collaborated with Roberto Rossellini on the
scnpt of "Roma, Ciltil Aperta" and /hen "Paisil" and other films. He was in the mainstream of
Neo-Reali sm, collaborating on seripts for Alberto Lattuada and Pietro Germi as well as
Rossel/ini. He co-directed his first film in 1950 with Lattuada. He went so/o in 1952 with "Lo
Sceicco Bianco"; bul it was the autobiographica/ "/ Viiel/oni" that established him in 1953.
Alter the success of this film, He was given bigger resources to make "La Sirada" (1954),
which bo/h confirmed his own standing and made a star of his wife, Giulietta Messina. By the
end of the Filties, his considerable reputation had eamed him the chance of a bjq-budget
production and he justified it with "La Do/ce Vita " (1960). an international success both
critica/Iy and commercialty. tmpeccable in form and rich in content as few films have been,
"D/to e Mezzo " (1963) marked a peak in his career and a culmination of his quasi
autobiographical films. Here he worked with absolu/e control, maving freely in the world of
self-reflexive fantasy. Subsequent films have continued this rich, flamboyant imagery that has
become a Fe/lini trademark. In addition to a Silver Lion at Venice in 1954 for his "La Sirada",
he won the Golden Pa/m at Cannes two times with "La Do/ce Vita " and "Otto e Mezzo ". He has
also been the recipient of the' Special ... th Anniversary Award at Cannes. He won tour times
the Oscar for Best Foreign-Language Film in his illustrious directing career. Recenlly he was
hanared by the "Lifetime Achievement Award" of the European Cinema Society.
Federico Fe/lini is one of the most controversial figures in the recent history of the /ta/ian
cinema. Though his successes have been spectacular as in the cases of "La Sirada", "La
Do/ce Vita" and "Ol/o e Mezzo ", his failures have been equafly flamboyant. He has been
sametimes accused of se/1-indulgence, bul his gusto, humour, and percep/ive delienation ol
character have resul/ed in same remarkable films whose flaws contribute to, rather lhan
undermine, /heir success. When Fe/lini extended his personal visian to explore the
ideo/ogical constructs of human nature and society - instead of producing fi/ms bathed in
rosy glow of romantic humanism - he was deser/ed by by most critics. Those commentators
that praised his ear/ier work, hailing him as an artislic genius, were c/early confused by the
over/Iy satirical and ironical tum ol his /afer lilms.

In each film, with unrivalled Ilair and panache, Fe//ini blazons his obsessions. fears and
tantasies across the screen. A parade of unforgettable images of beauty, degradation,

sensuality and corruption succeed each other in his works. Fe/lini 's greatest strength is not

simpty his extraordinarity vivid visual imagination. bul his phenomenal cinematic mastery.
One can reve/ in his imagery - surreal, ironic, comic as it may be; wonder at the lreakish
characters with which he til/s his films; pander over his lhematic preoccupations; identify his
specifically ttalian /o ve-hale relationships with the Church and its members; analyse hıs

symbolic and metaphoric use of the sea, roads, clowns and circuses; bul over-riding all these

is the taci that Fe/lini has a control ol the film-making process which has probably never been
surpassed.

TATLl HAYAT

LA D O LC E VITA

THE SWEET LIFE

Yönetmen/Director: Federico Fellini Senaryo/Screenplay: Federico Fellini, Tullio Pinelli, Ennio Flaiano & Brunello Rondi Görünlü Yön./Cinematography:
Otel lo Martelli Kurgu/Edlllng: Leo Cattozzo Müzik/Musle: Ni no Rota Oyuncular/Casl: Mareel lo Mastroianni, Walter Santesso. Anouk Aimee, Anita Ekberg, Yvonne
Furneaux. Lex Barker. Alan Dijon, Alain Cluny Yapımcı/Producer: Giuseppe Amato, Angelo Rizzoli Yapım/Producllon Co.: Riama Film KaynaklPrint Source:
Cinecitta International; Via Tuscolana, 1055, 00173 �oma, ITALY; Tet:39-6-72 22 1 55; Fax 39-6-72 23 131
1960 / 35 mm. / Siyah-Beyaz (Black & White) / 1 75'
areeli o Rubini, yaşamını Roma'da bir magazin dergisinde amaçsız bir
dedikodu yazarı olarak kazanan ve ileride yazar olma hayalleri kuran
bir gazetecidir. Oysa habereilik bir yana, çevresindeki yaziaşmayı
farkedemeyecek kadar bütünleşmiştir yaşadıQı bu dünyayla. Bir dizi olay - zengin
bir kızla bir gecelik serüveni, nişanlısının intihar girişimi, cazibeli bir Amerikalı
film yıldızıyla tanışması, sahte bir mucize, babasının ziyarete gelmesi, zarif davetler
- Marcello'nun yaşamının oldukça yoQun, fakat ilişkiler ve kişisel tatmin açısından
bomboş olduQunu gösterir bize. Ma'rcello zaten yerinin olmadıQı bir dünyada kendi
yerini ararken kadından kadına, salonlardan gece kulüplerine sürüklenir durur ...

M

areella flubini is a would-be writer who makes his living as an aim/ess
gossip columnist for a sensaliona/isi journal in Rame. He is too deep/y
compromised by the degeneracy araund him to see it, never mind to
report on it. Through a series of even/s - one-night stand with a rich girlfriend, his
fiancee's attempted suicide, his meeting with a gorgeous American film star, a
paten/Iy bagus miracle, a visit from his fa/her, etaborale parties - Mareel/o 's life is
shown to be rich in inciden! bul poor in relationships and personal satisfactions.
Mareel/o drifts woman to woman rather as he drifts from salon to night-club
unsure of his place in a world which probably has no place for him anyway...

lik gösterime çıktıQında yarattıQı şok dalgalarının üzerinden geçen otuz yılı aşkın
süreye karşın, Fellini'nin 50'1i yılların sonunda Roma'nın entellektüel ve aristokrat
çevrelerinde yaşanan ahlaki yozlaşma ve ruhsal çöküşü anlattıQı bu film, hala
çekici ve merak uyandıran bir deneyim olmayı sürdürmekle. TATLI HAYAT tam bir
skandal atmosferinde çekilmiş ve pek çok üyesi filmde de görünen Roma
sosyetesinin içyüzünü yansıtan kimi gerçekler dünya basını tarafından şevkle
kullanılmıştı. Bu filmi kutsal kavramıara karşı bir saldırı olarak kabul eden
Valikan'ın açık düşmanlıQı, ve onu egemen sınıftaki yozlaşmanın orfaya çıkışı
olarak alkışiayan Sol'un coşkusu yapıtın ün ünü daha da arttınrken, "La dolce vita"
terimini de ıtalyanca'dan diQer dillere aktardı.

More than thirty years on from the shock waves it caused on i/s initial release,
Fellini's examination of moral decadence and spiritual bankruptey among the
inte/leetual and aristocratic circles in the Iate 1950s Rame remains a seductive
and intriguing experience. LA DOLCE V/TA was shot in an atmosphere of scandal,
and i/s revelations about Roman society, many members of which appeared in the
film, were eagerly seized on by the world press. The open hostility of the Valican
which attacked it as an outrageous sacri/ege and enthusiastic reception by the Left
which championed it as a protaund exposure of ruting-e/ass decadence further
enhanced the notoriety through which the phrase "la do/ce vita" passed in/o other
languages besides Ila/ian.

Akla gelmedik yerlerde geçen sahneleri nde, hayal gücünün parlakiiQını ve sıkça
gözlemlenen akılcı bir nükte anlayışını yansıtan TATLI HAYAT Fellini'nin dehasına
kusursuz bir örnektir. Filmin dev boyutları, acınacak ya da sevilecek bir kahraman
yaratmayı reddedişi ve titizlikle çizdiQi karikatürler in doQruluQu, onu Fellini'nin
zamana yenilmeyen yapıtlarından biri haline getirmiştir. Zengin ve başarıli
insanların içyüzünü açıQa çıkaran bir dizi filme önderlik eden TATLI HAYAT,
özellikle halkın sosyal düzene olan güvenini sarsan bir toplumsal eleştiri filmi
olarak büyük önem taşır. Kendilerine ve birbirlerine yabancılaşmış, amaçsız
yaşayan insanları anlatımı, tilmin Antonioni'nin filmleriyle karşılaştınlmasına
neden olmuştur. Ancak aradaki benzerlik burada biter; Antonian i sürekli bir
biçimde yapıtlarından ayrıntıları silip yalnızca temel öQelere yer vermeyi yeQierken,
TATLI HAYAT'ın cömert ve sınırsız betimlemeleri Fellini'nin görsel imgelemin
derin sularına yaptıQı i lk dallş olmuştur.

Rich in bizarre set-pieces that shimmer with imaginative brilliance and periodic
wil, LA DOLCE V/TA is a perfeci examp/e of Fellini's genius. The grandeur of its
scale, the retusai to resort to a pitiful or tavab/e protagonist, and the accuracy of
i/s caricatures make the film one of his most enduring achievements. As a film of
social comment LA DOLCE V/TA is extreme/y important, the first in a phalanx of
pictures that dissected the milieu of the rich and the succesful, and helped to
smash public canfidence in the social order. lls depiction of people alienated from
themselves and each other and taeking any sense of purpose in /heir lives invited
comparisons wi/h the films of Antonioni. However the similarity ends /here, since
whereas Antaniani has increasing/y banished all extraneous delait from his work,
leaving only i/s bare, existential bones, LA DOLCE VITA 's extravagant and
unrestrained imagery represents Fellini's first jump into the deep waters of his
visual imagination

M

89

USTALARA SAYG I
, TRIBUTES
,, ,

"" � �

'

�

ITALYA-FRANSA
ITALY-FRANCE
O>

,

"

SEKiZ BUÇUK

OTTO E M EZZO

EIGHT AND A HALF

Yönetmen/Director: Federico Fellini Senaryo/Screenplay: Federico Fellini, Ennio Flaiano, Tullio Pinelli, Brunello Rondi Görüntü Yön./Cinematography: Gianni
Di Venanzo Kurgu/Edlling: Leo Cattozzo Müzik/Musle: Nino Rota Oyuncular/Cast: Marcello Mastroianni, Anouk Aimee, Sandra Mi lo, Claudia Cardinale, Rossella
Faik, Barbara Steele, Guido Alberti Yapımcı/Producer: Angelo Rizzoli Yapım/Producllon Co.: Cineriz, Francinex KaynaklPrint Source: Cinecitta International; Via
Tuscolana, 1 055, 001 73 Roma, ITALY; Tel:39-6-72 22 1 55; Fax 39-6-72 23 131
1 963 / 35 mm. / Siyah-Beyaz (Black & White) / 1 38'
ünyaca tanınmış halyan yönetmen Guido Anselmi yaratıcı ve kişisel bir
krizin tam ortasındadır. Yeni filmi için aynı anda birkaç proje üzerinde
çalışmakta, fakat çocukluk anıları ve cinsel tanlazileri onu rahat
bırakmamaktadır. Yaşamına bir türlü bir anlam veremez ve yeni filmine
başlayamaz. Kaçınılmaz olarak içine kapanarak yaşamındaki gelişme dönemlerini
değerlendirir: çocukluğu, Kilise, ailesiyle ilişkileri ve yaşamına giren kadınlarla,
her birine eşlik eden türlü karabasan lar. Belki de yeni filminin malzemesi bunlar
olmalıdır. Guido işinin saçmalığı, sanat ve karşı cinsle ilişkileri ve insanın
varoluşunun anlamı üzerine düşünmeye başlar ...

D

1 963 yılında "Tatlı Hayat" ın getirdiği inanılmaz başarıyla tüm dünyanın ayaklarına
kapandığı Fellini, aynı başanya kavuşacak ikinci bir film yapmanın zorlu
denemesine girişti. Bir devam filmi yapmak üzere yola çıkan yönetmen, kısa süre
içinde yaratıcılığının tıkandığın ı farketti ve yapımcısı, kadrosu, ortakları, basın ve
daha onbinlerce insan ondan demeçler, yardım, deneme filmleri, roller ve
zamanının bir bölümünü talep ederken, Fellini'nin sinirleri de iflasın eşiğine geldi.
Sonunda yeni tilmin i, "iliratın da ötesinde vasiyelim" diye tanımladığı bir film
üzerine çekmeye karar verdi. Yani SEKIZ BUÇUK aslında "Sekiz Buçuk" filminin
çekilişinin filmidir. Filmi n adı Fellini'nin o güne dek çektiği filmierin sayısını
yansıtır. Bunların arasında iki halyan antoloji filmine katkı olarak çektiği ve toplam
"yarım film" saydığı iki parça da bulunmaktadır.
SEKIZ BUÇUK bugün sanatsal esintenmen in girittti d o�asını bütün açıklığıyla ele
alan az sayıda sinemasal çabanı n içinde bir başyapıt ofarak kabul edilmektedir. Bu
film aynı zamanda Federico Fellini'nin, meslektaşlarını ve sinemayı kıyasıya
yargıladığı, karmaşık bir kişisel portresidir. Film, ileri atılma hazırlığında bir geriye
dönüşü n öyküsüdür Burada yaratıcı sürece - yeni bir tür filmi doğuran
düşüncelere, anıtara ve olaylara - tanık oluruz. Ancak SEKIZ BUÇUK yalnızca bir
film hakkındaki film olmakla kalmaz. Aynı zamanda kudret. sanat. yozlaşma,
gelenekler, ahlak, para, aşk, evlilik, dostluk, ulaşılamayan tutkular. düşkırıklığı,
din, çocukluk ve bir insanın nasıl yaşaması gerektiğini de ele alır. Bu filmde
yanılsama ve gerçek yanyanadır. Esietikle ve sanatçının usunda varolan sonsuz bir
anlam çizgisinde biraraya gelen geçmişi, bugünü ve geleceği içeren döngülerin
filmidir bu.
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uido Anselmi, an international/y successful ltalian film director, is in the
middle of a creative and personal crisis. He simultaneously works on
different projec/s for his next film bul memories of childhood and sexual
fantasies assaif him and he cannot gel started as he cannot make sense of his own
life. He inevitably turns inward to examine the generative even/s of his
development: his boyhood, the Church, his relations with his parents. and the
women in his life, as well as the nightmares accompanying each. Perhaps these
ought to be the material for the film? Guido medilates on the absurdity of his job,
on his re/alion wilh the aris and the opposite sex and on the meaning of man 's
existence. . .
In 1963, with the world at his feet afler the enormous success o f "L a do/ce Vita",
Fellini faced the challenge of topping a spectacular hi!. Setting out to make a
sequel, Fellini soan found himself creative/y b/ocked, and while his producer. his
staff. his collaborators, the press. and ten thousand other people wanting
statements, favors. audiences. ro/es, and portions of his time pressured him to the
point of a breakdown, he decided to make a film about the film that would be, in
his own words, "more than a confession - my testament". So, OTTO E MEZZO is
the film of "Otto e Mezzo " being made. The !ille of the film, 8 1/2, reters to the
number of films Fellini had direc/ed up to !hen, with two short pieces that he had
contributed to a pair of /ta/ian anthology fi/ms counted as "half".
OTTO E MEZZO. now recognized as a masterpiece and one of a very smail number
of cinematic efforts to utter a c/ear statement on the intrica/e nature of artistic
inspiration, is alsa a complex se/f-portrait of Federico Fellini where the director
severely judges his colleagues and cinema. The film is a trip backward in
preparation to go forward. We witness of the creative process - the thoughts. the
memories. the inciden/s by which a new kind of film is bom Bul OTTO E MEZZO
is not merely a film about film. lt is also about power. art, corruption, manners.
mora/s, money, love. marriage, friendship, failed ambilions. disil/usionment,
religion. childhood, and how a man should live. Here, illusion and reality coexist
This is a film of eye/es in which pasi. preseni and future are subtly intertwined in
an endless continuum of meaning that exists witf:ıin the mind of the artisi as well
as in the aesthetic itself
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GORUŞME

I NTE RVI STA

THE I NTERVIEW

Yönetmen/Director: Federico Fellini Senaryo/Screenplay: Federico Fellini Görüntü Yön./Cinematography: Tonina Delli Colli Kurgu/Editıng: Nino Baragli
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KaynaklPrint Source: Cinecitt� International; Via Tuscolana, 1 055, 00173 Roma, ITALY; Tel:39-6-72 22 1 55; Fax 39-6-72 23 1 31
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atlı Hayat"ın çekilmesinden bu yana Cinecitta Stüdyola.rı Federico Fellini'nin
filmlerine set oluşturmakta önemli rol oynadılar. GÖRUŞME, !talyan
sinemasının bu büyük ustasının Cinecitta'ya 50. yıldönümü armaöanıdır.
Fellini ile bir söyleşi yapmaya çalışan bir Japon TV ekibi, bu usta işi ve dokunaklı
filmi n çerçevesini oluşturur. Bu yapımda hem Fellini'nin, hem de onun gözde
yönetmenlerinin filmlerine göndermeler de vardır. Bunlar da bizi mekan
çekimlerine ve kimi zaman kameranın arkasına götürür. Bu gevşek yapılı öykünün
en güzel tarafı biraraya getirilen aykırı bir karakterler topluluöudur: coşkun bir
koşuşturma, gergin sinirler ve uyuşuk fillerle dolu çılgın bir stüdyoda kapanıp
kalan Fellini'nin kendisi. Kendini evinde gibi hissettiöi Cinecitta'da dolaşırken,
Fellini kendisine ait olduöunu söylediöi bir sirkle sevgi dolu bir serüvene çıkarıyor
bizleri. Ünlü kadın oyuncularla röportaj yaptıöı günleri anımsarken sinemaya
duyduöu aşkı anlatıyor ve aynı zamanda tatlı bir nostaljiyi de yıkıyor. Belleklerden
silinmeyecek bir anda, Fellini'nin gözde oyuncusu Marcello Mastroianni ve
heybelli güzelliöi ile An ila Ekberg yeniden biraraya geliyor ve tilmin odak noktasını
oluşturuyorlar. Oyuncular Ekberg'in viiiasında gençlik anılarını hatıriayarak eski
günlerden söz ederken, bir başka çaöın silinen güzelliklerinin karmaşık yansıması
daha da belirginleşiyor. "Tatlı Hayat"taki ünlü çeşme sahnesinin perdeye gelen
görüntüleriyle hepimiz "bunu daha ewelden görmüştü k" duygusuna kapılırız.
Ancak Marcello o zamanlar aözından çıkan lirik sözleri söyleyemez artık; elde kalan
tek şey düş kırıklıöıdır. ..

T

Filmin içinde ve stüdyolardaki çılgın koşuşturmacanın ortasında bir düzen
saölayabilecek tek kişi Fellini'dir. Filmin ne hakkında olduöu kendisine
sorulduöunda, Fellini bu film in ne bir isme, ne bir konuya ne de karakteriere
gereksinimi olduöunu söyler. Bu yalnızca, bir bakış açısının, senaryo, oyuncu
kadrosu ve yönetmenin karışımıdır. "Işte bu da bitti. Tam hatırlamıyorum 20., 2 1 . ,
belki d e 22.'ydi. Hep "Sekiz Buçuk"tan başiamam gerekiyor, b u d a saymamı
karıştırıyor. .. GÖRÜŞME baöımsızlıQını çok çabuk ilan etti: "Kimseye ihtiyacım
yok", dedi. "Sen zaten bana yardım edemezsin, çünkü benim yapmak istediQim
şeyin sıradan filmlerle ilgisi yok. Git başımdan Bay Fellini, ben kendimi yaratı rı m.
Eğer gelmek istersen gösteri odasında görüşürüz ... " Hergün benimle böyle
konuşuyor gibiydi. Yapabildiğim tek şey ise onu önceden kestirilmesi olanaksız
yolunda izlemek oldu', diyor yönetmen.

ver since shooting "La Do/ce Vita", Cinecitta Studios have p/ayed an
important role in creating sets for Federico Fellini's films. INTERVISTA is
the Iribu/e of the great master of /ta/ian cinema to Cinecitta on its 50/h
anniversary. A Japanese TV film crew trying to interview Fellini serves as the
frame for this witty-and-even-moving film, which includes references to both his
films and his personal tavarites by other directors, al/owing us bits of location
shooting and behind-the-screen peeps. The beauty of this loosely framed story is
that it works simp/y because of the disperate cas/ of characters assembled
together: Fe//ini himse/f enclosed in a mad studio world full of frenetic activity, hat
temperaments and /azy elephants. Watking araund the Cinecitta where he truly
fee/s at home, Fe//ini takes us on a taving adventure to a circus he cal/s his own.
He reminisces the days when he used to interview famous actresses; he tel/s of his
love for film and at the same time, destroys the sweet nostalgia. In a moment that
wi/1 /ong be remembered, the reunion of Fellini's tavarife actor Mareel/o
Mastroianni and the statuesque blonde Anita Ekberg steals the show. The complex
reflection on the vanished beauties of anather age becomes even more poignant
when the actors chat over old times evaking memories ofyou/h in Miss Ekberg's
vi/la. We all experience a sensatian of deja vu when c/ips of the famous fountain
scene in "La Do/ce Vita" come on a makeshift screen and Mareel/o can no tonger
repeat the lyrical phrases he uttered /hen; disillusion is all that remains...

E

Only Fe//ini could ereale ord�r in the frenetic activity taking place in the studios
and in the film itself. Asked V(hat the film is about Fe//ini replies that it is a film
that needs no title, just as it needed no story or characters, it is just a mix of
treatment, screenplay, cas/ and director. "Well this one is finished foo - the 20th,
21st or 22nd, 1 really can'/ remember. 1 always have to start again from 8 1/2 and
that messes up my counting. . . INTERVISTA was a film that very quickly declared
its independence: '/ don'/ need anyone; it said. 'You can'/ help me anyway,
because what 1 want to do doesn't have anything at all to do with what is usually
involved in making a film. Go away, Mr. Fellini. /'ll make myself. We'/1 see.each
other in the screening room if you want to come. . . ' lt seemed to ta/k to me /ike that
a/most every day. All / cou/d do was fo/law it on its unpredictable course', says
the director.
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air, hayalci, önsezi sahibi ve hafif kaçı k bir genç adam olan, gerçek ve düş
arasında yaşayan lvo Salvini, kuyusundaki don u k ve !itrek yansımadan,
,_ ayın sesinin onu çaOırdıOı ve ona söyleyecek önemli bir şeyi olduğu
diJşü;ıcesine kapılır. lvo, ayın taleplerine uyarak, aynanın ardındaki, aksi ve yaşlı
Şef Genella'nın hükmettiğini iddia etti0i garip bir evrene sürüklenmeyi kabul eder.
Bu harikalar diyarında ivo, güzel sarışın Aldina'yı bulup, ona çok önce kendisinden
çaldığı gümüş terlikleri vermeyi umut eder ...

oet, dreamer, visionary and a slightly mad young man, /va Salvini, who lives
between reality and imagination, thinks that from the shimmering reflection
in his well, the vaice of the maan cal/s him and it has same/hing important
to teli him. /va goes along with the maan 's demands, allowing himself to be
dragged in/o a strange universe beyand the fooking glass, where the grumpy, old
Prefect Gonnel/a claims to rule. In this wonderland /va hopes to find the lovely
blonde Aldina and give her back the silver sleeper which he had stalen so long ago. .

Esin kaynağını Ermanno Cavazzoni'nin "Çılgınların Şiirleri"nden ve Fellini'nin
"Sekiz Buçuk 1 Otto ve Mezzo"dan bu yana yaptığı bütün filmlerinden eksik
olmayan karakterlerle tutkulardan alan AYlN SESI, onun delilik üzerine bazı
fikirleri deştiği, ondokuzuncu ve sonuncu filmi. AYlN SESI, düşünce ve şiirin
sürekli olarak modern kaos içinde eridikleri uzun bir rüyadan ibaret. Filmde dünya,
hayli tezat içindeki iki toplum uyumsuzunun gözleriyle görülüyor. Onların zihin
karışıklıkları da modern değişimlere ayak uydurmaya çalışanlarınkiyle aynı. Bu
cesur yeni dünya Fellini'ye dehşet veriyor, Genella da yönetmeni n, "fazla zaman
kalmadıOı"nı bilerek, "yaşlı lığın bulaşması" na karşı yüksekten atan alter ego'su.
Mesaj ise, sessizlik: sesleri dinleyin ve bir şeyler anlamaya çalışın. Bu iki çı lg ın
adamın asla başlamamış ve kesinlikle sona ermeyecek, antik bir efsaneye
benzeyen talihsiz maceraları, daha önce "lntervista"da da kullandığı yöntemle,
Fellini tarafından günbegün serbestçe yaratıldı.

Very loosely based on Ermanno Cavazzoni's "The Poems of Luna/ics", and kind of a
summalion of the themes, characters and obsessions which have haunted Fellini's
films since "Ot/o e Mezzo", LA VOCE OELLA LUNA is his 19/h and tas/ film where
he exhumes same ideas about fo/Iy The film is one long dream in which thought
and poetry continually dissolve in/o modern chaos. In it, the world is seen through
the eyes of two quite canirasting social misfits, and /heir canrusian is the same as
those who are trying to keep up with modern changes. Fellini is horrified by this
brave new world, and Gonella is the directors alter ego, raniing against the
"infec/ion of old age", knowing "/here 's not much time !efi". Then the day's noisy
chaos becomes the strange, empty sensuality of the night. The message is sitence 
!isten to the voices and try to understand same/hing. Misadventures of these two
crazy guys, which never began and wi/1 certainly ne ver end /ike an ancient /egend,
were invented freeIy day af/er day by the director, fallawing the "method" already
employed in 'lntervista".

AYlN SESI'ni çekmeye başlamadan önce halyan basını ile konuşan Fellini, bazı
yorumlarda bulunmuştu: "Ilk kez, sinema yuvam gözüyle baktığım C inecitta'nın
dışında bir film yapacağm. Ne var ki bu film için artık stüdyonun bana saOiamadığı
bir uzama ve ufuklara ihtiyacım var. Çeki me iki hafta kaldı, bir filme başlamanın
işareti olan her zamanki hummalı hazırlıklar çevremi sarmış durumda. Masamda
bir mahkOmum, aynı anda yüzlerce şey üzerinde bir karara varmam gerekiyor, ve
talepleri me hiç kimse itiraz etmediği için hem şaşkın, hem de mahçup
durumdayım. Böylesine bir teşvik görmek bir yandan güzel; ama öte yandan da,
filmi yapmam gerektiğini hala bildiğim için, kendimi biraz, bir kış gecesi sadece
bir palto, fular ve şapka ile Calais rıhtımında karanl ı k ve buzlu bir denizin
karşısında durmuş, az önce arkadaşlarına Manş Denizi'ni yüzerek geçme vaadinde
bulunmuş sorumsuz bir yaşlı adam gibi hissediyorum. Kimse de onu durdurmayı
düşünmüyor." Bu sözler; sinemanın hep bir şaheser yaratması beklenen "yaşlı
ustalar"ının üzerindeki muazzam baskıları anlamamızı sağlıyor.
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Ta/king to !ta/ian press before the start of shoo/ing on LA VOCE DELLA LUNA,
Fe//ini has made several observa/ions: "For the first t1me 1 wi/1 be making a movie
outside Cinecitta, which 1 have always considered my cinematic home. Bul for this
film 1 need space and horizons that are no langer available at the studio. With only
two weeks to go, 1 am surrounded by the usual trantic preparations that mark the
beginning of a film. /'m prisoner at my desk having to decide a hundred things at the
same moment, and /'m surprised and embarrassed that no one objects to any of my
demands. 1/'s nice to have such encouragement on one hand, bul on the other, 1
know 1 stili have to make the film and 1 feel rather /ike an irresponsible old man who,
on a winter's night with only a coat, scarf and hat, on the quay at Calais in front of a
dark and icy sea, has just promised his friends that he can swim the channel. And
nobody thinks to stop him". These remarks make one realise the enormous
pressures that pile up on the "old mas/ers " of film-making, always to come up with a
masterpiece

ERIC ROHMER
FILMLERI / FILMOGRAPHY

1950
1951
1 952
1 954
1 956
1 958
1959
1 962
1 963
1 967
1969
1 970
1972
1975
1 978
1 981
1 982
1983
1 984

1985

1 987
1 986

4

1 989
1 991

Journal d'un Scelerat 1 Bir Çapkın ın Güneesi (short/kısa film)
Presentation ou Charlotte et son Steak 1 Sunuş veya Charlotte ve Bifteöi (shorVkısa film)
Les Petites Filles Mod�les 1 örnek Küçük Kızlar (unfinished/yarım kaldı)
Berenice (short/kısa film)
La Sonale lı Kreutzer 1 Kreutzer Sonatı (sh ort/kısa film)
Veronique el son Canere 1 Veronique ve Yengeçi (sh ort/kısa film)
Le Signe du Lion 1 Aslan Burcu
"Six Contes Moraux 1 Altı Ahlakçı Öykü"
La Boulang�re de Monceau 1 Monceau'lu Fırıncı Kadın (short/kısa film)
La Carri�re de Suzan ne 1 Suzanne'ın Mesleöi (medium length/orta metraj)
La Collectionneuse 1 Koleksiyoncu Kız
Ma Nuit Chez Maud 1 Maud'daki Gecem
Le Genou de Claire 1 Claire'in Dizi
L'Amour I'Apr�s-midi 1 ÖQiedensonra Aşk
La Marquise d'D 1 O Markizi
Perceval le Gallois 1 Galyalı Perceval
"Comedies et Proverbes 1 Güldürüler ve Özdeyişler"
La Femme de I'Aviateur 1 Pilotun Karısı
Le Beau Mariage 1 Uygun Bir Evlilik
Pauline a la Plage 1 Pauline Plajda
Les Nuits de la Pleine Lu ne 1 Dolunay Geceleri
Le Rayon Vert / Yeşil lşın
L'Ami de mon Amie 1 Kız Arkadaşımı n Erkek Arkadaşı
Ouatre Aventures de Reinette et Mi rabelle 1 Reinette ve Mi rabelle'in Dört Serüveni
"Les Quatre Saisons 1 Dört Mevsim"
Conte de Printemps 1 likbahar Öyküsü
Conte d'Hiver 1 Kış Öyküsü

Nisan 1 920'de Fransa'nın Nancy kentinde doQdu. Gerçek adı Jean-Marie Maurice
Scherer'dir. Edebiyat eQitimi gördü. Sinema dünyasına eleştirmen olarak girdi.
1 950'de Gadard ve Rivette'te birlikte kısa ömürlü "La Gazette du Cinema"yı
çıkardı. 1951 'den itibaren "Cahiers du Cinema"da yazmaya baştadı ve Andre Bazin'in
ölümünden sonra. 1 958'de derginin şef editörlüQünü üstlendi. Film kariyerine. 1 952'de
başladıOı ama bitiremedi O i bir film le atıldı ve 1 959'da ilk konulu filmini yönetti. Adı
genellikle Fransız "Yeni Dalga" yönetmenieFiyle birlikte anıldıOı halde hiçbir akıma
katılmadı. 1 963-1972 yılları arasında yaptıOı ve "Ahlakçı Öykü ler" adını verdiOi altı film le
adını uluslararası alanda duyurdu 1 980'1erde ise "Güldürüler ve Özdeyişler" adını verdiOi
bir dizi film yönetti. Son yaptıOı filmler "Dört Mevsim" diye adlandırdıOı dizeye aittir.
Edebiyat düşkünü, belagat sahibi ve araştırmacı yapısıyla Rohmer, tüm filmlerinin
senaryolarını kendisi kaleme almıştır. 1 969'dan beri Sorbonne'da edebiyat ve sinema tarihi
dersleri veren sanatçı, ayrıca tiyatro eserleri ve çeşitli TV belgeselleri yönelmiş, kısa süre
önce de bir müzik video klipine imza atmıştır.

om 4 Apri/ 1920 in Nancy, France. His real name is Jean-Marie Maurice Sch!frer.
He studied literature. He entered the cinema world as a critic. In 1950, with
Gadard and Rivette, he founded "La Gazette du Cinema" which had a short
lifespan. From 1951 he wrote for "Cahiers du Cinema" and arter the death of Andre Bazin
in 1958 he became chief editor. In 1952 he started his film career with a film he couldn't
finish and in 1959 he directed his first feature film. Although usually considered a
member of the French "Nouvelle Vague" he didn't get involved in any trend. His chief
works made up the "Six Cantes Moraux", directed befween 1963 and 1912, which brought
him international rame. In the Eighties he directed anather series of films cal/ed
"Comedies et Proverbes". Hıs latest films belong to a series cal/ed "Les Duatre Saisons".
A li/erate, articu/ate, searching fi/mmaker, Rohmer has written the screenplays for all his
films. He has taught literature and film history at the Sorbonne since 1969. He alsa
direc/ed stage plays as well as several te/e visian documentaries. and recently even made a
music video.

Rohmer sinema tarihindeki en genç 73 yaşındaki yönetmendir Kamera ardındaki kırk
yılında bir yerlerde, duygusal kaderlerinin hayali bir dönüm noktasında olan karizmatik bir
belagate sahip bir genç kadınlar alayını kafasını takması sayesinde, gençlik pınarını
bulmuştur. Son otuz yıl boyunca Rohmer'in kahramanlarının aşk çılgınlıklarıyla
büyülenmesi, izleyicilere birkaç film çevrimi vasıtasıyla sınırsız bir keyif çeşitliliOi saQiadı.
Etkinlik alanı açısından olmasa da. keteye vurulunca ikisi de gözü yüksekte sayılacak
bundan önceki iki projesi, ahlaken karmaşık "Six Cantes Moraux 1 Altı Ahlakçı Öykü" ile,
Fransız gençliOinin sınanması ile sıkıntılarını incelediOi "Comedies et Proverbes 1
Güldürüler ve Özdeyişler"di. Rohmer. ana teması kişisel kimlik ve cinsel günaha teşvik
arasında, ya da insan doQasının ruhsal ve tutkusal yanları arasındaki zıtlık olan "Altı
Ahlakçı Öykü"yü, filme çekmeden önce 1950'1i yılların sonunda kısa hikayeler olarak
kaleme aldı. Soyut, entellektüel, fevkalade ironik, insan tutkusunun doQasına yönelik bu
sorgulamalar. Descartes mantıQının bütün kesinliOi ile yaratılıp, felsefi bir şaheserin
parçaları olarak övgüyle karşılandılar. Rohmer hep bir toplumsal vakanüvis olmuş;
durumlara isabetli bakışı ve günlük sorunlar konusundaki yanılmaz duygusu ile, çaQdaş
burjuva toplumunun ahlak ölçülerini ve deQerlerini deşmiştir. Birçok yönden, sinemanın
Balzac'ıdır O. Kendi kendilerini aldatma ları, kendilerine duydukları ilgi ve kendi kendilerini
mazur göstermeleri ile ona incelemesi için engin bir ahlaki ikilemler kaynaOı saQiayan
karakterlerine aşıktır. ÇaQdaş sinemanın en zeki ve özgün düşünürlerinden biri olan
Rohmer, aynı zamanda başarılı bir sinemacıdır. Adı sanı duyulmamış aktrislerden sanatsal
saflıkta performanslar almak konusunda şaşılacak bir yeteneOi vardır. Karmaşıklıktan uzak,
ekonomik ama akıcı kamera tekniklerinden yararlanarak, yalnızca mekanların davet edici
görüntülerini deQil, aynı zamanda karakterlerinin iç dünyalarını ve karşılaşmalarından
doQan psikolojik atmosferi de filme aktarmayı başarır. Daima doQal çevrede çalışan
Rohmer. Nestor Almendros'un hassas kamera çalışması ile izleyiciyi karakterlerle mahrem
bir ilişkiye çekerek, dürtülerin ve duyguların soruşturmasına onun da eşit olarak
katılmasını saQiar. Bir Rohmer filmi sona erdiOi zaman. hayatın en işimize gelen
hayallerimizde olmasını istediQimiz gibi deQil, gerçekte nasıl olduOu konusunda
uyarılmışız demektir. Bu kadri kıymeti bilinmez görevi yüklenerek Eric Rohmer. çaQdaş
sinemanın en derinlikli sanatçılarından biri olarak sivrilmiştir.

Rohmer is the youngesi 73-year-old director in the history of the cinema. Samewhere
during his 40 years behind the camera Rohmer discovered the fountain of you/h in film
through his preoccupation with a succession of charismatically articulate young women at
a fictional crossroad in !heir emotional destiny. Over the pas/ three decades, Rohmer's
tascination with the amorous toibles of his protagonists has provided viewers with a
variety of end/ess pleasures through a number of filmic eye/es. His fwo previous projects,
both ambitious in scale if not in scope, were the ethically complex "Six Cantes Moraux",
and his examination of the Irials and tribulations of French youth with "Comedies et
Proverbes". Rohmer wrote the "Six Cantes Moraux", whose basic theme is the
antagonism which exists between personal identity and sexual temptation, or between the
spiritual and passional sides of man's nature, as short stories in the Iate Fifties belare
filming them. Abstract. intellectual, supremely ironic, these inquiries info the nature of
human passian are constructed with all the precision of Cartesian logic, and they have
been hai/ed as components of a philosophical masterpiece. Rohmer has always been a
social chronicler, probing the mores and values of contemporary bourgeois society with
an unerring eye for situation, and an unfailing sense of daily problems. In many respects
he is the Balzac of the cinema: in love with characters whose self-deceptions, self-interest,
and self-justifications provide an endless supply of moral dilemmas for his examination.
One of the most inte/ligeni and original thinkers of the contemporary cinema, Rohmer is
also an accomplished tilmmaker. He has a remarkable gift of getiing arttu/Iy guileless
performances out of unknown actresses. Using uncomplicated, economical, bul fluid
camera techniques. Rohmer succeeds in capturing on film not only the evocative imagery
of locales but alsa the inner worlds of his characters and the psychological atmosphere
that grows from their encounters. Always working in natural surroundings and assisted by
the delicafe camerawork of Nestor Almendros, he draws the audience info an intimate
relationship with the characters. enabling it to participate on an equal tooting in the
questioning of motives and feelings. When a Rohmer movie ends, we are reminded of life
as it really is, and not as we would want it to be in our most self-serving fantasies. By
performing this thankless task, Eric Rohmer has emerged as one of the most protaund
filmmakers of contemporary cinema.

B
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CLAIRE•iN DiZi

LE G EN O U D E C LA I R E
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eröme, evlenmeden önce malikanesini satmak için Anneçy'ye gelir.
Tesadüfen, Romen bir romancı ve eski bir dost olan Aurora ile karşılaşır.
Aurora, Jeröme'un çocukluğundan tanıdığı Madame Walters ile birlikte
oturmaktadır. Onlarla kaldığı sırada, Madame Walters'in çekici ve güzel gencecik
kızı Laura, Jerôme'un hayallerini süsler. Ancak kız onunla ilgilenmeyi reddedince,
Laura'ya duyduğu hayranlık, kısa ömürlü olur. Şimdi de sahneye Laura'nın üvey
kardeşi Claire çıkar. Jerôme'un gönüllü bir kobay olduğunu gören Aurora, onu
Claire ile tanıştırır. Ame Claire'in dünyasının merkezi Gilles'tir. Bir öğleden sonra
Jerôme Gilles'i başka bir kızın kollarında görür. Jerôme bu durumu istismar
etmeye karar vererek, Claire'e anlatır. Claire'in bütün dünyası yıkılır. Perişan olur,
gözlerine yaşlar dolar. Ona yardım etmesi için, elini dizine koyarak okşayan
Jerôme'dan medet u mar. Jerôme uzun süredir bu hareketi yapmak istemektedir. Bu
olayı Aurora'ya anlattığı zaman kadın, durumdan daha fazla yararlanmadığı için onu
ayıp lar. Jerôme ona, tek amacının, kızı kendisine layık olmayan bir çocuktan
ayırmak olduğunu söyler. Claire'in onu bunca büyüleyen dizine dokunarak en
güçlü arzusunu da tatmin ettiği için, nişanlısına sadık kalmış olmaktan mutludur.
Ertesi sabah uyanan Aurora, Claire ile Gilles'in bir bahçe sırasında muhabbetle
kucaktaştıklarını görür ...

J

J

Rohmer'in beşinci "ahlakçı öykü" sünde, Nestor Almendros'un görüntüleriyle tam
olarak yakalanmış tatil mekanı, Jerôme'un sadakatinin sınanması için hem gereken
durumu, hem de gevşek atmosferi sağlar. Laura ve C laire'e duyduğu ilginin
kararsızlığı, kendi tavrı olduğuna inandığı şeyi sürekli dile getirmesi, Aurora ile
olan ilişkisinin tanımlanmamış yapısı, kadının onun durumunu istismar etmedeki
rolü, filme gerilim kazandırır. Claire'in muammalı kişiliği, kadraj dışında bazı
gelişmelerin ima edilişi, tatil etkinliklerinin altında olup bitenler, Rohmer'in
kelimeler ve eylemler arasında gizlenen ele geçmez gerçeği deşme tutkusuna
katkıda bulunur.

The holiday seliing o f Rohmer's fifth "cante moral", precisely captured in Nestor
Almendros' photography, provides both the occasion and the relaxed atmosphere
for the test of Jer6me's fidelity. The ambivalence of his interest in Laura and
Claire, his constant articulation of what he believes to be his attitude, the
undefined nature of his relationship with Aurora, her role in manipulating his
situation, give the film its tension. The enigmatic figure of Claire, the hints of
aciian outside the frame, the undercurrent of holiday activities, add to the
fascination of Rohmer's exploration of the elusive area of truth lying between
words and actions.

er6me visi/s Anneçy to seli his esiale before his marriage. He accidentally
meets Aurora, a Romanian novelisi and old friend. Aurora lives with an
acquaintance of his childhood, Madame Walters. During his stay with !hem,
Laura, the charming and beautiful teenage daughter of Madame Walters, captures
Jer6me's imagination This fascination for Laura is short-lived though, as she
refuses to be drawn to him. Claire, Laura's step-sister, now appears on the scene.
Aurora, who finds in Jerome a willing guinea pig, introduces him to Claire. Bul
Claire's world revolves raund Gilles. One afternoon, Jerome witnesses Gilles in
the arms of anather gir/. Jerome decides to exploit the situation and tel/s Claire.
C/aire's world comes crashing down. Totally shattered, tears well up in her eyes.
For succour she turns to Jerome, who p/aces his hand on her knee and caress it,
something which he has desired to do for a long time. When he relates this
inciden! to Aurora, she reproaches him for not having exploited the situation fully.
Jerome tel/s her that his only pleasure had been to separate the gir/ from a boy
unworthy of her. Having satisfied his ultima/e arnbitian to touch Claire's knee,
which had so fascinated him, he is happy that he has remained faithful to his
fiancee. The next morning, Aurora wakes up to find Claire and Gilles embracing
affectionately on a garden bench. . .
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DOLUNAY GECELERi

LES N U ITS D E LA PLE I N E LU N E

FULL M OON I N PARIS

Yönetmen/Director: Eric Rohmer Senaryo/Screenplay: Eric Rohmer Görüntü Yön./Cinematography: Renata Berta Kurgu/Edlllng: Cecile Decugis
Müzik/Musle: Elli & Jacno Oyuncular/Cast: Pascafe Ogier, Tcheky Karyo, Fabrice Luchini, Virginie Thevenet, Christian Vadi m, Laszlo Szabo, Li sa Garneri, Matheiu
Schiffman Yapımcı/Producer: Margaret Menegoz Yapım/Producllon Co.: Les Films du Losange, Les Films Ariane Dünya Hakları/Export Agent: Les Films du
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yrılan hep Louise olmuştur. "Haddinden fazla sevilmek"e dayanamadığını
söyler. Ama aşksız da yapamaz. Aslında hiç yalnız yaşamamıştır. Louise,
sahip çıkıcı ilişkilere karşı güvensizlik duyar. "Onu daha fazla sevmek ve
arzu etmek için" bağımsızlığını korumak ister. O, Remi'dir, birlikte yaşadığı adam.
Birbirlerini severler ama, aynı şekilde değil. Yaşam tarzları çok farklıdır: Louise
gece dışarı çıkıp, geç kalkmayı sever; Remi ise evde kalıp, erken kalkmayı! Louise
başka birini de bulmuştur: Ona aşık, dışarı çıktığı akşamlardaki dikkatli suç ortağı
Octave. Louise, baştan çıkarma oyununu sever. Gelip geçici bir an için, Bastien'in
cazibesine de boyun eğer. Aslında, artık zamanı kendisine ait olduğundan,
Louise'in yeni aparımanında büy1ik bir erkek ziyaretçiler çevresi de vardır. Genç
kadın zor memnun edilir, hep kendi zevkinin peşinde koşar, ta ki onun için neyin
önemli olduğunu unulana dek. Ama özgürlüğün de bedel i vardır: ya onlar (ya da o)
artık onu sevmez, beklemekten bıkar ve elden kaçarsa? Louise bu riski göze alır. ..

A

Rohmer'in "Güldürüler ve Özdeyişler" inin dördüncü filmi olan DOLUNAY
GECELERI, karşı cinsler arasındaki duyguların iniş çıkışını, hafif ve baştan sona
eğlenceli bir biçimde, felsefi bir mesafeden gözlemler. Aşk ve özgürlük, birisiyle
yaşama ve yalnızlık, fethetme arzusu ve baştan çıkarılma korkusu ve, bunlar kadar
önemli bir konu olan sadakat üzerine bir filmdir bu. Müteveffa Pascafe Ogier ince,
esmer, benmerkezci Louise rolüyle, 1984 Venedik Film Festival i'nde En Iyi Kadın
Oyuncu ödülünü kazanmıştı.
Film insana köpüksü, erotik bir komedi gibi gelebilir ama, Rohmer'in kadın
kahramanının çevresine sardığı Paris, hic de neşeli değildir. Yeni metronun
metalik mavileri ve grileriyle örtülmüş kentin soğuk, kansızi ık çekiyormuş gibi bir
görünüşü var. Korkutucu ve gösterişli bir pop müzikle hareketlenen partiler, sanki
bir akvaryumdaki canlandırılmış natürmortlar. Kaçınılmaz dolunay gecesi ise
( Louise'in Bastien ile çılgın aşk gecesi), yakıcı bir elçabukluğuyla özetlenmiş:
motosiklet, lokanta, motosiklet, gece kulübü, motosiklet, yatakodası. Aralarında bir
yerde de kartondan bir ay! Rohmer'in daha önceki komedilerinin tümü gibi,
DOLUNAY GECELER I de çok lafi ı, alıntılık vecizelerle donanmış bir film, ama
hiçbir zaman can sıkıcı değil. Söylenen her şey kendiliğinden tırnak içine alınmış:
ya aktörlerin kendileri, ya fondaki ayrıntılar, ya da Rohmer'in Bresson'u anımsatan,
seyrek ama korkunç etkileyici bir biçimde kullandığı aksesuar tarafından. Ironi ise,
usta yönetmenin ilk komedileri kadar oyunbaz değil ve iyi huylu. lğneleyici olduğu
gibi. her durum, konuşma ve jest in altında ironi yatıyor.

•

ouise had always been the first to break it off. She says that she can't stand
being "over-loved. " However, she can't do without love, indeed she has
never lived alone. Louise mistrusts exc/usive relationships. She wants to
keep her independence "in order to lo ve and desire him better". He is Remi: the
man with whom she lives. They love each other bul not in the same way. Their
way of life is different: Louise likes to go out at night and get up Iate, whi/e Remi
prefers staying at home and ge/s up early! Louise has found anather man as well:
Octave, who 's in love with her and is an attentive accomplice on evenings out.
Louise loves the game of seduction. She succumbs to the charm of Bastien too for
a f/eeting moment. In fact, with time to herself, Louise has a large circle of ma/e
visitors in her new apartment. She is difficult to please, always seeking her own
pleasure, until she forgets what's important to her. But freedam has its price: what
if they - or at /east he - no fonger loves her, tires of waiting and of being
available? Louise accepts the risk. . .

L

Rohmer's fourth "Comedies and Proverbes", LES NU/TS DE L A PLEINE L UNE is
light and endlessly amusing, observing from a phi/osophical distance the comings
and goings of emotions between the s�xes. lt is about /o ve and freedom, life with
somebody and solitude, desire to conquer and fear of being seduced, and the last
but not the least about fidelity. The Iate Pascafe Ogier as slim, dark, self-centred
Louise won the Best Actress A ward at 1984 Venice Film Festival.
The film could sound !ike a frothy, erotic comedy; bul the Paris with which
Rohmer surrounds his heroine is anything bul gai. lt is co/d and anemic-looking,
covered in the metal/ic blues and greys of the new metro. The parties, stirred, by
some appalling shticky pop, resemble the 'animated still lives in a fish tank. The
fateful night of the full moon itse/f - the night of Louise's wild romance with
Bastien - is summed up in caustic shorthand: bike, restaurant, bike, nightclub,
bike, bedroom, with a cardboard moon sornewhere in between. Like all of
Rohmer's earlier comedies, LES NU/TS DE LA PLEINE LUNE is ta/ky, studded with
quotab/e epigrams, but not for one moment ponderous. Everything that is said is
automatically p/aced in inverted commas, either by the actors themse/ves or by
background details and props which Rohmer uses in a manner reminiscent of
Bresson: sparingly bul to devastating effect. And the irony is /ess p/ayfu/ and
good natured than in his earlier comedies: it is mordant, biting deep into every
situation, speech and gesture.
95

iLKBAHAR ÖYKÜSÜ

C O NTE D E P R I NTE M PS
A TALE OF SPRINGTIME

Yönetmen/Director: Eric Rohmer Senaryo/Screenplay: Eric Rohmer Görüntü Yön./Cinematography: Luc Pages Kurgu/Edltlng: Maria-Luisa Garcia
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enç bir felsefe öğretmeni olan Jeanne, bir okulda bir yıllığına slajyer
öğretmenlik yapmaktadır. Çoğunlukla erkek arkadaşıyla onun
aparlmanında yaşar ama şimdi erkek arkadaşı uzaktadır, ve aparlman da
hiç rahat ve sıcak sayılmaz. Jeanne kendi dairesine döner ama orada kuzini erkek
arkadaşıyla kalmaktadır. Jean ne orayı boşaltır ve kendini baharın ilk gününde
boşta bulur. Bir kız arkadaşının yeni evi için verdiği parti davetini kabul eder, orada
da 18 yaşında bir konservatuar öğrencisi olan taşkın Natacha ile karşılaşır. Kız,
onu geçici olarak kendisiyle birlikte oturmaya davet eder. Jean ne kısa sürede yeni
arkadaşının hayatının karmaşıklığının bir parçası haline gelir. Boşanmış babasıyla
oturan Natacha, onun şimdiki kız arkadaşı hareketli Eve'den nefret eder ve ikisinin
ilişkilerini bozmak için akla gelebilecek her hileye başvurur. Hatta sayfiyede, bile
bile babası ile Jeanne' ı bir araya getirmeye çalıştığı bir hafta sonu bile ayarlar. ..

G

J

Yapmamız gerektiğini bildiğimiz şey ile sonunda yaptığımız şey arasındaki
uçuruma ilişkin, tipik bir Rohmer sorgulaması olan ILKBAHAR ÖYKÜSÜ, bir başka
yeni film dizisini başlatıyor. Bu seferkinin adı "Dört Mevsim'den Öyküler". Son
birkaç filminde tercih ettiği daha tatlı ve daha mahrem diyalogları bir yana bırakan
Rohmer, felsefi köklerine dönerek, bugün gençlerin yüz yüze olduğu ahlaki
belirsizliklere ilişkin zor sorular soruyor. Zeki, kent yaşamı üstüne ve görmüş
geçirmiş bir film olan ILKBAHAR ÖYKÜSÜ, sürprizlerle dolu bir başka dil
dökmece keyfi. Rohmer'in bütün filmlerinde olduğu gibi entrika baştan sona
eğlendirici; sonuçları tahmin etmek mümkün değil, konuşmalar da zihin çelici.
Rohmer'in psikolojik iç mekanlar satranç tahtasında, insanın nerede oturduğu hatta
geceyi nerede geçirdiği bile, birkaç hayatın akışını tayin edebildiği için, filme "Dört
Dairenin Öyküsü" şeklinde bir alt başlık da konulabil irdi. ILKBAHAR ÖYKÜSÜ,
yalnızca çarpan kalpler ve çiçeklerden ibaret değil. Seçim ve özgür iradenin trajik
hayalleri çevresinde bir tür dil ağı örerken zalim, ironik ve amansız. Fransa
kırlarının güzelliği, gözlerimizin önünde büyük bir kolaylıkla açılan insani olay
örgülerine sessizce tanıklık ediyor. Bu filme bakarak, Rohmer'in "Dört Mevsim" inin
popülerlik açısından rahatlıkla Vivaldi'ninkiyle rekabet edeceğini söyleyebiliriz.

Anather quintessentially Rohmerian inquiry info the gap between what we know
we should do and what we end up doing, CONTE DE PRINTEMPS initiates yel a
new cycle of proposed films, this time bearing the name "Ta/es of the Four
Seasons". Foregoing the more amiable and intima/e dialogue pieces he's favoured
for the pas/ few films, Rohmer returns to his philosophical roots, pasing hard
questions about the moral uncertainties taeing young people taday A bright,
urban, and sophisticated picture, CONTE DE PRINTEMPS is anather
conversational delight, full of surprises As with all of Rohmer's fi/ms, the intrigue
is endlessly amusing, the outcome unpredictable, and the ta/k engrossing. The
film could be subtitled ·� Ta/e of Four Apartments " inasmuch as where one lives
or even spends the night on Rohmer's chessboard of psychological interiors can
determine the course of severa/ lives. CONTE DE PRINTEMPS is not hearts and
flowers. lt is cruel and ironic and implacable as it weaves a web of language
araund the tragic illusions of choice and free wi/1. The beauty of the French
countryside acts as a silen/ witness to the human plots that unfold with seamless
ease before our eyes. On the evidence of this film, Rohmer's "Four Seasons" may
well riva/ Vivaldi's in popu/ariiyi

eanne, a young philosophy teacher, is doing a year of teaching practice ata
grammar school. Most of the time she lives with her boyfriend in his
apartment bul he is away at the moment and the apartment is far from cosy.
Jeanne goes back to her own fiat bul her cousin is living there with her boyfriend.
Jeanne vacates the premises and finds herselfat /oose ends on the first day of
spring. She accepts a girlfriend's invitation to a flat-warming party where she
meets the ebuilieni Natacha, an 18-year-o/d conservatory student. The gir/ invites
Jeanne to move in with her temporarily, and she soan becomes involved in the
complexities of this new friend's life. Natacha lives with her divorced father and
deles/s his current girlfriend, the breezy Eve. So she tries every trick in the book to
destroy !heir relationship. She even arranges for a weekend in the country where
she deliberately tries to bring loge/her Jeanne and her fa/her...

KIŞ ÖYKÜSÜ

CO NTE D ı H IVER
A WıNTER's TALE

Yönetmen/Director: Eric Rohmer Senaryo/Screenplay: Eric Rohmer Görüntü Yön./Cinematography: Luc Pages Kurgu/Edltlng: Mary Stephen Müzik/Musle: S�bastien
Erms Oyuncular/Cast: Charlotte Wry, Fred�ric van den Driesschie, Michel Voletti, Herv� Furic, Ava Loraschi, Christiane Desbois, Jean-Luc Revol Yapımcı/Producer: Margaret
Menegoz Yapım/Productlon Co.: Les Films du Losange, Saficas lnvestimage, Sofiarp Dünya Hakları/Export Agent: Les Films du Losange, 26 Avenue, Pierre 1er de Serbie,
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elicie, Paris'in bir mahallesinde kuaförlük yapar. Bazen batıdaki bir
banliyöde erkek arkadaşı Lo"lc'in yerinde, bazen de Paris'in güneyinde, kendi
küçük kızı Elise'e bakan annesinin yanında kalır. Felicie El ise'in babası
Charles'a dört yıl önce yazın Brötanya'da raslamıştır. Sonra da, adresini yanlış
yazmak gibi aptalça bir hata yüzünden onun izini kaybetmiştir. Kuafördeki patronu
Maxence Felicie'ye fena halde aşıktır. Nevers'e gitmeye hazırlanan adam, kızdan da
kendisiyle gelmesini ister. Felicie kabul eder, çünkü eğitimli bir kütüphaneci olan
Lo"lc, onun zevkine göre çok "entellektüel" dir. Ne var ki, Felicie aslında iki erkeği
de sevmez ve Charles'ın hatıralarını aklından çıkaramaz. Artık onu görme yolundaki
bütün umutlarını yitirdiği halde, hala sokaklarda, ve metroda ona bakınmadan
edemez. Bazen yanlışlıkla hayatının tek aşkı olmuş ve hata da öyle olacağına
inandığı adam sandığı bir silüetin arkasından koşar. Paris'ten ayrılmaya karar
vermesinin nedenlerinden biri de, bu sapiantıdan kurtulmaktır. Ancak kaderin onun
için hala süprizleri vardır, ve bu da kesinlikle son söz olmayacaktır ...

F

Yeni bir film dörtlüsünün, "Eric Rohmer'in Dört Mevsimi" nin ikinci taksi di olan bu
filmde, 71 yaşındaki yönetmen, sıradan insan ilişkilerinin esrarı ve çelişkilerini,
ızdırabı nı ve saçmalığını incelemedeki ustalığını zerrece kaybetmediğini kanıtlıyor.
Aslında KIŞ ÖYKÜSÜ usta yönetmenin yıllardır yaptığı en etkili ve ödüllendirici
film olan "Kış Öyküsü" nde, duygusal bir ikilem beceriyle ortaya konuyor:" Seni
seviyorum ama, daha çok sevmek isterim", diyor Felicie Maxence'a. "Seni
seviyorum ama, seninle yaşayacak kadar sevmiyorum", diyor Lo"lc'e. Öyleyse ne
yapmalı? Rohmer bir kez daha, iş, çoğumuzun günlük yaşamda karşı karşıya
geldiğimiz seçimleri incelemeye gelince, emsal i olmadığını kanıtlıyor. Kader,
olaylarla çakışıyor, Brötanya yazının sıcaklığı yerini bir Paris Aralık'ına brakıyor.
Felicie, sonucu belli olmayan birkaç karar veriyor ve Rohmer malzemesin i, insan
hayatlarının sayısız ayrıntılarını not etmekle geçirdiği yıllar sonucu edindiği
bilgelikle süslüyor. "Bu film dizisi fikrini bana Shakespeare verdi. Gerçekten
sevmediği iki erkek arasında tereddüt ederken, kaybettiği bir üçüncüsünün anısını
canlı tutan bir kadının hikayesini anlatmak istedim. Bu yeni öyküleri. .. neyin
birleştirdiğini hala bilmiyorum, çünkü diğerlerini yazmadım. Bazı şeyleri, ancak
olgunun ardından gerçekten bilebil irim. 'Ilkbahar Öyküsü'nde felsefe ve bilgi
üzerine konuşuldu. Bu filmde ise, bir mucize söz konusu" diyor yönetmen.

elicie works as a hairdresser in a district of Paris. Sametimes she stays at
her boytriend Loic's p/ace in a western suburb, and sametimes south of
Paris with her mother, who is fooking after Felicie's liflle daughter E/ise.
Felicie met E/ise 's father Charles one summer in Brittany four years ago. She !hen
los! touch with him through an idiotic mislake when she incorrectly noted his
address. Her hairdresser bass, Maxence, is deep/y in love with Felicie. He 's in the
throes of maving to Nevers and asks her to go with him. She agrees since Loic, a
trained librarian, is foo "inte!lectua/" for her tastes. In reality, however, Felicie
doesn't love either of the two men and she's stili haunted by the memory of
Charles. Although she's los! all hope of ever seeing him again, Felicie can'! help
fooking out for Charles in the streets and on the subway, sametimes even running
after a silhouette she mistakenly imagines to be the man who was and - she
believes - wi/1 always be the only love of her life. One of the reasons why she
decides to leave Paris is to break away from this obsession. Fate, however, stili
has something in store for her and this is by no means the fina/ word...

F

In this, the second instalment ofa new quartet of films, "The Four Seasons of Eric
Rohmer'', the 11-year-o/d director proves that he has los! none of his dexterity in
examining the mysteries and contradictions, pain and silliness, of ordinary human
re/ationships. lndeed, CONTE D 'H/VER is one of his most teliing and rewarding
films in years, where an emotional dilemma is deftly addressed: "I lave you bul /'d
/ike to /ove you more", Fe/icie tel/s Maxence. "I lave you bul 1 don'! love you
enough to live with you", she informs Loic. So what should she do? Once more,
Rohmer proves that he has no peer when it comes to examining the choices most
of us canfront in our daily /ives. Fate intersects with circumstance, the heat of a
Breton summer gives way to the chill of a Parisian December, Felicie makes a
number of decisions with unforseen results, and Rohmer graces his material with
the wisdom he has acquired through years of noting the myriad delai/s of people's
lives. "Shakespeare gave me the idea for this cycle of films. 1 wanted to teli the
story of a woman who hesilates between two men whom she doesn't real/y love,
white keeping alive the memory of a third, whom she has los!... What unifies.. .
these new tates, 1 stili don'! know, because 1 haven't yel written the others. 1 only
really know things after the taci. In "Conte de Printemps" one talks about
philosophy, knowledge, in this film, if's a miracle", comments the director.
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AKSOY Grafik, Dizgi, Matbaacılık Sanayi ve Tic. A.Ş.' nin değerli katkılarıyla
gerçekleştiri lmiştir.
We should /ike to thank AKSOY Grafik, Dizgi, Matbaacil/k Sanayi ve Tic. A.Ş.
for !heir contribution.
Ingiliz Kültür Merkezi'ne (Istanbul) yardımlarından dolayı teşekkür ederiz.
We should /ike to thank British Council in Istanbul for !heir kind help.
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UZUN GUNUN SONU

TH E LO N G DAY C LO S ES
TERENCE DAVIES

iverpool'da 1 945 yılında doğdu ve
orada büyüdü. Onbeş yaşında okulu
terkederek oniki yıl boyunca
muhasebecilik yaptı. Bu sıralarda Liverpool
Yazarlar Kulübü'ne katıldı ve çeşitli
topluluklarda amatör olarak aktörlük yaptı.
1 972'de Coventry Tiyatro Okulu'na girdi ve
Ingiliz Film Kurumu BFI taralından filme
alınan ilk senaryosu "Children 1 Çocuklar" ı
yazdı. Daha sonra Ulusal Film Okulu'nda
görev aldı ve "Madonna and Child 1 Meryem
ve Çocuk" adlı filminin çekimini tamamladı.
Bu, Film Okulu'ndan ayrıldıktan sonra çektiği
"Death and Transfiguration 1 Ölüm ve
Değişim" adlı film le tamamlanan üçlemenin
ikinci filmidir. Eleştirmenlerde olumlu
yankılar uyandıran Üçleme uluslararası bir
başarı kazandı ve çeşitli ödüller aldı.
Davies'in ilk romanı "Hallelujah Now" 1 984
yılında basıldı. 1 988'de yönettiği
otobiyografik ilk filmi "Distant Voices, Stili
Lives 1 Uzak Sesler, Durgun Yaşamlar'dan
sonra, 1 992'de bu tilmin devamı olan "UZUN
GÜNÜN SONU" nu gerçekleştirdi.

L

Yönetmen/Director: Terence Davies Senaryo!Screenplay: Terence Davies Görüntü YönJCinematography:
Michael Coulter Kurgu/Ediling: William Diver Müzlk/Music: Bob Last Oyuncular/Cast: Marjorie Yates, Leigh
McCormack, Anthony Watson, Nicholas Lamont. Ayse Owens, Tina Malone Yapımcı/Producer: Olivia Stewart
Yapım/Produclion Co,: British Film Institute, 29 Rathbone Street, London W1 P 1AG, ENGLAND; Phone 71 -636
5784; Fax: 71 -580 9456, Film Four International Dünya Hakları/Export Agent: Film Four International, 60 Charlotte
Street. London W1 P 2AX, ENGLAND; Phone 71 -631 4444; Fax: 71 -580 2622
1 991 / 35 mm. / Renkli-Colar / 82'

1

950'1i yılların ortalarındaki Liverpool, herkese cennet gibi görünmeyebilir ama onbir yaşındaki Bud için burası
çok mutlu anlar yaşadığı bir mekandır: uzun yaz günleri, sık sık sinemaya gitmeler, müzik dolu bir radyo ve
annesi, abiası ile erkek kardeşlerinin sınırsız sevgisi. Memnuniyelin i gölgelendi ren tek şey, yeni okulundaki
hayata uyum sağlamaya uğraşmasıdır ...
1 989 Festivali'nin yücelerde uçan ve duygusal açıdan zengin "Uzak Sesler, Durgun Yaşamlar"ını görmüş olan herkes.
izleyicileri derinden etkileyen ve coşturan, zengin bir müzikle birleşmiş mükemmel bir sinema yapıtını hatırlayacaktır. Bu
otobiyografik tilmin sonunda, yönetmen Davies'in kendi ailesini temsil eden ailenin alkol ik ve merhametsiz babası
ölmüştü. UZUN GÜNÜN SONU, sonraki dört yıl boyunca, Bud (Davies'in beyazperdedeki temsilcisi) ilkokuldan ayrılana
kadar, gene o aileyi ele alır. Davies bu süreyi bir yıla (1 955-56) indirmekle yelinmiş yalnızca. Uzun süredir beklenen bu
devam filmi, kahramanının kendi kendini anlamaya başlamasıyla duygusal gelişiminin dramını vurgulayarak, sevgi dolu
ve kusursuz ayrıntılarla, yönetmenin 1 950'1er Liverpool'undaki saf ve sevimli çocukluğunu yeniden yaşama geçirmekte.
Davies bu yılları, hayatının en mutlu dönemi olduğunu iddia ediyor: "Mutlu luktan hasta gibiydim. Film, bir cennetin
öyküsü, ama daha o zamandan kaybedilmekte olan ve sadece bir anı olarak kalacak bir cennetin." Davies, her zamanki
gibi, hiçbir şeyi şansa bırakmıyor: Her karenin etkisi ölçülüp biçilmiş, her ses de duygusal yankılama sağlasın diye
imgeyle özenle eşleştirilmiş. Filmi n nostaljik bir yanı var ama, asla kolay ve ucuz cinsten değil; çünkü Davies haddinden
fazla makul, haddinden fazla sanatçı ve hem kendi yaşamı hem de bizim ki konusunda haddinden fazla özen li.
id- 1950s Liverpoo/ may not have been everyone's idea ofparadise, bul for 1 1-year-o/d Bud it is the seliing
for same very happy times - long summer days, frequent trips to the cinema, a radio full of music and the
boundless love of his mo/her, o/der sister and brothers. His contentment is c/ouded only by his struggle to
adapt to life ata new school. ..

M

Anyone having seen the soaring and emotional/y rich "Disiant Voices, Stil! Lives " in the 1989 Festival, would remember
a great cinematic beauty integra/ed with a rich soundtrack which has profoundly moved and exhilarated the audience. At
the end of of this autobiographic film, the alcoholic and brutal father of the family, representing Davies' own, died. THE
LONG DA Y CLOSES takes up that family again during its next tour years, un/il Bud (Davies' screen surrogate) leaves
primary school. Davies has simply candensed that time info one year (1955!56). Emphasizing the drama of his
emotional development and the growth of self-understanding, the long-awaited fo/law-up recreates, in taving and
perfeci detail, the directors idyllic childhood in 1950s Liverpool. He c/aims it was the happiest period in his life: "/ was
almasi sick with happiness. The film is a story of a paradise, bul the story of a paradise !ha/'s already being los! and
wi/1 onlysurvive as a memory". As always, Davies /eaves no/hing to chance: each shot is measured for its impact and
each sound is caretu/Iy wedded to the image for emotional reverberation. There is a nostalgic reeling about the film, bul
never the easy and cheap sart: Davies is foo hard-headed, foo much an artisi, and foo caring about his own life and
ours.
1 00

om in 1945 in Liverpool where he
grew up. He /efi the school at the
age of fifteen and worked as a
bookkeeper for twelve years. During this
time he joined the Liverpool Writer's C/ub
and became an amaleur actor in several
companies. In 1912 he entered the Coventry
Drama School where he wrote his first
screenplay, "Children ', which was la/er
produced by the BFI. He subsequently took
up a place at the National Film School where
he shot "Madonna and Child", the second
part of his Trilogy, completed by "Dea/h and
Transfiguration" af/er he /efi the Film
School. The Trilogy achieved international
critica/ acc/aim winning several prizes. His
first novel "Halle/ujah Now" was published
in 1984. Af/er his directarial debut with his
autobiographic "Distant Voices Stil! Lives"
(1988), he realized the fo/law-up to this film,
THE LONG DA Y CLOSES in 1992.

B

ELENYA
STEVE

GOUGH

a l ler Bölgesi'ndeki Cardiff'te 1 948
yılında doğdu. 1 972'de modern e
debiyatta yüksek lisans diplomasıy
la Cardiff Üniversitesi'nden mezun olduktan
sonra, 1 970'1i yılları halk sanatevlerinde çalı
şarak ve bağımsız videolar yaparak geçirdi.
1 978'de Ulusal Film ve Televizyon Okulu'na
girdi, burada ödül kazanan iki konulu kısa
film yazdı ve yönellL 1 984'ten beri genellikle
yazar olarak çalışmış, TV ve film yapımcıları
için ısmarlama eserler kaleme almıştır.
Ayrıca senaryo yazarlığı ve yönetmenlik
dersleri vermektedir. ELENYA yönetmenliği
ni yaptığı ilk konulu uzun metraj filmdir.

G

Yönetmen/Director: Steve Gough Senaryo/Screenplay: Steve Gough Görüntü Yön./Cinematography: Patrick
Duval Kurgu/Edltlng: Alan Smithee Müzik/Musle: Simon Fisher Turner Oyuncular/Cast: Sue Jones Davies, Klaus
Behrendt. Pascale Delafouge Jones, Seiriol Tomas, lago Wynn Jones Yapımcı/Producer: Heidi U lmke & Gareth
Lloyd Williams Yapım/Productlon Co.: British Film Institute, 29 Rathbone Street, London W 1 P 1 AG, ENGLAND;
Phone: 71 -636 5784; Fax: 71 -580 9456; Frankturter Filmproduktion GERMANY Dünya Hakları/Export Agent: Film
Four International, 60 Charlotte Street, London W 1 P 2AX, ENGLAND; Phone: 71 -631 4444; Fax: 71 -580 2622
1 992 / 35 mm. / Renkli-Colar 1 81 '
niki yaşındaki Elenya, 1 940'1ı yılların başında. Galler ülkesinin kırsal bölgesinde hayata küsmüş halası Maggie ile
birlikte yaşamaktadır. ltalyan annesini hiç tanımamış, ama Akdenizli güzelliğini, köylülerin ona güvensizlik duyma
sına yol açacak kadar açık bir şekilde annesinden almıştır. Eleoya'nın babası karısını aramak için evi terk edince
Maggie üzüntüden çılgına döner. Kendini yalnız ve tamamen tecrit edilmiş hisseden, sevgisizliğin acısını çeken Elenya, baba
sının savaş için orduya yazıldığını duyunca harap olur. Tek teseliisi ormanda do laşmaktır. Bir gün burada, uçağından para
şütle alladıktan sonra ağır yaralanan Alman havacı Franz'ı keşfeder. lçgüdüsel olarak ona yardım eder ve varlığını köydekiler
den saklar. Elenya için dünya birden heyecan kazanmıştır. Ikisi de birbirlerinin dilini bilmedikleri halde Elenya, Franz ve onun
incinmeye açık halinden büyülenir. Adam da varlığını sürdürmek için tamamen kıza bağımlıdır. Birbirlerine yakın, hatta çok
yakın olurlarken, Elenya ilk aşk sancılarını tadar. Gittikçe güçlenen ve bağucu bir hale gelen bir aşkın ...

O

"ELENYA'nın ilk, kısa öykü versiyonunu üç yıl önce bir duygu sağanağı içinde yazdım. Yapıtlarımın çoğundan anlaşılabileceği
gibi, birbiriyle konuşamayan insanlar zihnimi işgal ediyor. Suskun kalmak zorunda olan, ya da iletişim kurmak için başka,
daha ilkel yollara başvuran kişiler. Bunlar çoğu kez de yeni, umulmadık biçimlerde bağlantılar ve sevgi bulurlar ... Elenya ve
Franz arasında çok yaş farkı var, aynı dili konuşmuyorlar. Birbirlerinin artyetişimi, ailesi konusunda hiçbir şey bilmiyorlar.
Ama nasılsa araiannda bir aşk doğuyor; güçlü, bağucu hale gelen bir aşk ... Filmde çok az diyalog var! Birçok şey, senaryoda
olduğu gibi, bakışlar ve jestlerle iletiliyor. .. Bazen sessizleşen filmimin görsel gücünden çok memnunum", diyor yönetmen.

A

B

om in 1948, in Cardiff. Wales. Af/er
graduating from Cardiff University
in 1972 wi/h a Master's degree in
modern li/erature, he spent the

1910s working in community arts and inde
pendent video. In 1918 he entered the
National Film and Television School, where
he wrote and direc/ed two award-winning
ticlion shorts. Since 1984 he has worked
mainly as a writer, with commissions from
major TV and film producers. He alsa teac
hes film writing and directian ELENYA is
his first teature as a director.

12-years-old, E/enya lives with her embittered Aunt Maggie in rural Wales in the early 1940s. She has never known
her /ta/ian mother, bul her Mediterranean beauty is there for all to see and makes the vi/lagers mistrustful. Maggie
is distraught when Elenya s father leaves home in search of his wife. Feeling lonely, completely iso/ated and unlo
ved, Elenya is devastated when she hears that her father has joined up to fight the war. Elenya s only solace is wan

dering in the woods nearby where one day she discovers Franz, a German airman badly injured arter parachuting from his
plane Her instinct is to help him and keep his presence a seeret from the vii/age. For Elenya, the world suddenIy becomes
exciting. Although neither speaks the others language, Elenya is fascinated by Franz and his vulnerability while he is utterly
dependent on her for his survival. They become close, even intimate as Elenya experiences the first pangs of love. A lo ve
which becomes increasingly powerful and overwhelming...

"/ wrote the first, short-s/ory version of ELENYA in a flurry of emotion three years ago In a lot of my work 1 seem to be preoc
cupied with people unab/e to speak to each other - forced to be silent, or to use other, more primilive means to communicate.
More of/en than not they find connection and love in a new, unexpected ways. . . Elenya and Franz are very different ages and
speak different languages. They know ndthing of each other's background, family Yel somehow a /ove is bom between !hem
- love which becomes powerful, overwhelming. . . The film has very little dialoguet A lot is conveyed in /ooks and gestures as
it was in the script. .. 1 am most happy wilh the visual power of my sametimes sileni film", says the director.
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HAVVANAl BAHÇESi

A ZE D &TWO N O U G HTS
PETER GREENAWAY

1•

Yönetmen/Director: Peter Greenaway Senaryotscreenplay: Peter Greenaway Görüntü Yön./Cinematography:
Sacha Vierny Kurgu/Edlllng: John Wilson Müzlk/Music: Michael Nyman Oyuncular/Cast: Andrea Ferreol, Brian
Deacon, Eric Deacon, Frances Barber, Joss Ackland, Jim Davidson, Gerard Thoolen Yapımcı/Producer: Peter
Sainsbury & Kees Kasander Yapım/Produclion Co. : British Film Institute, 29 Rathbone Street, London W1 P 1AG,
ENGLAND; Phone: 71 -636 5784; Fax: 71 -580 9456; Allaris Enterprises, Arificial Eye, Film Four International, VPRO
Dünya Hakları/Exporl Agent: Film Four International, 60 Charlotte Street, London W1 P 2AX, ENGLAND; Phone:
71 -631 4444; Fax: 71 -580 2622
1 985 / 35 mm. / Ren ki i-Color / 1 1 5'
swald ve Oliver kardeşler, hayvana! bahçesinde çalışırlar. Karıları kısa süre önce bir araba kazasında ölmüştür.
Arabayı kullanan Alba Bewick ise kazadan sağ kurtulmuş ama, bir bacağından olmuştur. Karılarını kaybeden
iki kardeşin bir tür saplantıya dönüşen derin kederi, her ikisinin de hayatın anlamını aramaya başlamasına yol
açar. Alba'yla konuşurlarken, ikisi birden kadının ilgisini uyandırır. Alba da onların. Iki kardeş ve Alba sevgili olurlar.
Cerrah Van Meegeren, kadının kalan bacağını kesrnek için yardımcı olmayı kabul eder. Kardeşler, gittikçe birbirlerine
benzerneye başlarlar. Alba'ya bir daire kiralarlar ve bu üçlü ilişkinin mutluluğu doruk noktasına varmışken, Alba her iki
kardeşten de hamile kaldığını ilan eder. ..

O

"HAYVANAT BAHÇESI'nin birçok görsel kaynağı olduğu halde, en kolay tanınabilecek üç tanesinin: bir farenin
çürümesine ilişkin hızlandırılmış bir tilmin kaydı; Ratterdam Hayvana! Bahçesi'nde yaşayan tek bacaklı bir maymun; ve
zarif, muammalı, eş yumurta ikizi, kukiacı ve sinemacı Quai Siraderler'in arasında durup, güvenle gülümseyen bir
kadının ödünç alınmış fotoğrafı olduğu söylenebilir. Bu üç birincil görsel kaynak (çünkü en iyi şeyler hep üçer üçer gelir)
çeşitli bilinç ve bilinçaltı manevralarıyla birbirinin içinde eritil ip bir senaryoya dönüştürü ldü. Senaryo, kaybetme
travmasının yakından izlenmesini; insanın hayvanlarla olan şüpheli ve ısrarlı ilişkisini (yargılamadan) gözden geçirecek
bir platform; ve artık kullanılmayan, tamamiyle uydurulmuş, pek akla yakın olmayan, konu dışı, hatta imkansız bir
sınıflandırma ilmi ile oynamak için bir fırsat daha sağlıyor: Darwin'in "Doğal Seçimin Sekiz Evrimsel Aşaması",
Yaradılış'ın yedi günü, Grek Panteon'u, alfabelerin yirmialtı harfi, hakikiliği ispatlanmış Vermeer tablolarının azalan
sayısı.. vesaire" diyor Greenaway filmi için.

O

swald and Oliver are brothers and employees of the zoo. Their wives have recently been kil/ed in a car accident. Alba
Bewick, the driver of the car, survives with the lass of a leg. The grief of the bereaved men is protaund and obsessive,
and triggers in both of !hem a search for meaning in life. In the brothers canversa/ian with Alba, both of /hem arause
her interestand she theirs. Alba and the brothers become lovers. Van Meegeren, the surgeon, conspires to ampulale her
remaining leg. The brothers begin to lake on an ever increasing similarity. They ren/ Alba an apar/men/ and when the happiness
of the menage-il-/rois is at its height, Alba declares herself pregnant by bo/h brothers...
"Aithough /here are many visual sources to the origin ofA ZED AND TWO NOUGHTS, the three most conveniently recognisable
ones can be accredited to the tape of a time-lapse film of the decay of a mouse, a one-legged ape who lives in Rolterdam loo
and a borrowed photograph showing a canfiden/Iy smiling woman standing between the e/egant, enigmatic, identically-twinned
Quai Brothers, puppeteers and filmmakers. With various degrees of conscious and subconscious manipulation, these three
primary visual sources were welded info a script that - since all the best things come in threes - permitted a close view of the
Irauma of lass, a platform to consider - without judgement - man 's persisten/Iy dubious relationship with anima/s and anather
opportunity to play with taxonomies - used, no tonger used, who/Iy invented. unlikely, irrelevant or impossible: Darwin 's Eight
Evolutionary Stages of Natural Se/ection. the seven days of Genesis, the Greek Pantheon, the twenty-six fetters of the alphabets,
the diminishlng number of authenticated Vermeer paintings... and so on", says Greenaway about his film
1 02

ngiltere'de 1 942'de doğdu. Resim
eğitimi gördü ve ilk sergisini 1 964
yılında açtı. 1 965'ten sonra kurgucu
olarak çalışmaya başladı ve 1 1 yıl kurgu
masasında çalıştı. Kendi filmlerini yapmaya
başladığı 1 966'dan beri film, resim, roman
ve resimli kitap üretmeyi sürdürdü. ilk uzun
metraj konulu filmini 1 982'de gerçekleştirdi.
O zamandan beri sinema dünyasında kendi
kuşağının en özgün yönetmenlerinden biri
olarak yerini aldı.
om in 1942 in England. He trained
as a painter and first exhibited his
pictures in 1964. He began
working as a film edifor in 1965 and spent
1 1 years cutting films, including numerous
documentaries for England's Central Office
of Information. In 1966 he started making
his own films and since /hen has continued
to produce films, paintings, novels and
i/lustrated books. He realized his first fu/1/ength feature film in 1982 and since /hen he
has been considered as one of the most
original film directors of his generatian

B

FI LMLER I / FILMOGRAPHY
1 982 The Draughtman's Contract 1
Ressamın Anlaşması
1 985 A Zed and Two Noughts 1
Hayvana! Bahçesi
1 986 The Bel Iy of an Architect 1
Mimar'ın Göbeği
1 987 Drowning by Numbers 1
Sayılarda Boğulmak
1 989 The Cook, The Thief, His Wife and Her
Lover /Aşçı, Hırsız, Karısı ve Aşığı
1 991 Prospero's Books 1
Prospero'nun Kitapları

INGILTERE-FRANSA-ALMANYA-ISPANYA
I NGILIZ SINEMA KURUMU'NA SAYG I
TRIBUTE TO BFI
U N ITED KING DOM-F RANCE-GERMANY-SPAIN

GENÇ ASi RUHLAR

YO U N G S O U L R E B E LS
ISAAC JUUEN

oğu Londra'da doğdu. St Martin's
Sanat Okulu'nda resim ve sinema
eğitimi gördü. "Who Killed Colin
Roach? 1 Co lin Roach'u Kim Öldürdü?"
(1 983) ve "Territories 1 Bölgeler" i (1984)
yazdı ve yönetiL Iki kısa filmi, "The Passian
of Remembrance 1 Hatıriama Tutkusu"
(1 986) ve ödüllü "Looking for Lagnston 1
Langston'u Ararken"i (1 989) ortaklaşa yazdı
ve yönetiL Yönetmen yardımcısı olarak
"Dreaming Rivers 1 Nehirleri Düşlerken"i
( 1 987); yönetmen olarak da "This is not an
Aids Advert/Bu Bir AIDS Ilanı Değildir"
( 1 987) ve Peter Gabriel için bir pop
promosyon filmi olan "Shaking the Tree"yi
(1 989) yaptı. Karaderili ingiliz sinemacıların
şu sıralarda revaçta olan "Yeni Dalga"
akımının önde gelen isimlerinden biri olan
Julien, son on yılda sinema ve televizyon
için çığır açan radikal yapıtları kotarmış olan
öncü genç karaderili sinemacılar topluluğu
Sankota'nın kurucularından biridir. GENÇ
ASI RUHLAR ilk konulu uzun metraj filmidir.

D

Yönetmen/Director: lsaac Julien Senaryo/Screenplay: Paul Hallam, Derrick Saldaan McCiintock & lsaac Julien
Görüntü Yön./Cinematography: Nina Kellgren Kurgu/Editlng: John Wilson Müzik/Musle: Simon Boswell
Oyunculartcast: Valentine Nonyela, Mo Sesay, Oorian Healy, Frances Barber, Sophie Okonedo, Debra Gillett
Yapımcı/Producer: Nadine Marsh-Edwards Yapım/Productıon Co.: British Film Institute, 29 Rathbone Street,
London W1 P 1AG, ENGLAND; Phone: 71 -636 5784; Fax: 71 -580 9456; Film Four International, Sankota Film and
Video, La Sept, Kinowelt, lberoamericana Dünya Hakları/Export Agent: Film Four International, 60 Charlotte Street,
London W1 P 2AX, ENGLAND; Phone: 71-631 4444; Fax: 71 -580 2622
1 991 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 03'
ondra, 1 977 yazı: Hem yeni çıkan punk müziği ve modasının, hem de Ingiliz milliyetçiliğinin zirvesi.
Çocukluktan beri can yoldaşı olan Chris ve Caz, büyük ve çirkin halk konutu bloklarında kara, beyaz ve
kahverenginin huzursuzca birlikte yaşadıkları bir mahallede, korsan bir radyo istasyonu işleten iki genç
karaderili diskjokeydir. Her ikisi de yükselip köşeyi dönme hevesi içindeki gençlerden Chris heteroseksüeldir; Caz ise
eşcinsel. Ortak bir arkadaşları, eşcinsel cinayetleri sırasında, parkta dolaşırken öldürülünce, yaşam ikisi için de şaşırtıcı
bir yön alır. Chris, bir olaylar zincirinin sonunda, cinayetten tutuklanır. Ama daha önceden, ona mesleğinde yardımcı
olabilecek bir yapım asistanı olan Tracy ile bir aşk macerasına girişmiştir. Caz ise, yakışıklı bir punk'la ilişkiye girmiştir.
Onun haberi yoktur ama, belki de bu punk, parktaki cinayetten sorumlu olan kişidir. ..

L

ilginç müziğinin yanısıra beyazperdeden sıçrayan zengin renk tonlarıyla göz kamaştıran GENÇ ASI RUHLAR görsel
olarak canlı ve çığlık çığlığa ama, tilmin belki de en dikkat çekici yanı; sembolik reformculuğa, klişelere ya da farklılıkları
ortadan kaldırmaya başvurmadan, bir dizi karakterin (kara/beyaz; erkek/dişi; heteroseksüel/eşcinsel) birbirine bağlı bir
bütün olarak, duygusal bir gerçeklik ve siyasi bir anlayışla sunulması. Yapıtın gerçek gücü, yönetmen Julien'in dönemin
ruh halleri ve gerginliklerini hissettirme şeklinden doğuyor. 1 9 77'de 17 yaşında olan yönetmen filmi, duygular ve
kültürel içerik açısından yarı otobiyografik olarak tanımlıyor. "Nerede olursanız olun, genç, karaderi li, eşcinsel ve yoksul
olmak, yaşamayı hiç de kolaylaştırmayan bir durumdur. Ama Ingiltere'de, şiddetin tırmandığı, yoksulların dışarda
bırakıldığı, ırkçılık ve ırk ayırımının şahlanmış olduğu bir ülkede bu durum, neredeyse topyekun bir kabustur."
ondan, summer of 1911 a high point of both emergent punk music/fashion and British nationalism Saul
mates since childhood, Ghris and Gaz are two young black disc-jockeys who run a pirale radio station in a
neighbourhood where black, white and brown /ive uneasily together in great ugly blocks of public housing.
Both men are ambitious to upgrade themselves to the big time. Ghris is straight, Gaz is gay and life for both takes a
start/ing turn when a mutual buddy gets kil/ed in a gay slaying during a cruise in a park. Through a chain of
circumstances, Ghris is arrested for the murder, bul not before he 's inaugurated a romance with Tracy, a production
assistant ab/e to help his career. Goncurrently, Gaz alsa begins a horizontal /iason, his with a handsome punk who,
unbeknownst to him, may be the very same gen! who did the slaying in the park.. .

L

om in East London. He studied
painting and film at St. Martin 's
School of Art. As both writer and
director, he was responsible for "Who Kil/ed
Co/in Roach?", in 1983 and "Territories" in
1984. He co-wrote and direc/ed two shorts,
"The Passian of Remembrance" in 1986,
and the prize-winning "Looking for
Langston" in 1989. As assistant director, he
did "Oreaming Rivers" in 1987 and, as
director, "This is not an Aids Advert" (1981)
and "Shaking the Tree" (1989), a pop promo
for Peter Gabriel. A central figure in the
current "New Wave" of Black British
filmmakers, he is one of the founders of
Sankota, a pioneering collective of young
black filmmakers who have produced
ground-breaking radical drama for cinema
and TV over the pasi ten years. YOUNG
SOUL REBELS is his first feature.

B

Beautiful/y shot in rich hues that leap ott the screen beside the tunky soundtrack, YOUNG SOUL REBELS is visual/y
alive and screaming, bul the film is perhaps most remarkable for its emotionally authentic and politically aware
presenialion of a range of characters - black/white; ma/e/tema/e; straight/gay - as one cohesive who/e without ever
resorting to tokenism, stereotypes, or elimination of difference. lls real strength lies in the way Ju/ien evakes the moods
and tensions ot the times. The director, who was 1 1 in 1977, deseribes the film as semi-autobiographical, in terms of
emotional sentimeni and cu/tura/ context: "Wherever you are, being young, black, homosexual, and poor isn't exact/y an
easy situation to live with. Bul in England, this situation is nearly a total nightmare, in a country where violence is on the
rise, where the poor are excluded, where racism and discrimination are rampanf".
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RADYO AÇIK

]'

RAD I O O N

CHRISTOPHER PETIT

1

Yönetmen/Director: Christopher Petit Senaıyo/Screenplay: Christopher Petit Görüntü
Yön./Cinematography: Martin Schafer Kurgu/Edltlng: Anthony SI aman, Stefna Smal & Stuart De Jang
Müzik/Musle: David Bowie, Kraftwerk, Robert Fripp, Deva, Sting, ete. Oyuncular/Cast: David Beames, Lisa Kreuzer,
Sandy Ratcliff, Andrew Byatt, Sue Jones-Davies, Sting Yapımcı/Producer: Keith Griffiths Yapım/Productlon Co.:
British Film Institute, 29 Rathbone Street, London W1 P 1 AG, ENGLAND; Phone: 71 -636 5784; Fax: 71 -580 9456, Road
Movies Film Produktion GmbH, GERMANY Dünya Hakları/Export Agent: Film Four International, 60 Charlotte
Street, London W1 P 2AX, ENGLAND; Phone: 71 -631 4444; Fax: 71 -580 2622
1 979 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz ( Black & White) / 1 01 '

B

ir adam meçhul bir nedenden ya da nedenlerden banyosunda ölü yatarken, radyoda David Bowie "Heroes"u
söylemektedir. Ölen adamın kardeşi Robert, başka bir kentten arabayla gelmektedir. Ingiliz kır manzaraları
arasında siyah-beyaz bir yolculuktur izlenecek olan ...

RADYO AÇIK, gerçek bir atılım sayılacak ve yankılar uyandıracak cinsten özgün bir ilk film. Bir yanıyla, geleneksel bir
polisiye işlevini yerine getirmekte. Bir ceset le başlıyor; belki de bir pornografi şebekesinin kurbanı olan birinin cesedi.
"Olay örgüsü"nün çözülüşü sırasında ipuçlarını ele geçirmek mümkün; örgünün kendisi de de ölenin erkek kardeşi
tarafından iki Ingiliz kenti arasında yapılmış bir yolculuktan ibaret. Görünürde, ölüm nedenini keşfetmek için yapı lan bir
yolculuk, bu "ipucu olmaksızın gizli ve anlaşılmaz olanı arayarak". Bu çerçeve içinde öykü başka bir düzeyde seyreder
1 970'1i yılların sonunda sinemada kahraman ile anti-kahramanın incelenmesi. RADYO AÇIK, bir anlamda bir kahramanın
yokluğu üzerinedir. Biraz ironik yorum, biraz geçici önlem, biraz da uyarıcı olarak kullanılan ama daima olayların doğal
bir parçası olarak, fabrika oparlörlerinden, jukebox'lardan, kasetçalarlardan ve radyodan sunulan müzik, filme temel bir
fon oluşturmakta. Zaten tilmin adı da buradan kaynaklanıyor. David Bowie'ni n, Kraftwerk'in, lan Dury, Deva ve
diğerlerinin müziği , kavşaklarda kesişiyor. Sting bir garajda oturup, Eddie Cochran'ın bir araba kazasında öldüğü yerin
biraz ilerisinde şarkıcının eski bir şarkısını söyler. RADYO AÇIK'ın tarih içindeki konumu ise bir gariptir: ilk Ingiliz "yol
filmi" olarak, belki de ABD'de en anlamlı şekilde "Easy Rider"la ve Almanya'da Wim Wenders filmleriyle ortaya çıkan,
1 970'1i yılların yol filmlerinden belki de son bir anıdır bu film.

A

man lies dead, from cause or causes unknown, in the bath white David Bowie sings "Heroes " on the radio. The dead
man s brother, Robert, drives from anather city.· a journey, tilmed in black and white, through an English landscape. . .

RADIO ON is a reverberatingly original debut which is a genuine breakthrough. Seen one way, the film functions as a traditional
mystery story. lt starts with a corpse, perhaps the victim of a pornography ring. Clues can be picked up during the unto/ding ot
the "plot", a journey between two English cities taken by the brother of the dead man, ostensibly to diseover the cause ot dea/h:
"searching for mysteries without any clues". Within this framework the narrative operates on anather /eve/: as an examination ot
the hero/anti-hero in cinema at the end ot the 1910s. ldentification is avoided as the film observes rather than interprets the
man s self-ettacing progress. In a sense, RADIO ON is about the absence ota protagonist. In the end, with nothing resolved in
any comfor/ing sense, the pieces strung together by the thread ot the road suggest only tragments ot experience. Specific
references to histarical even/s and popu/ar cul/ure evoke some ot the confusion and isolation of living ata particu/ar time in
Western Europe. The music is essential background, part ironic comment, part pal/iative, part stimulant bul always introduced
as a natural part of the action - from tactory loud speakers, jukeboxes, casselle players and the radio - hence, quite simply, the
!ille of the film. The music of David Bowie, Krattwerk, lan Dury, Devo and others meet at the crossroads. Sting, sits in a garage
and sings an old Eddie Cochran number just down the road from where the singer was kil/ed in a car smash. The historical
siting ot RADIO ON is odd: as the first British "road film" it is a/so maybe the last vestige of the ?Os "road films" that originated
most signiticantly with "Easy Rider" in the USA, and with the tilms ot Wim Wenders in Germany.
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949 yılında doğdu. 1 971 'de Bristol
Üniversitesi'nden Ingilizce dalında
mezun oldu. Bir süre, Warner Bros
adına senaryo okudu. Sonra film eleştirileri
yazmaya başladı ve 1 973'te Londra'da
yayınlanan Time Out dergisinin Sinema
Editörü oldu. Zaman zaman sinema
konusunda radyo yayınları yaptı. 1978-79'da
RADYO AÇIK'ı yazdı ve yönetti. Şimdi
Londra'da oturuyor ve hala zaman zaman
sinema ve müzik üzerine yazılar yazıyor.

B

om in 1949. In 1911 he received
his degree in English from Bristol
University. He read seripts for
Warner Bros for a white; /hen he started
reviewing movies and became Film Edifor of
Time Out, the London Magazine, in 1913.
He did broadcasts on film occasionally. In
1978/19 he wrote and direc/ed RADIO ON.
He currently lives in London and stil! writes
sametimes about film and music.
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KALlCI iZLER

B L U E B LACK P E R MAN E NT
MARGARET TAIT

1

Yönetmen/Director: Margaret Ta it Senaryotscreenplay: Margaret Ta it Görüntü Yön./Cinematography: Alex
Scott Kurgu/Edltlng: John MeDanneli Müzik/Musle: John Gray Oyuncular/Cast: Celia lmrie, Jack Shepherd,
Gerda Stevenson, James Fleet, Sean Scanlan, Hilary Maciean Yapımcı/Producer: Barbara Grigor & Kate Swan
Yapım/Produclion Co. Viz Permanent, 4 Bank St., lnverkeithing, Fife K71 1 1 LR; Phone: 0383 4 1281 1 ; Fax: 0383
418103 Dünya Hakları/Export Agent: Film Four International, 60 Charlotte Street, London W 1 P 2AX, ENGLAND;
Phone: 71 -631 4444; Fax 71 -580 2622
1 992 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 86'

1

950'1i yıllarda plajda, dokuz yaşındaki Barbara'nın ilk kulaçlarını attıöı mutlu bir aile tablosu. Günümüzün Barbara'sı
Philip ile konuşurken, annesi Greta'nın bu olaydan kısa bir süre sonra nasıl öldüöünü anımsar ... Yazar ve şair olan
Greta, aile yaşamını ruhunun d ürlüleri ile uzlaştırmaya çabalamıştır. Fırtınada dışarıda olmayı sever, denizi de. Bir
tırtınada iliklerine kadar ıslandıktan sonra Wendy ile karşılaşır, ve ikisi ressam arkadaşları Andrew'un stüdyosona giderler.
Greta Andrew'un Spartalı gibi güçlü kiere karşı koyarak yaşayışından hoşlanarak onunla, kendi yalnız kalma ihtiyacı ve
kocasına, çocuklarına, evine duyduöu aynı derecede güçlü gereksinim hakkında konuşur. Andrew de ona, her ikisine birden
sahip olamayacaöını anlatmaya çalışır. Wendy tarafından telefonla çaöırılan Greta'nın kocası Jim de stüdyoya gelir. Daha
sonra evde, Jim ile Greta arasındaki farklılıklar su yüzüne çıkar ama, birbirlerine duydukları sevecen gereksinim daha
güçlüdür ... Philip ve Barbara'nın bugünkü farklılıkları da kısmen Barbara'nı n, annesinden ürkney'de, daima deniz yakınında
geçen çocukluöu konusunda duyduöu hikayelerle baöıntılı olarak, annesinin ölüm koşullarını bir türlü aklından
çıkaramayışından kaynaklanmaktadır. ..
KALlCI lZLER, ilk tilminizi çekmek iç:� asla geç kalmış sayılmayacaöınızı gösteren bir yapıt. Sinema erbabının, şiirsel kısa
metraj filmleri ile uzun süredir tanıdıöı Margaret Tait, bu zihin çelici anılar ve benlik öyküsünü 72 yaşında kurdu.
Günümüzde, 1 950'1i ve 1 930'1u yıllarda ürkney ve Edinburgh'da geçen film, gittikçe yükselen şiirsel içgüdülerle yönetmenin
çocukluk anılarını deşiyor. "KALlCI lZLER uzun yıllar boyunca gelişti: Senaryo yazmaya Ikinci Dünya Savaşı'nda bir ordu
doktoru iken başlamıştım. Kendim de ürkneyi i olduöum için senaryoyu çocukluöumda en sevdiO im yerlerde geçirdim"
diyor gönlü genç yönetmen.

921 'de doğduğu ürkney'de büyüdü.
Ikinci Dünya Savaşı'nda ordudayken
senaryo yazmaya başladı, daha
sonraları doktorluk yaparken de senaryo
yazmayı sürdürdü. 1 950'de Roma'daki
Deneysel Sinema Merkezi'nde bir
sinemacılık kursuna katıldı ve orada 16
mm.'lik kısa filmler yapmaya başladı. Peter
Hallander ile birlikte Aneona Films'i kurdu.
lskoçya'ya 1 954'te döndü ve yirmibeş yılı
aşkın bir süre boyunca düzenli biçimde hem
belgesel hem deneysel, kısa filmler yaptı.
Son on yılda, çalışmalarını konulu filmler
için senaryo yazma üzerinde yoğunlaştırdı.
KALlCi lZLER yönettiği ilk konulu uzun
metraj film.

B

arn in 1921 in Orkney where she
grew up. She began to write
screenp/ays whi/e serving in the
Army during WW2 and conlinued to do so
afterwards white practising as a doctor. In
1950 she enrol/ed in a filmmaking course at
the Centro Sperimentale di Cinematografia
in Rame and began making short films !here
on 16 mm and, with Peter Hollander,
formed Aneona Films. She returned to
Scottand in 1954 and for more than 25 years
she maintained a regular output of short
films, both documentary and experimental.
For the last ten years she has changed her
focus to writing screenplays for features.
BLUE BLACK PERMANENT is the first
feature she has directed.

happy family beach scene in the 1950s, when nine-year-old Barbara swam her first strokes, is recai/ed by
preseni day Barbara as she goes over with Philip ho w her mother, Greta died soan arter... Greta, a writeranda
poet, strove to reconcile domeslic life with the urgings of her saul. She loved to be out in a storm and she loved
the sea. After being drenched in a thunderstorm, she meets Wendy and they go together to the studio of a painter friend,
Andrew Greta likes the spartan way Andrew lives and talks to him about her own need to be alone and her equally strong
need for husband and children and house. Andrew tries to teli her that she can'! have both. Jim, Greta 's huSband, turns up
at Andrew's studio in response to phone cal/ from Wendy Later, at home, Jim and Greta's differences come to the fare, bul
!heir taving need for each other is stranger. Philip and Barbara s' differences in the preseni day, are partly to do with the
way Barbara is haunted by the circumstances of her mother's death, linked with the stories she has heard from her mather
about her childhood in Orkney, always near the sea...

A

BLUE BLACK PERMANENT demonstrates that it is never too Iate to shoot your first feature. Margaret Tait, long known to
the cognoscenti, for her poetic shorts, mounted (his absorbing ta/e of memory and selfat the age of 72. The film, set in
Orkney and Edinburgh in the present, the Fifties and the Thirties, delves info the directors childhood memories with
increasing poetic instincts. "BLUE BLACK PERMANENT has evolved over many years. 1 started writing screenplays when 1
was an army doctor in WW2 Being an Orcadian myse/t, 1 wrote (he script araund many favourite places of my childhood",
says the young-at-heart director
1 05

Sinema Disney Hitchcock
Polanski Turgul Spielberg
Ayzenştayn Refiğ De Sica
Özgentürk Bunuel Güney
Bertolucci Fabri Tarkovski
Yılmaz Passbinder Olgaç
Kurasava Sabuncu Welles
Bergman Truffaut Erksan
Taviani Kardeşler Resnais
Fellini Kıral Wajda Seden
Ökten Ford Gören Szabo
Ün Visconti Akad Dışbank
Yaşam sinemayla güzel,
Dışbank'la güvenli!

•

DIŞBANK
DI$8ANK Bir TÜRKm .. IIANKA81 Kuruluşudur.

••

D. U N Y A
S I N E MAS I N I N
GENC YILDIZLARI
YOUNG STARS OF THE
WORLD CINEMI
•

ACADEMINBEYMEN'in değerli katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.
We should /ike to thank ACADEMIA/BEYMEN for their contribution.
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GUVEN

T R U ST

HAL HARTLEY

ong lsland, New York'ta 1 960 yılında
doOdu 1 980-84 arasında
Purchase'taki New York Eyalet
Üniversitesi Film Okulu'na devam etti. Bazı
filmlerde yapım dizaynı asistan ı olarak
çalıştı. Birkaç kısa filmden sonra, yeni
Amerikan yönetmenleri arasında en
yaratıcılardan biri olduOunu kanıtladı.
Övgüyle karşılanan ilk konulu filmi "The
Unbelievable Truth 1 Inanılmaz Gerçek" in
ardından, GÜVEN ile kişiliOini ortaya koydu.
Hartley'in hüneri; keskin, saygısız diyaloglar
yazmaktan, karakterlerini toplumu hicvetme
potansiyali taşıyan durumlara koymaktan, ve
öykü lerini, çevresindeki dünyaya şüpheci
bakışının aıtını çizen açı lar, görsel seçenekler
ve renk kontrastiarı ile filme aktarmaktan
gelir. lik iki filmiyle yol açtıOı umutları,
üçüncü filmi "Simple Men 1 Sıradan
Erkekler" le daha da güçlendirdi.

L

Yönetmen/Director: Hal Hartley Senaryo/Screenplay: Hal Hartley Görüntü Yön./Cinematography: M ichael
Sp iller Kurgu/Ediling: Nick Gomez Müzik/Musle: Ph il Reed Oyuncular/Casl: Adrienne Shelley, Martin Donovan,
Merritt Nelson, Edie Fal co, John MacKay Yapımcı/Producer: Bruce Weiss Yapım/Produclion Co.: Zenith
Productions, True Fiction Pictures, 43-45 Darset Street, London W1 H 4AB, ENGLAND; Phone: 071 224 2440; Fax 071
224 3194 Dünya Hakları/Export Agenl: The Sales Co , 62 Shaftesbury Avenue, London, ENGLAND; Phone: 71 434
9061 ; Fax: 71 494 3293; Telex 263434
1990 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 08'

entin dış mahallelerinde yaşayan, sıradan, ben-merkezci gencecik bir velet olan Maria, onu gerçekte sevmeyen,
sporcu erkek arkadaşından hamile kalır. Babası kızın bebek beklediOini duyunca öldürücü bir kalp krizi geçirir.
Harap olan annesi taratından reddedilen, sevgilisi tarafından terkedilen ve arkadaşlarının da bucak bucak kaçtıOı
Maria, sokaklarda başıboş dolaşırken Matthew'a rast lar. Neredeyse hırçın mizacı kadar şiddetli bir ölüm arzusu taşıyan
suratsız bir tamirci olan Matthew kısa süre önce işinden olmuş, kentin en alçak adamı olan mütehakkim ve küfürbaz babası
taratından evden atılmıştır. Bu iki sürgün birbirlerine aşık olurlar ve, sarsak ve güvensiz bir başlangıçtan sonra, normal,
evcimen bir banliyö çifti olma serüvenine atılırlar. Bu, giderek çetin ve bazen de şen şatır bir yolcuıuoa dönüşür. ..

K

GÜVEN, banliyölerde yaşayan orta sınıf Amerikalılar üzerine, vahşi, mucizevi, ve yer yer de hayat kurtarıcı kazalarla
bezenmiş, acı ve kışkırtıcı bir komedi. GÜVEN, parçalanmış aileler, rastgele merhametsizlik ve pespaye ahlak anlayışı gibi
konulara katasını takmış, ve bunları muzipçe absürd bir keskinliOe sahip diyaloglarla özüne indiren genç sinemacı Hal
Hartley'in ikinci filmi. Ilkelerinizin ne kadarından vazgeçebileceOiniz hakkında sürekli pazarlık içinde olduOunuz. insani
ilişkilerin ticarileşmesi fikri tilmin karanlık yanına katkıda bulunarak hep hazır ve nazır. Aile hayatı eOrisi ve doOrusuyla
apaçık ortaya serilirken, iş dünyasında da hiçbir ahlak kavramı kalmadıOı görülür. Hartley eOienceli, komik, dokunaklı ve
farklı bir biçimde, daha iyi deOerler için sürdürülen arayışı dramatize etmeyi başarıyor. GÜVEN, baOrındaki masum
karakteriere raOmen i ncelikli karmaşıklıOa sahip bir komedi; hem ciddi, hem de şen şatır. Fransız Yeni Dalgası'nın tipik
özelliOi olan aşırı serbest ruhu bir ölçüde yeniden canlandırsa bile, çaOdaş tonu ve içeriOi açısından da baştan aşaOı
Amerikalı.
aria is an ordinary self-centered suburban teenage brat, pregnant by her unloving quarterback boytriend On
hearing of her pregnancy, her tather has a fatal heart attack. Disowned by her devastated mother, dumped by her
!over and shunned by her friends, Maria wanders the streets and bumps info Matthew A brooding appliance
repairman with a dea/h wish nearly as keen as his vicious temper, Matthew has just los/ his job and been driven from home
by his domineering and abusive fa/her, the meanest man in town. These two exiles tali in together, and, af/er a shaky and
untrusting start, set out on the adventure of becoming a normal, domestic, suburban couple. lt proves to be an arduous
and at times hi/arious trek.

M

TRUSTis a bi/ing, provoca/ive comedy ot suburban middle America, riddled with violent, miraculous and occasionally life
saving accidents. lt is the second film from the young tilmmaker Hal Harftey whose preoccupations with tractured tamilies,
casua/ cruelty and shoddy ethics are distilled here in exchanges ot dialogue that are clipped, with a playtu/Iy absurd edge.
The idea ot commercialising human relations, in which you have to negotiate how much of your principles can be given
away, is ever-present and contributes to the film 's dark edges. Family life is stripped naked, and nothing in the business
world makes moral sense. Hartley succeeds in dramatising a quest for belter values in a manner that is entertaining, funny,
touching, and ditterent. TRUSTis a sophis/icated comedy, despite the innocent characters at its center. Serious, as well as
hilarious, it revives same of the free-wheeling spiri! that typified the French New Wave, bul it is thorough/y American in
contemporary tane and content.
1 08

am on Long ls/and, New York, in
1960. From 1980 to 1984 he
attended the film school at the State
University of New York at Purchase. He first
worked as assistant production designer in
films. Af/er a few short films, he turned out
to be one of the most creative among the
new American directors. Fallawing his first
acclaimed feature, "The Unbelievable Truth",
he revea/ed his individuality with TRUST.
His gifls lie in writing sharp, irreverant
dialogue. placing his characters in situations
with potential for satirising society, and
filming his stories with angles, visual
choices, and colour contrasts that
underscore his sceptical view of the world
araund him. The promise evident in his first
two feature films is more than fulfilled in his
third film, "Simple Men".

B

FI LMLER I 1 FILMOGRAPHY
1 985 Kid 1 Velet (short/kısa film)
1 986 The Cartographer's Girlfriend 1
Haritacının Kız Arkadaşı
(short/kısa film)
1 987 Dogs 1 Köpekler (short/kısa film)
1 988 The Unbel ievable Truth 1
Inanılmaz Gerçek
1 990 Trust / Güven
1 992 Simple Men 1 Sıradan Erkekler
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SIRADAN ERKEKLER
S I M PLE M E N

HAL HARTLEY

ong lsland, New York'ta 1 960'ta
doğdu. 1 980-84 arasında
Purchase'taki New York Eyalet
Üniversitesi Film Okulu'na devam etti. Bazı
filmlerde yapım d izaynı asistanı olarak
çalıştı. Birkaç kısa filmden sonra, yeni
Amerikan yönetmenleri arasında en
yaratıcılardan biri olduğunu kanıtladı.
Övgüyle karşılanan ilk konulu filmi "The
Unbelievable Truth 1 Inanılmaz Gerçek" in
ardından, "Trust 1 Güven" ile kişiliğini ortaya
koydu. Hartley'in hüneri; keskin, saygısız
diyaloglar yazmasından, karakterlerini
toplumu hicvetme potansiyali taşıyan
durumlara sokmasından, ve öykülerini,
çevresindeki dünyaya şüpheci bakışının
altını çizen açı lar, görsel seçenekler ve renk
kontrastıarı ile filme çekmesinden
gelmektedir ilk iki filmiyle yol açtığı
umutları, üçüncü filmi SIRADAN
ERKEKLER'le daha da güçlendirdi.

L

Yönetmen/Director: Hal Hartley Senaryo/Screenplay: Hal Hartley Görüntü Yön./Cinematography: Michael
Spiller Kurgu/Edltlng: Steve Harnilton Müzik/Musle: Ned Rifle Oyuncular/Cast: Robert Burke, William Sage,
Karen Sillas, Eli na Löwensohn, Martin Donavan Yapımcı/Producer: Ted Hope & Hal Hartley Yapım/Production
Co.: Zenith Productions Limited, 43-45 Oorset Street, London W1H 4AB, ENGLAND; Phone: 71 224 2440; Fax: 71 224
3194 Dünya Hakları/Export Agent: Capital Films, 15 Portland Place, London W1 N 3AA, ENGLAND; Phone: 71 -872
0154; Fax: 71 -636 6691
1 992 1 35 mm. 1 Renkli-Color 1 104'

B

ili ve Denn is McCabe birbirinden son derece farklı iki kardeştir. Dennis, yıldız bir beyzbol oyuncusuyken radikal bir
siyasi eylemeiye dönüşen kaçak babasını umutsuzca arayan oldukça yakışı ki ı, utangaç ve okumaya düşkün bir üniversite
öQrencisidir. Kısa süre önce sevgilisinden büyük bir kazık yiyen enerjik, şüpheci, kerameti kendinden menkul, suçlu bir
memur olan aQabeyi Bill de istemeye istemeye ona katılır. Kanundan kaçan ve fevkalade incinmiş Bill, karşısına çıkacak ilk güzel
kadını baştan çıkarıp terk etmeye and içer: sırf ödeşmek için. Ama karşısına Kale çıktıQında, kendisine raQmen başarılı olacak mıdır
acaba? Kate, iki kardeşin, babalarının yerine ilişkin pek akla yakın olmayan bir ipuçları zincirini izleyerek vardıkları, deniz
kıyısındaki sessiz, küçük han ın güzel, ama yalnız ve iradesi kuvvetli sahibesidir ...
Inanılmaz bir karakterler demeti sunan bu çok komik film, Amerikan Rüyası'na gelenekiere karşı çıkılarak yapılan bir başka tür
yolculuk., Bir Hal Hartley filminin bellibaşlı unsurlarının hepsinin. bir şeyler gizleyen çapraşık karakterler, parçalanmış aile
romansı, kasveli i bir ahlakçılık atmosferi, şiddetle bastırılan yüksek gerilimli cinsellik ve bilmiş bir ironi ile altı oyulmuş yüksek
felsefi çeşillemelerin hazır ve nazır olduQu SIRADAN ERKEKLER, Hartley'in trajikomik imgelemi ile, benzersiz kadrajlaması ve
sinernatografisi nin bütün belirleyici özelliklerine sahip ama, karakter yaratma ve öyküyü anlatışında yeni bir olgunluk var. "Filmim,
romans ve flörtün geleneklerini tahlil ederken. erkeklerin kadınlar ve kendileri hakkındaki görüşleriyle yüzleşiyor. Film, kadınlardan
nefret etmeye çalışan bir erkek hakkında. Babasının yaşamına dair gerçekle karşı karşıya gelmezden önce bir kimliOe sahip
olamayacaQını hisseden onun toy kardeşi hakkında. Kanuna dönüştürülmemiş bir adalete imzasını atmış babaları hakkında. Ve
yalan söylemeyi reddeden bir kadın hakkında. Sonuç olarak, davranış sorunu bulunan bir aşk destanı" diye yorumluyor yönetmen.
i/1 and Dennis McCabe are brothers, yel two wildly differeni types of men. Dennis is a quilely handsome, shy and
bookish college student desperately in search of his fa/her, a former all American baseba/1 player turned radical
political activist, who's on the run. Dennis is joined, reluctantly, by his o/der brother, Bill, an energetic, cynical,
self-styled white co/lar criminal who has just been huge/y double-crossed by his girlfriend. On the run from the law and
furious/y resentfu/, Bill p/edges to seduce and abandan the next beautifu/ woman he meets - just to gel even. The question is
whether he can succeed in spile of himself once he meets Kale. Kale is the beautiful bul lonely and very strong-willed
proprietor of a quiet Iiiiie seaside inn at which the brothers find themselves affer fallawing an unlikely thread of clues laward
/heir father's whereabouts...

B

Full of an ineredib/e array of characters, this very funny film is anather iconoc/astic journey in/o the American Dream. The
principal elemenis of a Hal Hartley film - quirky characters with secrets. fractured family romance, an atmosphere of murky
morality, high/y charged sexuality strenously repressed, and high philosophical overtones undercut by knowing irony - ever
present, SIMPLE MEN, retains all the hallmarks of Hartley's tragicomic visian and unique framing and cinematography, bul
/here 's a new maturity in the characterisation and the narrative. "The film analyses the conventions of romance and courtship,
canfronting the preconceptions men have about women and themselves. lt is about a man who tries to hale woman. lt is
about his inexperienced brother who feels he wi/1 /ack an identity un/il he confronts the truth of his father 's life. lt is about
/heir father who subscribes to a justice that cannot be codified. And il is about a woman who refuses to lie. In all, it is a
romance with an attilude problem", comments the director.

B

om on Long ls/and, New York, in
1960. From 1980 to 1984 he
attended the film school at the State
University ot New York at Purchase. He first
worked as assistant production designer in
films. Affer a tew short films, he turned out
to be one of the most creative among the
new American directors. Fallawing his
ear/ier acclaimed "The Unbelievable Truth",
he revealed his individuality with TRUST.
His giffs lie in wri/ing sharp, irreverant
dia/ogue, placing his characters in situations
with potential for satirising society, and
filming his stories with ang/es, visual
choices, and colour contrasts that
underscore his sceptical view of the world
araund him. The promise evident in his first
two teature films is more than tu/til/ed in his
third film, SIMPLE MEN

F I LMLER I / FILMOGRAPHY
1 985 Kid 1 Velet (sh ort/kısa film)
1 986 The Cartographer's Girlfriend 1
Haritaemın Kız Arkadaşı
(short/kısa film)
1 987 Dogs 1 Köpekler (short/kısa film)
1 988 The Unbelievable Truth 1
Inanılmaz Gerçek
1 990 Trust 1 Güven
1 992 Simple Men 1 Sıradan Erkekler
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LEOLO
JEAN-CLAUDE lAUZON

ontreal'de 1 953'te doğdu.
Okuldan ayrıldıktan sonra, sualtı
dal ış öğretmenfiği dahil, her türlü
mesleği denedi. Sonra Montreal'deki Quebec
Üniversitesi'nde iletişim eğitimi gördü. Bu
sıralarda 20 dakikalık bir video filmi olan
"Les Bigonnieux" ile, Kanada Öğrenci
Festivali'nde ödül kazanan "Super Maire"i
yazdı ve yönetti. 1 981 'de, Quebec
Radyosu'nda yapımcı olarak çalışırken,
Montreal'deki Dünya Film Festivali'nde Jüri
Ödülü'nü alan kısa metraj filmi "Piwi"yi
yaptı. 1 981 ile 1 985 arasında TV reklam filmi
yönetmeni olarak çalıştı. 1 987'de, o yıl
Cannes Film Festivali'nde "Yönetmenlerin
Onbeş Günü" bölümünün açılış filmi olarak
gösterilen ilk uzun metraj konulu filmi "Un
Zoo, la Nu it 1 Gece, Bir Hayvana! Bahçesi" ni
yaptı. O zamandan bu yana, aile içi şiddete
karşı bir TV spot kampanyası ile Fransız dili
üzerine bir reklam kampanyasını hazırladı ve
yönetti. LEOLO (1992) ikinci uzun metraj
konulu filmidir.

M

Yönetmen/Director: Jean-Ciaude Lauzon Senaryo/Screenplay: Jean-Ciaude Lauzon Görüntü Yön./
Clnematography: Guy Dufaux Kurgu/Edltlng: Michel Areand Müzik/Musle: Richard Gregoire Oyunculartcast:
Maxime Collin, Ginette Reno, Julien Guiomar, Giuditta Del Vecchio, Pierre Bourgault, Yves Montmarquette
Yapımcı/Producer: Lyse Lafonlaine & Aimoo Dan is Yapım/Productıon Co.: Les Productions du Verseau Ine., 225
rue Ray Est. Bureau 200, Montreal, Quetıec H2W 1 M5, CANADA; Phone: 514 848 9814; Fax:.51 4 848 9908; Flach
Films FRANCE Dünya Hakları/Export Agent: Alliance International, 355 Place Rayale Montreal, 3eme etage, Quebec
H2Y 1 N5, CANADA; Phone: 514 844 9007; Fax: 514 284 2340
1 992 1 35 mm. 1 Renkli-Cofor 1 1 05'
ecenin ortasında tek başına, küçük Leo, karşısındakini teslim alan bir mizah duygusu, şefkat ve berraklık içinde;
hatıralar, düşler ve kabuslar sandığını açar. Diline doladığı temel mantık, "Hayal ediyorum, demek ki yokum"dur.
Üyeleri, egzantriklikten deliliğe uzanan bir yelpaze içinde yer alan ailesiyle kuşatılmış Leo, kendi hayaller
girdabının hem efendisi, hem de kurbanı olarak bir düşler ve takıntılar dünyasına kaçar. Düş dünyasında, güneşin ya da
muzur bir Sicilya! ı köylünün spermini taşıyan bir domatesin oğlu olduğundan emin Leo kendisine Leolo adını !akar. Onu
koruyan annesi ve yazdıklarını toplayıp okuyan bir adam Leolo'ya yol göstermeye çalışırlar ama, bu yabancılaşmış ve
meraklı çocuğun kendi hayal dünyasına kaymasını engelleyemezler. Leolo'nun takıntıları ise, kendisine onca yakın ama o
denli uzak, öylesine genç ama o kadar da bezgin, güzel Sicilyalı komşusu Bianca üzerinedir. Bianca onun ilk cinsel dürtüsü
ve ilk aşkı olur. Gittikçe ailesinin deliliğine sürüklendiğini fark eden Leolo, zihinler dünyasında yaşamak için kaçar.,.

G

Göz alıcı, muhteşem ve eleştirmenler tarafından " Kanada'da yapılmış en özgün filmlerden biri" olarak övülen LEOLO, tıpkı
Fellini'nin "Amarcord"u ya da Truffaut'nun "400 Darbe"si gibi bir duyarlığa parmak basmakta. Ama yönetmen-senarist
Lauzon'un kendine has bir imgelemi var. LEOLO, yaşama sevinci ve m izahı, deliliğin ve hayal ürünü olanın doğası üzerine
nefis, garip ve erotik gelişmelerle doruğuna varan, cüretli ve unuıuıması zor bir sinema yapıtı. Lauzon, sırf destanın daha
karanlık yanını açığa çıkarmak için, mahirane bir şekilde sıcak bir çevre kurmuş, Leo'nun benzersiz bir kimlik yaratma
gereksinimi ise, hem elle tutulacak kadar somut, hem umarsız ve hem de varlığını sürdürme mücadelesinin başlıca aracı.
Yönetmen, dramatik el çabukluğunu dengelemek için, şiirsel bir üslup benimsemiş, Senaryosunun sınırsız içten yapısının
yanısıra, mizahı, hayali, hüznü, utancı ve keşfi bağrına basmakta,
/one in the middle ot the night, the chi/d Leo opens his chest ot memories, dreams and nightmares with
disarming humour, tendemess and lucidity. His recurring ralianale is "because 1 dream .. !'m nor. Surrounded
by a family whose members range from eccentric to mad, Leo escapes in/o a world of dreams and obsessions,
bo/h the master and the victim ot his swirling tantasies. In his dream world, Leo is convinced that he is indeed bom ot the
sun, or maybe of a tomato carrying the sperm of a mischievous Sici/ian peasani and theretare adapts the name Leo/o, His
profec/ive mo/her anda literary men/or try to guide Leolo bul are unab/e to stop this alienated and curious boy drif/ing off
into his own fantasy world. Leo/o's obsessions are about Bianca, the beautiful Sici/ian neighbour, so closeyel so tar, so
young and so jaded. She becomes Leolo 's first sexual impulse, and first love. As he finds himself dragged tur/her down
info the family's insanity, Leolo escapes to live a life of the mind...

A

Brilliant, sumptuous and hailed by critics as "one of the most original movies made in Canada", LEOLO strikes a nerve
much the same way as did Fellini's "Amarcord" or Truffaut's "Les 400 Coups". Bul writer-director Lauzon has a visian all
his own. LEOLO is an audacious work ofcinema, very hard to forget; its joyous life and humour are heightened by
marvelous, bizarre, and erotic tums on the nature of madness and the fabu/ous. Lauzon deftly esiab/ishes a warm
environment, only to reveal the darker side of the saga. Leo's need to ereale a unique iden/ity is palpab/e, desperale and his
primary means of survival. The director adapts a poetic style in order to effect his dramatic sleight of hand. The heartfelt
nature of his script is boundless, embracing humour, reverie, sadness, shame and discovery.
ı 10
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om in Montreal in 1953. Af/er he
/et/ school he tried all manner of
jobs, including teaching sub-aqua
diving. He /hen studied communications at
Universile du Quebec il Montreal. During
this time he wrote and direc/ed a 20-minute
video, "Les Bigonnieux", anda short film,
"Super Maire" which won a prize at the
Canadian Student Festival. In 1981, white
working as a producer for Radio Quebec, he
made anather short, "Piwi", which won the
Jury Prize at the World Film Festival at
Montreal. From 1981 to 1985 he worked as
a director ot TV commercials before writing
and directing, in 1981, his first teature film,
"Un loo, la Nuir, which opened "Quinzaine
des Realisateurs" at the 1981 Cannes Film
Festival. Since /hen he has designed and
direc/ed a TV spot campaign against
conjugal violence and an advertising
campaign on the French language. LEOLO
(1992) is the second teature he has directed.

iNEKLER

VACAS

Juuo MEDEM

Cows

an Sebastian'da 1 95B'de doğdu.
Sinema mesleğine başlamadan önce
Bask ülkesinde Universitede tıp
öğrenimi gördü ve genel cerrahi uzmanı
olarak mezun oldu. Öğrenciyken, Super-B
mm filmler yapmaya başladı; daha sonra,
1 985'te ise kısa filmiere geçti. Sinema
eleştirmeni, senarist, kurgucu, yapımcı ve TV
yönetmeni olarak çalıştı. INEKLER yönettiği
ilk konulu uzun metraj filmdir.

S

Yönetmen/Director: Julio Medem Senaryo/Screenplay: Julio Medem & Michel Gaztambide Görüntü Yön./
Clnematography: Carles Gusi Kurgu/Edltlng: Maria Elena Sainz de Rozas Müzik/Musle: Alberto lglesias
Oyuncular/Cast: Emma Suarez, Carmelo Gomez, Ana Torrent, Manuel Blasco, Clara Badiola, Candido Uranga
Yapımcı/Producer: Fernando de Garcillan Yapım/Productlon Co.: Sogetel S.A., Gran Via 32, 2a, E-2B013
Madrid, SPAIN; Phone: 341 521 7405; Fax: 341 523 2366 Dünya Hakları/Export Agent: Sogetel S.A., Gran Via 32,
2a, E-2B013 Madrid, SPAIN; Phone: 341 521 7405; Fax: 341 523 2366
1 991 / 35 mm. / Renkli-Color / 96'

1

875'te, meşhur bir "aizkolari" (Bask bölgesinde ağaç kesici) olan genç Manuel, bir muharebe sırasında ani bir
korkuya kapılıp yere çöker. Komşularından biri olan Carmelo, tüfeğini ateşlemesine yardım etmek için ona dönünce,
kendisi vurulup ölür. Komşusunun kanını üstüne sürüp ölü taklidi yapan Manuel ise, sağ kalmayı başarır. Bütün bu
olup bitenlere, yalnızca bir inek tanıklık eder. Otuz yıl sonra iki savaşçının aileleri; hala birbirine nefret, tutku, korku ve rekabet
duyguları ile bağlanmış komşulardır. Manuel , sapiantı halinde garip, meşum inek resimleri yapar. Carmelo'nun oğlu Juan,
Manuel'in oğlu lgnacio'ya bir ağaç kesme düellosu yapmaları için meydan okur ve kaybeder. lgnacio, Juan'ın kardeşi
Calaline ile tutkulu bir macera yaşar. Bunların gayrımeşru oğulları Peru, annesi ve babasıyla birlikte Amerika'ya gider ve
sonra, Iç Savaş sırasında, aşık olmak ve kaderinin çizdiği yolda yürümek için tekrar Ispanya'ya döner...

B

om in San Sebastian in 1958. He
studied medicine and graduated in
General Surgery at University in the
Basque Country, before he began his
cinematic career. Whi/e he was a student, he
started producing Super-8 mm films, /hen,
in 1985, short films. He has worked as a
film critic, scriptwriter, edi/or, producer and
TV director. VACAS marks his directarial
debut in feature films.

·

Kuzey Ispanya'nın büyüleyici güzelliğe sabip, parlak renklerle koyu tonların insan dramını hem yansıtıp hem de doğruladığı
Bask bölgesinde geçen INEKLER, bir önceki yüzyılın sonu ile lspanyol lç Savaşı'nın çıkışı arasında, üç kuşak boyunca, kırsal
kesimden iki ailenin arasındaki tutkulu rekabetin öyküsünü dile getiriyor. Şiddet, ölüm ve çılgınlık temalarıyla yüklü INEKLER,
kendilerine bakan insanların yaşamlarını sakin sakin gözleyen ve sonunda kendileri de ortaya serilen dramın karakterlerine
dönüşen (Bask kırsal bölgesi ekonomisinin geleneksel temeli) ineklerin yargısız perspektifinden anlatılmış, yalın bir öykü.
Yönetmen Medem gerçeküstü, çarpıcı bir sıradışılıkla seçkinleşen ve tüm dünyada büyük ilgi uyandıran, görsel olarak
etkileyici yapıtı için, "Film dinamik ve şiddet dolu bir rekabet, savaş, nefret ve sevgi dünyası içeriyor. . ." diyor. "Ve bunu ayna
gibi yansıtan, birincisinden korunmuş bir dünya daha var: ineklerin düşüneeye dalmış dünyası, Manuel'in ruhunun sığındığı
dünya".

1

n 1815, the young Manuel, a famous "aizkolari" (a tree-trunk cu/ter in Basque), suddenly cowers during a battle. As
Carmelo, a neighbor of his, turns to help him fire his rif/e, he is shot and kil/ed. By covering himself with his neighbor's
bloodand pretending dead, Manuel manages to survive. The action is witnessed only by a cow. Thirty years on, the two
fighters' families are stili neighbors, bound to each other by feelings of ha/red, passion, fear and rivalry. Manuel is obsessively
pain/ing strange, macabre pictures of cows. Carmelo's son, Juan, chatlenges Manuet's son, lgnacio, to a tree-trunk chopping
duel and loses. tgnacio has a passianale affair with Ca/alina, Juan's sis/er. Their iliegitimale son, Peru, follows his parenis to
America /hen returns to Spain during the Civil War to fal/ in love and follow his desliny. ..
Set in the hauntingly beautiful Basque countryside of Northern Spain where the brilliant colors and sambre hues both reflect
and reassert the human drama, VA CAS tel/s the story of the passianale rivalries between two rural families through three
generations, between the end of the tasi century and the outbreak of the Spanish Civil War. With i/s themes of violence, dea/h
and madness, VACAS is an elemental ta/e to/d from the vacuous perspective of the cows · the Iradilianal basis for Basque rural
economy - who placidly observe the lives of the humans who tend /hem, becoming, themselves, characters in the unfotding
drama. "The film contains a dynamic and viotent world of riva/ry, war, hale and to ve ... and /here is anather world mirroring it,
profec/ed from the first one, which is the contemplative world of the cows, where the saul of Manuel is sheltered", says director
Medem about his surreal, strikingly unusual and visual/y impressive debut feature which won him great critica/ acclaim all over
the world.
l l l

SOKAK ÇOCUKLARI
RAGAZZI FU O R I

STREET Bovs

MARCO Rısı

ilano'da 1 951 'de doOdu 1 970'te
babası, ünlü yönetmen Nelo
Risi'nin yanında asistan olarak
sinema karlyerine atılana değin felsefe
okudu. Bir süre babasıyla birlikte ortak
senaryolar yazan yönetmen 1 977 yılında
'Appunti su Hollywood 1 Hollywood Üzerine
Notlar" adlı bir belgesel gerçekleştirdi.
1 980'1erde uzun metraj konulu filmler
yönetmeye başladı. Sinema kariyerini n
yanısıra tiyatro yönetmenliOi de yapmıştır.

M

Yönetmen/Director: Marea Risi Senaryotscreenplay: Aurelio Grimaldi & Marea Risi Görüntü Yön./
Cinematography: Mauro Marchetti Kurgu/Editlng: Franco Fraticelli Müzik/Musle: Giancarlo Bigazzi
Oyuncular/Cast: Francesco Benigno, Alessandro Di Sanzo, Roberto Mariano, Alfredo Li Bass i, Maurizio Prollo,
Filippo Genzardi, Salvatore Termini Yapımcı/Producer: Claudio Bonivento Yapım/Production Co.: Numero Uno
International, Raidue Dünya Hakları/Export Agent: Sacis, Via Tomacelli 139, 00186 Roma, ITALY; Phone 39 6 396
841 ; Fax: 39 6 678 824; Telex: 624487
1990 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 1 6'
alermo'daki islahevinde geçirdikleri zor yaşamdan sonra, 'Her Zaman Mery"den tandıOımız çocukların hepsi
tahliye olmuştur. Ama dışarıda da onları, kurumda karşı karşıya geldiklerinden farkli, hatta daha zor sorunlar
beklemektedir. Onları kabul etmeyi de, ikinci bir şans tanımayı da reddeden bir kentte, sorunlu özgürlüklerini idare
etmeyi öOrenmelidirler. Sokak onların maceralarının doOal mekanı olur. Hassas ama ve gözü açılmış Mery, arkadaşı
Veronica ile birlikte sokakta fahişelik eder, Ch in Chong bir gece bir polis tarafından sokakta öldürülür. Patates satmaya
başlayan Antani o, ruhsatsız çalışma suçundan sokakta tutuklanıp gerisin geri hapishaneye yollanır ve Nalale de bir grup
halinde tecavüz olayına sokakta karışır, vb. vb ...

P

SOKAK ÇOCUKLARI, geçen yılki Festival'de, izleyicilerin favorilerinden biri olan "Her Zaman Mery"nin başarısının ardından
doOdu. Bir devam filminden çok, tüm olumsuz koşullara karşın daha iyi bir yaşam uOruna mücadele veren bütün o gençlere
bir saygı sunumu olarak. Marea Risi, "Bu çocuklara bir şeyler borçlu olduOumu düşünüyorum" diyor. "Sanırım onların
hayallere kapılmasına yol açtım, bu yüzden de şimdi getto yaşantıianna dönmelerine aldırmazlik edemem. Elimden
gelenlerin en iyisi, onlarla yeniden çalişmaktı... Ben "Her Zaman Mery"yi yaptıktan sonra birçok insan bana "Çocuklara ne
oldu?" diye sordu. "Ne yapıyorlar şimdi?" Ve ben öykülerini anlattıOımda herkes şoke olup "Onları bir filmde kullandıktan
sonra kaderlerine terk etmek çıkarcılik olmuyor mu?" diye sorguladı. Ben de bunun üzerine SOKAK ÇOCUKLARI'nı çekmeye
karar verdim. "Her Zaman Mery"nin devamını çekmek gibi bir niyetim yoktu ama, onlara film aracıliOıyla dertlerini dile
getirme olanaOı tanımak istiyordum. işte bu yüzdendir ki, eOer kimse onlara kulak vermezse, gene menfaatçi olmakla
suçlanacaoım. Onları yeniden kullanıp bir kez daha kaderlerine terk etmekle."
ffer the hard lite ot the juvenile prison in Palermo, the boys we met in the film "Mery per sempre" have all been
released. Bul once outside they must face new and even more ditticult problems than those faced inside the
institulion. They must leam to handie !heir problemalic freedam in a city which retuses to accept !hem or give
!hem a second chance. The street becomes the natural setiing ot !heir adventures. lt is on the street that the tender and
disenchanted Mery works as a prostitute with his friend Veronica and it is in the street that the Chin Chong is kil/ed one
night by a policeman. lt is in the street that Antonio, who now sel/s potatoes, is arrested and seni back to prison guilty ot
dea/ing without a licence, and it is in the street too that Nalale is involved in a group raping, ete, ete...

A

RAGAZZI FUORI is bom in the wake of the success of the excellenf "Mery per sempre", an audience tavarife in /asi year's
Festival, not so much as a sequal bul ratheras a tribute to those youngsters fighting, against all the odds, for a beller lite.
"/ think 1 owe these boys something, " says Marea Risi. "/ think 1 have given !hem illusions, and 1 cannot just /et !hem go
back to !heir ghetto lives. The best 1 could do was to work with !hem once more... After 1 made "Mery per sempre", so many
peop/e asked me "What happened to the boys? What are they doing now?" And when 1 to/d their stories, everyone was
shocked and said, "Wasn't it cynical to use !hem for a film and !hen leave !hem to !heir fate?" That's why 1 decided to shoot
RAGAZZI FUORI. 1 didn't want to make a sequal to "Mery per sempre", bul 1 wanted to give !hem a chance to speak through
the film. And that's why, if no one wi/1 /isten to !hem, 1'11 be accused of having been cynical again. Of using !hem again and
once more abandaning !hem to !heir fate. "
1 12

B

om in Mi/an in 1951. He studied
philosophy before taking up his
cinematic career as an assistant to
his father, well-known director Ne/o Risi in
1970. He co-scripted several films with his
father during that decade, and realized the
documentary "Appunti su Hollywood 1 Notes
on Hollywood" in 1971 He began directing
tu/1-/ength feature films in the 19BO's.
Besides h1s cinematic career, he has alsa
directed in the theatre.

FI LMLER I 1 FILMOGRAPHY
1 983 Vado a Vivere da So lo 1
Yalnız Yaşamak Istiyorum
1 984 Un Ragazzo e una Ragazza 1
Bir Oğlan ve Bir Kız
1 985 Colpo di Fulmine 1 Yıldırım Aşkı
1 987 Soldati 1 Askerler
1 989 Mery per sempre 1 Her Zaman Mery
1 990 Ragazzi Fuori 1 Sokak Çocukları
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PRAG

PRAG U E
IAN SELLAR

1•

Yönetmen/Director: lan Sellar Senaryo!Screenplay: lan Sellar Görüntü Yön./Cinematography: Darius
Khondji Kurgu/Edltlng: John Bloarn Müzik/Musle: Jonathan Dave Oyuncular/Cast: Alan Cumming, Sandrine
Bonnaire, Bruno Ganz, Henri Meis, Raphael Meis Yapımcı/Producer: Christopher Young & Claudie Ossard
Yapım/Productlon Co.: Christopher Young Films Ltd., Constellation Production, c/o The Sales Company Dünya
Hakları/Export Agent: The Sales Company, 62 Shaftsbury Avenue, London W1 V ?AA, ENGLAND; Phone: 71 -434
9061 ; Fax: 71 -494 3293; Telex: 263434 saleco
1 992 / 35 mm. 1 Renkli-Colar / 89'

A

lexander Novak yirmi yaşını geride bırakmıştır. Bir saplantıya kapılarak, yok olan geçmişi ile arasında bir halka
oluşturan, ailesine ait kayıp bir haber filmi parçasının peşinde, atalarının kenti Prag'a gider. Kentin gizem i,
Alexander'ı hemen etkisi altına alır ve oraya varış anından itibaren hiçbir şey plana uygun gitmez. Genç adam
bir tutku ve aldanma labirent i içinden geçerken, arayışını Kafkavari bir şeyler gölgeler. Film arşivinde Elena ile karşılaşır
ve bu kadının gizlisiz saklısız şehveti ve ne yapacaOının önceden belli olmayışı Alexander'ın derhal aklını çeler. Elena
aracılıöıyla arşivin müdürü Josef'le tanışan Alexander'a, haber filmini bulmakta bazı güçlükler çektiklerini söylerler.
Alexander, hızla Elena ve Josef tarafından örülen bir aöın içine çekilir. ..
PRAG, lskoçyalı yönetmen lan Sellar'ın bir Avrupa haritasının ortasına bir iöne saplayıp, bir sonraki filmini kıtanın
kalbinde yapmaya karar verdiöi anda başladı. Sellar zahmetli bir tren yolculuQunun ardından, bu zarif kentte keşiflerde
bulunduktan sonra, senaryoyu kendi algılamaları ve deneyimlerinden yola çıkarak yazdı. Avrupa'nın merkezindeki Prag,
Orta Çaö'da akademik ve artisti k yönden refaha kavuşmuştu. Kentin gelişmesine katkıda bulunan birçok Yahudi
mahallesi de bulunuyordu. Ne var ki, 1 939 yılında, Alman Naziler Prag'ı istila ve işgal edince, tarih dramatik bjr şekilde
seyrini deQiştirdi. Genç adamın aradıöı haber filmi işte o günlerde çekilmişti. Sellar'ın filmi, yeni Avrupa ortak
yapımcılıöının tipik bir örneQi: bir Ingiltere/Fransa yapımı olan film, tamamen Prag'da çekildi, başrollerinde de Fransız
Sandrine Bonnaire ile Alman Bruno Ganz oynuyor. PRAG'ın düşüneeli tonu, Avrupa'nın kalbinde yeni umutlar ve
emelleri n birbirine katılip karışmasını ve çatışmasını deşmekte.

skoçya'nın Troon kentinde 1 950'de
doQdu. Edinburgh'da fotoQrafçılık
öQrenimi gördü. Edinburgh Film
Festivali'nde çalıştıktan sonra, Ingiliz Sinema
Kurumu'na katıldı. Orada yapım amiri,
kurgucu ve yönetim asistan ı olarak
çalışırken, yönetmenliöe büyük ilgi duyarak
yeniden öQrenime başlamak üzere Ulusal
Film ve Televizyon Enstitüsü'ne girdi. Kısa
filmlerinden biri, PRAG'ın yapımcısı
Christopher Young'ın ilgisini çekti ve Young
ona 1 989'da, Cannes Film Festivali'nde
sunulan konulu uzun metraj filmi, "Venus
Peter" i çekmesi için fırsat tanıdı. 1 992
yapımı PRAG, Sellar'ın ikinci konulu filmidir.
om in Troon, Seat/and, in 1950. He
studied photography in Edinburgh.
After working for the Edinburgh
Film Festival, he joined the British Film
Institute. As he worked /here being in charge
of production, editing and assisting
directors, he came to be very much
interested in directing and went to the
National institute for Film and Television to
study all over again. One of his short films
caught the attention of the producer of
PRAGUE, Christopher Young, who gave him
a chance to direct a teature, "Venus Peter" in
1989, which was presen/ed in Cannes Film
Festival. PRAGUE (1992) is his second
feature film.

B

lexander Novak is in his early twenties. Driven by an obsession, he Irave/s to Prague, city of his forefathers, in
search of a missing piece of film - newsreel rootage of his family - a link to his vanishing pasi. The city's magic
immediately casts its spe/1 on Alexander and from the moment of his arriva/ nothing unfo/ds as planned.
Something rather Kafkaesque shadows his search for the film as he is taken through a labyrinth of passian and
deception. At the film archive, he meets Elena and is immediately beguiled by her open sensuality and unpredictability.
Through Elena, he meets the director of the archive, Josef, and is to/d they are having same troub/e in finding the
newsreel. Alexander is soan drawn into a web spun by Elena and Josef. ..

A

PRAGUE grew from the instant when Scottish director lan Sellar stuck a pin in the middle of a map of Europe, and
decided to set his next film in the heart of the continent. After a rough train journey and exploration in this exquisite city,
he fashioned the script from his own perceptions and experiences. Prague is /ocated,in the center of Europe, which had
academic and artistic prosperity in the Midd/e Ages. There were many Jewish ghettos that contributed to the
development of the city, however, the history dramatica/Iy changed its course in 1939, when the German Nazis invaded
and occupied Prague. The news film that the man is looking for was taken during those days. Sellars' film is a model of
the new European co-production, being Anglo-French tilmed enlirely in Prague, and having French Sandrine Bonnaire
and German Bruno Ganz play the main ro/es. The film's brooding tane probes the ming/e and c/ash of new hopes and
intentions at the heart of Europe.
ı ı3
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TATiLCi

A NYARALO
THE SUMMER GUEST

CAN TOGAY

ürk bir anne babanın oğlu olarak
Budapeşte'de 1 955 yılında doğdu.
Leipzig'te büyüdü. 14 yaşında
"Theatre of the Young World" e katıldı. 1969
yılında ailesiyle birlikte Macaristan'a döndü.
1 973'te Budapeşte Sinema ve Tiyatro
Akademisi'nde oyunculuk eğitimi görmeye
başladı. Daha sonra Felsefe, Filoloji ve
Dilbilim okumaya karar verdi. Sinema
oyunculuğuna başladı ve bu kez aynı
akademinin Yönetmenlik Bölümü'ne devam
etti, Zoltan Fabri'nin yanında eğitim gördü.
Pal Sandar'un asistanlığını yaptı. Birkaç kısa
ve belgesel film in senaryosunu yazmanın
yanısıra, sinema oyunculuğunu sürdürdü ve
bu alanda en önemli çıkışını Werner
Schröter'in "Mal ina" (1 990) ile yaparak
uluslararası başarı kazandı. Erden Kral'ın
"Mavi Sürgün"ünd.pe Halikarnas Balıkçısı
Cevat Şakir'i canlandırdı. Cannes Film
Festivali'ne davet edilen A NYAROLO 1
TATILGI yönetmenlik yaptığı ilk uzun metraj
filmdir.

T

Yönetmen/Director: Can Togay Senaryo/Screenplay: Edit Koszegi & Can Togay Görüntü Yön./
Cinematography: Tamas Sas Kurgu/Edlling: Agnes Ostoros & Maria Rigo Müzik/Musle: Janos Masik
.
Oyuncular/Cası: Marta Klubowicz, Mari Torocsik, Juli Basti, Geza Balkay, Jozsef Madaras, Miklos B . Szekely
Yapım/Production Co.: Hunnia Filmstudio, Objektiv Filmstudio, H 1 145, Budapest u. 1 74, HUNGARY; Phone : 361
252 31 70; Fax : 361 251 6269 Dünya Hakları/Export Agent: Cinemagyar, Hungarofilm Export Ltd., Bathori u. 1 0, H
1 054, Budapest, HUNGARY; Phone : 361 1 1 1 4614; Fax : 361 1 53 1 3 1 7
1 991 / 35 mm. / Renkli-Color / 86'

B

ir adam, çocukluğu nu geçirdiği, bir vakitler bir cinayete ve geçmişte kalmış bir aşka mekanlık etmiş kasabaya
döner. Kaldığı eve yabancı bir kadın gelir ve bir oda tutar. Birkaç gün sonra bir cinayet işlenir. Yeni bir suç, yeni
bir aşk ...

A

man returns back to the viiiage ofhis childhood, once the seliing for a murder anda pasi love. A strange
woman arrives in the house he stays and rents a room. A few days /afer a murder is committed. A new erime, a
new love...

Yönetmen Can Togay TATILGI için, "Bu tilmin hikayesi yok; seyirciyi kızdırmak istediğim için değil, esrarengiz ve yüce
bir nedenle "hikaye diye bir şey yoktur" görüşünü benimsediğim için de değil. Yalnızca bu tilmin hikaye anlatmak gibi
bir niyeti olmadığı, ya da ben bu film le bir hikaye anlatmak istemediğim için. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse,
hikaye eksikliğinin tilmin türüne dayalı nedenleri var. Eğer buna rağmen herhangi bir nedenle ben, filme hayal meyal bir
hikayeyi çağırışııran unsurlar koymak zorunda kalsaydım (ki, doğrusunu söylemek gerekirse, böyle bir nedenin işareti de
ortada yok); tıpkı lirik bir şiirin içeriğini ep ik olarak ifade etmekle yükümlü kılınmışım gibi, kendime ve yapıtıma aynı
eziyeti çektirmiş olurdum. Yine de film, bu haliyle bile bir hikaye mücadelesi veriyor, ama onu düpedüz anlatmıyor:
sezdirmeden yaklaşıyor, onu sinsice pusuda bekliyor, ama, umarım, bunları hikayeyi çekmeden başarıyor. .. Bu tilmin en
önemli talebi, sessizlik. Sadece dinleme cesaretini gösteren ve özellikle de kendini dinleme cesaretini gösteren kişi
hikayeyi anlayacak", diyor.

"This film has no story, not because 1 want to annoy the viewer and not because, for same mysterious and higher reason
1 ho/d the view that "!here are no stories", bul simply because it is not the inteniian of this film to tel/ a story or, rather, 1
didn't want to teli a story with this film. Put in anather way, !here are genre reasons for the taek of a story. If. for same
reason despite this 1 were forced to write down the elemenis that are vaguely reminiscent of a story within the film (and
in taci 1 can see no sign of any such reason), 1 wou/d be doing the same violence to myse/f and my work as though 1
were obliged to express the canlenf of a /yric poem in epic terms. And even so, in its own way this film is fighting for a
story, bul il doesn't tel/ il in a straight forward way: it stalks it, lies in wait for it without - i hope - actually shooting it...
This film's most important command is silence. Only he who dares to listen, and mostly he who dares to listen to
himself wi/1 understand the story", comments director Can Togay about A NYARALO.
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om in 1955 in Bucharest to Turkish
parents. He was raised in Leipzig.
He joined the "Theatre of the Young
World" when he was 14. In 1969 he
returned with his family to Hungary and
began to study aciing in the Budapest
Academy of Film and Theatre in 1973. He
/afer decided to study philosohpy, philo/ogy
and linguistics. He started to aci in films
and this time he attended directing courses
at the same academy where he studied with
lo/tan Fabri. He worked as assistant to Pal
Sandor. Apar! from being the au/hor of
several short films and documentaries, he
alsa continued to work as an actor and won
international fame, making his most
important outbreak in this field by Werner
Schröter's "Ma/ina". He played Cevat Şakir,
the Fisherman of Halicarnassus in "Mavi
Sürgün 1 8/ue Exile" by Erden Klfal. A
NYARALO, invited to the Cannes Film
Festival, is the first fu/1 /ength feature he
directed.

DUNYA S iNEMASININ G ENÇ YILDIZLARI
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iTALYA

AMiGOLAR
U LTRA

U LTRAS

RICKY lOGNAZli

Yönetmen/Director: Ricky Tognazzi Senaryo/Screenplay: Graziano Diana, Simona lzzo & Giuseppe Manfridi
Görüntü Yön./Cinematography: Alessio Gelsini Kurgu/Edlllng: Carla Simoneelli Müzik/Music: Antonella
Venditti Oyuncular/Cast: Claudio Amendola, Ricky Memphis, Gian-Marco Tognazzi, Giuppy lzzo, Alessandro Tiberi,
Fabrizio Vidale, Krum de Nicola, Antonella Morroni Yapımcı/Producer: Claudio Bonivento Yapım/Produclion
Co.: Numero Uno International, Raidue Dünya Hakları/Export Agent: Sacis, Via Tomacelli 1 39, 00189 Roma;
Phone: 39-6-396841 Fax 39-6-878824 Telex: 624487

at O'Hara ve Ugo Tognazzi'nin oğlu
olarak 1 955'te Milana'da doğdu. Bu
kentte ilkokulu bitirdikten sonra, altı
yıl ingiltere'de eğitim gördü. Roma'da, Devlet
Film ve Televizyon Enstitüsü ile, Tiyatro ve
Müzik Sanatları Fakültesi'nde öğrenim
gördü. Aynı dönemde, aralarında Pupi Avati,
Luigi Commencin i, Tinto Brass, Maurizio
Ponzi, Sergio Leone, Ugo Tognazzi'nin de
bulunduğu birçok yönetmenin asistanı
olarak çalıştı. TV dizisi "Piazza Navona"da
hem aktör olarak rol aldı, hem de bir
bölümünü yönetiL ilk konulu uzun metraj
filmi "Piccoli Equivoci" birçok ödül aldı ve
1 989 Cannes Film Festivali'nde gösterildi.
AMiGOLAR yönettiği ikinci filmdir.

P

1 990 / 35 mm. 1 Renkli-Colar / 86'

H

erkesin "Principe" (Prens) diye çağırdığı Luca, son iki yılını geçirdiği hapishaneden tahliye edilir. Bu genç
adam yalnızca fanatik bir futbol seyircisi değil, "Zehirli Çete" denen fanatik taraftar çetesinin de önderidir.
Tuttuğu futbol takımı Lazio onun hayatı, tek gerçek aşkıdır. Principe hapisten çıkar çıkmaz nişanlısının evine
gider. Cinzia onu buyur eder ve Principe'nin en iyi arkadaşı Red ile evlenmeyi tasarladığını ona daha sonra söylemeye
karar verir. Ertesi sabah Principe, çetesinin yeniden bir araya gelme toplantısına gider. Yakında yapılacak Lazio Roma 
Juventus Tarina maçı için serbest bırakıldığını söyleyerek övünür. Red nihayet ona Cinzia ile ilişkisinden ve ikisinin
planlarından söz edince, Principe aldırmıyormuş gibi görünür. Ama iki eski arkadaşın arasında başka far.klılıkların da
olduğu ortadadır: Red, futbolda şiddeti düşüneceğine, düzenli bir işe ve bir aileye arzu duyduğu için, birbirlerinden
uzaklaşmışlardır artık. Çete Tarina'ya gelir gelmez, Juventus kulübünün belalı amigoları "Drugli"lerin saldırısına uğrar ...
Tognazzi'nin ikinci konulu uzun metraj Ilmi, takımlarının peşine takılıp bütün ülkeyi dolaşan ve kendi takımlarını
desteklemenin ayrılmaz bir parçası olarak çoğu kez rakip takımların taraftarlarıyla kapışan ltalya'nın belalı amigoları
"Uitra"ların yaşamlarını ayrıntılarıyla anlatıyor. Film ekibi, onları gittikleri her yerde izlemiş ve hayatlarını olduğu gibi
göstermek için en radikal amigolarla söyleşiler yapmış. Sonuç olarak ortaya, baştan sona ritmini ve hiç hafifletilmemiş
şiddetini sürdüren, hünerli bir film ve oyunculuk örneği çıkmış. Roma ve Juventus taraftarları, özürsüz tarafından,
tehlikeli bir kabadayılar çetesi olarak gösterilirken proleter yetişim ve geçmişleri yalın bir biçimde sunulrııakta. Dili
müstehcen olduğu, ve bazı sahneleri hoşgörü sınırlarını zorladığı halde, AM lG OLAR kabalıktan kaçınmayı başarmış.

B

om in Mi/an, in 1955, son of Pat
O'Hara and Ugo Tognazzi. Arter
primary school in Mi/an he went to
study for six years in England He studied in
Rame at the State Institute for Film and
Television and at the Faculty of Dramatic
and Musical Aris at the University of
Bologna. He simultaneoulsy worked as an
assistant director for, amongst others, Pupi
Avati: Luigi Comencini, Tinto Brass,
Maurizio Ponzi, Sergio Leone, Ugo
Tognazzi. He alsa worked as an actor and
direc/ed an episode in TV series "Piazza
Navona". His feature debut "Picco/i
Equivoci" received several awards and was
presen/ed in 1989 al /he Cannes Film
Festival. UL TRA is the second film he has
direc/ed

uca, whom everyone cal/s "Principe" (Prince) is re/eased from prison where he has spent the /asi two years. He
is not only a soccer fanatic bul is alsa the leader of a hard/ine supporters' gang cal/ed the "Venomous Gang".
His soccer team, Lazio, is his life, his only real love. Once out ofjail, Principe heads straight for his fiancee's
house. Cinzia welcomes him, delaying the moment when she must teli him that she plans to marry Red, Principe's best
friend The next morning, Principe goes to a revnion of his ho/d gang. He brags that he was re/eased early for the
upcarning Lazio Rame - Juventus Turin ma/ch When Red fina/Iy tel/s Principe about his relationship with Cinzia and
/heir plans, Principe seems not to mind. Bul other differences are evident between the two men; they have grown apar/
as Red has replaced thoughts of soccer violence with a desire for a steadyjob anda family As soan as the gang arrives
in Turin, they are attacked by the Juventus club hooligans, the "Drug/i"...

L

Tognazzi's second feature traces the fortunes of a group of "Uitras", the /ta/o hoo/igans who follow /heir soccer team
araund the country and often tumb/e with boosters of riva/ squads as an integral part of supporting /heir team. The film
team followed (hese kids wherever they went. and interviewed the most radical ultras to make a movie that would show
/heir life as it real/y is. The end resul/ is a bravura piece of filmmaking and acting, and sustains pace and unmitigated
violence. Roma and Juventus supporters are shown without apo/ogy as a dangerous band of swaggering hoods. Their
proJetarian background is presen/ed simp/y Although the language is obscene, and same of the scenes push the /imi/s
of tolerance, UL TRA succeds to avoid vulgarity
1 15
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GECE VE GUNDUZ
N U IT ET J O U R

N IG H T AND DAY

CHANTAL AKERMAN

rüksel'de 1 950 yılında doğdu. lik
filmi "Saute ma Ville'i 1 968 yılında
yaptı. 43 yaşındaki yönetmen,
çağımızın ilginçliğini her zaman korumuş
si nemacılarından biri olarak yerini
sağlamlamış durumda. Bu gerçek göz önüne
alınınca, Akerman'ın çalışmalarının gerektiği
ilgiyi görmeyi ş ine bir açıklama getirmek
oldukça zor.

B

Yönetmen/Director: C hantal Akerman Senaryo!Screenplay: C hantal Akerman & Pascal Bonitzer Görüntü
Yön./Cinematography: Jean-Ciaude Neckelbrouk Kurgu/Edltlng: Francine Sandberg Müzik/Musle: Marc
Herouet Oyuncular/Cast: Guilaine Londez, Thomas Langmann, François Negret Yapımcı/Producer: Marilyn
Wateiei & Pierre Watlan Yapım/Production Co. : Pierre Grise Productions, 52 Rue Charlot, 75003 Paris FRANCE
Dünya Hakları/Export Agent: Metropolis Film, Josefstrasse 1 076, CH-8031 Zurich SWITZERLAND; Phone: 41-1
271 8939; Fax: 41-1 271 3350
1 991 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 91'

P

aris'te yaz. Jack ve Julie'yi meşgul eden tek şey iş ve sekstir. Paris'te yenidirler; küçük bir dairede, yatak ile duş
ve mutfak arasında, dostsuz, dertsiz münzevi ve mutlu bir yaşam sürerler. Kahramaniarım ız genç ve çılgınca,
içtenlikle aşıktırlar. Jack geceleri şoförlük yapar, gün boyunca da Julie ile sevişir. Julie geceleri Paris' i dolaşıp,
Jack'ı bekler. Kaygısız mutlulukları Jack Julie'yi, kendisi çalışmazken arabayı kullanan arkadaşı Joseph ile
tanıştırdığında karmaşık bir hal alır. Çok geçmeden Julie Joseph'le, aynı derecede sevgi dolu, aynı derecede gerçek, ama
taksi sayesinde güvenle ayrılmış başka bir hayat yaratır. Julie asla uyumaz, gençliğinin şehveti ile yaşar. Iki ayrı alemi
ustalıkla idare ediş i, Joseph daha fazla bağlılık isteyerek onun üzerinde baskı uygulamaya başlayıp, Jack de bir şeylerin
yolunda gitmediğini hissedene kadar güzel güzel devam eder...
Yönetmen C hantal Akerman, belgesellerden müzikallere, gü nce lerden, yeni-öyküsel ve öyküsüz filmiere uzanan geniş
bir yelpaze içinde, anialımın yapısını ve türlerini araştırdı. GECE VE GÜNDÜZ, onun büyük anlatırncı üslubuna ve sıkça
tekrarlanan beylik konusu, genç tutkunun ızdırabına, dönüşüne bir işaret gibi. Akerman, merak uyandırıcı bir fon
oluşturan, karanlık, gizemli bir gece vakti Paris' i kullanarak sapiantıiı bir tutkuyu, romantik doyum arayışını ve gençliğin
ızdırap dolu masumiyetini, güçlü bir şefkat ve duygusallıkla anlatıyor. Sade ama şık bir önerme (bir kadın, iki erkeği eşit
derecede, sonsuza kadar sevebileceği ne inanıyor), buna denk düşen bir zarafet ve uygun dozajda keman müziği ile
sunu lmakla. Nefes kesen sadeliği ve ihtiraslı havası ile GECE VE GÜNDÜZ, kışın hüznünü dağılacak ve en bezgin
sinemaseverin inancını bile tazeteyecek bir film.

1

t is summer in Paris. Work and sex are all that occupy Jack and Julie. New to Paris, they happi/y live a reclusive
life in a smail fiat, between the bed, the shower, and the kitchen, without friends, without troubles. The characters
are young and madly, sincerely in lo ve. Jack drives a cab at night and makes lo ve with Julie all day. Julie roams
Paris by night, Wiiling for Jack. Their carefree biiss becomes complicated when Jack introduces Julie to his friend
Joseph, who drives the cab when Jack is off. Before Jang, Julie creates anather life with Joseph, just as loving, just as
true, bul safely separated by the cab. Julie never sleeps, living on the /ust of her youth. Her neat siraddiing of two realms
functions smoothly until Joseph begins to pressure her for for greater commitment and Jack begins sensing
something's not right...
Director Chantal Akerman has explored narrative structure and genre over a range of documentaries, musicals, diaries,
neo-narrative, and non-narrative films. NUIT ET JOUR indicates something of a return to her great narrative style and to
her recurring subject - the anguish of youthful passian. Akerman, using a dark mysterious night-time Paris as an
intriguing background, tel/s a bracingly tender and sensuous account of obsessive passion, the search for romantic
fulfillment and the anguished innocence of you/h. A simple, elegant premise - one woman believes she can love two
men equally and indefinitely - is shown here with corresponding elegance and scored with just the right dose of violin
music. With its breathtaking simplicity and sultry ambience, NUIT ET JOUR is a film to re/ieve the winter blues, and to
rekindle the faith of even the mostjaded cinephile.
1 18

om in Brussels in 1950. She made
her first film, "Saute ma Vi/le" in
. 1968. Now, at the age of 43, she
has secured her place as one of the most
consistently interesting filmmakers of our
time. Considering that fact, it's difficult to
explain the under-currency of her work.

B

FI LMLER I 1 FILMOGRAPHY
1 968 Saute Va Vi l le 1 Zıpla Kenti m
1 972 Hotel Monterey
1 973 Hanging Out Yonders 1
Orada Burada Takılmak
1 974 Je, Tu, ll, Elle 1 Ben, Sen, O
1975 Jeanne Dielman
1977 News from Home 1 Evden Haberler
1 978 Les Rendez-Vous d'Anna 1
Anna'nın Randevusu
1 982 Toute u ne Nu it 1 Tüm Bir Gece
1 983 Les Ann�es 80 1 80' 1 i Yıllar
1 984 L'Homme a la Valise 1
Va lizi i Adam
Un Jour Pina a Demand� 1
Bir Gün Pina istedi
J'ai Faim, J'ai Froid 1 Açı m, Üşüyorum
1 985 Golden Eighties 1 Allın Seksenler
1 986 Letters Home 1 Eve Mektuplar
1 988 Histoires d'Am�rique 1
Amerika Öyküleri
1 991 Nu it et Jour 1 Gece ve Gündüz

DOGUM GÜNÜN Kur�u OLSUN, TÜRK!
HAPPY B I RTH DAY, TU R KE !

DoRis DöRRiE

HAPPY B I RTHDAY !

anaver'de 1 955'te doödu. 1 973'te
bu kentte lise bitirme sınaviarına
girdi. 1 973 ile 1 975 arasında
ABD'de, Stockton'daki Pasifik Üniversitesi ile
New York'taki Yeni Toplumsal Araştırmalar
Okulu'nda tiyatro, oyunculuk ve sinema
eöitimi gördü. 1 975-78 arasında Münih'teki
HFF Televizyon ve Sinema Akademisi'ne
devam etti. l ik belgesel filmini 1 976'da
gerçekleştirdi. Bunu birkaç kısa film ile TV
belgeselleri izledi. Konulu ilk uzun metraj
filmini 1 983'te yaptı.

H

Yönatman/Diractor: Doris Dörrie Sanaryo!Scraanplay: Doris Dörrie Görüntü Yön./Cinamatography: Helge
Weindler Kurgu/Edltlng: Raimund Barthelmes & Hana Müllner Müzik/Musle: Peer Raben & Markus Lanardani
Oyuncular/Cast: Hansa Czypionka, Özay, Doris Kunstmann, Lambert Hamel, Ömer Şimşek Yapımcı/Producar:
Gerd Huber & Renale Seefeldt Yapım/Productlon Co.: ZDF, Mainz, Cobra Filmproduktions GmbH, Römer Str. 26,
D-8000 München 2, GERMANY Phone: 89 341 645; Fax: 89 390 327 Dünya Hakları/Export Agant: Cinepool,
Sonnenstr. 21, D-8000 München 2, GERMANY; Phone: 89 55 87 60; Fax: 89 55876-888
1 991 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 1 O'

E

öer adınız Kemal Kayankaya olduöu halde tek kelime Türkçe konuşamıyorsunuz ve üstelik Frankfurt'ta özel
dedektif olarak hayatınızı kazanmaya çalışıyorsanız, zaman zaman kederleri n izi içkiyle boömanıza şaşmamak
gerekir. Kemal, yetim kalıp Alman manevi ana-baba tarafından büyütülmüş bir Türk olarak, Almancayı onunla
alay eden ırkçılardan daha iyi konuştuöu halde, bunların her günkü küfür ve hakaretlerine gööüs germek durumundadır.
Güzel bir Türk kadını olan IIter için bir vaka üzerinde çalışmaya başladıktan sonra, önyargının çoöu kez fiziki tartışmalarla
doörulandıöını birkaç kez acı içinde öörenmek zorunda kalır. IIter ondan, zengin babasının esrarlı bir otomobil kazasında
ölümünü araştırmasını ve kayıp kocasını bulmasını ister. Çok geçmeden özel dedektifimiz bu davaya uyuşturucu ve
fuhuş bulaştıöını keşfeder ama, sonunda kayıp adamı bulduöunda, daha onunla konuşmaya vakit bulamadan adam
bıçaklanarak öldürülür. Kendini bir ölçüde sorumlu hisseden Kemal, soruşturmasını sürdürür. Üstelik, polisin sürekli
müdahalesine ve Türk vatandaşlarının onu hiçbir şekilde desteklernemesine raömen, şimdi eskisinden çok daha
azimlidir. ..
D�ş kmklılıöı yaratan birkaç filmden sonra Doris Dörrie, "Manner 1 Erkekler"den bu yana en iyi çalışması olan DDGUM
GUNUN KUTLU OLSUN TURK!'le geri dönüyor. Bu son derece eölenceli özel dedektif filmi, türüne sadık ama oldukça da
özgün. Müstehzi nüktelerle yüklü, entrikacı karakterleriyle gerilimli, ayrıca mükemmel mahalli çekimlerle teknik yönden
başarılı bir yapıt. Yönetmenin olaöanüstü hikaye aniatma becerisi sayesinde, DOGUM GÜNÜN KUTLU OLSUN TÜRK!,
hem detektif filmi türüne cerbezeli bir saygı gösterisi, hem de çaödaş Almanya'da ırk ve sınıf mücadelesi üzerine içten bir
öz eleştiri.

1

·

arn in Hanover in 1955. She took
fina/ school examinations !here in
1973. From 1973 to 1975 she
studied drama, aciing and film in United
States at the University of the Pacific,
Stockton, and the New School for Social
Research, New York 8etween 1975-78 she
studied at the Academy of Television and
Film (HFF) in Munich. She realized her first
documentary in 1976. She followed it with
several shorts and, TV documentaries. She
direc/ed her first feature film in 1983.

B

FI LMLER I 1 FILMOGRAPHY
1 983
1 984
1 985
1 986
1 988
1 989
1 991

Mitten ins Herz 1 Yüreöin Ortası
lm lnnern des Wals 1 Balinanın Içi
Manner 1 Erkekler
Paradies 1 Cennetler
Me and Him 1 Ben ve O
Geld 1 Para
Happy Birthday, Türke! 1
Doöum Günün Kutlu Olsun Türk!

fyour name is Kemal Kayankaya bulyou can'! speak a word of Turkish and, moreover, you're trying to earn a living
as a private detective in Frankfurt, /hen i/'s no wonder that from time to time you drown your sorrows in drink. As a
Turk who, orphaned and raised by German foster paren/s, Kemal must endure the daily indignities of racist abuse
and slurs, allhough he speaks German belter than many of the racists who mock him More than once he is forced,
painfully, to team that prejudice is often verified by physical argument once he starts to work on a case for Iller, a
beautiful Turkish woman Iller asks him to investigate her weallhy father's dea/h in a mysterious aulo accident and to
find her missing husband. 8efore long, our private eye finds drugs and prostitution in the case, bul when he fina/Iy
tracks down the missing man he has no time to ta/k to him before he's stabbed to death. Somehow reeling responsible,
Kemal continues his investigations bul is now even more determined - in spile of constant inferterence on the part of the
potice and absolutely no support whatsoever on the part of his Turkish compatriots...
After a couple of disappointing films, Doris Dörrie returns triumphantly wilh HAPPY 8/RTHDA Y, TÜRKE!, her best work
since "Manner". This throughIy entertaining private eye picture is faithful to the genre bul full of originality ll 's
sardonicly witty, suspenseful with intriguing characters and technically fine, with great /ocation photography Thanks to
directors superb storytelling ski/ls, HAPPY 8/RTHDA Y, TÜRKEt is at once a slick Iribu/e to the detective genre and a
deeply fell medilation on the race and class struggles in contemporary Germany
ı 19
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S U R LA TE R R E C O M M E AU C I E L
ÜN EARTH As I N H EAVEN

MARION HaNSEL

arsilya'da 1 949 yılında doğdu.
Antwerp'te büyüdü. Tiyatro eğitimi
gördükten sonra, Brüksel ve New
York'ta çeşitli oyun larda, ayrıca TV ve
sinema filmlerinde rol aldı. 1 977'de kendi
yapım şirketi Man's Films'i kurdu. 1 979'da
ilk uzun metrajlı filmi "Le Lit / Yatak" ın
yapımcıl ığını ve yönetmenliğini üstlendi.
Ikinci konulu filmi "Dust / Toz" la 1 985'te
Venedik'te Gümüş Aslan ödülünü aldı.
1 987'de Barsel ona'da, "Vahşi Düğün"
filmiyle Avrupa Ödülü'ne layık görüldü. Aynı
yıl Betçika'da "Yılın Kadını" seçilen Hansel,
1 988'de Belçika Film Seçim Komisyonu'na
Başkan olarak atandı.

M

Yönetmen/Director: Marion Hl!nsel Senaryo/Screenplay: Marion Hansel & Paul L� Görüntü Yön./
Clnematography: Josep M. Civit Kurgu/Edltıng: Susana Rossberg Müzik/Musle: Takashi Kako Oyunculari
Cast: Carmen Maura, Jean-Pierre Cassel, D idier Bezace, Samuel Mussan, Andr� Delvaux Yapımcı/Producer: Eric
Van Beuren Yapımtproductıon Co.: Man's Films S.P.R.L., 65 Avenue Mostinck, 1 1 50 Bruxelles, BELGIUM; Phone :
322 771 7137; Fax : 322 771 961 2 Dünya Hakları/Export Agent: Seawell Films, 45 Rue Pierre Charron, 75008
Paris, FRANCE; Phone : 33 1 47 20 1 8 73; Fax : 33 1 47 20 1 5 43; Telex: 650024 intl
1 991 / 35 mm. / Renkli-Color / 80'
aria, başarılı ve cazip bir televizyon muhabiridir. Hamile kaldığını öğrenince, çocuğu na tek başına annelik
etme fikrini memnuniyetle kabul eder. Ama sonra, yavaş yavaş, doğmamış çocuğunun onunla konuştuğunu ve
dünyanın bütün öbür ceninleriyle birlik halinde, doğmayarak insan nesiine bir son verme kararı aldığını fark
eder. Maria çocukla tutkulu bir diyalog sürdürür ve yavaş yavaş bu kararın nedenlerini anlar; ama bu nedenler
konusunda basını ve tıp alemini uyarma çabaları, sadece bir akl i ve duygusal dengesizlik işareti olarak kabul edilir. ..
Sevgisi, gücü ve yaşama olan inancı ile. bu korkunç kararı değiştirmeyi başarabilecek midir? Yoksa çocuğu, insanlığın
gelmiş olduğu yere, yani hiçliğe dönmesinin vakti geldiği konusunda onu ikna mı edecektir?

M

Poke edici birçok Almodovar filminin yıldızı Carmen Maura. seçkin Belçikalı yönetmen Marion Hansel i le ortak bir
çalışma yaparak, zamanımızın çok hoş ama gene de korkutucu ve düşündürücü bir masalı ile bizi bir kez daha şoke
ediyor. Itici gücünü kadınların sezgisi ve annelik tutkusunun oluşturduğu bu filmde, Hansel'in bütün müstakbel anneleri
etkileyen açık seçik sorusu (Çocuklarımızı ne tür bir dünyaya getiriyoruz?). ustalıkla ortaya konuyor. Başarıya ulaşması
hayli rizikolu görünen bir kaynaktan, Hansel etkileyici bir sinema yapıtı çıkarmış. YERDE DE GÖKTE DE, hem çekici, hem
de ürkütücü feminist bir bilim kurgu filmi.
aria is a successful and attractive television journalist. When she discovers that she is pregnant she happi/y
accepts the prospect of sing/e motherhood. But then, gradually, she realises that her unborn child is ta/king
to her and has decided, in unisan with all other foetuses of the world, not to be bom thus extinguishing the
human race. Maria begins a passianale dia/ogue with the chi/d and gradually comes to understand the reasons for this
decision, bul her attempts to alert the press and the medical profession to the reasons are simply read as a sign of a
mental and emotional unba/ance... Will she succeed, with her /ove, her strength and her faith in life, in bending this
terrib/e decision? Will he convince her that time has come for mankind to go back to the nowhere?

M

Carmen Maura, star of many shocking Almadavar films, shocks us yel again in a partnership with noted Be/gian
director Marian Hansel, with a delightful yel frightening and thought-provoking tab/e for our times. Hanse/'s
unambiguous question as it affects all prospective mothers - what kind of world are we bringing our children info? - is
skilfully posed in a film in which the strength of women's intuition and the passian of motherhood are the driving forces.
From what might seem to be an unlikely basis for a succesful venture, Hansel has produced an absorbing piece of
cinema. SUR LA TERRE COMME AU C/EL is a feminist science tiction movie that is both charming and scary.

1 20

B

arn in 1949 in Marseilles, France,
she grew up in Antwerp. Arter
having studied aramatic Art, she
has appeared in various theatre plays, in
Brussels and New York; and alsa in films for
cinema and Tv. In 1911, she set up her own
producing company, Man 's Films. In 1979,
she produced and directed "Le Lif", her first
full-length film. Her second feature, "Dust"
won the "Si/ver Lion" in Venice 1985. In
1981, she was awarded the Europe Prize in
Bareelona for "Les Noces Barbares". Same
year, she was named "The Waman of the
Year" in Belgium. In 1988, she was elected
the President of the Belgian Film Seleelian
Committee.

FI LMLER I / FILMOGRAPHY
1 977 Equilibres 1 Dengeler
(short 1 kısa film)
1 979 Sannu Sature
(documentary 1 belgesel)
Gongola (documentary 1 belgesel)
Hydraulip (documentary 1 belgesel)
Bak!i ( documentary 1 belgesel)
1 982 Le Lil / Yatak
1 984 Dust / Toz
1 987 Les Noces Barbares 1 Vahşi Düğün
1 989 ll Maestro 1 Maestro
1 991 Sur la Terre Comme au Ciel 1
Yerde de Gökte de
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ATEŞ MELEGi

AN G E L D E FU EG O
ANGEL OF FIRE

DANA ROTBERG

exico C ity'de 1 960'ta doğdu.
Meksika devlet film okulu Centro
de Capacitaciön
Cinematografica'dan mezun oldu.
Yönetmenliği ilk kez 1 984'te, Latin
Amerika'daki film festivallerinde çeşitli
ödüller alan orta metraj belgesel "Eivira Luz
Cruz: Pena Maxima" ile denedi. Birkaç
filmde Meksika! ı yönetmen Felipe Casals'ın
asistanı olarak çalıştı. lt k konulu uzun metraj
filmi, Meksika'da "En Iyi i l k Film"e verilen
Heraldo Ödülü'nü alan ve dünyanın birçok
yerindeki film festivallerinde güsterilen
"lntimidad 1 Sindirme" idi (1989). Bu tilmin
ardından, yeteneğini ve sadece iki filmde
edindiği ifade olgunluğunu gösteren ATEŞ
MELEGI'ni yaptı. Meksika'nın son on yılda
ortaya çıkan en heyecan verici yen i
sinemacı lardan biri sayılmaktadır.

M

Yönetmen/Director: Dana Rotberg Senaryo/Screenplay: Omar Alain Rodrigo & Dana Rotberg Görüntü Yön./
Clnematography: Tani Kuhn Kurgu/Edltlng: Sigfrido Barjau & Dana Rotberg Müzik/Musle: Ariel Guzik & Ana Ruiz
Oyunculartcast: Evangelina Sosa, Lilia Arag6n, Roberto Sosa. No� Montealegre, Alejandro Parodi, Salvador sanchez
Yapımcı/Producer: Leon Constantiner & Dana Rotberg Yapım/Productlon Co.: lnstituto Mexicano de
Cinematografica, Ailetas 2, (C P 04220) Mexico D.F. MEXICO; Phone: 689 6800; Fax: 689 1 989; Producciones Metropolis
S.A de CV, Fondo de Fomento a la Calidad Cinematografica, Otra Productora Mas SA de CV Dünya Hakları/Export
Agent: Seawell Films, 45, rue Pierre Charron, 75008 Paris, FRANCE; Phone 47 20 1 8 73; Fax: 47 20 15 43
1992 1 35 mm. 1 Renkti-Cotor 1 90'

M

exico City'nin varoşlarındaki köhne bir sirkle Alma adlı 1 3 yaşındaki trapezci kız, ateş yiyici olarak
çalışmaktadır. Annesi tarafından terk edilen Alma ile hasta palyaço babası arasında bir aşk ilişkisi vardır.
Babası, onu hamile bırakıp öldüOünde, Alma, lanellere ve tehditlere raOmen, kullanacak ve aziz tutulacak
harikutade bir armaoan gibi gururla taşıdıOı bebeOini düşürmeyi reddedince s irkten kovutur. önce sokaklarda ateş yiyici
olarak çalışır, sonra Tanrı'nın ketamını vazeden gezgin bir kukiacılar trupuyla karşılaşır. Alma onlarda bir tür vaat, bir
umut pırıltısı görür ve katı kurallara göre uygulanan bir arıtma ayini ile oOiunu Tanrı'ya emanet eder. ..
Mitolojik özellikler taşıyan, sevecen ATEŞ MELEGI. Latin Amerika'nın sinema geçmişinden çok edebi geleneğine bağlı.
"Bir melek, bir masum hakkında" diye filmini açıklıyor yönetmen, "utanma ya da suçluluk duygusu olmayan ve sonunda
masumiyetini kaybedince bu dünyada kendine yer bulamayan biri". Filmin hem allegorik, hem de gerçekçi olan öyküsü;
ifrata varan durumlar, görüntüterin gücü, karakterler ile ilişkilerin yoğunluOu yanında ikincil kalmakta. Bunların hepsi de
ana tema olan masumiyelin kaybı ile, günümüz sinemasında görmeye pek alışkın olmadıOımız, yabancı lık, insest, fanatik
din, iktidar ve kadınların rolü gibi bir dizi yan temaya fon oluşturuyor. Film in kahramanına hep şefkatle yaklaşılması, işin
içinde kadın parmaoı olduOuna işaret etmekte. Bir erkek yönetmeni n, psikolojik derinlik katmanlarını işlemekle aynı
derecede başarılı, ya da başrol oyuncusu genç kıza bu olağandışı tilmin karmaşık duygusal labirentinde rehberlik
etmekte aynı derecede etkili olabileceği şüphe götürürdü.

1

na rundown circus on the outskirts ot Mexico City, a 13-year-o/d trapeze gir/ named Alma works as a fire-eater.
Abandoned by her mother, Alma carries on a lo ve aftair with her aiting clown father When he dies, teaving her
pregnant, Alma is expelled from the circus because, in spile of curses and threats, she refuses to lose her baby
she proud/y carries as a wondrous gifl to be celebrated and cherished. She first works on the streets as a fire-eater, !hen
meets a troupe of Iraveliing puppeteers which preaches the word of Gad. Alma sees a promise in !hem, a glimpse of
hope, and she enirustes her son to Gad through a rigorous purification ritual...

om in Mexico City in 1960. She
graduated from the Centro de
Capacitaci6n Cinematografica,
Mexico's state film school. She made her
directarial debut in 1984 with a medium
/ength documentary, "Eivira Luz Cruz: Pena
Maxima", which won various prizes at film
testivats throughout Latin America. She
worked as an assistant to Mexican director
Felipe Casals on a couple of films. Her first
feature film was "lntimidad" (1989) which
won the Heraldo Prize in Mexico as "Best
First Feature" and has been shown at
numerous film testivats araund the world
She followed it in 1992 with ANGEL DE
FUEGO which shows her tateni anda
maturity of expressian achieved in only t.wo
films. She is considered as one of Mexico's
most exciting new filmmakers to emerge in
the pasi decade.

B

Mythical and full of tenderness, ANGEL DE FUEGO owes much more to the literary Iradition of Latin America than to
that region 's cinematic pasi. "lt is about an angel, an innocent: sameone with no sense of shame or gui/1 who fina/Iy
loses her innocence and so has no place on this earth", explains the director. The story of the film, once al/egoric and
realistic, becomes secondary to the intensity of the situations, the strength of the images, the density of the characters
and !heir relationships; all this as a background to the central theme, that of lass of innocence, and a series of
subthemes such as alienation, incest, tanalical religion, power and women 's ro/es, very different from what one is
accustomed to see in preseni-day cinema. The film's sustained aura of compassian laward the heroine c/early suggests
a woman 's hand at work. lt's rather doubtful that a ma/e director wou/d have been as successful in crafling layers of
psychological depth, or near/y as effective in guiding the young lead actress through complex emotional maze of this
unusuat film.
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ÇÖL EKRANLARI

E C RA N S D E SAB L E

SAND SCREENS

RANDA SAHHAL SABBAG

rablusgarp'ta 1953 yılında doğdu.
Fransa'ya göçtükten sonra, Paris'teki
L'Ecole Louis Lumiere'de okudu.
1 979-1987 arasında Al Safir gazetesinde
çalıştı, kültür sayfalarını hazırladı. O
sıralarda, Lübnan'daki iç savaş üzerine bir
belgesel olan ilk filmi 'Pas a Pas 1 Adım
Adım' ı (1 979) yaptı. Bu film ve daha sonraki
çalışmaları ile Narnur ve Kartaca film
festivallerinde ödüller aldı. ÇQL EKRANLARI
ilk konulu uzun metraj filmidir.

T

Yönetmen/Director: Randa Sahhal Sabbag Senaryotscreenplay: Randa Sahhal Sabbag Görüntü YönJ
Cinematography: Yorgos Arvanatis Kurgu/Editlng: Yves Deschamps Müzik/Musle: Michel Portal
Oyuncular/Cast: Maria Schneider, Laure Killing, Michel Albertini, Sandrine Dumas, Tammim Kasdi Sahhal
Yapımcı/Producer: Tarak Ben Arnmar Yapım/Producllon Co,: Carthago Films, Leil Productions, La Sept, Radio
Television Tunisienne Dünya Hakları/Export Agent: Carthago Films, 16 Avenue Hoche, Paris, FRANCE; Phone: 40
76 04 54; Fax: 40 76 04 55
1 991 1 35 mm. 1 Renkli-Color / 90'
abırsız, bencil, hırslı ve mütehakkim Sarah, Suud i petrol refahının bir ürünüdür. Yaşamının boşluğu onu
dertlendirir, o da güzelliği, ve her şeyi son noktasına kadar zorlama arzusuyla başkalarının başına dert açar.
Mecburen oturduğu çöl kentinin yasalarıyla gelenekleri Sarah'yı bütün arzularını bastırmak zorunda bıraktığı
halde, genç kadın her şeyi satın alabileceğini düşünür. Amaçsızca vakit öldürür, tanımadığı insanlarla kışkırtıcı telefon
konuşmaları yapar ve boş yollarda limuziniyle dolaşır. Kadınlar Üniversitesi için bir kitaplık (kitapsız tarafından) ve bu işi
başiatacak bir kütüphaneci satın almaya karar verir. Savaşta harap olmuş Lübnan' dan, her duruma, hatta bu imkansız
göreve bile uyum sağlama konusundaki buz gibi yeteneğiyle Mariame çıkagelir. O da ülkedeki çelişmeler ve yasakların
neden olduğu görünürde aşılmaz sorunların üstesinden gelmek zorundadır. Bu iki kadın, anlamı belirsiz, tutkulu ve
bazen de şiddet dolu bir ilişkiye girişir. Mariame'la oynayan Sarah, yavaş yavaş onu kendi umarsız sıkıntısının rahatsız
edici girdabına çeker. Islamcı şeriata yatkın, ama Batı kültürüne de oynayan ihtiyatlı ve esrarengiz üniversite profesörü
Talal yaşamiarına girince, gerginlik artar ...

S

Arap bir kadın yönetmenin sessiz çığlığı, ÇÖL EKRANLARI boşluk üzerine bir film; boş yaşam lar, ruhsuz binalar ve
rüzgarın kasıp kavurduğu çöl üzerine.
arah, impatient, selfish, ambitious and domineering, is a product of the Saudi oil boom She is troubled by the
vacuity of her life, and troubling by her beauty and her desire to push everything to the limit. Sarah thinks she
can buy anything even though the laws and traditions in the desert city, where she has to /ive against her wi/1,
force her to suppress all desires. She aimlessly kil/s time, making provocative phone cal/s to strangers and driving
through empty roads in her limousine. She decides to buy a library (without books) for the Women's University and a
librarian to start it up. Mariame arrives from war-torn Lebanon with the icy abi/ity to adapt to any situation, even this
impossible task She has to try to overcome seemingiy insurmountab/e problems caused by the conflicts and
prohibitions existing in the country. These two women are involved in an ambiguous, passionate, and sametimes
violent relationship. Sarah, taying with Mariame, gradually drags her into the troubling vortex of her own desperate
boredom The tension increases when the reserved and mysterious Ta/al, a university professor tempted by lslamic
fundamentalism bul having a stake in Western culture, eniers their lives...

S

A sileni cry from anArab tema/e director, ECRANS DE SABLE is a film about emptiness - empty lives, soulless
buildings, and wind-scoured desert.
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om in Tripo/i in 1953. Emigrated to
France, she studied cinema at
L 'Eco/e Louis Lumiere in Paris.
From 1919 to 1981 she worked at the daily
Al Safir, and prepared the pages on cu/ture.
At that time she rea/ised her first film, 'Pas a
Pas' (1979), a documentary about the civil
war in Lebanon. This film and her fallawing
work won prizes at Namur and Carthage film
festivals. ECRANS DE SABLE is her first
feature-length tiction film

F I LMLER I 1 FILMOGRAPHY

1 979 Pas a Pas 1 Adım Adım
( documentary/belgesel)
1 980 Liban d'Autrefois 1 Bir Zamanların
Lübnan'ı (short/kısa film)
1 981 Liban - Survie 1 Lübnan - Sağ Kalma
(documentary/belgesel)
1 982 9 Heures 30 1 Dokuz Otuz
(documentary TV-series/
belgesel TV dizisi)
1 984 Cheik lman 1 Şeyh lman
(documentary/belgesel)
1 991 Ecrans de Sable 1 Çöl Ekranları
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APFE LBAU M E
APPLE TREES

HELMA SANDERS·BRAHMS

lmanya'nın Emden kentinde1949
yılında doğdu. Yönetmenliğe
başladığı 1 969 yılından beri bir çok
kısa film, belgesel, televizyon filmi ve TV
programı yaptı. Günümüz Alman Sineması'nın
en tanınmış kadın yönetmenlerinden biri olan
Sanders-Brahms'ın 1 979 yılında
gerçekleştirdiği ve olumlu eleştiriler alan
"Deutschland Bleiche Mutter 1 Almanya,
Solgun Anne" adlı filmi yönetmenin
uluslararası ününü de pekiştirdi. Film
çalışmaları dışında gazetecilik alanında da
etkindir.

A

Yönetmen/Director: Helma Sanders-Brahms Senaryotscreenplay: Helina Sanders-Brahms Görüntü Yön./
Cinematography: Jürgen Lenz Kurgu/Edltlng: Monika Schindler Müzik/Musle: Marc Beacco Oyuncular/Cast:
Johanna Schall, Thomas Büchel, Udo Kroschwald, Steffi Spira, Andrea Meissner Yapımcı/Producer: Alfred Hürmer
Yapım/Productlon Co.: Alert Film GmbH, Markgraf Albrecht Str., 14 1 000 Berlin 31 , GERMANY; Phone : 30 323 70
85; Fax : 30 324 08 41 Dünya Hakları/Export Agent: Weltvertrieb im Filmverlag der Autoren, Rambergstrasse 5,
8000 Munich 40, GERMANY ; Phone : 89 38 1 7 DO 30; Fax : 89 38 17 DO 20
1 992 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 1 O'

B

erlin'in güneyi. Göz alabildiOine uzanan tek şey, köklerinden sökülmüş elma aOaçlarıdır. Kökler kollarını göğe
açmıştır, dallarda hala baharın müjdeci si tomurcuklar durmaktadır. Bu ağaçlar 1 970'1i yıllarda Heinz ve Lisa
taralından ekilmişti; Demokratik Alman Cumhuriyeti yurttaşları daha fazla meyve yesin diye ve sosyalizm davası
daha da ileriye gitsin diye. Heinz ve Lisa orada çalışırken tanışmışlar, aralarında büyük, tutkulu bir aşk başlamıştır. Sonra
evliliklerinde ciddi sorunlar ortaya çıkar. Lisa, yaşadıkları tarım kooperatifinin müdürü olan Sienke ile i lişkiye girer ve
onunla Batı'ya kaçma planları kurar. Heinz ise, gayrıresmi olarak Demokratik Alman Cumhuriyeti gizli polisi Stasi için
çalışır. Görevi, Sienke'yi izlemektir. Sienke Batı'ya kaçar. Sonra Berlin Duvarı yıkılır. Sienke, bu yeni bulunmuş özgürlüğün
ardından, büyükbabasına ait olan topraOı talep etmek üzere geri döner ...
Berlin yakınlarındaki bir bölgede, Batı'nın serbest pazar ekonomisinde artık ekonomik açıdan geçerli olmayan kilometrelerce
elma bahçesinin sistematik temizliği, Sanders-Brahms'a Komünist rejimde bireysel protestonun bastırılması, ürkütücü Stasi
gizli polisiyle işbirliOi ve iki Almanya'nın birleşmesinden bu yana emlak ve arazi spekülasyonunun yol açtıOı ızdırap da dahil
birçok konuyu ele alan bir öykü yazma itharnı verdi. ELMA AG AÇLARI ile, aşırı duygusallıOa kapılmaksızın yürekten geleni
yakalayan ve nostaljiye kapılmaksızın geçmiş üzerine düşünmeyi başaran yönetmen, "Bu filmi şimdi-yapmamız, yeni Alman
devletlerindeki olayların artık bize yabancı görünmemesini saOiamak açısından olaOanüstü önem !aşıyordu", diyor. "Birkaç
yıl önce, Türklere daha fazla anlayış gösterilmesini saOiamak için çok şey yaptım. Şimdi ise, yurttaşlarımızın yaşadığı
trajedileri görmemiz, hem bu ülkenin hem de hepimizin geleceOi açısından önem taşımakta."

T

he south ot Berlin. As tar as the eye can see, nothing bul uprooted apple trees. Roots sticking skywards; on the
branches stil/ the buds, harbingers ot spring. These trees had been plan/ed in the seventies by Heinz and Usa to
teed the citizens ot the German Democratic Republic with more truil, and to advance the cause ot socialism. When
Heinz and Usa had me/ white working !here a great, passianale love has begun between !hem. Then Heinz and Una's
marriage ran into deep trouble. She had an attair with Sienke, the manager ot the agricu/tural cooperative in which they
lived, and planned to escape to the West with him. Heinz, on the other hand, was unotticia/Iy working for the Stasi, the
seeret po/ice ot GDR, his task being to shadow Sienke. Sienke tled to West Germany Then the Berlin Wa/1 teli down. With
the newly tound treedom, Sienke returns to reelaim the /and that had belonged to his grandfather. ..
The systematic clearing of the mi/es otapple orchards - no tonger economically viable in the free market economy ot the
West -, in a region near Berlin, inspired Sanders-Brahms to write a story that taek/es a number ot issues, including the
suttocation of individual protest under the Communist regime, collaboration with the dreaded Stasi seeret po/ice, and the
misery caused by property and tand speeulation since the two Germanies reunited. "lt was extraordinari/y important that we
made this film now, so that the even/s in the new German states would no langer appear alien to us. Several years ago 1 did
a lot to insure that more understanding was shown to the Turks. lt is now important for the future ot this lan d and for us all
that we see the tragedies happening to our compatriots", says the director who, with APFELBAUME, achieved intimacy
without sentimentality and succeeded to reflect upon the past without nostalgia.

B

om in Emden, Germany in 1949.
She has direc/ed a great number ot
short tilms, documentaries, teletilms
and TV reports since her debut in 1969. She
is one ot the well-known tema/e directors ot
the preseni day German Cinema who won
tame and populariIy with "Deutschland
Bleiche Mutter 1 Germany, Pa/e Mother"
which she realized in 1919 to the
international critica/ acclaim. In addition to
her film work, she is also active in
journalism.

Fi LMLER I 1 FILMOGRAPHY
1 973 Die letzten Tage von Gomorrah 1
Gomora'nın Son Günleri
1 974 Erdbeben in Chil i 1 Şili'de Deprem
1 975 Unter dem Pflaster ist der Sirand
1 976 Shirins Hochzeit 1 Şirin'in Düğünü
1 977 Heinrich
1 979 Deutschland, bleiche Mutter 1
Almanya, Solgun Anne
1 980 Die Berührte 1 Dokunulan
1 981 Die Erbtöchter 1 Varis Kız
(co-director 1 ortak yönetmen)
1 984 Flügel und Fesseln 1
Kanatlar ve Zincirler
1 986 Laputa
.
1 987 Felix (co-director 1 ortak yönetmen)
1 988 Manöver 1 Manevralar
1 992 Apfelb�ume 1 Elma Ağaçları
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OMOMATIK M IKRO PLUS'un değerli katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.
We should /ike to thank OMOMA TIK MIKRO PLUS for !heir contribution.
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PANiSPERNA SOKAGI GENÇLERi
1 RAGAZZ I D I V I A PAN I S PE R NA

THE AToM GEN ı us Kıos

GIANNI AMELIO

atanzara eyaletindeki Magisano'da
1 945 yılında doğdu. 60'1ı yıllarda,
kameraman ve yönetmen
yardımcısı olarak pek çok filmde çalıştı.
1 970'te, ilk filmini, RAl'nin deneysel TV
programı için yaptı. Bir dizi TV filminden
sonra, 1 982 yılında, ilk uzun metraj filmini
gerçekleştirdi. Ayrıca "1900" filminin çekimi
üzerine, "Bertolucci seeonda il cinema" adlı
bir belgesel yaptı. Son iki filmiyle, Avrupa
Oscar'ı Felix'i iki kez kazanma başarısını
gösterdi.

C

Yönetmen/Director: Gianni Amelia Senaryotscreenplay: Gianni Amelia & Alessandro Sermaneta Görüntü
Yön./Cinematography: Tonina Nardi Kurgu/Editing: Roberto Pergignani Müzik/Musle: Riz Ortalani
Oyuncular/Cast: Andrea Prodan. Ennio Fantastichini, Laura Morante. Michele Melega, Alberto Gimignani. Giovanni
Roman i, Giorgio Dal Piaz, Mario Adorf Yapımcı/Producer: Giovanna Genoesi Yapım/Production Co.: Urania
Film, Taurus Film, Rai Uno Dünya Hakları/Export Agent: Sacis, Via Tomacelli, 1 39, Roma, ITALY; Phone: 39 6 39
68 41 ; Fax: 39 6 678824; Telex 624487
1 988 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 1 9'
oma. 1 930'1u yılların başı. Alman meslekdaşları Werner Heisenberg ve Otto Hahn gibi, yetenekli fizikçi Enrico
Fermi de, atomu parçalarına ayırmanın sırrını keşfetmek için zamana karşı yarışmaktadır. En yetenekli öğrencisi
Ettore Majorana ile arasında derin bir dostluk doğar ama bu dostluk, ortak bir bilim anlayışında birieşemed ikieri
için tehlikeye girer. Yakıcı bir hırsın pençesindeki Enrico, atomu parçalarına ayırma yolundaki araştırmasına devam ederken
Ettore parlak yeteneğini bu tür araştırmalar için kullanmayı reddeder. Muhtemel zararlı sonuçların sorumluluğunu
üstlenmek istemez. Enrico ve öğrencileri tarafından sürdürülen araştırma, dünya tarihini değiştirmesi mukadder bir olaya
yol açar sonunda: Panisperna sokağındaki Bilim Enstitüsü'nün temelindeki suda, atomu serbest bırakır ve atom bombasının
yolunu açarlar. Enrico'nun seçtiği yön onu dosdoğru 1 938'de kendisine verilen Nobel Ödülü'ne ve 1 942'de Chicago'da
açılan ilk atom reaktörüne götürür. "Araştırma yarışı"nı içten içe hakir gören muammalı Ettore ise, yavaş yavaş dünyadan
elini eteğini çeker. Ailesi ondan bir veda mektubu alır ama Ettore'nin cesedi asla bulunamaz. Bu arada, dünya çapında
şöhrete erişen Enrico, dostunun intihar ettiğine i nanmaz. Ama onu bulma çabaları da boşa çıkar ...

R

Yönetmen, "Fermi ve Majorana birbirine taban tabana zıt iki kişi" diyor. "Fermi, orta sınıfın bir üyesiydi, olumlu düşünmek
ve somut fikirlerle tavırlara sahip olmak, onun doğasında vardı. öte yandan Majorana ise hayal gücüne sahip ve kendi
kendini eleştirebi ten bir aristokrattı. Film, bu gerçek öykünün gerisinde yatan yakın baba-oğul ilişkisini, acı veren bir
dayanıklılık testi olarak deha ile, bir görev anlayışı olarak ahlaki bir karar arasındaki ilişkiyi betimliyor."
ome, beginning of the 1930's. Like his German colleagues Werner Heisenberg and Ot/o Hahn. the gifled physicist
Enrica Fermi is working against time to diseover the seeret of ho w to sp/it the atom. A deep friendship develops
between him and his most taten/ed student, Eliare Majorana, which is soan threatened. however, when they
cannot agree on a comman unders/anding of science. White Enrico - passessed by a buming ambition - presses forward
with his research on sp/il/ing the atom, Eliare increasing/y refuses to use his brilliant /alen/s for this type ot research. He
doesn't want to accept responsibility for the possible destructive consequences. The research carried out by Enrico and his
pupils /eads fina/Iy to an event that is des/ined to change the history of the world: in the water ot the foundation of the
· Institute for Science in Via Panisperna. they set loose the atom and open up the road to the atom bomb. Enrica 's path leads
him straight to the Nobel Prize, which is awarded to him in 1938, and to the tirst atomic reactor which begins operations in
Chicago in 1942. The enigmatic Ettore, who had protoundly despised the "research race", gradually withdraws from the
world. His family receives a farewell /etter one day, yel Etiare 's body is never found. Enrico, meanwhile world famous, does
not believe in his friend's suicide. Bul the search for him is in vain...

R

"Fermi and Majorana were two completely differeni people. Fermi belonged to the midd/e-class and it was his nature to
think pasilive and be canere/e in his ideas and attitudes. Majorana, on the other hand, was an aristocrat, imaginative, and
se/f-critical. Behind this true story the film charts the close relationship between father and son, the relationship between
genius as a kind of painful endurance test anda moral decision as a sense of duty", says the director.

1 26

om in 1945 in Magisano, in the
province of Ca/anzara. He worked
as cameraman and assistant
director on many films in the sixties. In
1970 he direc/ed his first film "La Fine del
Gioco" for RA/'s experimental TV
programme. Af/er a series of TV films, he
direc/ed his first fu/1-/ength film in 1982. He
alsa realized a documentary on the shooting
of "1900".· "Bertolucci seeonda il cinema".
He won "Fe/ix", the European Oscar, two
times with his fas/ two films.

B

F I LMLER I / FILMOGRAPHY
1 982 Colpire al Cuore 1 Yüreğe Çarpmak
1 988 1 Ragazzi di Via Panisperna 1
Panisperna Sokağı Çocukları
1 990 Porte Aperte 1 Açık Kapılar
1 992 ll Ladro di Bambini 1 Çocuk Hırsızı

ERKEK KARDEŞLER, KIZ KARDEŞLER

FRATE LLI E S O R E LLE
B ROTHERS AND SISTERS

PUPI AVATI

1•

Yönetmen/Director: Pupi Avati Senaryo!Screenplay: Pupi Avati Görüntü Yön./Cinematography: Roberto
D'Ettore Piazzoti Kurgu/Edlling: Amedeo Salfa Müzik/Musle: Riz Ortatani Oyuncular/Cast: Franco Nero, Paola
Quattrini, Anna Bonaiuto. Li no Capolicchio, Luciano Federico, Stefano Accorsi, Kelly Evinston Yapımcı/Producer:
Antonio Avati, Aurelio and Luigi De Laureniii s Yapım/Produclion Co.: Duea Film Sri, Roma, Piazza C ola di Rienzo
69, ITALY; Fax: 39 6 321 5108, Film Auro Sri, Raiuno Dünya Hakları/Export Agent: Sacis, Via Tomacelli, 1 39,
00186 Rome, ITALY; Phone 39 6 680 041 ; Fax: 39 6 687 8824
1 992 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 06'
loria yirmiiki yıllık evliliğin ardından kocasının bir ilişkisi olduğunu öğrenir. Güvenecek kimsesi olmadığı için bu
onda müthiş bir şok etkisi yapar. Bunun üzerine, erginlik çağındaki iki oğlunu da yanına alarak Saint Louis'deki kız
kardeşinin yanına yerleşmek üzere Atlas Okyanusu'nu geçmeye karar verir. Onsekiz yaşındaki Matteo, yeni çevresine
hemen uyum sağlar ve kendine arkadaş edinir. Ama onaltısında, kompleksi i ve mahçup bir çocuk olan Francesco için her şey
daha zordur. Babasıyla telefonda konuşmak zordur. kız kardeşinin yardımıyla yeni dostlarda teselli arayan annesiyle ilişki
kurmak da. Francesco bu yüzden kendini aniden ve tamamen yalnız kalmış bulur. O artık kısa süre öncesinin mutlu ailesinden
arda kalan son unsurdur. Şimdi her şey bitmiş, mahvolmuştur. Kardeşi ile ilişkisi de çok geçmeden kopmaya başlar.
Francesco, onun sorunlarını anlıyora benzeyen ve gösterişsiz bir kız olan Gea'ya karşı şefkat dolu bir sevgi duyar. Ama Mattea
kıza kur yapıp elde eder ...

G

Son yirmi yıldır Pupi Avati, yılda ortalama bir filmden fazlasına imza atarak, ıtalya'nın önde gelen sinemacılarından biri olarak
sessiz sedasız kendine bir köşe kaplı. Toplumsal ve kültürel açıdan kendilerininkinden çok farklı olan bir dünyada kaybolmuş
iki genç halyan çocuğun öyküsünü anlattığı en son dramı, ERKEK KARDEŞLER, KIZ KARDEŞLER başı dertte bir aile için
yürekten bir saygı. Yönetmen şöyle diyor: "Bu filmde, günümüz düşünce tarzının leke sürme cesaretini bile bulamadığı, akla
gelebilen her türlü bencillikle bezenmiş olarak, aile hakkında bildiğim her şeyi anlatmaya çalıştım. Her üyesinin, kendi amacına
uygun olarak kullandığı yüz tane birbirinden farklı ahlaki düstur arasında müşkül durumda kalmış bir aile. Çekirdek ailenin bu
yeni ve son moda modeliyle bir türlü uyuşamayan hayli özel çocuklar hakkında bildiklerimi anlatmaya çalıştım ... Bu filmi, bu
genç insanlara adıyorum."

A

ffer twenty-two years of marriage, Gloria discovers that her husband is having an affair, which comes as a temble
shock since she has no one to ho/d on to. Therefore, she decides to cross the Atlantic Ocean with her two
adafescent sons, and to sellle with her sister in Saint Louis. 18-year-o/d Mattea loses no time in sefiling in and
making friends, bul for Francesco, a shy sixteen full bl complexes, everything is more difficult. His phone cal/s with his father
is difficu/1, and his re/atianship with his mo/her, who, he/ped by her sister, is fooking for comtart in new acquaintances, is
complicated. Francesco theretare finds himseli suddenIy and utterly alone, the only reterence point of what, only a short time
before, had been a happy family Now everything is finished, destroyed. His relationship with his brother soan begins to fal/
apar/. Francesco is tenderly in love with Gea, a home Iy gir/ who seems to understand his problems. Bul Mattea courts her and
wins her over. ..
For the !asi twenty years, director Pupi Ava/i has been averaging more than a film per year, quietly carving out a niche for
himseli as one of ltaly's premier filmmakers. FRA TEL Ll E SORELLE which tel/s the story of two young Ila/ian boys los/ in a
world that is socially and cu/tura/Iy very differeni from /heir own, is his latest drama, a heartfelt consideration of a family in
trouble. The director has said. "In this film 1 have tried to say what 1 know about the family, run through with selfishness of
every kind imaginab/e which taday 's mentality doesn't even have the courage to stigmatize; the family that lurches between a
hundred diltereni moral codes used by every member to suil his or her own purposes. In this story 1 have tried to say what 1
know about those rather special children who cannot come to terms with this new and updated model of the nuclear family .. lt
is to these young people that 1 dedica/e this film. "

talya'da Bologna'da 1 938'de doğdu.
Gerçek adı Giuseppe'dir. Floransa
Üniversitesi'nde siyasal bilimler okudu,
daha sonra veterinerlik ve müzik kursları aldı.
1 956-1964 yılları arasında bir caz gurubunda
klarinet çalarak Avrupa'yı dolaştı. Sinemayla
ilgilenmeye başlayınca, kardeşi Antonio ile
birlikte kendi yapım şirketini kurarak, 1 984
yılına kadar kendi filmlerinin yanı sıra diğer
yönetmenlerin filmlerinin de yapımcılığını
sürdürdü. 1975'te Pasolini'nin "Sal o ya da
Sodom'un 120 Günü" filminin senaryosu
üzerinde çalıştı. TV için çeşitli diziler ve özel
programlar yaptı.
om in 1938 in Bologna, 1/a/y His
real first name is Giuseppe. He
studied political science at the
University of Florence, /hen took a veterinary
course and one in music. He toured Europe as
a c/arinet player in a jazz band from 1956
through 1964. After taking up films, he
formed his own production company with his
brother Antonio, which made his own work
and same by other directors un/il in 1984. In
1975, he worked on the screenplay of
Pasolini's "Sa/o o le 120 giornate di Sodoma".
He made several series and special programs
for TV
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FI LMLER I 1 FILMOGRAPHY
1 968 Balsamus, l'uomo di Satana
1 969 Thomas ... gl i indemoniati
1 974 La mazurka del barone,
della santa e del fico fiorone
1 975 Bordella
1 976 La case dalle fineste che ri dona
1977 Tu tti defunti tranne i mart i
1 978 Le sirelle nel fosso
1 980 Aiutami a sognare
1 981 Daneing Paradise
1 982 Zeder
1 983 Una gita scolastica
1 984 Noi tre lmpiegati
1985 Festa di laurea
1986 Aegala di Nalale
1987 Ultima minuto: Spos
1989 Storia di ragazzi e di ragazze
1 991 Bix
1 992 Fratelli e Sorelle
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CLAUDE•LA EVDE

B E I N G AT H O M E W ITH C LAU D E
JEAN BEAUDIN

ontreal'de 1 939'da doğdu. Güzel
sanatlar ve desen eğitimini
tamamladıktan sonra 1 964'te
Kanada Milli Sinema Idaresi ile çalışmaya
başlayarak, birkaç kısa eğitim belgeseli
yönetiL ilk konulu uzun metraj konulu filmi
"Stop 1 Dur" u 1 971 'de yaptı. Dünya çapında
övgü kazanan ve Kanada'da yapılmış en iyi on
filmden biri seçilen "J.A. Martin Photographe
1 J.A. Martin Fotoğrafçı"yı 1 976 yılında
yöneti i. Son zamanlarda, çok popüler bir TV
programı olan "Les Filles de Caleb 1 Caleb'in
Kızları"nı yönetiL

M

Yönetmen/Director: Jean Beaudin Senaryo/Screenplay: Jean Beaudin, from the original play by Rene-Daniel
Dubois Görüntü Yön./Cinematography: Thomas Vamos Kurgu/Edltlng: Andre Corriveau Müzik/Musle: Richard
Gregoire Oyuncular/Cast: Roy Dupuis, Jacques Godin, Jean-François Pichette, Gaston Lepage, Hugo Dube
Yapımcı/Producer: Louise Gendron Yapım/Productıon Co.: Les Films du Cerf, 5505 St. Lauren! Suite 3008,
Montreal, Quebec H2T 1 56, CANADA; Phone: 514 273 9447; Fax: 5 1 4 273 5808 Dünya Hakları/Export Agent:
Alliance International, 355 Place Royale, 3eme etage, Montreal, Quebec H2Y 2V3, CANADA; Phone: 514 844 9007;
Fax: 514 982 9107
1 992 / 35 mm. / Renkli-Cofor / 85'

M

ontreal'da sıcak bir yaz gecesi, genç bir öğrenci vahşi bir cinayete kurban gider. Besbel li, anlamsız bir şiddet
olayıdır bu. Birkaç gün sonra katil teslim olur. Erkek fahişe Yves'dir bu kişi. Ne gariptir ki, iyi bir aileden
gelme tahsil li bir entellektüel olan kurban Claude, bahtsız bir müşteri değil de, Yves'in !aptığı aşığıdır. Polis
müfettişi, cinayete yol açan nedenleri keşfetmek için geçmişi yeniden canlandırma girişiminde bulunur. Yves, yavaş
yavaş ve zahmetli bir şekilde, onu sevdiği kişiyi öldürmeye iten olaylarla duyguları açığa vurur. Söylediklerinin önemi,
öylesine bir cinayetten daha şoke edici ve içe işleyen boyutta bir gerçeği açığa çıkartır. Hiçbir şeyin önem taşımadığı,
hiçbir şeyin sürekli olmadığı ve hiçbir şeyin hak olarak kabul edilmediği bir dünyadaki bir aşkın öyküsüdür bu ...
CLAUDE'LA EVDE, bir polis soruşturmasının ruhu çırılçıplak ortaya seren, asap bozucu son saatlerini yeniden yaratıyor.
Ama burada, bir cinayet soruşturmasının geleneksel unsurları tersine dönmüş. Katile götüren ipuçları yerine, bizzat
cinayet bir ipucu, katile giden bir ipucu. Ve suçunu itiraf etmesinin ardından suçlunun mahvoluşu yerine, kurtuluşunu
görüyoruz. Başlıca iki kahramanı ve tek bir mekanı olan bir tiyatro oyununun sinema uyarlamasını izleme fikri, pek de
cazip gelmeyebilir kişiye; ama Beaudin'in bir sokak fahişesi hakkındaki ses getiren şehir tragedyası, mükemmele yakın
bir tiyatro-sinema evlifiği olmuş. Beaudin'in şık ve büyüleyici beyazperde uyarlaması hızlı tempolu, duygu yüklü ve belki
de ironik ama, inanırmayacak kadar da romantik. Yves'in cinayet işlemesine yol açan çok katman lı dürtüler, !ilmin özünü
oluşturmakta. Trajik bir güçle anlatılmış ve büyük aktörler ile büyük bir sinemacı tarafından yorumlanmış bu trajik öykü
kuşkusuz izleyen herkesi etkileyecek.
ne hat summer night in Montrea/, a young student is brutally murdered. lt is apparently a senseless act of
violence. A few days later, the killer surrenders. He is Yves, a ma/e prostitute. The victim, Claude, a literate
inte/leetual from a good family, was not a hapless client, bul strangely, Yves' adared /over. The po/ice
inspector attempts to reconstruct the scene to discover the motives that /ead to murder. Gradual/y and painful/y, Yves
discloses the events and feelings that drove him to murder the one he loved. His words reveal a truth more shocking
and maving in its magnitude than a casual murder. lt is a story of love in a world where nothing counts, nothing lasts
and nothing is taken for granted...

O

BEING A T HOME WITH CLAUDE recreates the soul-stripping, harrowing fina/ hours of a po/ice investigation. Bul
traditional elemenis of a homicide investigation are reversed here. lnstead of having the clues which /ead to the
murderer, the murder in this case is the c/ue, the c/ue to the murderer himse/f. And instead of the erimina/'s ruin
fallawing a confession of gui/1, we see his salvali on. The prospect of watching the film version of a play with two main
characters and only one set may not be a happy one, bul Beaudin's explosive urban tragedy about a street hustler turns
out to be a near-perfect marriage of theatre and film. Beaudin's stylish_ pnd riveting screen adaptalian is tast-paced,
emotionally charged and, perhaps ironically, incredibly romantic. The multi-layered motivations behind Yves' act is at
the heart of the film. lt is a tragic story, to/d with tragic power, and captured by great actors and a great filmmaker which
wi/1 undoubtedly leave no one who sees it unmoved.
1 28
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om in Montreal in 1939. After
completing studies in tine arts and
design, he began working with the
National Film Board of Canada in 1964
directing a number otshort educaliona/
documentaries. He made his first feature film,
"Stop", in 1970 and in 1976 he direc/ed "JA.
Martin Photographe", which received
widespread critica/ acclaim araund the world
and been voted one of the ten best films
made in Canada. More recently, he has been
the director of the very popu/ar TVprogram
"Les Filles de Ca/eb".

F I LMLER I / FILMOGRAPHY

1 970 Stop 1 Dur
1 972 Le Diable Est Parmi Nous 1
Şeytan Aramızda
Les lndrogables 1 Uyuşturulamayanlar
1 973 Tro is Fo is Passera ... /
üç Defa Geçecek
1 974 Par une Bel le Nuit d'Hiver 1
Güzel Bir Kış Akşamı
1 975 C her Theo 1 Sevgili Theo
1 976 J.A. Martin Photographe 1
J.A. Martin Fotoğrafçı
1 977 Jeux de la XXIe Olympiade 1
21 . Olimpiyat Oyunları
1 979 Cordel ia
1 984 Mario
1 985 Le Matou 1 Erkek Kedi
1987 L'Homme a la TraTne 1 Son Adam
1 990 Les Filles de Caleb 1 Caleb'in Kızları TV
1 991 Being at Home with Claude 1
Claude'la Evde
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LA FRACTU R E D U MYOCA R D E

CRoss Mv H EART

JACQUES fANSTEN

aris'te 1 946 yılında doQdu. 1 965-67
arasında Paris'teki I DHEC film
akademisinde öğrenim gördü. Daha
çok Claude Chabrol'a olmak üzere, asistanlık
yaptı ve Michel Simon üzerine bir kitap
yayınladı. Sinema ve televizyon için
senaryolar yazdı ve birkaç kısa filmle,
televizyon dizilerinde bölümler yönetti.

P

Yönetmen/Director: Jacques Fansten Senaryotscreenplay: Jacques Fansten Görüntü Yön./Cinematography:
Jean-Ciaude Saillier Kurgu/Edltlng: Colette Farrugia Müzik/Musle: Jean-Marie Senia Oyuncular/Cast: Sylvain
Copans, Nicolas Parodi, Cecilia Rouaud, Dominique Lavanant, Jacques Bonnaile Yapımcı/Producer: Ludi Boeken
Yapım/Productlon Co.: Belbo Films, 46 rue de Provence, 75009 Paris FRANCE; Phone: 48 78 40 04; Fax: 42 85 27
50; Telex: 281754 belfi Dünya Hakları/Export Agent: Belbo Films, 46 rue de Provence, 75009 Paris FRANCE;
Phone: 48 78 40 04; Fax: 42 85 27 SO; Telex: 281 754 belfi
1 990 / 35 mm. / Renkli-Colar / 1 03'

M

artin son birkaç gündür tamamen deQişmiştir. Fransa'nın bir taşra kasabasında yaşayan ve beşinci sınıfa
giden bu çocuk artık gülmemekte, okula gitmemekle ve arkadaşlarından kaçmaktadır. Arkadaşları Martin'e ne
olduQunu bulmaya karar verir ve onu izleyerek korkunç sırrını keşfederler. Annesi aniden ölmüştür ve hala
evde yatmaktadır. Martin de, yelimhaneye gönderileceQi korkusuyla, ne yapacaQını şaşırmıştır. Ne olursa olsun
yelimhaneye gitmemeyi kafasına koymuştur bir kere. Çok geçmeden bütün arkadaş grubu işe karışır, kimseye bir şey
söylememeye söz verirler. Cenazeyi kaldırma konusunda Martin'e yardımcı olurlar. Eski ve büyük bir sarkaçiı saat tabut
olur, nadasa bırakılmış arazi de mezarlık. ÖQretmenler hiçbir şeyin farkına varmaz. Arkadaşları da Martin'i doyurmak,
giydirmek ve ona bakmak için ellerinden geleni artlarına koymazlar. Ancak sonunda, Martin'in annesi ile ilişkisi olan bir
komşu, onun başına neler geldiQini öQrenrne konusunda ısrarlı davranır ...
Filmin adı, bile bile yapılmış bir dil hatası; tam çevirisi, "yürekkasının kırılması" anlamına geliyor. Bu da küçük Martin'in
annesinin başına geldiQini sandıQı şey. Fansten'in, toplumun bir çocuğu "kurtarma" hevesiyle nasıl mahvettiğini anlatan
filmi, iki yüzlü bir büyükler dünyasına karşı suç ortaklığı kuran çocukların olağandışı sadakatini anlatmakta. Bu konu
hem performans, hem senaryo açısından o kadar doğal ele alınmış ki, insanın toptan inanası geliyor. Yetimhanedeki bir
sahne ise, çocukların dehşet verici saklambaç oyununda neden haklı olduğunu gösteriyor. Film iç karartan konusuna
rağmen, aynı zamanda bilmiş bir şekilde komik de. M izahı da, büyük ya da çocuk olmanın anlamı üzerine kurulu.
or the pasi few days Martin has been lota/Iy changed. He lives in a provincia/ French town and attends fifth
grade bul now he doesn't laugh anymore, skips school, avoids his friends. They decide to figure out what is
wrong with him and, by fallawing him, they diseover his terrible secret. his mather has died suddenly. She is
sti/1 /ying at home and he does not know what to do for fear of being seni to the orphanage which he wants to avaid at
all costs. Within no time the who/e band of friends gets involved and they promise not to say a word. They help Martin
to sol ve the prob/ems of buria/. An old grandfather clock becomes the cottin, fallaw /and becomes the cemetery. The
teachers do not notice a !hing, and the friends go to efaborale /engths to keep Martin fed, clothed and cared for. Bul
fina/Iy a neighbor who was having an affair with Martin's mather insists on discovering what has happened to her...

F

om in Paris in 1946. He studied at
/DHEC film academy in Paris from
1965 to 1967 He was an assistant
director, primari/y for C/aude Chabrol, and
published a book a on Michel Simon He
wrote a number of seripts for film and
television and direc/ed several shorts and
television series episodes.

B

F I LMLER I / FILMOGRAPHY
1 976 Le Petit Marcel / Küçük Mareel
1 980 Je Dors Comme un Bebe 1
Bebek Gibi Uyurum (TV Film)
1 981 Nous Te Marie-e-rons 1
Seninle EvleneceQiz (TV film)
1 982 Apres·Tous Ce Qu'on a Fait Pour Toi 1
Senin Için Tüm Yapılanlardan Sonra
1 983 Dorothee Danseuse de Corse 1
Korsikalı Dansöz Dorothee
1 985 Les Lendemains Qui Chantent 1
Mutlu Yarınlar
1 986 Etat d'Ame 1 Ruh Hal i
1 987 Le Bord des Larmes 1
Gözyaşlarının Eşiğinde
1 988 Le Mouchoir de Joseph 1
Joseph'in Mendili
1 990 La Fracture de Myocard 1 Kırık Kalp

The til/e is a delibera/e linguistic mistake, transla/ed info English as something /ike "cofonary thrombroken". In French,
if's what young Martin fee/s must have happened to his mo/her. The story of how society destroys a child through
"saving" him, Fansten's film is about the extraordinary /oya/Iy of children in conspiracy against an hypocratical adult
world, and il 's done so nalura/Iy here, in terms of performance and script, that one can almost believe it who/esafe. A
scene in the orphanage illustrates why the kids macabre game of hide-and-go-seek was justified. Despite the black
subject, if's also very funny, in a knowing sort of way, the humour canceming itself with the nature of what it means to
be an adult, or a child.
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L'OMBRE

THE SHADOW

CLAUDE GORETIA

1•

Yönetmen/Director: Claude Gorella Senaryo!Screenplay: Claude Goretta, Muriel Theoda ri & Efrem Camerin
Görüntü Yön./Cinematography: Pio Corradi & Philippe Cordey Kurgu/Edltıng: Joel Van Effenterre
Müzik/Musle: Pascal & Antoine Auberson Oyuncular/Cast: Jacques Perrin, Pierre Ard itti, Gudrun Landgrebe,
Maurice Garrel, Delphi ne Lanza, Julie Jezequel Yapımcı/Producer: Jean-Marc Henchoz Yapım/Production Co.:
Les Productions J.M.H. SA (Lausanne}, Odessa Films (Paris), Bioskop (München) Dünya Hakları/Export Agent:
Odessa Film, 60 Avenue du Langier, F-7501 7 Paris FRANCE; Phone: 40 54 06 66 Fax: 40 54 04 21
1 992 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 90'
uillaume, bir gazetenin arşiv bölümünde çalışan bir belgecidir. Her gün güncel olayların şiddeti ile karşı karşıya
kalır ama, güvenli ve soyut bir biçimde. Gazetenin en değerli muhabiri olan Lavigne ile birlikte çalışır.
Arkadaştırlar ama temkinli bir aile babası olan Guillaume, Lavigne'i biraz kıskanır. Onun tehlikeli olayların
göbeğindeki işinin kendisininkinden çok daha rizikolu ve serüven dolu olduğunu düşün ür. Bu kıskançlık, bir gece
Lavigne'in evinde, karısı Erika'nın kendisine ihanet ettiğini ve Lavigne ile bir aşk macerası yaşadığını keşfettiğinde, doruk
noktasına varır. Bu olay Guillaume'u bir dizi garip tesadüfün ve aykırı durumun içine atmaya yeter. Aşırı sağcılar onu,
kendi eylemlerine katılması ve hatta rakibinin kaçınlmasına yardım etmesi için ikna ederler...

G

ısviçre'nin sayılı yönetmenlerinden Claude Goretta'nın son yapıtı GÖLGE, yeknesak yaşamı birden alabora olan nezih,
kültürlü bir lsviçrelinin, ailesine düşkün bir baba ve kocanın sıradışı öyküsü.
uillaume is a documentarist who works in the records seetion of a newspaper. He is confronted daily with the
violence of topical events, but only in a safe and abstract way. He works with Lavigne, the paper's star
reporter. They are friends. but Guillaume, a stolid family man, is a bit jea/ous of Lavigne; he sees Lavigne's
work, dea/ing with dangerous events, as being far riskier and more adventurous than his own. This jealousy comes to a
head one night at Lavigne's house when he discovers that his wife Erika has been unfaithful to him, and having an affair
with Lavigne. The incident is enough to plunge Guillaume info a series of strange encounters and incongruous
situations. He is persuaded by right-wing extremists to take part in their actions and even to help in kidnapping his
riva/...

G

The last work from one of the most eminent directors of Switzerland, Claude Goretta's L 'OMBRE is the extraordinary
story of a decent, cultured Swiss, a caring father and husband whose humdrum life suddenly capsizes.
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sviçre'nin Cenevre kentinde1 929'da
d.oğdu. Eliili yılların başında, Cenevre
Universitesi'nde öğrenciyken, Alain
Tanner'le birlikte bir sinema klubü kurdu.
1 956-57 yılları arasında çalışmalarını ingiliz
Sinema Kurumu BFI'da sürdürdü. lik
belgesel filmi "Nice Time 1 Iyi Vakit' i Alain
Tanner'le birlikte yaptı. lsviçre'ye geri döndü
ve TV yönetmenliğine başladı. Pekçok
oyunun TV uyarlamasını yönetti. 1 970'de
gerçekleştirdiği ilk konulu uzun metraj filmi
"Le Fou 1 Deli''den beri çağdaş lsviçre
sinemasının öncü yönetmenlerinden biri
oldu. "La Dentelliere 1 Dantelci Kız" adlı
filmiyle 1 977 Cannes Film Festivali'nde
Kiliseler Birliği Ödülü'nü aldı.
arn in 1929 in Geneva, Switzerland
In early fifties, while at the
University ot Geneva, he founded a
cine-club with Alain Tanner. Between 195651 he studied at the British Film Institute. He
realized his first documentary "Nice Time"
with Alain Tanner. He returned to
Switzerland and begun TV directing. He
directed numerous plays adapted for TV In
1910 he directed his first feature, "Le Fou",
and since then he has been in the vanguard
of centemporary Swiss cinema. He received
Ecumenical Prize at the 1911 Cannes
Festival for "La Dentelliere".

B
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F LMLER I 1 FILMOGRAPHY
1 956 Nice Time 1 Iyi Vakit
(co-director/ortak yönetmen)
1 970 Le Fou 1 Deli
1 972 L'lnvitation 1 Davet
1 974 Pas Si Mechant Oue Ça 1
O Kadar da Kötü Değil
1 976 La Danteli iere 1 Dantelci Kız
1 980 La Provinciale / Taşralı Kız
1 983 La Mart de Mario Ricci 1
Mario Ricci'nin Ölümü
1 987 Si le Soleil Ne Revenait Pas 1
Güneş Geri Gelmezse
1 988 Le Courage de Parler 1 Konuşma
Cesareti (documentary/belgesel)
Le Juge Falcone 1 Hakim Falcone
( documentary/belgesel)
1 992 L'Ombre 1 Gölge
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U -TURN

alamina'da 1 963 yılında doğdu.
Atina'da matematik ve film
yönetmenliği eğitimi gördü. 1 984
yılında Yunanistan Radyosu 3. Programı'nda
sinema üzerine bir magazin programının
ortak yapımcılığını üstlendi. Üç kısa metraj
filmden sonra U DÖNÜŞÜ yönettiği ilk
konulu uzun metraj filmdir. 1 991 Selanik
Film Festivali'nde "En Iyi Genç Yönetmen"
ödülünü kazandı.

S

Yönetmen/Director: Nikos Grammalikos Senaryo/Screenplay: Nikos Grammatikos, Photini Siskopoulou &
Prodromos Savvidis Görüntü Yön./Cinematography: Costis Gikas Kurgu/Edlllng: Giorgos Mavropsaridis
Müzik/Musle: Kyriakos Sfetsas Oyuncular/Cast: Minas Hadzisavas, Alexandra Sakellaropoulou, Giorgos Ninios,
Giorgos Moroyannis, Stella Kapsali Yapımcı/Producer: Panayotis Papahadzis & Nikos Grammalikos
Yapım/Producllon Co.: Greek Film Gentre Oünya Hakları/Export Agent: Greek Film Centre, 1 0, Panepistimiou
Avenue, 1 0671 Athens, GREECE; Phone: 363 1 7 33; Fax 361 43 36; Telex: 222614 gfc gr
1 991 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 83'
ndreas basit bir araba hırsızıdır. Sipariş üzerine araba çalar ve onları doğrudan müşterilerine teslim eder.
Müşterilerinin herhangi biri ile gerçek bir teması da yoktur. Tek dostları, çalıntı arabaları değiştirmekle ona
yardımcı olan bir fahişe ile, artık bu tür işlere bulaşmak istemeyen ve vaktini balık tutmakla geçiren eski bir
hapishane arkadaşıdır. Bir gün esrarengiz koşullar onun bir kadınla karşı laşmasına yol açar; herşey hoş bir aşk
ilişkisinin sinyallerini verir gibidir. Ne var ki, garip bir aşk serüvenidir bu. Andreas bu kadına çılgınca aşık olur, ama
kadın canı ne zaman isterse o vakit gelir, gider. Andreas ondan bir takım taleplerde bulunmaya başlayınca da, hemen bu
işe bir son verme kararı alır. Kadının herşeyi başlangıcından beri planlamış olduğu meydana çıkar. Bu kez de Andreas'ı
evine davet eder; ama dairesinde, gerçek aşığı ile birlikte öldürdüğü kocasının cesedi vardır...

A

om in 1963 in Salamina. He
studied mathematics and film
directing in Athens. In 1984 he
began co-producing a magazine programme
on cinema for Greek Radio's Third
Programme. After three shorts, KL/STI
STROFI is the first feature film he has
directed. He won "The Best New Director"
prize in 1991 Thessaloniki Film Festival.

B

·

ndreas is a smail-time car thief He steals cars to order and de/ivers them direct!y to his c/ients. He has no
real cantaci to any of his clients. His only friends are a prostitute who helps him process the sto/en cars and
an old mate from prison who refuses to lake part in this sart of !hing anymore and who spends his days
fishing. One day mysterious circumstances cause him to meet a woman and the signs bode well for a lo ve affair - albeit
rather a strange one. Andreas fal/s madly in love with this woman, bul she comes and goes whenever she fee/s !ike it.
When he begins to make demands of her, she prompt!y decides to put an end to the who/e affair. lt transpires that she
had planned the who/e thing from the beginning. She now invites Andreas to her home; bul in her apartment lies her
husband's corpse, whom she has murdered together with her real lover...

A
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LA C HASS E AUX PAP I LLO N S

BunERFLY CHASE

0TAR lOSSELIANI

ürcistan'ın Tiflis kentinde 1 934
yılında doQdu. 1944-1953 arasında
doQduOu kentte müzik eQitimi gördü,
daha sonra Moskova Üniversitesi'nde
matematik okumaya başladı. 1955'ten 1961'e
kadar Moskova Film Okulu VGIK'da, bazıları
Dovzhenko'nun yönetimi altındaki çeşitli
kurslara devam etti. Daha sonra, "Pastoral" adlı
filmi yetkilileri rahatsız edince, Gürcistan
kültürü üzerine yaptıOı film çalışmaları sona
erdi. O günden beri Fransa'da yaşıyor. Yerel
kültürlere duyduQu ilgi. 1 982'de Bask ülkesi
üzerine bir belgesel yapmasına yol açtı. "Et la
lumiere tut 1 Ve Işık Vardı" filmi için de
Senegardeki bir Di ola köyü olan Djigliou'ya
gitti.

G

Yönetmen/Director: Olar losseliani Sanaryo/Scraanplay: Olar losseliani Görüntü Yön./Cinamatoııraphy: William
Lubtchansky Kurgu/Edlling: Otar losselian i, Jocelyne Ruiz, Nathalie Alquier & Ursula West Müzik/Musle: Nicolas
Zourabichvili Oyuncular/Cas!: Narda Blanchet, Pierrette Pompom Bailhache, Alexandre Tcherkassoff, Thamar
Tarassachvili, Alexandra Liebermann, Lilia Ollivier Yapımcı/Producar: Martine Marignac, Maurice Tinchant, Lilia
Smecchia, Ettore Rosboch, Pierre Andre Boutang, Guy Seligman, Patrick Lot, Luciano Gloor Yapım/Productlon Co.:
Pierre Grise Productions, 52 rue Charlot, 75003 Paris, FRANCE; Phone: 40 27 99 06; Fax: 40 27 97 1 6, Best International
Film, Sodaperaga, Metropolis Film Produktion Dünya Hakları/Export Aganl: Metropolis Film World Sales,
Münchhaldenstrasse 1 0, Postfach 347, CH 8034 Zurich, SWITZERLAND; Phone 383 77 27; Fax 383 BO 03
1 992 / 35 mm, 1 Renkli-Colar / 1 1 5'

F

ransa, günümüz, Yaşını başını almış iki kadın yıkık dökük, ama hala geçmişi yansıtan paha biçilmez mobilya ve
nesnelerle dolu muazzam bir şatoda otururlar, Hayat dolu, enerjik bu iki kadın, onları çevreleyen dünyaya karşı
duydukları merakı yitirmemişlerdir. Günlerini, tedirgin edici bugünü anlama çabasıyla radyo ya da walkman
dinleyerek geçirirler: savaşlar, felaketler, ideolojik mücadele, fanatiklik, şiddet, terörizm . ., Işler de düzeleceOe hiç
benzemez, Geçen zaman içinde onları büyük mutfakta, ya da bazen kütüphanede, muazzam odalarda, yarı gölgeli, yarı
çekilmiş panjurlarla ve toz lu mobilyalarla çevrelenmiş mekanlarda dolaşırken izleriz Köyün ruhu sayılan bu ihtiyarlara
herkes saygı duyar. Ama bu durum onları hırsızlardan, mobilyaları bir an önce ele geçirmek isteyen antikacılardan,
şatoyla ilgilenen Japon emlakçilerden koruyamaz, Pusuya yatmış mirası bekleyen yeQenleri ve dostlarından da, Oysa
ölümün sırası da gelecektiL Temsil ettikleri her şeye ne olacaktır o vakit?.,
rance, the present Two elderly women live in an enormous caslle which is taliing apar!, bul which is stili full of
priceless furniture and objects which ta/k about the past Vivacious and energetic, the two women have not los!
!heir curiosity for the world that surrounds !hem, and they spend !heir days listening to the radio or !heir
walkman in an attempt to understand the disquieting present wars, catastrophes, ideological strugg/e, fanaticism,
vio/ence, terrorism., And it certainly doesn't seem as if things wi/1 improve. Passing time sees !hem in the large kitchen,
or sametimes siralling through the library, the immense rooms and spaces enveloped by half-shadow, half-drawn
blinds and dusty furniture. They are considered to be the saul of the viiiage and everyone respects !hem Bul this does
not profeel !hem from thieves, from antique deaters eager to gel !heir hands on furniture, from Japanese real esiale
agents interested in the caslle - nar does it profeel !hem from !heir nephews and friends, who are all lying in wait for the
inheritance, Bul the time for death wi/1 alsa arrive, What wi/1 happen to everything they represent?,

F

om in Tbilisi, Georgia, USSR, in
1934. From 1944 to 1953 he studied
music in his home town, later taking
up mathematics at Moscow University. From
1955 to 1961 he attended various courses at
the Moscow film school VGIK, same under the
directian of Dovzhenko. His subsequent filmic
studies of Georgian culture were terminared
when "Pas/oral'" upset the authorities, and he
has since settled in France. His interesi in
local cultures !ed to a documentary about the
Basque country in 1982 white for "Et la
Lumiere Fut" he went to a Diola vii/age,
Djigliou, in Senegat

B

FI LMLER I / FILMOGRAPHY
1 958
1 959
1 961
1 964
1966
1969
1070
1976
1982
1 983
1 984
1 988
1 989
1 992
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Akvarel (short/kısa TV film)
Sapovnela (shart/kısa film)
Aprile 1 Nisan
Cugun (short dacumentary/
kısa belgesel)
Guiorgobistve 1 Yapraklar Düşerken
Starinnaja gruzinskaja pesnja
(documentary/belgesel)
lkha chachvi mgalobeli 1
Evvel Zaman Içinde
Pastarar 1 Pastaral
Lettre d'un cineaste 1 Bir Sinemacının
Mektubu (short/kısa film)
Sept pieces paur cinema nair et blanc 1
Siyah Beyaz Sinema Için Yedi Parça
Les tavaris de la lu ne 1 Ay' ın Gözdeleri
Un petit manasıere en Toscane 1
Taskanya'da Küçük Bir Manastır
(short dacumentary/kısa belgesel)
Et la lumiere lut 1 Ve Işık Vardı
La Chasse aux Papillons/
Kelebek Avı
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DOMUZ BESiCiSi LEON
LEON THE P I G FAR M E R

VADIM JEAN

B

Yönetmen/Director: Vadi m Jean & Gary Sinyor Senaryo/Screenplay: Gary Sinyor & Michael Normand Görüntü
Yön./Cinematography: Gordon Hickle Kurgu/Edltlng: Ewa J. Li nd Müzik/Musle: John Murphy & David Hughes
Oyuncular/Cast: Mark Frankel, Jane! Suzman, Brian Glover, Connie Boot, David de Keyser, Maryarn d'Abo, Gina
Bellman Yapımcı/Producer: Gary Sinyor & Vadim Jean Yapım/Productlon Co.: Leon the Pig Farmer, 17 West
Hill, Wandsworth, London SW18 1 RB, ENGLAND; Phone: 81 -874 3314; Fax: 81 -874 8590 Dünya Hakları/Export
Agent: Beyond Films, 53-55 Brisbane Street, Surry Hi lls, Sydney NSW 2010, AUSTRALIA; Phone: 61 2-281 1 266; Fax
61 2-281 9220; Telex: 1 77130
1 992 1 35 mm. 1 Renkli-Color 1 1 02'

L

eon Geller Londra'daki bir emlak bürosunda çalışan iyi bir Yahudi gencidir. Leon'un bir sorunu vardır: müzmin
dürüstlük. Bu da, yaptıQı iş açısından hiç de ideal bir özellik sayılmaz. Bu yüzden istifa etmeye karar verir. Lisa,
onun flört girişimlerine teslim olmayarak, Leon'u şansını egzotik Madeleine ile denemek zorunda bırakan hoş
kapı komşusudur. Ama Madeleine'in Musevi inancının "koşer" tabir ettiQi özelliklerle hiç ilgisi yoktur. Kültürünün
koşullandırdıQı Leon da suçluluk duygusu ile mücadele etmeye çalışır. Bir işe girme umudu olmadıQı için annesi Leon'u
kendi yiyecek servisi firmasına yardımcı olması için ikna eder. Bir teslimat sırasında Leon, annesinin suni döllenme yolu
ile hamile kaldıQını öQrenir. Sanki bu yetmezmiş gibi, test tüplerinin deQiş tokuş edildiQini ve başarılı işadamı Sidney
Geller'in gerçek babası olmadıQını da öQrenir. Leon Madeleine'i terkeder ve Yorkshire'da bir domuz besi çiftliQinin sahibi
olan gerçek babasını aramak üzere yola çıkar. ..
Yahudi komedi geleneOine sıkı sıkıya baQiı, ama daha geniş bir cemaate aktarılmasını saQiayacak bütün unsurlara da
sahip olan DOMUZ BESIClSI LEON, olaQanüstü bir ilk film. Film, yalnızca sıradışı olay örgüsü sayesinde deQil, star
kadrosuna raQmen bütçesi bakımından yeni derinlikleri i skandil ettiOi için de olaQanüstü. Buna rahatlıkla ilk gerçek
Ingiliz baQımsız filmi de denebilir. Kadroya peşinen ödeme yapılmayışı ve ayni destekler, özgün bütçesi 3 milyon sterlin
olduOu halde, nakit gereksinimini yalnızca 1 50 bin sterline indirdi. Ama bu sizi yanıltmasın. Film sanki özgün maliyetine
çekilmiş kadar iyi. Senaryo son derece komik, saygısız ve çekici. Filmin kendisinde de bir iyimser hava, hatta gariptir,
bir tatlılık var.

L

ean Geller is a nice Jewish boy who works in a real estate ageney in London Leon has a problem: he suffers
from chronic honesty, and this isn't exactly an ideal state ot affairs considering the business he's in. He theretare
decides to resign Usa is his delightful next-door neighbour, who retuses to give in to his advances, thus
fareing him to try his hand at the exotic Madeleine. But this gir/ isn't at all what the Jewish taith wou/d deline as
"kosher", and Leon, who is conditioned by his culture, tries to tight ot! his sense ot guilt. Without any job prospects, his
mather persuades him to help her with her cafering company. During a delivery, Leon discovers that he was conceived
by artilical insemination As is this wasn't enough, he alsa /aerns that the test tubes had been swapped and Sidney
Gel/er, the successful businessman, is not his rea/ tather. Leon drops Made/eine and sets off to /ook for his rea/ tather,
the owner of a pig farm in Yorkshire...
Firmly in the tradition ofJewish comedy, but with all the elements to ensure its crossover into the wider community,
LEON THE PIG FARMER is an extraordinary teature film debut. Bul beside its unusuat plot, the film is extraordinary
because, despite star cast, it plumbs new depths for its budget. lt can truly be cal/ed the first UK indie: the raising ot the
production money was based on the we/1-tried methods of US indies (no up-front payments for the cast and support in
kind), leaving only a cash requirement ot f/50,000 (out ot an original budget of E3 mi/lion). But don't be mis/ed - the
film looks every bit as good as its original cost. The script is extremely tunny, irreverent and charming and the film has
an air ot optimism and, oddly, a sweetness.

ristal'de 1 963'te doQdu. 1 986'da Tarih
dalında şeref derecesi ile Warwick
Üniversitesi'nden mezun oldu. Aynı
yılın başında "The Guardian" gazetesiyle
HTV'nin David Harlech Demokrasi Ödülü
yarışmasını kazanan bir filmi yazıp yönelmişti.
Filmini profesyonel bir ekiple yeniden çekmek,
ödülü n bir kısmını oluşturuyordu. Bunun
sonucunda "The lsle of Gorf 1 Gort Adası"nı
(1986) yaptı Şimdi Kodak tarafından, şirket
çalışmalarında 35 mm. filmi n kullanımı
konusunda bir eQitim filmi olarak gösterilen
"On Air 1 Yayında"yı yaptı DOMUZ BESIClSI
LEON ilk konulu uzun metraj filmidir.

B

om in Bristol in 1963. He graduated
from Warwick University in 1986 with
an honours degree in History. Earlier,
in 1986, he wrote and directed a winning film
for "The Guardian" and HTV's David Harlech
Democracy Prize competilion. Part ot the prize
was the opportunity to remake his film with a
professional crew; the result was "The ls/e of
Gorf" (1986). He directed "On Air', which is
now used by Kodak as a showreel for the use
of 35 mm for corporate work. LEON THE PIG
FARMER is his first teature.

GARY SıNYOR
anchester'de 1 962 yılında doQdu.
1 983'te Cambridge Üniversitesi'nden
mezun oldu. Onsekiz ay süryle
Manchester'de yapım asistan ı olarak çalıştı
1985'te de Ulusal Film ve Televizyon Okulu'na
davet edildi. 1 989'da BAFTA tarafından En Iyi
Kısa Metraj lı Film ödülüne aday gösterilip,
Şikago Film Festivali'nde de Altın Plaka
kazanan mezuniyet filmi "The Unkindest Cu!" ı
yazdı ve apımcılıQını üstlendi. DOMUZ
BESI CIS LEON üzerinde çalışmaya 1990
yılında başladı

M

r

B

om in Manchester in 1962. He
graduated from Cambridge University
in 1983. He worked in Manchester as
an assistant producer for 18 months and was
subsequently offered a place at the National Film
and Television School in 1985. He wrote and
produced his graduation film, "The Unkindest
Cut", which was nominated Best Short Film by
BAFTA in 1989, and won the Golden Plaque at
the Chicago Film Festival. He began working on
LEON THE PIG FARMER in 1990.
1 33
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UYUDUGUN YATAK

TH E B E D YO U S L E E P I N
JON JOST

hicago, lllinois'de 1 943 yılında
doödu. Georgia, Kansas, Japonya,
ltalya, Almanya ve Virginia'da
büyüdü. Üniversiteden atıldıktan sonra
1 6mm'lik filmler çekmeye başladı. 1 965'te,
askerlik yapmayı reddeliğinden Amerikan
Federal yetkililerince asker kaçağı olarak, iki
yıl üç ay hapse mahkum edildi. Serbest
kaldıktan sonra politik etkinliklere katıldı,
daha sonraları sinema haberleri hazırlayan
bir kuruluşa dönüşen "New Left 1 Yeni Sol"
film yapım ve dağıtım grubunun Chicago
şubesinin kurulmasında yardımcı oldu. lik
konulu uzun metraj filmini 1973'te
gerçekleştirdi. Bugüne değin, tasarımın ı,
senaryosunu, görüntülenmesini,
yönetilmesini ve kurgusunu tümüyle kendi
üstlendiği 20 kısa, 12 uzun metraj, çoğu
avangard filme imza atmıştır. Meslek
yaşamındaki başarıları için Bağımsız Sinema
Eserleri Projesi tarafından "John Cassavetes
Ödülü"ne layık görülen ilk yönetmendir.

C

Yönetmen/Director: Jan Jost Senaryo!Screenplay: Jan Jost Görüntü Yön./Cinematography: Jan Jost
Kurgu/Ediling: Jan Jost Müzik/Musle: Eriing Wald Oyuncular/Cast: Tom Blair, E Ilen Mclaughlin, Kale Sannella,
Marshall Gaddis, Thomas Morris, Brad Shelton Yapımcı/Producer: Henry S. Rosenthal Yapım/Produclion Co.:
Complex Corporation, 535 Stevenson Street, San Francisco, CA 94103, USA; Phone: (415) 864 8123; Fax: (415) 864
8726 Dünya Hakları/Export Agent: Complex Corporation, 535 Stevenson Street, San Francisco, CA 94103, USA;
Phone (41 5) 864 8123; Fax: (41 5) 864 8726
1993 / 35 mm. / Renkli-Colar / 1 1 7'
regon'daki küçük bir kereste fabrikası kasabasında geçen UYUDUGUN YATAK, Amerika'nın şimdiki sosyo-politik
iki imini; güvensizliğin bir önşart olduğu ve yerel topluluk içindeki iletişimin çöktüğü bir ortamı, bir iç çelişki
olayından yola çıkarak inceliyor. Bölgenin (Toledo) ekonomik ve kültürel fonunun dalaylı bir eskizini çizerken,
ana temasını geride tutuyor. Film, ana karakteri Ray, karısı Jean'la oturmuş, kısa süre önce evden ayrılıp üniversiteye giden
kızından gelmiş bir mektubun okunmasını dinleyene kadar, büyük ölçüde görsel ve işitsel araçlara dayanır. Mektup, Ray'i,
kızı gençken ona cinsel taciz uygulamakla suçlamaktadır. Film, bu suçlamanın doğru ya da yanlış olduğuna dair herhangi
bir kanıt ya da belirti sağlamaz. Ama bütün bunlardan ortaya çıkan, eski Yunan trajedileri boyutlarındadır. Yönetmen Jost'un
bütün çalışmalarında olduğu gibi bu film de, olay örgüsü mekanizmalarından çok, bir görüntü, ses ve müzik dokumasıyla
işlevini yerine getirmekte.

O

Amerikan bağımsız sinemasının simgesi Jan Jost, filmlerini kendi yöneten, yazan, çeken, kurgulayan ve çoğu kez de
pazarlayan tek kişilik bir orkestra. Ustelik de ta 1 973'te, bir tür dönüm noktası kabul edilen ilk konulu uzun metraj filmi
"Speaking Directly 1 Dolambaçsız Konuşma' gösterime girdiğinden beri, bütün bunları çok fakir bütçelerle gerçekleştiriyor.
UYUDUGUN YATAK onun bugüne kadar çektiği onikinci konulu uzun metraj filmi. Jost bir kez daha Amerikan ruhunun
çürümüş, kokuşmuş özünü yansıtmak için kameranın ardında. Filminde olay örgüsünün en yalınıyla çalışan Jost,
kamerasını Oregon mekanlarının ıssız güzell ikteki çevre görüntüleriyle zarif bir biçimde besliyor. Gene de, bu dünya çapında
şöhret sahibi avangard yönetmenin geleneksel yarı-dağaçıama üslubu ve yeni ifade biçimleri deneyimsiz izleyiciler için
biraz zor gelebilir.
et in a smail lumber mill town in Oregon, THE BED YOU SLEEP IN uses an instance of domestic conflict as the
kernel for a broader examination of the preseni socio-political elimale of America, a elimale in which distrust is a
g!Ven, m wh1ch commumty dJa!ogue has collapsed. Ob/Jquely sketchmg m the economic and cu/tura! background
of the area (Toledo), the film ho/ds back its central theme, relying largely on visual and aural means, un/il in its central
scene, the film's main character, Ray si/s with his wife, Jean, and is read a fetter from his daughter, recen/ly out of home,
gone to university. The fetter accuses Ray of having abused his daughter in her you/h The film provides no proof or
indicalian whether the accusation is true or fa/se. Bul from this a tragedy of Greek proportions unfolds. As usual for a work
of director Jost the film functions tess through the mechanisms of plot and more through a weave of imagery, sound and
music.

S

The quintessential American independent filmmaker, Jan Jost is a one-man-band, directing, writing, shooting, edi/ing and
usually marketing his films - all on an absolute shoestring. He's been doing it since 1973 when the tandmark first feature
"Speaking Directly'' was reteased. THE BED YOU SLEEP IN is his twelflh feature to date. Jost is shooting once more for the
rol/en saul of the American psyche. Working only with the sketchiest of ptot tines, Jost feeds off the tonesomely beautiful
environment of the Oregon locations with its graceful camera. Nevertheless, the customary semi-improvisatory style and
new narrative forms of this world-famous avant-garde director can be a tillle difficu/1 for unexperienced audiences.
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om in Chicago, 11/inois in 1943. He
grew up in Georgia, Kansas, Japan,
1/a/y, Germany and Virginia. Af/er
being expelled from college he started
making 16 mm films. ln 1965Jost was
imprisoned by US Federal authories for two
years and three months for "refusal to
cooperate with the Seleelice Service
system' (drafl-dodging). On release, he
quickly became engaged in potilical
activities, helping start the Chicago branch
of what became Newsreel, the New Lefl film
production and distribution group. His first
feature film dates from 1973. Since /hen he
has made same 20 shorts and 12 feature
length mos/Iy avant-garde films, all of which
he has conceived, written, photographed,
direc/ed and edited He is the first recipient
of the "John Cassavefes Award" for lifetime
achievement granted by the Independent
Features Project.
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POLONYA
POLAND

YAŞAMDAN iZiNLi

D I SM I S S E D F R O M L I FE
WALDEMAR KRZYSTEK

alanya'nın Swidnica kentinde 1 963
�ılında doğdu. 1 977 yılında Wroclaw
Universitesi, Dil Bilimleri
Bölümü'nde ve Katawice'de Silesiian
Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon
Bölümü'nde öğrenim gördü. Çeşitli
senaryolarda ve TV uyarlarnalarında ortak
yazarlık yaptı. lik filmi "Kinship 1
Akrabalık"ın Polanya Televizyonu için
bağımsız yapımcılığını üstlendi.

P

Yönetmen/Director: Watdernar Krıystek Senaryo/Screenplay: Waldemar Krzystek Görüntü Yön./
Cinematography: Dariusz Kuc Kurgu/Edltlng: Krzysztof Osiecki Oyunculartcast: Jan Frycz, Krystyna Janda,
Emmanuelle Riva, Wojciech Wysocki, Mariusz Benoit, Krzystof Tyniec Yapımcı/Executlve Producer: Pawel
Rakowski Yapım/Productıon Co.: Zodiak Film; Jeck Films Dünya Hakları/Export Agent: Cine Electra Ltd., 1 5
Percy Street, London W1 P 9FD ENGLAND Phone : 44-71-631 41 44 Fax : 44-71-722 4251
1 992 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 DO'

ir gün iş çıkışında, yabancı bir kadın Marek'e yaklaşıp aparimanındaki su tesisatını onarıp onaramıyacağını
sorar. Kadının apartmanma vardıklarında, Marek tanımadığı birkaç saldırgan tarafından bir odaya itilir ve
vahşice dövülür. Onun öldüğüne inanarak, cesedi bir çöplüğe atarlar. Ama Marek ölmem iştir. Bulunup
hastaneye kaldırılır ve yaşam mücadelesi vermeye başlar. Hafızasını yitirmiş, adını bile anımsamamaktadır. Ama o
gizemli yabancı yatağının ucunda beliri nce, Marek yaşamak istiyorsa kaçması gerektiğini anlar. Böylece ortadan
kaybolur. Bereket versin, herkesin "Deli Kadın" diye çağırdığı egzantrik orta yaşlı bir kadın onunla ilgilenir ...

B

Waldemar Krıystek'in yeni filmi, yıllarca boyun eğilen Sovyet tarzı yönetimden kendini kurtarmak için mücadele veren
Doğu Avrupa'nın yeni gerçeklerine ayna tutan, tedirgin edici ve uyarıcı bir öykü. Tıpkı ıstvan Szabo'nun "Sevgili Emma,
Tatlı Böbe"si gibi, Krzystek'in yeni filmi de Doğu Avrupa'ya gelen demokrasinin diğer yüzünü göstermekte. Marek'in
kardeşi onu ararken, bizler de yeni Avrupa'nın tüyler ürperten bir yönüyle karşı karşıya geliriz. Marek'e saldıranlar
Emniyet Teşkilatı'nın eski görevlileridir. Yeni demokratik hükümet tarafından yol verilen bu kişiler şimdi eski düşmanları,
gizli Dayanışma hareketinin üyeleriyle aralarındaki eski hesapları kapatmaktadırlar. Aynı zamanda, insan haklarının ihlali
iddiasıyla davalar açan kurbanlarını susturmak için ellerinden geleni esirgememektedirler. Yönetmen Krıystek, ürkütücü
ve ciddi sonuçları olan bir konuya parmak basarken, Janda da Marek'e tekrar hafızasını kazandıran "deli kadın" rolünde
bir kez daha mükemmel bir performans sergiliyor.

B

om in Swidnica, Po/and in 1953.
He studied Potish Linguistics at the
Wroclaw University and at the
Radio and Television Department of the
Silesiian University, in Katowice. He has co
authored a number of seripts and te/evision
adaptations. His first film, "Kinskip" was
independently produced for Polish
television.

F I LMLER I / FILMOGRAPHY
1 986 Suspended 1 Askıda
1 989 The Last Ferry 1 Son Feribot
1 992 Dismissed from Life 1
Yaşamdan Izinli

eaving work one day, Marek is approached by a stranger, a woman who asks him ifhe can help fix the plumbing
in her apartment. When he follows her info her apartment building he finds himself pushed info a room where
he is savage/y beaten by a coup/e of unknown assailants. Believing him to be dead they dispose of his body in a
huge dump. Bul Marek is not dead. Found and taken to a hospita/, he fights forhis life. Amnesiac, he can'! even
remember who he is. Bul when the mysterious stranger appears at his bedside, Marek realizes that he must flee if he is
to stay alive. So he disappears and is fortunately taken in hand by an eccentric middle-aged woman whom everyone
cal/s the "Madwoman"...

L

Watdernar Krzystek's new film is a disturbing, cautionary ta/e which mirrors the new rea/ities of eastern Europe as it
strugg/es to extricate itself from decades of Soviet rule. Krzystek's film, /ike Isivan Szabo's "Sweet Emma, Dear B6be",
presenis the other side of the arriva/ of democracy in Eastern Europe. As Marek's brother tries to diseover his
whereabouts, we are brought face to face with a chilling aspect of the new Europe. Marek has been attacked by the ex
members of the Security Service. Dismissed by the new democratic government they sellle old scores with !heir former
enemies, members of the seeret Solidarity movement. At the same time, they assure the sitence of !heir victims by
mounting lawsuits for breach of human rights. Janda gives anather superb performance as the so-cal/ed madwoman
who nurses Marek back to memory, white Krzystek sinks his teeth info a subject of eerie, momentous consequences.
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KAYlP ULKE

KRAPATC H O U K

ENRIOUE GABRIEL LIPSCHUTZ

rjantin'de Buenos Aires'te 1 957'de
doğdu. 1 977'den beri aralarında
Warren Beatty, Franklin J
Schaffner ve Olivier Schatıky'nin de
bulunduğu birçok yönetmenin yanında
asistan ve teknisyen olarak çalıştı. KAYIP
ÜLKE ilk yönetmenlik çalışmasıdır.

A

Yönetmen/Director: Enrique Gabriel Lipschutı Senaryo!Screenplay: Enrique Gabriel Lipschutı Görüntü Yön./
Cinematography: Raul Perez Cupero Kurgu/Editing: lsabelle Dedieu Müzik/Musle: Viktor Kissine
Oyuncular/Cast: Guy Pion, Piotr Zaitc�enko, Angela Mal ina, Hadi El Gamal, Serge-Henri Valcke, Jean-Pierre Sentier,
Michel lsrael Yapımcı/Producer: Jaime de Oriol & Alain Keytsman Yapım/Productıon Co.: Aries TV-92,
Montalban, 14, E-28014 Madrid, SPAIN; Phone: 1 522 7450; Fax: 1 522 8347, Legend, Alain Keytsman Production
Dünya Hakları/Export Agent: Legend, 50 Rue Dary F-7501 7 aris, FRANCE; Phone:42634648
1 992 / 35 mm. / Renkli-Colar / 90'

A

vrupa değişiyor. Eski sınırlar ortadan kalkıyor, bağımsız cumhuriyetler ile yeni devletler bir gecede mantar gibi
bitiyor. Fransa'nın güneyinde mevsimlik bir işi tamamlamış olan iki Doğu Avrupalı tarım işçisi, Polni ile
Çelovek, ülkelerine giden bir trene binmek üzere Paris'e gelirler. Ama bilet almaya kalkıştıkları zaman, kimsenin
gidecekleri yer olan Prajevitıa'yı haritada bulamadığı ortaya çıkar. Bu yerin Çekoslovakya'da mı, Macaristan'da mı
olduğu sorulunca Pal ni, Prajevitza'nın bağımsız bir cumhuriyet olduğu yolunda bir açıklamada bulunur. Yalnızca
bagajları değil, paraları ile pasaportları da çalınınca durumları büsbütün kötüleşir. Şimdi kimliklerini kanıtıayacak bir
şeyleri de yoktur. Doğuştan mütevazi ve hayli de saf olan bu iki adam, ne yapacaklarını bilemezler. Büyük şehirde
kaybolup birbiri ardınca garip durumlarda kalırlar. Egzantrik bir asil hanım olan Usa, onları yanına alır. Dışişleri
Bakanlığı ile temasa geçerler ama farkında olmadan orada da muazzam bir karışıklığa yol açmayı başarırlar. Güvenlik
görevlileri sonunda çatıların tepesinde, binadan çıkmaları için onlara refakat eder ve kendilerini ki bar bir partinin
göbeğinde bulurlar. Çelovek yiyecek ve içeceklerle ilgilenirken Pal ni ona kulak veren herkese mutlaka evlerine, Bağımsız
Prajevitza Cumhuriyeti'ne gitmeleri gerektiğini anlatır. Ertesi gün boyalı basın, ortak bir manşetle doludur: "Polni ve
Çelovek, iki Rus casus u aranıyor" ...
Yönetmen Lipschutı, bu hızlı tempolu yanlışlıklar komedisi için, "Geçmiş ile şimdinin bir gerçeğe dönüştürmeye
çalıştıkları abzürd bir vaka" diyor.

urope is changing; old borders are disappearing, independent republics andnew states spring up overnight.
Po/ni and Tchelovek, t.wo East European agricultural laborers who have finished a season's work in the South
of France, arrive in Paris to catch a Irain home. Bul when they attempt to purchase a ticket, no one can tind
/heir destination, Prajevitza, on the map. When they are asked whether this place is in Czechoslovakia or in Hungary,
Palini explains that Prajevitza is a free republic. Their situation worsens when not only /heir /uggage, bul alsa /heir
money and /heir passpor/s are stolen. Now they have nothing with which to prove /heir identity. These t.wo nalura/Iy
modest and mareaver rather naive fel/ows now teel completely ata lass. Los/ in the big city, they fal! info one grotesque
situation af/er another. Lisa, an eccentric aristaerat lady, takes /hem in. They cantaci the Ministry of Foreign Affairs, bul,
unwittingly, they only manage to cause a huge amount of confusion /here as well. Security officers fina/Iy escort /hem
over the root and out of the building and they end up in the middle of a sophisticated party. White Tchelovek
cancentra/es on the food and drink, Po/ni explains to anyone who will listen at all they absolutely must gel home to the
Free Hepublic of Pra}evitza. The next day the tabiaids are full of the fallawing headline. Po/ni and Tchelovek - t.wo Soviet
spies - at large...

E

"This is an absurd case that pas/ and preseni are trying to turn into something real", comments director L pschutz,
i
about this fasi-maving comedy of errors.
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am in Buenos Aires, Argentina in
1951. Since 1911 he has worked as
an assistant and technician for
many.directors including Warren Beatty,
Franklin J. Schaffner and 0/ivier Schatzky.
KRAPA TCHOUK is his directarial debut.

B

AYAKTAKIMI
R I FF- RAFF

KEN LOACH

1•

Yönetmen/Director: Ken Loach Senaryo/Screenplay: Bill Jesse Görüntü Yön./Cinematography: Barry
Ackroyd Kurgu/Edltlng: Jonathan Morris Müzik/Musle: Stewart Copeland Oyuncular/Cast: Robert Carlyle, Emer
McCourt, Jimmy Co leman, George Moss, Ricky Tomlinson, David Finch, Richard Belgrave Yapımcı/Producer: Sal Iy
H ibbin Yapım/Productıon Co.: Parallax Pictures Ltd., 7 Denmark Street, London WC2H 8LS, ENGLAND; Phone: 71836 1 478; Fax: 71 -497 8062 Dünya Hakları/Export Agent: Film Four International, 60 Charlotte Street, London
W1 P 2AX, ENGLAND; Phone 71 -631 4444; Fax 71 -580 2622
1991 / 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 94'

B

parlinnie hapishanesinden henüz çıkmış genç bir Glasgowlu olan Stevie, Londra'ya gelir ve ülkenin her yerinden
gelen gezginci işçilerin kaynaştığı bir i nşaatta, kitaptaki her kuralın unutulmuşa benzediği bir yerde iş bulur. Ücret
düşüktür, inşaat fare kaynar, yatacak yeri yoktur ve Londra'da hayat hiç de kolay değildir. Bir gün işe giderken
Stevie bir çanta bulur. Çanlayı sahibine götürür ve Susan'la tanışır. Şarkıcı olarak adını duyurmak için umutsuzca çabalayan
Susan, yaşamını pek kontrol ederneden öylesine kapıp koyvermiş bir genç kızdır. Stevie için çalışmak "sadece geçici" bir
şeydir belki, ama Susan'ın düşleri daha ayrıntılı ve katlanılması zor şeylerdir. Sonuçta, belki de insana teselli veren tek şey
uyuşturucudur ...
Ken Loach'un çalışmaları, otuz küsur yıllık meslek yaşamı boyunca, uzlaşıcı olmasa da, hep hassas bir bakış taşıdı. Canlılık,
zeka ve mizahla parıldayan ama bu katı toplumsal yarumcudan beklediğimiz acı müstehzilikle de maksadını anlatan yeni filmi
baştan sona bir-keyif. Yeterinden bir dirhem fazla olay örgüsüne sahip olmayan filmde, gerçek ilgi odağını ana karakterlerin
konuşmalarının etkin canlılığı ve kavgaları oluşturuyor. Stevie ve Susan Londra'da hayatın iniş çıkışlarıyla birlikte yaşamayı
öğrendikçe, film toplumun sınırlarındaki yaşamın (bazen yiğitçe, çoğu kez komik) bir portresini çiziyor. Loach'un siyasi
gerilim filmleri kadar hakiki ve kışkırtıcı olan AYAKTAKIMI, toplumun en alt tabakasındaki yaşam hakkında söyleyeceklerini,
çok daha hafif bir üslupla, öfkesi anarşi k, çoğu kez gürültülü bir mizahtan süzülmüş olarak duyuruyor. "AYAKTAKIMI, aslında
bir gözlem filmi. Ama "Hidden Agenda 1 Gizli Dosya"nın ağır sıklet yapısından sonra, daha hafif bir film yapmak keyifli bir
işti ... Insan, bunun varlığı sürdürme kavgasının rıiizahı olduğunu iddia ederek dehşetle yüzünü buruşturabilir ama, sonunda
bu sadece sizi güldüren bir film", diyor Loach.
tevie, a young Glaswegian just out of Barlinnie prison, comes down to London and ge/s a job on a building site, a
melting pot of ilinerani labourers from all over the country where every rule in the book seems to have been
torgotten. The wages are law, the site teems with rats, he has nowhere to sleep and life in London isn't that easy.
One day, on his way to work, Stevie finds a handbag in a skip. He takes it back to its owner - and meets Susan. Susan,
desperale to make a name as a singer, drifts through lite, never quite geliing it under control. For Stevie labouring is "only
temporary" perhaps, but Susan's dreams are more efaborale and hard to sustain. In the end, maybe "the crack' is the only
comfort...

S

Ken Loach's work has been marked over the 30-odd years of his career by a very sensitive if uncompromising eye. His new
film is a sheer delight from beginning to end, sparkling with life, wit, and humour, while making its points with the acerbic
bite we expect from this rigorous social commentator. In a film with just the right amount ot plot and no more, the real focus
of interest accrues raund the vigorous liveliness of the conversations and quarrels of the film 's main characters. As Stevie
and Susan /earn to live with the ups and downs of life in London, the film bui/ds a portraif - sametimes gritty, otten funny 
of life as it is lived in the margins. As authentic and provocative as Loach's political thrillers, RIFF-RAFF makes its points
about life on the boltom line with a much lighter touch, the anger fiilered through anarchic, often hilarious humour. "R/FF
RAFF is essentially an observation piece. Bul, alter the more heavyweight nature of Hidden Agenda, it was nice to make a
lighter film... One could be terribly po-faced about this being the humour of survival, bul in the end it is just a film that
makes you laugh, " says Loach.

ngiltere'de Nuneaton'da 1 936 yılında
doğdu. Oxford'da hukuk öğrenimi gördü ve
üniversitenin tiyatro grubunun
yönetmenliğini üstlendi. Film çalışmalarına
başlamadan önce Kraliyel Hava Kuvvetleri'nde
görev yaptı. 1 963'te BBC'de çalışmaya başladı;
burada çeşitli televizyon filmleri gerçekleşiirirken
özellikle toplumsal sorunlara eğilen belgeseliere
ağırlık verdi. Ingiliz belgesel filmciliğinin öncüsü
Grierson'un izinden giderek, çalışmalarını "Özgür
Sinema" akımı doğrultusunda geliştirdi. Altmışlı
yıllardan beri, Ingiltere'nin en radikal ve taviz
vermeyen sinema ve TV yönetmenlerinden biri
olarak ünlendi. Ikinci konulu uzun metraj filmi
"Kes", Karlovy Vary Film Festivali'nde büyük
ödülü aldı. "Black Jack"le Cannes Eleştirmenler
Ödülü'nü, "Looks and Smiles 1 Bakışlar ve
Tebessümler" le Cannes'da Çağdaş Sinema
Ödülü'nü, ve "Hidden Agenda 1 Gizli Dosya"yla
Cannes Jüri Ödülü'nü kazandı. AYAKTAKIMI
1 991 yılında En Iyi Film dalında "Felix" ödülüne
layık görüldü.
arn in 1936 in Nuneaton in England.
He studied law at Oxford, where he
direc/ed a university theatrical group.
He served in the Royal Air Force before he
turned his hand to film. In 1963 he joined the
BBC and made a number of televisian films,
cancentrating on documentaries dea/ing with
social problems. He developed along the lines
of the "Free Cinema" fallawing Grierson, the
tather of the British documentary. Since the
Sixties, he has been recognized as one of
Britain's most radical and uncomprimising film
and television directors. His second teature
film "Kes" won first prize at the Karlovy Vary
Film Festival. "Black Jack" won the Cannes
Critics Award, "Looks and Smiles" won the
Cannes Prize for Contemporary Cinema, and
"Hidden Agenda" won the Cannes Jury Prize.
"Riff-Raff' was the winner of "Fe/ix" Award for
Best Film in 1991.

B

F I LMLER I / FILMOGRAPHY
Poor Cow 1 Zavallı inek
Kes
Family Life 1 Aile Hayatı
Black Jack
The Gamekeeper 1 Av Bekçisi
Looks and Smiles 1
Bakışlar ve Tebessümler
1 986 Fatherland 1 Ata Vurdu
1 990 Hi d den Agenda 1 Gizli Dosya
1 991 Rift-Rall 1 Ayaktakımı

1 967
1 969
1 971
1 979
1 980
1 981
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NAPOLiLi BiR MATEMATiKÇiNiN ÖLÜMÜ
M O RTE D I U N MATEMAT I C O NAPO LETA N O

D EATH OF A N EAPOLITAN MATHEMATICIAN

MARIO MARTONE

Yönetmen/Director: Mario Martone Senaryo/Screenplay: Mario Martone & Rabrizia Ramondino Görüntü
Yön./Cinematography: Luca Bigazzi Kurgu/Edillng: Jacopo Quadri Müzik/Musle: Michele Campanella
Oyuncular/Cast: Carlo Cecchi, Anna Bonaiuto, Renato Carpentieri, Antonio Neiwiller, Toni Servii lo, Licia Maglietta,
Lucio Amelio Yapımcı/Producer: Angel o Curti Yapım/Productıon Co.: Teairi Un ili Coop., Napoli, Piazza dei
Martiri 58, ITALY; Fax: 81 40 29 39, Angio Films, Raitre Dünya Hakları/Export Agent: Sacis, Via Tomacelli, 139,
00186 Rome, ITALY; Phone: 39 6 680 041 ; Fax: 39 6 687 8824

apoli'de 1959 yılında doğdu.
ltalya'nın hayal gücü en yüksek
öncü tiyatro yenilikçilerinden biri
olarak, çok genç yaşta tiyatro alanında
çalışmaya başladı. Kısa sürede sinemaya,
müziğe ve görsel sanatlara duyduğu ilgiyi
açığa vurdu. 1 979'da, "Tango Glaciale"
(1 982) ile adını herkese duyuran ve daha
sonra da ltalya'nın önde gelen avangard
tiyatro gruplarından biri olarak tanınan "Fa Iso
Movimento"nun kurucularından biri oldu.
1 987'de. "Falso Movimento", iki başka Napoli
tiyatro grubu ile birleşerek "Teatri Uniti"yi
oluşturdu. 1 980'1i yılların başlarında tiyatro
çalışmalarından bazılarını video filmi olarak
çekmeye başladı. 1 984'te 17. yüzyıl Napali'si
üzerine "Nella citta barocca" adlı 16 mm.'lik
bir kısa film yaptı. Aralarında "Nessundove 1
Hiçbir Yer" ve "Perfidi ineanti 1 Güvenilmez
Cazibe"nin de bulunduğu oyunlar yazdı. lik
konulu uzun metraj sinema filmi olan
NAPOLILI BIR MATEMATIKÇININ ÖLÜMÜ,
kameranın önünde ve arkasında yer alan
birçok "Teatri Uniti" üyesinin yeteneklerinin
katkısıyla gerçekleştirildi ve 1 992 Venedik
Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nü aldı.

N

1 992 / 35 mm. / Renkli-Color / 1 08'

1

Mayıs 1 959 akşamı, pis bir trençkota sarınmış çok sarhoş bir adam, Roma'nın merkez garında polis tarafından
çevrilir. Serseri olduğu sanılan bu kişi aslında, Napoli Üniversitesi'nde saygın bir matematik profesörü olan Renato
Cacciopoli'dir ve polis kayıtlarında bir komünist olarak adı geçmektedir. Polis sonunda, sabah ilk trene binip evine
gitsin diye onu bırakır. Napoli sıcak ve rutubeti id ir, bunaltıcıdır. Renato hayatının son haftasını burada yaşamaya başlar.
Ailesiyle arkadaşlarını görür, üniversiteye gider, sokaklarda amaçsızca dolaşır. Haftanın olayları üstüste gelirken, biz de yavaş
yavaş onun geçmişini çözmeye başlarız. Üniversite yaşamının küçük hesaplara dalmış akademisyenlerinden tiksinmesi,
bilimsel dehasının gerilemesi yüzünden duyduğu üzüntü, siyasetin onu hayal kırıklığına uğratması ve dayanılmaz aile
ilişkileri yüzünden, uzun zamandır ertelediği tek bir çıkış yolu kalmıştır. Özgür bir adam olarak son ve kesin bir jest...
Venedik'te eleştirmen leri ikiye böldüğü halde, italya'nın hayal gücü en yüksek öncü tiyatro yenilikçilerinden biri olan 31
yaşındaki Mario Martone'nin bu ilk filmi, Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. Anarşist Mikhail Bakunin'in !orunu, bir matematik
dehası ve yetenekli bir piyanist olan Renato Cacciopoli'nin gerçek öyküsü senarisilere esin kaynağı olmuş. Yazarlar onu
tanıyanların tanıklıklarını dikkatle dinledikleri halde, film basit bir biyografiden çok daha karmaşık. NAPOLILI BIR
MATEMATIKÇININ ÖLÜMÜ, yalnızca kendi dönemini yaşamış (hatta belki de bu dönemin ötesine geçmiş) bir adamın
öyküsünü değil bir kentin, bir ulusun ve belki de onunla birlikte ölmüş tüm bir kültürün öyksünü sunuyor. Bu sıradışı, zeki
tilmin fonunda ise, aşina olduğumuz "baştan aşağı pizza ve pop şarkılar" dan oluşan Napali'nin yerini, geometrik bir şekilde
filme çekilmiş şaşırtıcı bir Napoli almış.
n the evening of May Day 1959, a very drunk man wrapped in a dirty trench-eaat is stopped by the po/ice in
Rome's central train station. The presumed vagrant is, in taci, Renata Cacciopoli, an esteemed Professor ot
Mathematics at Nap/es University, and listed on po/ice records as a Communist. The potice eventually !et him
leave to lake the first morning Irain back home. Nap/es is muggy and oppressive; it is here that Renata begins to live the tasi
week of his life. He meets his family and friends, goes to the University and wanders aimlessly araund the city. Bit by bil, we
are ab/e to reconstruct his pasi white the even/s of the week fal/ together. Disgusted by the petty academics of the university
life, disappointed by the decline of his scientific genius and disillusioned by politics and his unbearab/e family relationships,
he has just one way out that he has been putting off for a Jang time, a fina/ and definitive gesture as a free man...

O

Though dividing the critics at Venice, this debut film by one of ltaly's most imaginative theatrical fringe innovators, 31-year
old Mario Martone, won the Special Jury Prize. The screenwriters were inspired by the true story of Renata Cacciopoli, a
mathematicai genius and talented pianist, grandson of anarchist Mikhail Bakunin Although they Jistened caretu/Iy to the
testimonies of the people who had known him, the film is more complex than a sirnp/e biography. MOR TE DI UN
MA TEMA TJCO NAPOLETANO presenis not only the story of one man who lived his times - who may, perhaps, even have
outlived !hem - bul the story of a city, a nation, and perhaps even an enlire culture that died with him. An intriguing,
geometrica/Iy tilmed Nap/es far from the familiar "all piaa and popu/ar song", is the background to this offbeat, inte/ligeni
film.
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om in 1959, in Nap/es. One of
lta/y's most imagina/ive theatrical
fringe innovators, he began to work
in the theatre ata very young age, rapidly
demansirating his interesis in cinema, music
and the visual arts. In 1919, he co-founded
"Fa/so Movimento", which came to general
aliention with "Tango Glaciale" (1982), and
went on to be recognised as one ot ltaly's
faremost avant-garde theatre groups. In
1981, "Fa/so Movimento" merged with two
other Neapolitan theatre groups to form
"Teairi Uniti". He began to film same of his
theatrical works on video in the early 1980s.
In 1984 he made a 16 mm short, "Ne/la citta
barocca ", about 11/h century Nap/es. He has
alsa written several plays, including
"Nessundove" (Nowhere) and "Perfidi
incanti" (Treacherous Charm). MORTE DI
UN MA TEMA TJCO NAPOLETANO is his first
cinema teature, and features the collaborative
tatenis ot many of the members of "Teatri
Unili", in front of and behind to camera. lt
won the Special Jury Prize at the 1992
Venice Film Festival.
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WO O R I D E U L- U I I LG R EJ I N YO U N -WO O N G
ÜUR TWISTED HERO

CHONG·WON PARK

eul'de 1 958'de doğdu. Hanyang
Üniversitesi'nde film ve tiyatro
eğitimi gördü ve Kore Sinema
Sanatları Akademisi'nden mezun oldu. Doo
yong Lee'nin yanında asistan olarak çıraklık
dönemini geçirdikten sonra, 1 989'da, ilk
konulu uzun metraj filmi "Kura Arirang 1
Işçilerin Serenadı"nı yönetti.

S

Yönetmen/Director: Chong-won Park Senaryotscreenplay: Chong-won Park & Hyun-Soo C hang, based on the
novel by Mun-yol Yi Görüntü Yön./Cinematography: Kwang-suk Chung Kurgu/Edlllng: Kyung-ja Lee
Müzik/Musle: Byung-joon Song Oyuncular/Cast: Jung-il Ko, Kyung-in Hong, Min-sik Choe, Ku Shin, Jin Sun Lee,
Hye Ok Kim Yapımcı/Producer: Do Dong-Hwan Yapım/Produclion Co. : Dae Dong Heung Uo Co., Ltd., Dae Dong
Bldg , 51-15, Chung-Mu Ro 2Ka, Chung-ku, Seoul, KOREA; Phone: 02 278 0696; Fax: 02 278 2265 Dünya Hakları/
Export Agent: Korean Matian Picture Promotion Corp., 34-5, 3ka, Namsan-dong, Chung-ku, Seoul, KOREA; Phone:
755 9291 ; Fax: 774 0531 ; Telex: 28385 ·

om in Seoul in 1958. He studied
film and drama at Hanyang
University and graduated from the
Korean Academy of Film Aris. Af/er an
apprenticeship as assistant director under
Ooo-yong Lee, he made his directarial
debut in 1989 with "Kuro Arirang 1 Serenade
of Laborers".

B

1 992 / 35 mm. / Renkli-Colar / 1 1 9'
ski ilkokul öğretmeni Mr. Choe'nun ölüm ilanı, Han Byung-tae'nin aklına, acısı tatlısıyla birçok anının
üşüşmesine yol açar. Şimdi kendisi de kırk yaşlarında bir ingilizce öğretmeni olan Byung-tae, 1 950'1i yılların
sonlarında, ailesiyle birlikte Seul'den bir taşra kasabasına taşınışını ve Mr. Choe'nun sınıfındaki yeni hayata
uyum sağlamakta çektiği güçlükleri hatırlar. Genç Byung-tae'nin sorunlarına yol açan Choe'nun kendisi değildir, çünkü
Byung-tae Seul'da iyi bir okula gitmiştir, derslerini iyi bilir. Dertlerinin temel kaynağı, sınıf başkanı Eom Suk-dae'dir.
Suk-dae, genç bir zorbadır ve Byung-tae'nin, Mr. Choe'nun sınıfındaki ortamı değiştirmeye yönelik tüm çabaları
başarısızlıkla sonuçlanır. Bu başarısızlık, öğretmeni n kayıtsızlığından olduğu kadar, başkanın despatiuğu ndan da
kaynaklanır. Byung-tae sonunda mücadeleden vazgeçer, Suk-dae de ona "krallığımın bakanı" adını !akar. Sınıftak i
koşullar ancak Mr. Choe'nin yerine yeni, genç ve daha demokrat ruh lu bir öğretmen olan Kim Chung geldiği zaman
değişir. Böylece Suk-dae de bozguna uğrar. Şimdi, Choe'nun cenazesi münasebetiyle, Byung-tae, çocukluk anılarının
kahramanı ve kötü adamıyla yeniden karşılaşmayı umar. ..

E

n obituary notice for his old primary school teacher, Mr. Choe, brings back bittersweet memories to Han
Byung-tae. Now a fortyish English teacher himse/f, Byung�tae remembers maving with his family from Seoul
to a rural town in the Iate '50s, and his difficulties adjusting to life in Mr. Choe's class. lt wasn't Choe himself
who caused young Byung-tae any problems, since Byung-tae had attended a good school in Seoul and knew his work
well. lt was the class monitor, Eom Suk-dae, who was the main source of trouble. Suk-dae was a young tyrant and all of
Byung-tae's efforts to change the environment of Mr. Choe's class failed... as much from the teacher's indefference as
from the monitor's despotism. Byung-tae has finaly given up the struggle and /hen Suk-dae has named him "the
minister of his kingdom". Only when Mr. Choe was rep/aced by Kim Chung, a new, younger teacher with a sense of
democracy, did the class conditions change - to the great discomfiture of Suk-dae. Now, on the occasion of Choe's
funeral, Byung-tae hopes to re-encounter the hero and the villain of his childhood memories...

A
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FRANSA- ROMANYA
F RANCE-ROMANIA

ÇINAR

LE C H E N E

THE ÜAK TREE

lUCIAN PINTILIE

ükreş'te 1 933 yılında doğdu.
Sinema ve Tiyatro Sanatları
Enstitüsü'nden mezun oldu. TV
yapımcısı (1 956-1959) ve tiyatro yönetmeni
(1 956-1972) olarak çalıştı. Çavuşesku
rejiminin tanınmış bir muhalifi olan sanatçı,
1 965'te yaptığı ve çeşitli festivallerde dokuz
uluslararası ödül kazanan "Sunday at Six 1
Pazar Günü Saat Altı'da"dan beri konulu
uzun metraj filmler yönetti Diğer filmleri ise,
1 991 'e kadar Romanya'da yasaklanmış olan
"The Reconstruction 1 Yenileme" (1 969),
"The Pavilion 6 / 6. Koğuş" (1 973) ve
"Scenes of Carnaval 1 Karnavaldan
Sahneler" (1 979). Oyunu "Revizor 1
Düzeltici" yetkililer tarafından yasaklandıktan
sonra, Romanya'da çalışması kesinlikle
engellendi Sürgünde, Fransa, Ingiltere ve
ABD'de oyunlar ve operalar sahneledi
Ülkelerinin değişimine katkıda bulunmak ve
yardımcı olmak için geri dönen Romen
sanatçı ve aydınların arasında yer alan
sanatçı Romen Kültür Bakanlığı'nın
Sinemalografik Yaratım Stüdyosu'nun
yöneticiliğine atandı.

B

Yönetmen/Director: Lucian Pintilie Senaıyo/Screenplay: Lucian Pintilie, from the novel "Balanta" of lan Baiesu
Görüntü Yön./Cinematography: Doru Mitran Kurgu/Editing: Victoria Nae Oyuncular/Cast: Maia Margenstern,
Razvan Vasilescu, Magda Catone, Victor Rebenguic, Dorel Visan Yapımcı/Producer: Eliane Stutterheim, Sylvain
Bursztejn & Lucian Pintilie Yapım/Production Co.: Parnasse Production (France) & Cinematographic Creation
Studio (Romania) Dünya Hakları/Export Age nt: Parnasse Production, 50, Boulevard du Montparnasse, 75015
Paris, FRANCE; Phone: 45 49 06 06; Fax: 45 48 1 9 56
1 992 / 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 05'
enç bir öğretmen olan Ne la, Securitate'ın sabık bir subayı ve Çavuşesku rejiminin sadık bir destekleyicisi olan
babası 1 988'de Bükreş'te ölürken, onun yanıbaşındadır. Adamın bedenini. vasiyetine uygun olarak tıp bilimine
bağışlama girişiminde bulunur ama ne Tıp-Hukuk Enstitüsü, ne de Üniversite kabul eder cesedi; çünkü buzlukları
çalışmamaktadır. Böylece, bir kara mizah mesel i, Nela'nın kaderi aracığıyla anlatılan, çağdaş Romanya üzerine bir öykij
başlar. Ülkesinin içinde bulunduğu siyasi ve toplumsal kargaşayla böylesine kaba bir şekilde tanıştığı halde yı lmayan Nela,
bir taşra kentinde öğretmenlik yapmak üzere Bükreş'ten ayrılır. Orada, yerel hastanedeki iyimser genç doktor Mitica'nın
şahsında kendine benzer bir ruhla karşılaşır. Sanki Tanrı'nın eli üzerlerindeymiş gibi doğal felaketleri, askeri eylemleri ve
siyasi terörizm olaylarını sıyrıksız atıatan çiflin doğuştan isyankar oluşu, karşıları na çıkan herkesi rahatsız eder. Aşkları,
Romanya'nın da yarınını oluşturabilecek gelenek, sonsuzluk ve umudun simgesi olan bir çınar ağacının altında gerçek
gücüne kavuşur. ..

G

Romanya'dan sürülen Lucian Pintillie, ÇINAR'ı çekmek için anavatanına döndü. Yönetmen bu filmde, herkesin sonsuz bir
felaketler zincirine bağlı olarak sürüklenip çaresizce yaşamaya, varlığını sürdürmeye çalıştığı bir evreni tanımlamaya
çalışıyor. "Bu film, birbirini izleyen felaketlerle cehennem i çevrelerde yapılan bir yolculuktur. .. Kıyamet şartlarının
normalmiş gibi kabul edilip uyum sağlanmaya çalışıldığı, kontrol altına alınamaz şeylerin giderek sıradan, günlük olaylar
halini aldığı bir durumda birey veya toplum için ne geçerli kalabilir ki? Ve, genelde, yüzsüzlük (sorumsuzluğumuzu
takınırsak, kara mizah, ki biz Romenler bundan fevkalade gurur duyarız) ne zaman aşılamaz bir kalkan olmaktan çıkar? Bu
benim filmimin, ve hatta bütün filmlerimin, temel sorusu", diyor yönetmen.
hen her ta/her, a tormer officer ot the Securitate and !oya! supporter ot the Ceaucescu regime, dies in Bucharest
in 1988, Nela, a young schoolteacher, is at his bedside. She attempts to donale his body to medical science as he had willed - bul neither the Medico-legal lnstitute nar the University will accept the corpse since /heir
refrigerators aren'/ working. Thus begins a darkly humorous parable, a story about contemporary Romania as to/d through
Nela's destiny Undaunted by her rude introduction to the palilical and social turmail ot her country, Nela leaves to teach in
a provincial city where she meets a kindred spirit in Mitica, an optimistic young doctor at the local hospital The coup/e's
natural rebelliousness disturbs everyone they encounter as they survive unscathed - as if enveloped in a state of grace 
various natural catastrophes, military actions and acts of political terrorism Their love takes on true strength under an oak
free, symbol of tradition, eterni/y and hope which could become the Romania of tomorrow. ..
Af/er his expulsion from Romania, Lucien Pintilie returned to his own country to shoot LE CHENE In it he deseribes a
universe where everyone tries desperately to live, to survive, carried away by a chain of endless catastrophes. "This film is
a journey through internal cire/es, through successive catastrophes... What will remain valid in a human being, in a
community, when they try to adapt to the Apocalypse, trea/ing it as normal, white the incontrallable becomes bana!, daily?
And, generally, when does brashness - the black humour, assuming our irresponsibility, of which we Romanians are so
proud - cease to be an invunerable shie/d? This is the primordial question of my film and, if you !ike, all my films", says
the director.

W
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om in Bucarest in 1933 He
graduated from the Institute of
Cinematographic and Theatrical
Ar/s. He has worked as TV producer (19561959) and stage director (1956- 1972). A
well-known opponent of the Ceaucescu
regime, he has been directing feature films
since "Sunday at Six" in 1965, winner of
nine international prizes in different festivals.
His other features are "The Reconstruction"
(1969), "The Pavilion 6" (1973) and "Scenes
ot Carnaval" (1979) which has been banned
in Romania until 1991. Atter his play
"Revizor" was forbidden by the authorities
he was definitely prevented from working in
Romania. In exile, he staged plays and
operas in France, Britain and United States.
He belongs to the group of Romanian artis/s
and intellectua/s who have returned to !heir
country to participa/e and assist in changing
it and is appointed as the Director of the
Cinematographic Creation Studio ot the
Romanian Ministry of Culture.
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SAAT KAÇ
C H E O RA E

WHAT TIME ls IT

ETTORE SCOLA

1•

Yönetmen/Director: Etiare Scola Senaryotscreenplay: Etiare Scola & Beatrice Ravaglioli Görüntü Yön./
Cinematography: Luciano Tavali Kurgu/Ediling: Raimondo Crociani Müzik/Musle: Armando Trovaioli
Oyuncular/Cast: Marcello Mastroianni, Massimo Troisi, Anne Parillaud, Renata Moretti, Lou Castel
Yapımcı/Producer: Mario & Vittorio Cecchi Gori Yapım/Produclion Co.: Cecchi Gori Group, Tiger
Cinematografica, Via Barnaba Oriani 91 , 00197 Rome, ITALY, Phone: 88 70 861 ; Fax: 88 70 378; Telex: 1 82460;
Studio EL, Gaumont (France) Dünya Hııkları/Export Agent: Penta Film, Largo Arnilcare Ponchielli 6, 00197 Rame,
ITALY, Phone 85 41 691 ; Fax: 88 45 735; Telex: 61 2302
1 989 / 35 mm. / Renkli-Colar / 1 02'
arcello, alkol ve sigaranın biraz yıprattı�ı ama mutlu, hayat dolu, hali vakti yerinde, hayata aşık ve kendi
kararlarından do�acak sorumlulu�u kabullenmiş, 60 yaşında bir avukattır. Sakin ve düşüneeli Michele ise
asla sorunu olmayan. endişeye kapı lmayan, gelece�i konusunda kaygılanmayan ve hemcinslerinin ço�una
empoze edilmiş tempo ile günübirlik rekabeti sürdürmek istemeyen 30 yaşında genç bir adam. Birbirlerine hiç mi hiç
benzemedikleri halde, Marcello ve Michele baba-o�uldur. Hayat boyu aynı çatı altında yaşadıkları halde, birbirlerini
do�ru dürüst tanıyamamışlardır. Ama işte nihayet. bugün tüm bir gün onlarındır. Marcello, o�lunun geleceqi için yaptı� ı
planlardan mutluluk duyar. Ona bir spor otomobil, Roma'da lüks bir çatı katı ve bir avukatın bürosunda iş teklif
etmektedir. Gelecekteki olayları kendi istediOi şekilde düzenleyeceOinden ve toplumun kurallarına uymayaca�ından emin
olan Michele ise. parayla pek ilgilenmez ve arma�an olarak dedesinin antika cep saatini tercih eder. Iki adam arasındaki
tezatlar, ilerleyen saatlerle birlikte ikisi için de gittikçe sıkıntı verici bir hale gelen gün boyunca devam edecektir ...

M

Etiare Scola'nın "Una Giornata Particalare 1 Özel Bir Gün" den bu yana en iyi filmi, Venedik'te hem Mastroianni'ye, hem
de Treisi'ye hak ettikleri bir 'En Iyi Aktör' ödülü getirdi. Esnek, iyi yazılmış bir senaryonun deste�iyle Scola, sadece
komik ve etkileyici olmakla kalmayıp, karakterlerin en derindeki duygularını ifade etmeleri için düzenlenmiş sahnelerle,
yavaş yavaş görüşlerini açıOa vursunlar diye iki tarafa da zaman tanıyor. "SAAT KAÇ zamanın özel bir boyutu üzerine bir
film: bu birbirlerini yeniden keşfeden ve birlikte olmanın bütün zorluklarından gerçek ve doOal bir şekilde geçen bir baba
ile o� lu arasında gelişen bir zaman boyutu". diyor Scola.
areel/o is a 60-year-o/d lawyer, rather worn down by aleohal and cigarettes. bul happy, lively, we/1-off, in love
with life and responsible for his own decisions. Ca/m and pensive, Michele is a young man of 30 who never
has any prob/ems, is never anxious. does not worry about the future and does not want to keep up with the
pace and day-to-day competition imposed on most of his tellaw men Although they don't resemble each other at all,
Mareel/o and Michele are father and son. They have /ived their entire life under the same root without, however, getiing
to know one anather Finally, taday they have the who/e day for themse/ves. Mareel/o is happy about his plans for his
son's future; he offers him a sports car, a deluxe attic in Rame anda job in a lawyer's office. Confident that he wi/1 be
ab/e to organise future events his own way and not canform to society's rules. Michele is not very interested in money
and prefers the gi/1 of his grandfather's antique pocket watch. The contrasts between the two men wi/1 continue during a
day which wi/1 become increasing/y embarrassing for both of them as it drags on...

M

talya'nın Trevico kentinde 1 931 yılında
doğdu. Roma Universitesi'nde hukuk
öOrenimi gördü ve bazı m izah
dergilerinde gazeteci olarak çalıştı. Sinema
mesleğine çok genç yaşta atıldı. Kısa
zamanda komedi filmleri senaryosu yazarı
olarak üne kavuştu. 1 964'de "Si Permette.
Parliamo di Donne 1 Kadınlardan Söz
Edelim" adlı ilk uzun metraj konulu filmini
gerçekleştirdi. O günden bu yana halyan
sinemasının en parlak yönetmenlerinden biri
olarak tanındı.
om in Trevico, 1/a/y in 1931. He
studied Law at the University of
Rame and worked as a journalisi
for several satirical magazines. He began his
cinema career very young. He quickly
became a reputed scriptwriter of comedies.
In 1964 he directed his first feature film. "Si
Permette, Parliamo di Donne" and since
then he has been recognized as one of the
most brilliant directors of /ta/ian cinema.

B

Ö NEML I FI LMLER I /
SELECTIVE FILMDGRAPHY

1 974 C'Eravamo Tanto Arnali 1
Birbirimizi Öyle Sevmişlik ki
1 976 Brutti, Sporchi e Cattivi 1
Çirkinler, Kirliler ve Kötüler
1 977 Una Giornata Particalare 1
Özel Bir Gün
1 979 La Terrazza I Teras
1 981 Passione d'Amore 1 Aşk Tutkusu
1 982 La Nu it de Varennes 1
Varennes Gecesi
1 983 Le Bal / Bala
1 985 Maccheroni 1 Makarna
1 987 La Famiglia 1 Aile
1 989 Splendor
1 989 Che O ra E 1 Saat Kaç
1 991 Captain Fracassa

This is Ettore Scola's best film since "Una Giornata Partico/are 1 A Special Day", which deservedly won the Best Actor
Prize at Venice for Mastroianni and Troisi. Backed by a supple, we/1-written script, Scola gives both parties time to
express their views in scenes which are not only funny and poignant bul are designed gradual/y to revea/ their
innermost feelings. "CHE ORA E is a film about a particu/ar dimension of time: the one which develops between a father
anda son who rediseover each other and go through all the difficulties of being together in a genuine and natural way",
says Scola.
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YOLCULUK
E L V I AJ E

THE JOURNEY

fERNANDO EZEQUIEL SOLANAS

iivos, Arjantin 1936 doğumlu.
Piyano ve bestecil ik eğitimi
gördükten sonra oyunculuk ve
yönetmenlik dersleri aldı. 1 962'de, 400'den
fazla reklam, kısa ve uzun metraj lı film yaptığı
kendi şirketini kurdu. 1 963'de kendi tiyatro
grubu ile Brezilya'yı dolaştı. 1 966'da, ilk uzun
metraj belgeseli "La horo de los hornos 1
Fırınların Saati"ni yönetmeye başladı ve filmi
tüm resmi sansüre karşın 1968'de bitirdi. Bu
belgeseli çok sayıda uluslararası ödül kazandı.
Müzik eleştirmen i ve görüntü yönetmeni
olarak da çalıştı; Latin Amerika ve Avrupa'da
sinema okullarında film çekimi dersleri verdi.
Arjantin'deki 1976 askeri darbesinden sonra,
ülkesinden ayrıldı ve yakın geçmişe kadar
ailesi ile birlikte Paris'te sürgünde yaşadı.
1991 yılında Cumhurbaşkanı Menem'i açıkca
rüşvet yemekle suçlamasının ardından kimliği
belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

O

Yönetmen/Director: Fernando Ezequiei Soianas Senaryo/Screenplay: Fernando Ezequiei Soianas Görünlü
Yön./ Cinematography: Feiix M anti Kurgu/Ediling: Aiberto Borella & Jacqueiine Meppiei Müzik/Music: Egberto
Gismonti, Astar Piazzolia, Fernando Soianas Oyuncular/Cast: Watter Quiroz, Soiedad Aifaro, Ricardo Bartis, Cristina
Becerra, Dominique Sanda, Marc Berman Yapımcı/Producer: Envar Ei Kadri Yapım/Produclion Co.: Cinesur SA,
Avenida Cordoba 827, 1 064 Buenos Aires, ARGENTINA; Phone: (54) 1 313 7692 Fax: (54) 1 312 51 74; Les Fiims du
Sud (Paris) Oünya Hakları/Export Agent: Les Fiims du Sud, 11 rue des Ursuiines, 75005 Paris, FRANCE; Phone:
(33) 1 4051 732 1 ; Fax: (33) 1 4354 8318
1 991 1 35 mm. 1 Renkii-Colar 1 1 50'

T

ierra del Fuego'da, Amerika kıtasının en güneyindeki kentte yaşayan Martin, en son Brezilya'da antrapolog olarak
çalıştığı söylenen babasını aramak için bisiklet! e yola çıkmaya karar verir. Annesi ile üvey babasını, ve olası tüm
gelecekleri sevebiiecek bir kişinin tereddüdünü geride bırakırken, babasını buimasının bütün zihin karışıkiarını
çözüme uiaştırmada yardımcı olacağına inanır. Tenha Patagonya ovalarından Peru'ya, And dağlarına varan ve Amazan'un
girift ırapik ormanlarını geçen Martin, Latin Amerika gerçeği (meiezier, kreoiier, karaderiiiier, toplumdan atılmış kişiler) ile
karşı karşıya gelecek ve başka mili k yolculukların izieri ile eserierini bulacaktır. ..
Soianas'ın bu çağdaş "Odise"si, daha önceki iki filmine eşlik ederken ünlü yönetmen de Latin Amerika deneyiminin
kendine has özeilikleriyle uğraşmayı sürdürüyor. "Tangos 1 Tangoiar" sürgün olgusunun, "Sur 1 Güney" de buna bağlı
olarak sürgünden eve dönüşün üzerinde durmuştu. YOLCULUK ise, yaşamında bir anlam bulma kavgası veren genç bir
Homer kahramanının müthiş der.ecede yaratıcı, milik ve sembolik mozaiği. Delikanlı yol boyunca, Soianas'ın bugünkü
Arjantin'i temsil ettiğine inandığı saçmaiık ve çeiişkiiere rastiar. "Latin Amerika baştan aşağı bir felaket bölgesi", diyor
Soianas. "Yerli halk gibi nüfusun büyük bir bölümü de gittikçe daha ağırlaşan bir yoksul luk içinde yaşıyor ve ekoioji akıl
almaz bir hızla mahvedi i iyor." Martin aracılığıyla izlenen teması ise, mecazi: "Babalar, onlara gereksinim duyduğunuz
zamaniarda ortada yoktur. Artık biz Latin Amerikalıların da büyümemizin, kendi pianiarımızı yapmamızın ve bisikietierimize
binerek yola düşmemizin vaktidir." Ilgi alanı ve amaçları açısından epik yapıda, inciten bir hiciv ve m izah la dolu
YOLCULUK, yüzyıllardır kötü yönetimler aitında çabaiayan bir kıtanın ruhuna yazılmış derin bir ağıt, bir aşk şiiri.
iving in the southernmost city of the American can/inen/ in Tierra del Fuego, Martin decides to set out on his
bicycle in search of his fa/her, /as/ heard of working as anthropologist in Brazil. Leaving behind his mather and
stepfather, and alsa the indecision of a person who loves all passib/e futures, he believes that finding his father
will he/p reso/ve all his confusions. Wending his way from desaiate Patagonian plains to Peru, the Andes highlands and
on/o intrica/e tropical jung/es of Amazan, Martin comes in/o cantaci with Latin American reality - the half-breeds, creo/es,
blacks, outcas/s - and finds traces and vestiges of other mythic journeys...

L

Solanas' modern-day "Odyssey" acts as a companian piece to his two previous films, continuing his preoccupation with
the particularities of the Latin American experience While "Tangos" dealt with the tae/ of exile and "Sur" with the
ailenda nt homecoming from his exile, EL VIAJE is a fabulously inventive, mythic and symbolic mosaic of a young
Hameric hero strugg/ing to find a meaning in his life. Along the way, he sees the absurdities and contradictions that,
Solanas believes, represent Argentina taday. "All of Latin America is a disaster area", says Solanas. "The native people as
well as the great majority of the population live in a worsening poverty, and the ecology is being destroyed at an
inconceivable ra/e". His theme, viewed through Martin, is metaphorical: "Fathers are never !here when you need /hem",
says the director. "1/'s time for us, Latin Americans, to grow up too, to make our own plans, gel on our bicycles and go for
it". Epic in scope and inten/, scathing/y satiric and humorous, EL VIAJE is a protaund lameni and lo ve poem to the spiri!
of a continent which has struggled for centuries under misrule.
1 42

B

am in 0/ivos, Argentina in 1936.
After studying the piano and musical
compasilion, he took aciing and
directing courses. In 1962, he set up his own
film company, for which he produced over
400 commercials, plus shorts and features. In
1963, he toured Brazil with his own theatre
group. In 1966, he began to direct his first
full-/ength documentary "La Hora de los
Hornos", completing it in 1968 despite
official censorship. lt won numerous
international prizes. He alsa worked as a
music eritic and cinematographer and thought
filmmaking at film schools throughout Latin
America and Europe. Af/er the 1976 military
coup in Argentina he /efi the country and un/il
recently, lived in exile with his family in Paris.
In 1991 he was shot and wounded by
unknown assai/an/s af/er he publicly accused
President Menem of corruption.

FI LMLER I 1 FILMOGRAPHY
1 962 Seguir Andanda (short/kısa film)
1 963 Refiexion Ciudadana (short/kısa film)
1 968 La Hora de los Hornos 1 Fırınların Saati
(documentary/belgesei)
1 971 Los Hijos de Fierro 1 Fierro'nun Oğulları
1980 Le Aegard des Autres 1 Diğerlerinin
Bakış Açısı (documentary/belgesel)
1985 Tangos - El Exilio de Gardel 1
Tangolar - Gardel'in Sürgünü
1988 Sur 1 Güney
1991 El Viaje 1 Yolculuk
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TATLI EMMA, SEVGiLi BÖBE
E D ES E M MA, D RAGA B Ö B E

SWEET EMMA, DEAR BöBE

ISTVAN SzAaö

udapeşte'de 1 938 yılında doğdu.
Daha okulunun bitirme sınaviarına
g irmeden, radyo muhabiri olarak
isim yapmıştı. 1 956'dan 1 961'e kadar Tiyatro
ve Film Sanatları Akademisi'nde okudu ve
sinema yönetmeni olarak mezun oldu. Birkaç
kısa tilmin ardından, ilk konulu uzun metraj
filmini 1 964'te gerçekleştirdi. Berlin ve
Cannes festivalierindeki çeşitli ödüller de
dahil, birçok ödül kazandı. 1 980'de
"Mephisto" ile Oscar aldı. Şimdi
Budapeşte'de, Berlin'deki Alman Film ve TV
Akademisi'nde ve Londra'daki Ulusal Film ve
TV Okulu'nda sinema dersleri veriyor.

B

Yönetmen/Director: lsMn Szab6 Senaryo/Screenplay: ıstvan Szab6, original story by ıstvan Szab6 & Andrea
Veszits Görüntü Yön./Cinematography: Lajos Koltai Kurgu/Editing: Eszter Kovacs Müzik/Musle: libor Bornai,
Mihaly Moricz, Ferenc Nagy, Beatrice & Robert Schumann Oyuncular/Cast: Johanna ter Steege, Eni ko Börcsök, Peter
Andorai, Eva Kerekes, Erzsi Pastor, Hedi Temessy Yapımcı/Producer: Lajos Ovari & Dr. Gabriella Grosz
Yapım/Productlon Co.: Objektiv Filmstudio, Rona utca 1 74, H-Budapest, HUNGARY; Phone : 361 251 93 69; Fax : 361
251 72 69, Manfred Durniok Produktion Dünya Hakları/Export l'gent: Cinemagyar Export Ltd , Bathori utca 10, H1054 Budapest, HUNGARY; Phone : 361 153 13 1 7; Fax : 361 1 53 18 50; Tlx : 225768
1 992 / 35 mm. / Renkli-Colar / 90'
mma ve Böbe, bir ilkokulda Rusça öğretmenliği yapan, Budapeşte'de işlerini yoluna koymuş iki köylü kızdır.
Ancak, "Kadife Devrim"in ardından, sundukları hizmet bir gecede istenmez hale gelir. Yaşanan toplumsal ve
siyasi değişiklikler sonucu, Rusça artık okullarda zorunlu bir ders olmaktan çıkmıştır. Öğretmenlik işlerini elden
kaçırmamak için, Emma ve Böbe, geceleri Ingilizce dersine gidip, ertesi sabah da öğrendiklerini öğrencilerine öğretmeye
başlarlar. Kendi başlarına bir daire tutacak paraları olmadığı gibi, mobilyalı bir oda kiralayacak kadar da kazanamadıkları
için, iki kız, son birkaç yıldır öğretmenler yurdundaki bir adayı paylaşmaktadır. Mali durumlarını biraz olsun düzeltmek
amacıyla, Emma zenginlerin evine temizliğe gider, Böbe da otel barlarından yabancıları kaldırır. Em ma, okullarının
müdürüne aşıktır. Ilişkileri bir yıldır sürmektedir ama, adam evli ve çoluk çocuk sahibi olduğundan boşanma ihtimali de
pek azdır. Yeniden "tepetaklak yuvarlanıp" eskisi gibi köylü kızı olmak istemedikleri için, Emma ve Böbe, ayakta kalma
uğruna zorlu bir mücadeleye girişirler ...

E

"Venüs'le Buluşma" nın uluslararası gözboymacılığından sonra Isıvan Szabo, yeni konusu için yeniden Budapeşte'ye
dönmüş. Komünizm sonrası Macaristan'ında yaşamın gerçekleri bu sevecen, akıldan kolay çıkmaz filmde canlı bir
şekilde hayata geçiriliyor. Öfke dolu, bağrını rüzgara açmış, ve ayrıntıya gösterdiği özenle ikna edici TATLI EMMA,
SEVGILI BÖBE, iki kadının toplumsal statü, özsaygı ve nakit para uğruna verdiği mücadeleyi anlatıyor. Ama filmde
sergilenen deneyim, aynı zamanda evrensel ve ortak bir sorunun da bir parçası: D işinizle tımağınızla kazıyarak
geldiğiniz, görece prestijli ve nüfuzlu bir konum aniden ve zalimce elinizden alınırsa, ne yapmalı?
mma and B6be are two country gir/s who have made good in Budapest by becoming teachers of the Russian
language in a primary school. Af/er the "Ve/vet Revolution ", however, /heir services become unpopular
overnight. With the social and the poli/ical changes, Russian is no fonger a compulsory subject in schools. In
order to keep /heir jobs as teachers, Emma and B6be start to attend evening ctasses in English and to teach /heir pupi/s
what they've learned the next morning. Since they cannot afford /heir own apartment and they do not even earn enough
to ren/ a furnished room, the two gir/s have been sharing a room in the teachers ' hastel for the past fewyears. In order
to improve /heir financial situalian a litt/e, Emma cleans wealthy people 's houses and B6be resor/s to picking up
foreigners at hotel bars. Emma is in lo ve with the headmaster of /heir school. They have been having an attair for a year
even though he is married with children and is unlikely to gel a divorce. Since they don'/ want to "slide back down" and
become country gir/s they once were, Emma amnd B6be starts a hard strugg/e for survival...

E

B

om in Budapest in 1938. He was a
well-known radio reporter even
before he took his fina/ school
examinations. From 1956-61 he studied at
the Academy for Dramalic and Film Ar/s and
obtained degree as film director. After
several short films, he made his first feature
film in 1964. He is the winner of several film
awards, including different prizes in Berlin
and Cannes festiva/s. In 1982 he received
an Oscar for "Mephisto ". He curren/ly
teaches film in Budapest, at the German
Film and TV Academy in Berlin and the
London National Film and TV School.

FI LMLER I / FILMOGRAPHY
1 964 Almadozasak kara 1
Hayal Görme Çağı
1 966 Apa 1 Baba
1 970 Szerelmesfilm 1 Aşk Filmi
1 973 Tüzolt6 utca 25 /
lttaiyeciler Sokağı 25 Numara
1 976 Budapesti mesek 1 Budapeşte Öyküleri
1 979 Bizalom 1 Güven
1 981 Mephisto 1 Mefisto
1 984 Redi ezredes 1 Albay Redi
1 988 Hanussen
1 991 Meeting Ven us 1 Venüs'le Buluşma
1 992 Edes Em ma, Draga Böbe 1
Tatlı Emma, Sevgili Böbe

Af/er the international shenanigans of "Meeting Venus", Isivan SzabtJ has turned back to Budapest for his theme. The
realities of life in post-communist Hungary are vividly brought to life in this compassionate, memorable film. Angry,
bleak and convincing in its attention to detail, EDES EMMA. DRA GA BÖBE records two women 's strugg/e for social
status, se/f-respect and hard currency. Bul the experiences disp/ayed in it are alsa part of an universal and comman
problem: ho w to cope when your hard-eamed pasilion of relative pres/ige and influence is taken from you suddenIy and
cruelly.
1 43
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QUi JU.NUN ÖYKÜSÜ

Q U I J U DA G UAN S I
STORY OF O u1 J u

ZHANG YIMOU

Ç

Yönetmen/Director: Zhang Yimou Senaryo/Screenplay: L iu Heng, based o n the novel "The Wan Family's
Lawsuit" by Cheng Yuan Bin Görüntü Yön./Cinematography: Ch i Xiaoning & Yu Xiaoqun Kurgu/Editlng: Du
Yuan Müzik/Musle: Zhao Jiping Oyuncular/Cast: Gong Li, Le i Laosheng, Ge Zhijun, Li u Peiqi, Yang Liuchun, Zhu
Wanqing Yapımcı/Producer: Stephen Lam Yapım/Production Co.: Sii-Metropole Organisation Ltd , 15F
Sunbeam Commercial Building, 469-471 , Nalhan Road, Kowloon, HONG KONG; Fax: 852 7800 719, Beijing Film
Academy - The Youth Film Studio Dünya Hakları/Export Agent: Sii-Metropole Organisation Ltd , 15F Sunbeam
Commercial Building, 469-471 , Nalhan Road, Kowloon, HONG KONG; Fax: 852 7800 7 1 9
1 992 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 00'

K

ış, Kuzey Çin'in ıssız bir köyünü kuşatır. Qui Ju, içten içe, bu kadar şanslı oluşuna sevinmektedir: ilk çocuğuna
hamiledir ve her şey de yolunda gidiyor gibidir. Ne var ki, çok geçmeden kocası Qinglai köyün reisi Wang
Shantang'la ettiği bir kavgada yaralanır. Qui Ju, Wang'dan özür dilernesini ister, ama Wang çok gururludur,
reddeder. Qui Ju bunun üzerine sorunu bir çözüme kavuşturması için polis Li Shunlin'i çağırır. Ara bulma girişimlerinde
bulunulur. Wang, Qinglai'nin doktor parasını ödemeyi kabul edince, meseleye kapanmış gözüyle bakılır. Oysa Qui Ju,
Wang'a parasını iade eder ve onu mahkemeye verir. Duruşma sonunda mahkeme, önceki anlaşmayı doğrulamakla yetinir
ama hukuki prosedüre aşina olmayan Qui Ju gözüpek bir tavırla davayı bir yüksek mahkemeye götürür ...
"Kızıl Darı Tarlaları" ve "Kırmızı Fener"den sonra Zhang Yimou'nun beyazperde dışındaki hayat arkadaşı güzel Gong Li ile
yaptığı yeni film, Çinli yönetmenin büyük bir yetenek olduğunu hiçbir şüpheye. yer �ırakmayacak şekilde doğruluyor
Venedik'te Altın Aslan'ı ve En Iyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan OUI JU'NUN OYKUSU Yimou için şaşırtıcı bir yön
değişimini gözler önüne seriyor. "Filmdeki oyuncuların yüzde daksanı meslekten değildi, yörede çalışan çiftçilerdi. Çekimin
yarıdan fazlası da rol yapılmadan, çektiğimiz kişiler bizim varlığımızın farkında değilken çekildi. Gerçeklik için çaba
harcadım, çünkü bunun, Çin'in kırsal kesiminde yaşayan ve benim için Çin'in yüreği ve ruhu olan insanların gerçek ruhunu
ve sadeliğini iletmenin en iyi yolu olduğunu hissettim. OUI JU'NUN ÖYKÜSÜ, benim modern bir mekanı olan ilk filmim ...
Filmi, öykülerini anlattığım insanlara karşı duyduğum büyük kişisel sevgiyle yaptım, ve bu sevgi izleyiciye yansırsa eğer
kendimi, gerçekleştirme niyetiyle yola çıktıklarımın bir kısmını kotarmış sayacağım" diyor Yimou.
inter envefapes a remote viiiage in Northern China. In her heart Oui Ju is pleased with her good forlune. she is
awaiting her tirst child, and everything seems to be going well. Shortly atterwards, however, her husband
Oinglai is wounded during a brawl with the viiiage head, Wang Shantang. Oui Ju demands that Wang
apo/ogise, bul Wang is too proud and retuses. Oui Ju !hen cal/s the poticeman Li Shunlin to reso/ve the problem, anda
mediation is attempted. Li Shunlin considers the attair ciased when Wang cansents to paying Oinglai's doctor's bill. Oui
Ju, however, gives Wang his money back and sues him. During the hearing, the court simply contirms the previous
agreement, bul Oui Ju, who is not tamiliar with !ega! procedures, boldly resolves to lake the case to a higher court...

W

After 'Red Sorghum" and "Raise the Red Lantern", Zhang Yimou's new film with his ati-screen partner, the beautitul Gong
Li, contirms beyanda daubt the Chinese directors status as a major ta/eni. Winner ot the Golden Lion and Best Actress
Award at Venice, OUt JU DA GUANSI reveals a surprising change ot directian for him. 'Ninety per cent ot the actors in this
film were non-protessionals - actual larmers from the region - and more than half the shooting was done candidly, with the
subjects unaware ot our presence. 1 strived for realism because 1 teli this was the best way to convey the true spiri! and
simplicity ot the people ot China's countryside, who for me are the heart and saul ot China itself. OUt JU DA GUANSI is my
tirst film with a modern-day setting... The film was made with great personal attection for the people whose story 1 am
tel/ing, and if that attection comes through to the audience, 1 wi/1 teel that 1 have achieved sôme ot what 1 set out to do",
says Yimou.
1 44

in'de Xi-An'da 1 950'de doğdu.
"Kültür Devrimi" başladığında 16
yaşındaydı ve genç bir aydın
olduğundan, önce çiftçi ve çoban olarak
görevlendirildi, daha sonra da vasıfsız işçi
olarak bir fabrikaya yaiiandı. Fotoğraflarıyla
ödüller kazanmış olduğu için, 1 978'de
yeniden açılan Peki n Film Enstitüsü'ne
başvurdu. 1 978-82 yılları arasında burada
eğitim gördükten sonra, başrolünü de
oynadığı "The Old Well 1 Eski Kuyu', 'The
One and The Eight 1 Bir ve Sekiz", "Yel law
Earth 1 Sarı Toprak' ve "The Big Parade 1
Büyük Şamata" gibi ünlü filmlerde görüntü
yönetmeni olarak görev alarak sinema
kariyerine başladı. lik yönetmenlik
çalışmasını 1 988'de gerçekleştirdi. Kamera
çalışmaları ve yönetmenlik ürünleri ile ulusal
ve u luslararası birçok ödül aldı.

B

om in 1950 in Xi-An, China. He
was 16 years old when the Cu/tura!
Revolution began and, as a young
intellectual, he was seni to work as a tarmer,
a sheppard, and fina/Iy as an unskilled
worker in a textile tactory. In 1918, having
won prizes for his stil/ photography, he
applied and enrolled in the newly re-opened
Beijing Film Institute. After studying !here
between 1918-82, he began his career as a
cinematographer, working on such
celebrated films as "The One and The Eight",
"Ye/law Earth", "The Big Parade' and "The
Old Well', in which he alsa played the
leading role. He made his directoral debut in
1988. He received many national and
international prizes for his work as a
cameraman and director.

F I LMLER I 1 FILMOGRAPHY
1 988 Hong Gaoliang 1 Kızıl Darı Tarlaları
1 989 Ju Dau 1
Ju Dau - Gizli Aşk, Saklı Yüzler
1 991 Dahong Denglong Gaogao Gua 1
Kırmızı Fener
1 992 Qui Ju Da Guansi 1
Qui Ju'nun Öyküsü

YASAK MEYVE
FORBlODEN
F R U 1 T
BRUT'ün değerli katkılarıyla gerçekleştirilmişti r.
We should /ike to thank BRUT for their contribution.
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YASAK M EYVE
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B EZ N ESS
NouRı Bouzıo

unus'un Sfax kentinde 1 945'te,
doğdu. Orada tamamladığı lise
yıllarından sonra, 1 968-1972 arası,
INSAS'ta sinema eğitimi görmek üzere
Fransa'ya gitti. lik kısa filmi "Düel 1
Düello"yu okul yıllarında gerçekleştirdi.
1973'ten 1 979'a kadar. "Perspectives
Tunisiennes 1 Tunus lu Bakışaçı ları" grubuna
bağl ı sol eğilimli politik görüşleri yüzünden
hapiste yattı Daha sonra dokuz filmde
yönetmen yardımcılığı yaptı 1 986'da
gerçekleştirdiği ilk konulu filmi "L'Homme
de Gendres 1 Külleri n Adamı" ile uluslararası
film şenliklerinde sayısız ödül aldı

T

Yönetmen/Director: Nouri Bouzid Senaryo/Screenplay: Nouri Bouzid Görünlü Yön./Cinemalography: Alain
Levent Kurgu/Edlllng: Kahena Attia Müzik/Musle: Anauar Braham Oyuncular/Casl: Abdel Kechiche, Jacques
Penot. Ghalia Lacroix, Manfred Andrae, Mustapha Adauan i Yapımcı/Producer: Ahmed Baha Eddine Attia & Jean
François Lepetit Yapım/Produclion Co.: Cinetelefilms, Flach Film, Canal Plus Dünya Hakları/Exporl Agenl:
Mercure Distribution, 47 rue de la Colonie, 75013 Paris, FRANCE; Phone: 33 1 45 89 80 00; Fax: 33 1 45 65 07 47;
Telex: 205637
1 992 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 00'
otoğrafçı Fred, "beznes", yani tatilde iyi vakit geçirmeye çalışan her yaş ve cinsiyetten zengin turistlere kendilerini
satan genç jigololar üzerine bir foto-röportaj hazırlamak için Tunus'a gelmiştir. Resmin yasak olduğu bir dünyada
kendini ait olmadığı bir yerde hisseden Fred'i, bedeni sayesinde yaşayan ve tatil kenti Sousse'dan ayrılıp Avrupa'ya
gitmeyi düşleyen genç ve yakışıklı Roufa korur. Roufa'nın ahlaki düsturları ve davranışları pek birbirini tutmaz. "Müşteri"leri
ile birlikteyken her şeye izin verir ama ailesi, özellikle de genç nişanlısı Khomsa söz konusu olunca, çok tutucu ve
baskıcıdır. Eğitim görmüş bir Tunuslu genç kadın olan Khomsa, Roufa'yı plajda özgür ve rahat, ama evde otoriter yapan bu
çifte standartli maçoluğa ebediyyen boyun eğmeyecektir...

F

Tunuslu senarisVyönetmen Nouri Bouzid, üçüncü konulu uzun metraj filmi JIGOLO'da da Mağrib'deki insan ilişkilerini
incelemeye devam ediyor. Turistlerin gerekli bir ekonomik zorunluluk, ama aynı zamanda da yerel gelenekler açısından bir
tehdit oluşturduğu birçok az gelişmiş ülkede hep görülen bir sorunu irdeliyor. Film, turizmin sapıkça etkilerine karşı
koymaya çalişan, her gün gelenek ve çağdaşlık, Doğu ve Batı arasındaki çelişmelerle yüzyüze gelen genç insanların
portresini çiziyor. Bouzid, filme başlamadan önce "beznes" dünyası üzerine kapsamlı bir araştırma yapmış ve bir dizi
söyleşi gerçekleştirmiş. Yönetmen bize ülkesinin daha önce hiç işlenmemiş bu modern ve acı gerçeğini göstermeyi
başarıyor. "Ayrı ufuklardan gelen karakterler, aşkı iki kültür arasındaki bir yüzleşme olarak sonuna kadar yaşarlar.
Düşlerinin ardından gitmek cesaretini de gösterebilirler. Ama düşleri ne. onları parçalamadan ulaşabilirler mi acaba?" diye
soruyor Bouzid. Yönetmen lirik kamerasıyla yalnızca derinlikli ve dokunaklı karakterleri değil, şüphenin pençesindeki
modern bir Tunus'u da keşfe çıkmış.
red, a photographer, is in Tunisia to report on the "bezness", young gigolos who seli themselves to wealthy
tourists of every age and sex looking for a good time white on vacation. Out of place in a world where images are
forbidden, Fred is protected by Roufa, a dark, handsome young man who lives off his body and dreams ot /eaving
Sousse for Europe. Roufa's morals and behavior are paradoxica/; he is extremely permissive with his "customers" but very
conservative and repressive with his family, especially with his young fiancee, Khomsa. An educated Tunisian woman, she
wi/1 not go along indefinitely with Roufa's reversible machismo which makes him free and easy on the beach but
authoritarian at home...

F

Nouri Bouzid's third feature BEZNESS is a continuation ot the Tunisian writer/director's examination othuman relations in
the Mahgreb. He explores a problem endemic to many underdeveloped countries. where tourists are a necessary economic
reality but at the same time their presence is a threat to local traditions. The film paints a portraif ofyoung people
struggling with the perverse influences ot tourism, faced daily with conflicts between Iradition and modernity, between East
and West. Before undertaking the movie, Bouzid has researched the "bezness" world and conducted a who/e series ot
interviews. The director has succeeded in showing us this poignant. modern-day reality of his country, which has never
been treated before. "Characters from different horizons live out lo ve as a 'confrontation between two cultures. They may
dare to follow their dreams. But can they reach those dreams without shattering them?" asks Bouzid whose lyrical camera
sets out to discover not just deep, touching characters but alsa a modern Tunisia gripped by doubt.
1 46

om in 1945 in Sfax, Tunisia. After
high school years at Stax, he went
to France to study cinema at
INSAS, between 1968- 1972. He realized his
first short film "Duer white studying at
INSAS. From 1973 to 1979, he was
imprisoned for his lettist political opinions
associated with the group "Perspectives
Tunisiennes ". Later he worked as assistant
directorin nine films. His first teature,
"L 'Homme de Cendres", made in 1986, won
numerous awards at several international
film testiva/s.

B

FI LMLER I / FILMOGRAPHY
1 986 L'Homme de Gendres 1 Küllerin Adamı
1 989 Les Sabots d'Or 1 Altın Nal
1 991 C'est Sheherazade Qu'On Assassine
(Sketch from "La Guerre du Go ll et
Apres") 1 Öldürülen Şehrazat ("Körfez
Krizi ve Sonrası" ndan bölüm)
1 992 Bezness 1 Jigolo
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LES AMANTS D U PONT- N E U F

LOVERS ON THE BRIDGE

LEOS CARAX

1

Yönetmen/Director: L�os Carax Senaryo/Screenplay: L�os Carax Görüntü Yön./Cinematography: Jean-Yves
EscoHier Kurgu/Edillng: Nelly Ouettier Oyuncular/Cast: Juliette Binoche, Den is Lavant, Klaus Michael Grüber
Yapımcı/Producer: Christian Fechner Yapım/Producllon Co.: Films Christian Fechner, 25 ave Marceau, 75016
Paris, FRANCE; Phone: 47 23 55 95, Films A2 Dünya Hakları/Export Agent: Roissy Film, 10 Avenue George V.,
75008 Paris, FRANCE; Phone 47 23 61 07; Fax 47 23 79 88; Telex: 280654
1 991 1 35 mm. / Renkli-Color 1 1 25'
••

ykünün büyük bölümü, Paris'in en meşhur ve eski köprüsü olan, Fransa başkentinin yüreğine nezaret eden PontNeuf'ün üstünde, etrafında ve altında geçer. 28 yaşındaki Alex bu köprünün altını kendine "mekan edinmiş",
yersiz yurtsuz bir serseridir. Ateş yiyen bir sokak akrobatı olarak güç bela geçinir bu genç adam. Çoğu zaman da
hayatını zekasıyla kazanır. Yüksek sınıftan bir aileye mensup olan Michele ise, dejeneratif bir göz hastalığından muzdarip,
26 yaşında bir sanatçıdır. Bir gün Alex'e çok sarhoşken, bir taksi çarpar. Michele onu kendinden geçmiş halde sokakta
bulur. Alex acil serviste tedavi görüp köprüye dönünce, her zamanki yerinde Michele'in yattığını görür. Aralarında bir
kıvılcım çakar; yüzlerce senelik, masalımsı taşlar arasında, neredeyse imkansız bir aşkın aleviyle yanarak, aci-latlı avare bir
yaşam sürdürmeye başlarlar ...

O

L�os Carax bu en yeni filmiyle, toplumdan soyutlanmış iki genç kentli arasındaki içten, tutkulu ve duygusal y9nden _harap
edici aşk ilişkisini Paris'in zarif ve zengin görüntüleri ile kaynaştırma konusundaki yeteneğini göstermekte. KOPRU USTU
AŞlKLARI ile, Carax'ın Fransa'nın en önemli ve her zaman heyecan verici yönetmenlerinden biri olarak sürekli artan
şöhretine katkıda bulunmuş ilk iki konulu filmi arasında net bir bağlantı var. Ikisi de farklı nedenlerle yaşamda sürüklenen
genç bir erkekle genç bir kadın arasındaki "çılgın aşk" teması, belki de Carax'ın bu konuya en güçlü yaklaşımı. Carax ayrıca
burada 1 990'1arın genç kuşağının düşünüş şeklini de ele almış: yalnızlık, güvensizlik, konuşmaktan aciz olma, kalp
parçalayan hastalıklar; ama aynı zamanda umut, bağlılık, fantazi ve arzuların gerçekleştirilmesi. Çarpıcı görsel
kompozisyon ları, birçok dokunaklı sahnesi ve Carn�'yi anımsatan şiirsel bir realizmle, deriden derine insanlık dolu, güçlü
ve gerçekten esin ürünü bir film.
he story is largely set on, araund and under the most famous and oldesi bridge in Paris, the Pont-Neut. which
presides over the heart ot the French capital. Alex, age 28, is a tramp who "lives" under this bridge. He makes
ends meet as street acrobat and fire-eater and most of the time he lives by his wits. Michele, who comes from an
upper-class family, is a 26-year-o/d artisi suffering from a degenerative eye disease. One day, when Alex is very drunk, he
is knocked down by a taxi. Michele finds him unconscious in the street. After Alex has been treated in the casualty
department and returns to the bridge, he finds Michele sleeping in his regular place. A spark is struck between !hem and
they begin a bittersweet vagabond existence consumed by the tire ot an almost impossible love among the centuries old
and tab/ed stones...

T

961'de doğdu. Yarı Fransız, yarı
Amerikalı. Çocukluğundan beri bir
sinema düşkünüydü. 16 yaşında
okuldan ayrıldı ve bir yıl sonra ilk kısa filmi
"La Fiile RMe 1 Oüşlenen Kız" ı yaptı.
1979'da kısa süreyle sinema eleştirileri ile
ilgilendi. 1 980 yılında, ona 1 981 'deki Hyeres
Festivali'nde birincilik ödülü kazandıran
ikinci kısa filmi "Strangulation Blues'u çekti.
1 983'te ise, ateşli bir genç yeteneğin gelişini
ilan edip, olağandışı bir başarı kazanan ilk
konulu uzun metraj filmi "Boy Meets Girl /
Oğlan Kıza Rastlar"ı yaptı. Berlin Film
Festivali'nde Fransa'yı temsil eden ikinci
konulu filmi "Mauvais Sang 1 Kötü Kan"
(1 986), bir kez daha sinema dünyasının
ilgisini onun üzerinde topladı ve ilk filminin
başarısının bir aldatmaca olmadığını
kanıtladı. KÖPRÜ ÜSTÜ AŞIKLARI, onun
uzun süredir beklenen üçüncü konulu filmi.

B

arn in 1961. He is half-French, half
American. He has been a cinephile
from childhood. He left school at 16
and one year !afer made his first short film
"La Fiile Rdvee". In 1979 he engaged in film
criticism for a brief period. In 1980 he
realized his second short, "Strangulation
Blues" which won him the firstprize at the
Hyeres Festival in 1981. In 1983 he made
his first feature film, "Boy Meets Gir/",
which scored an extraordinary success and
announced the arrival of an ardeni young
ta/eni. His second feature, "Mauvais Sang"
(1986}, which represented France in Berlin
Film Festival, riveted the aliention of the film
world once more and proved that the
success of his debut was not a fallacy. LES
AMANTS DU PONT-NEUF is his long
awaited third feature film.

With his newesi film, Leos Carax demansira/es his ability to merge an intimate, passionate, emotionally devas/ating /ove
attair between two young city outcas/s with exquisite and sumptuous images of Paris. LES AMANTS OU PONT-NEUF has a
clear connection to the first two features which caniribu/ed to Carax's ever-rising reputation as one ot France's most
important and constantly exciting directors, bul perhaps the theme ot an "amour tou" between a young man and woman,
both drifting for differeni reasons, is Carax's most powertut approach to the subject. Carax alsa expresses here the state of
mind ot theyoung generatian of the 90's: loneliness. insecurity, speechlessness. heart-breaking diseases, bul alsa hope,
devalion, realisation of tantasies and desires. Full ot protaund humanity and strength, this is a truly inspired film with its
striking visual compositions, several maving scenes, anda poetic realism reminiscent of Carne.
1 47
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ŞAŞILASI LUTUF
H ES S E D M U FLA

AMAZl NG G RACE

AMOS GUTMAN

acaristan'da 1 954'te doğdu. 1 962
yılında lsrail'e göç etti ve lsrail
Sahne ve Sinema Enstitüsü Beth
lvi'de görüntü dalında egitim gördü. Sonra
burslu olarak New York Universitesi'nde
sinemacılık okudu. Eğitimini bitirdikten
sonra kısa metraj filmlerle reklam filmleri
çekti; her iki alanda da ödüller aldı. lik
konulu uzun metraj filmi "Drifting 1 Daldan
Dala" (1 983) büyük başarı kazandı ve Yılın
En Iyi Sinema Filmi olarak Ticaret
Bakanlığı'ndan 20 bin dolar ödül aldığı gibi,
Yılın· Yönetmeni ve Yılın Filmi dallarında
lsrail Oskar'ı sayılan Kinor David'e de layık
görüldü. Daha sonraki filmleri de hep ödül
topladı.

M

Yönetmen/Director: Amos Gutman Senaryo/Screenplay: Amos Gutman Görüntü Yön./Cinematography:
Amnon Zalayit Kurgu/Editing: Eynat Glazer-Zarhin Müzik/Musle: Arkady Duchin Oyuncular/Cast: Sharon
Alexander, Rivka Michaely, Gal Hoyberger, H ina Rozoveska, Dvora Bartonov, Ada Valery-Tal Yapımcı/Producer:
Dagan Price Yapım/Production Co.: Amazing Grace Films Ltd. Dünya Hakları/Export Agent: Amazing Grace
Films Ltd., 1 0, Nachmani Street, 65794 Tel Av iv, ISRAEL; Phone: 972-3 528 86 53; Fax: 972-3 525 1 1 66
1 992 / 35 mm. / Renkli-Colar 1 98'

nsekiz yaşındaki Jonathan, 1 960'1ı yılların bir "mülteci"si olan annesiyle birlikte oturduğu komünden, arkadaşı
Micky ile Tel Aviv'de oturmak için ayrılır. Ama hala mutlu değildir. Sorunlu gençler yurdundaki işinden ancak
kirasını ödeyecek kadar para kazanmaktadır. Yakışıklı, küstah ve yatak düşkünü bir genç olan Micky'yi evde
yakalamaksa güçtür. Jonathan da uyuşturucu müptelası kız rock şarkıcısı Buffy ile şüpheli bir ilişki sürdürür. Hayatının
kasvetli rutini, parkta Thomas'la karşılaşınca bozulur. Yıllarca New York'ta kaldıktan sonra ısrail'e dönen, 30 yaşındaki
Thomas'ın evde, kavgacı annesi ve anneannesiyle başı derttedir. Thomas ve Jonathan arasında kaygılı bir dostluk kurulur;
coşkulu Jonathan mutluluk umutlarını yeni arkadaşına bağlamıştır. Oysa mesafel i ve ketum Thomas bu ilişkinin geçici
olduğunun bilincindedir. Aşkın gücü, Thomas'ın ezici ölüm korkusunun yanında hafif kalmaktadır ...

O

Yönetmen Amos Gutman'ın daha önceki filmleri onun kendine özgü üslubu ile tadını zaten kabul ettirmişti: hem iğneleyici
hem de melankolik bir zeka, cinsel zorlamalara ve belirsizliklere karşı bir düşkünlük. Son filmi ŞAŞILASI LÜTUF, 1 992
Kudüs Film Festivali'nde "Yılın En Iyi lsrail Filmi" ödülünü bileğinin hakkıyla alan, son zamanların en başarılı israii
yapımiarından biri. Gutman filmini, i srail halkının çoğunluğu tarafından varlığı bile kabul edilmeyen, Tel Aviv'in eşcinsel
çevresine yerleştirerek, ülkesinin geleneksel davranış sinemasını etkin biçimde altüst ediyor. AIDS belasının ısrailli
eşcinsellerin özel yaşamiarına nasıl gölge düşürdüğüne kışkırtıcı bir bakış atan filmde, genç eşcinsellerin karmaşık, asabi
etkileşimi ile, onların başlarındaki baskıcı aile reisi Yahudi kadınlara traji-komik bağımlılıkları zekice gözlenmekte
ighteen-year-old Jonathan /eaves the moshav where he lived with his mother, a "refugee" ot the '60s, to live in
Tel Aviv with his friend Micky. Bul he isn 't happy. His job ata hastel for problem ada/escenis earns barely
enough to pay the rent. Micky, a handsome, arrogant, bed-hopping youth, can hardly ever be tound at the
apartment Jonathan is having a dubious relationship with Buffy, a junkie gir/ rock singer. The dreary raufine of his life is
broken when Jonathan meets Thomas in a park. Thomas, a 30-year-o/d who has returned to lsrael after many years in
New York, is having trouble at home with his feuding mather and grandmother. Thomas and Jonathan deve/ap a hesilani
relationship; the enthusiastic Jonathan places al{ his hope for happiness in his new friend. Thomas, distant and secretive,
knows their relationship is necessarily transient. The power of love is meager in the face of Thomas' overwhelming tear of
death ..

E

Director Amos Gutman's previous films have already established his distinctive style and flavour - a wit that is both
mordantand melancholic, a fascination with sexual compulsions and ambiguities. His lafesi film AMAZlNG GRACE, one
of the most successful lsraeli productions in recent times which deserved/y won the "Best lsraeli Film ot the Year" prize at
the 1992 Jerusalem Film Festival, as effectively subverls this cinema of manners by. setting it among the gay milieux of
Tel Aviv, a world barely acknowledged by most of the lsraeli public. In this provocative look at how AIDS has cast a dark
shadow over the intimate world of lsraeli homosexuals, the complex, frustrated interaction of these young people is
shrewdly observed, along with their tragi-comic connections to their respective oppressive Jewish matriarches.
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arn in Hungary in 1954. He
immigrated to lsrael in 1962 and
studied cinematography at Beth Zvi,
the lsraeli Institute for Stage and Film. He
subsequently studied filmmaking at New
York University on a scholarship. Upon
finishing his studies, he directed shorts and
commercials, picking up awards in both
areas. His first feature, "Drifting" (1983),
won great acc/aim, receiving a 20,000do//ar prize from the Ministry of Commerce
as the most special matian picture of the
year and the Kinor David (lsraeli Oscar) for
Director of the Year and Film of the Year. His
subsequent films have all continued to
scoop awards.

B

F I LMLER I / FILMOGRAPHY
1 977 A Safe Place 1 Emin Bir Yer
(short/kısa film)
1 981 Nagua (short/kısa film)
1 983 Drifting 1 Daldan Dala
1 986 Bar 51
1 987 Himmo, King of Jerusalem 1
Kudüs Kralı Himmo
1 992 Amazing Grace 1 Şaşılası Lütuf

YASAK M EYVE
.,lf;.QR--$jbbE-Nj f;F.l�ım.'"

MUCiZE

iNGiLTERE ( i RLANDA)

.

_-::·�:�·-

TH E M I RAC LE
NEIL JORDAN
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Yönetmen/Director: Neil Jordan Senaryotscreenplay: Neil Jordan Görüntü Yön./Cinematography: Philippe
Rousselot Kurgu/Edltlng: Joke van Wijk Müzik/Musle: Anne Dudley Oyuncular/Cast: Beverly D'Angelo, Dona!
McCann, Niall Byrne, Lorraine Pilkington, JG. Devlin, Cathleen Delaney, Tom Hickey, Shane Connaughton
Yapımcıtproducer: Stephen Woolley & Redmond Morris Yapım/Production Co.: Palace Productions, 1 6- 1 7
Wardour Mews, London W1V 3FF, ENGLAND; Phone: 71-734 7060; Fax: 71 -437 3248 Dünya Hakları/Export
Age nt: The Sa tes Company, 62 Shaftsbury Avenue, London W1V ?AA, ENGLAND; Phone: 71 -434 9061 ; Fax: 71 -494
3293; Telex: 263434 saleco
1 991 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 95'

D

ublin'in dışında, küçük bir sahil kasabası. Her ikisi de 15 yaşında olan Jimmy ve Rosie yaz günlerini, birlikte
dolaşıp, kıyıdaki tahta iskelede turlayan turistler hakkında çılgınca hikayeler uydurarak geçirirler. Kasabaya gelen
bir sirk Rosie'yi büyüler ve kız, sirkle çalışan oQianlardan birini baştan çıkarma fantezileri kurar. Jimmy'nin
fantezileri ise bambaşkadır ve güzel bir Amerikalı kadın trenden inince, olduQu yere mıhlanıp kalır. Özellikle bu esrarengiz
sarışının sevgisine karşılık verir görünmesi, oQianın merakını kara sevdaya dönüştürür. öte yandan, Jimmy'nin alkol ik
babası Sam ile olan ilişkisi de bozulmaktadır. Jimmy henüz çocukken annesi ortadan kaybolduQundan beri bu ikisi yalnız
yaşamıştır ve Sam, Jimmy'nin şimdi annesi olacak yaşta bir kadınla çıktıQını öQrenince dehşete kapı tır. Rosie'nin de bu gizli
aşk macerasını paylaşmasına izin verilmiştir ama, Jimmy saplantısına daha da fazla gömülünce, kızın eQiencesi yavaş yavaş
hayal kırıklıQına dönüşür ...
Çekici, renkli, kendinden emin şekilde sıradışı, yer yer çok dokunaklı, yer yer de fevkalade keyifli bir film olan MUCIZE,
karakterlerini duyarlılıkla ve onların duygularına katılarak gözlemekte ve sorunlarını çözülene kadar onları izlemekte. Tabii,
bu koşullar altında çözüm ne kadar mümkünse. Film, inanılmazlıOı isteyerek askıda bırakıp ödüllendiriyor ama, en hayali
unsurlarına karşın kökleri hala gerçeklikle. Hatta, yetişkinler dünyasında yaşamın acısert gerçekleri ile yüz yüze gelmek
zorunda katmış romantik hayalci genç Jimmy için bu gerçek nahoş olsa da. "Filmde hayali olanı bilerek seçtim. Bazı şeyleri
gerçeklikten uzaklaştırmakla, olduklarından başka türlü hale getirmekle ilgili bu. Tamamı oldukça rüya gibi, ben de rüyaları
gerçeQin kendisinden daha gerçekçi biçimde görüntüteyerek buna katkıda bulundum", diyor yönetmen. Sonuç ise, Jordan
ve onun kaliteli oyuncu kadrosu tarafından espri, sıcaklık ve sevecenlik aşılanmış büyüleyici bir deneyim.

1

rtanda'nın Sligo kentinde 1 950'de
doQdu. Önce yazar olarak çalıştı ve
1974'te "lrlanda Yazarlar Kooperatifi"ni
kurdu. "Night in Tunisia 1 Tunus'ta Gece"
adlı bir kısa öykü kitabı ile "The Pası 1
Geçmiş" ve "The Dream of the Beast 1
Canavarın Rüyası" adlı iki roman yayımladı.
1 982'de ilk filmi "Angel 1 Melek" için "En
Umut Veren Yeni Yönetmen Ödülü'nü aldı.
1 986 yapımı filmi "M ona Lisa' o yıl yaz
döneminin sürpriz tilmiydi ve yönetmene bir
kült statüsü kazandırdı.
om in 1950 in S/igo, /re/and. He
began as a writer and founded the
"lrish Writers Co-operalive" in
1914. He has published a collection ot short
stories "Night in Tunisia" and two novels,
"The Pas/" and "The Dream of the Beast". In
1982 he received the "Most Promising
Newcomer Award" for his first film, "Angel".
His 1986 teature "Mona Usa" was the
sleeper ot theyear and won him a cult
status.

B

FI LMLER I / FILMOGRAPHY
1 982
1 983
1 984
1 986
1 987
1 988
1 991
1 992

Angel 1 Melek
Danny Boy
The Company of Wolves 1 Kurt Sofrası
Mona Lisa
High Spirits 1 Sevinçler
We're No Angels 1 Biz Melek Değiliz
The Miraele 1 Mucize
The Crying Game 1
Göz Yaşartan Oyun

n a smail seaside town outside Dublin, Jimmy and Rosie, bo/h 15 and hanging out, spend /heir summer days
creating wild stories for each other about the touris/s parading the boardwalk. Rosie becomes tascinated with a
visi/ing circus and taniasises about seducing a circus boy Jimmy's tantasies /ie elsewhere and when a beautitul
American steps ott the Irain he is immediate/y transtixed. His curiosity turns to intatuation particularly when this mysterious
blonde appears to reciprocate his attections. On the other hand, Jimmy's relalionship with Sam, his a/coholic ta/her, is
delerioraling. They have lived alone since Jimmy's mather dissappeared when he was an intant and Sam is horritied to
diseover Jimmy is now meeting a woman old enough to be his mo/her. Rosie is allowed to share the intrigue bul her
amusement gradually turns to disillusion as Jimmy slfps further into his obsession...
Charming, co/ourful, confidently unconventional, altern�tely deeply touching and immensely entertaining, THE MIRACLE
sensitively and sympathetically observes its characters and tollows /hem to the resolulion ot /heir problems as best this
can be achieved under the circumstances. The film rewards the willing suspension ot disbeliet, bul for all its most
taniaslical elements, it is rooted in reality, otten unpleasanlly so foryoung Jimmy, the romanticyoung dreamer torced to
tace up to the harsh tae/s ot life in the adult world. "What /'ve done in film is consciously taniaslical ll 's to do with making
things unreal, other than what they are. The who/e /hing is very dreamlike and /'ve added to that by photographing the
dreams more really than the reality", says the director. The resul/ is a heady, caplivating experience intused you by Jordan
and his line cas/ with wit, warmth and tenderness.
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K R I STAL L I N ES N I C HTES

CRYSTAL N IGHTS

TONIA MARKETAKl

unanistan'da doğdu, Fransa'da
sinema eğitimi gördü. Yönetmen
olarak ilk filmini yapmadan önce,
muhabir, çevirmen. yapı m yönetmeni.
görüntü yönetmeni ve tiyatro yönetmeni
olarak çalıştı. 20 yıllık bir süre içinde
gerçekleştirdiği üç konulu uzun metraj
filminin dışında, Yunan televizyonu için bir
TV dizisi ve iki belgesel yönetiL

Y

Yönetmen/Director: Tonia Marketaki Senaryotscreenplay: Malvina Karali & Tonia Marketaki Görüntü
Yön./Cinematography: Stavros Hassapis Kurgu/Edltlng: Michel Lewin Müzik/Musle: Giorgos Papatakis
Oyuncular/Cast: François Delaive. Michele Valley, Tania Tripi, Kelly Karmiri. Geli loakimidou. Frosso Lytra
Yapım/Productlon Co.: Kentavros SA. ET1 . Greek Film Center (Greece); Sofracima SA. 36 rue de Ponthieu. 75008
Paris (France) Phone : 33-1-42 25 23 64; Fax : 33-1 -42 25 05 40; Slotint SA (Switzerland), Dünya Hakları/Export
Agent: Greek Film Center, 10 Panepistimiou, 1 0671 Athens. GREECE; Phone : ( 1 ) 363 45 86; Fax : ( 1 ) 361 43 36
1 992 1 35 mm. 1 Renkli-Color 1 138'

H

ayatının aşkını kazanma yolundaki yüce bir arzunun harekete geçirdiği bir kadın ölür ve yeniden doğar. Iki
yaşamı sırasında. çevresindeki dünya da evrime uğrar. Bireyin öyküsü. evrenin tarihi ile çakışır. ..

Erotizm. büyülü mistisizm ve reenkarnasyon, KRISTAL GECELER'i oluşturan bellibaşlı unsurlar. Film, 60 yıllık bir
dönemde bir kadının genç bir çocuğa duyduğu tutkulu aşkı izlemekte. Dini ayrılıklarla (kadın Alman. sevgilisi de Yahudi)
zedelenen ilişki; iki Dünya Savaşını. Nazizm'in yükseli ş ve çöküşünü. ölümü ve reenkarnasyonu da atıatmayı
başaracaktır. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen bir ekibi olan filmi toparlamak. ilk senaryo taslağını 1 988'de kaleme
alan yazar-yönetmen Marketaki'nin üç yılını aldı. "Gerçek anlamda bir hikayesi yok" diyor MarketakL Aşk konusu üzerine
bir meditasyon olan KRISTAL GECELER. bir gerilim filmi, fantezi ve terör sınırında bir film de olabilirdi. Çünkü,
yönetmene göre, "ölüme götüren bir aşk bile ölmeye mahkumduL Film, günlük hayatımızdakilerden farklı kalıplar ve
davranışlar çıkarıyor karşımıza. Filmdeki karakterlerin hoş olmadığı da bir gerçek. onlara ifrit bile denebilir. Tutku
arayışlarında hiçbir şeyden kaçınmıyorlar. Belki de hayatı yaşamaya değer hale getiren tek şey budur.'

M

otivated by a supreme desire of winning the love of her life, a woman dies and is bom qgain In the course of
her two lives. the world araund her evo/ves. The story of the individua/ crosses universal History...

Eroticism. magica/ mysticism and reineamation are the chief ingredienis of KR/STALLINES NICHTES. The film traces a
woman's passianale love for a young boy over a 60-year period. Not only is the relationship tainted by conflicts of
religion - the woman is German and the !over is a Jew - bul it survives two world wars, the rise and fal/ of Nazism. death
and reineamation With a multi-European cas!, the film took writer-director Marketaki more than three years to put
together. draffing the first script in 1988. ''There is not a story, as such", says Marketaki. A medilation upon the subject
ot love. KRISTALLINES NICHTES could alsa be a thriller. a film on the borderline between fantasy and terror. because.
says the director. "even a love which leads to dea/h is destined to die itself The film exposes patterns and procedures
different from the ones we dea! with in our everyday lives. lt is alsa a taci that the characters in the film are not likeable.
they cou/d even be termed demons. They go to any lengths in !heir quest for passian This could be the only !hing that
makes life worth living".

ı so

om in Greece, she studied film in
France. She worked as news
reporter. translator. production
director, cinematographer and theatre
director before her debut as director in films.
Besides her three teature films she made in
a period of 20 years, she has direc/ed a TV
serial and two documentaries for Greek TV
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F I LMLER I / FILMOGRAPHY
1 973 John the Violent 1 Vahşi John
1 983 The Price of Love 1 Aşkın Bedeli
1 992 Kristallines Nichtes 1 Kristal Geceler
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OKOGE
TAKEHIRO NAKAJIMA

yoto'da 1 939 yılında doğdu.
Kochi'de büyüdü, çalışmak için
orada bir bankaya girdi ama üç yıl
sonra pes etti. Tokyo Senaryo Enstitüsü'nde,
ünlü senarist Shinobu Hashimoto'nun
yanında senaryo çalıştı. Daha sonra birçok
yönetmenin yanında mesleğini icra etti ve
baş senarist olarak Nikkatsu Film Şirketi'ne
katıldı. Oradan ayrıldıktan sonra, aralarında
Koichi Saito'nun "Tsugaru Jongara-Bushi"si
ve Kazuo Kuroki'nin "Matsuri No
Jumbi"sinin de bulunduğu yapıtlarıyla da ün
kazandı. Yönetmenliği ilk kez, otobiyografik
nitelikte konulu uzun metraj filmi "Kyoshu 1
Anımsama" ile 1 986'da denedi. OKOGE,
yönettiği ikinci konulu filmdir.

K

Yönetmen/Director: Takehiro Nakajima Senaryo/Screenplay: Takehiro Nakajima Görüntü Yön./
Clnematography: Yashimasa Hagata Kurgu/Edlllng: Kenji Goto Müzik/Musle: Hiroshi Ariyoshi
Oyuncular/Cast: M isa Shimizu, Takahi ro Murata, Takeo Nakahara, Atsushi Fukazawa, Takatoshi Takeda
Yapımcı/Producer: Takehiro Nakajima Yapım/Producllon Co.: Int Group Film Production Committee, Hakuhodo
Bld. 2-23-14, Higashi, Shibuya-Ku, Tokyo 1 50, JAPAN Dünya Hakları/Export Agent: Shibata Organization, Ine., 28-10, Ginza, Chuoku, Tokyo, JAPAN; Phone: 3 3545 341 1 ; Fax: 3 3545 351 9
1 992 1 35 m m . 1 Renkli-Colar 1 1 20'

J

aponcada "pirincin, d ibi tutmuş bir tencerenin dibine yapışan gevrek yanmış kısmı" anlamına gelen "Okoge",
argoda da eşcinsel bir erkekle ilişkisi olan kadın demektir. .. Sayoko plajda öpüşen eşcinsel çift, Goh ile
Terasaki'den gözünü alamaz. Birkaç gün sonra bir barda onlara rastlar, dost olurlar ve sonuçta Sayoko aşk
yuvası olarak kendi evini kullanmalarını teklif eder. Üçünün garip ilişkisi bir süre devam eder ama Terasaki'nin karısı
Goh'u öğrenip, kocasını, delikanlıdan ayrılmazsa eşcinselliğini açıklamakla tehdit edince son bulur. Goh bu hüsranın
ardından kendine gelir ve şansına eşcinsel çıkmayan Kurihara ile ilgilenir. Sayoko, Goh ile yeni gözdesine arabuluculuk
yapar. Ama üçlü ilişkide meydana gelen trajik bir değişiklik, Sayoko'yu Goh ile olan dostluğuna son vermeye iter. Ta ki
yaşam ikisini yeniden bir araya getirene kadar ...
Şu sıralar eşcinsellik üzerine filmler görmek artık pek sıradışı bir şey değil. Bu film, her ikisinin de erkeklerle feci
ilişkileri olmuş, eşcinsel bir erkekle bir "okoge"nin arasındaki i lişkinin portresi. Aynı zamanda, onlarla birlikte olan bir
kızın gözünden, Japonya'daki eşcinsellerin yaşadığı ızdırap ve üzüntü n ün samimi bir hikayesini dile getiriyor.
Eşcinselliklerinden serbestçe söz edemedikleri için hep acı çekiyorlar, sevgilileri ile buluşacak mekanları da yok. Yer yer
derinden etkileyen, yer yer de pek neşeli olabilen OKOGE, belki de eşcinselleri oldukları gibi anlatan en gerçekçi dram.
Eşçinsel ile "okoge" arasındaki dostluk yeterince sevgi dolu ve böyle ilişkilerin olabildiği kadar gerçekçi. Filmiyle
yepyeni bir mücadeleye davetiye çıkaran yönetmen Nakajima, ayrıntıları gözden kaçırmadığı gibi, insan duygularının en
ince tonlarını tanımlama konusunda da yetenek sahibi olduğunu gösteriyor.

om in Kyoto in 1939. Having been
brought up in Kochi, he went to
work for a bank !here bul gave it up
after 3 years. He studied screenwriting at the
Tokyo Scenario Institute under the famed
screenwriter Shinobu Hashimoto. He
subsequently practiced his craft for many
years under various directors and joined
Nikkatsu as !heir exc/usive scriptwriter. His
work after /eaving Nikkatsu is alsa well
known including Koichi Saito's "Tsugaru
Jongara-Bushi" and Kazuo Kuroki�
"Matsuri No Jumbi". He made his
directarial debut in 1986 with an
autobiographica/ feature "Kyoshu 1
Rememberance". OKOGE is the second
feature that he directed.

B

koge, which means in Japanese the crispy brown rice at the boltom of a pot, reters also, in slang, to a woman
who associates with a gay man... Sayoko can 't mo ve her eyes from a gay coup/e, Goh and Terasaki, kissing
on the beach. Several days later, she runs info !hem ata bar and becomes friends, which /eads her to offer
!hem her apartment as !heir love nesi. The strange relationship of the three lasts for a white, bul ends when Terasaki's
wife learns about Goh and threatens her husband to reveal his homosexuality un/ess the two break up. Goh recovers
from his disappointment and becomes interested in Kurihara who, unfortunately for Goh, is not homosexual. Sayoko
becomes a go-between for Goh and his new attraction. A tragic twist between the three leads to Sayoko severing her
friendship with Goh, that is, until life leads !hem back together...

O

lt is not very unusuat to see films about homosexuality these days. This film is the portraif of the relationship between a
gay man and an "okoge", both of whom have had disastrous relationships with men. lt is alsa a sineere depiction of the
agony and sorrow ofgay people in Japan through the eyes of a gir/ who ming/es with !hem. They have to suffer all the
time, as they can never openly ta/k about !heir homosexuality, and they don'! have places to meet !heir lovers. Often
deeply maving and just as often highly hilarious, this is probably the most realistic drama describing gay people as
they are. The friendship between the tag and "okoge" is properly affectionate, and as realistic as such relationships ever
are. Director Nakajima, who challenges something lota/Iy new with his film, demonstrates a fine eye for defail and an
ability to define the more subtle mavemen/s of human emotions.
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AYAZDA BiR YÜREK
U N C O E U R E N H IVE R

A H EART I N WINTER

CLAUDE SAUTET

aris'in banliyösü Montrouge'da
1 924'te doğdu. Paris'te öğrenim
gördükten sonra ressam ve
heykeltraş olmak amacıyla Dekoratif Sanatlar
Okulu'na girdi; sinemaya artan ilgisi onu
1 948'de IDHEC Sinema Okulu'na itti. Bu
dönemde "Combat' gazetesinde müzik
üzerine yazılar yazdı ve IDHEC'e girmeden
önce bir çocuk suçlular merkezini yönetti.
Eliili yıllarda çeşitli filmlerde asistanlık yaptı,
bir kısa film çekti ve TV yapımcılığı yaptı.
1 956'da yönetmenliğe başladı. Yaptığı az
sayıda filme rağmen (37 yılda 13 film)
Fransız sinemasının en sevilen
yönetmenlerinden biridir.

P

Yönetmen/Director: Claude Sautet Senaryo/Scraanplay: Claude Sautet, Jacques Fieschi & Jerôme Tonnerre
Görüntü Yön./Cinamatography: Yves Angelo Kurgu/Editing: Jacqueline Thiedot Müzik/Musle: Maurice Ravel
Oyuncular/Cast: Daniel Auteuil, Emmanuelle Beart, Andre Dussollier, Elisabeth Bourgine, Brigitte Catillon, Maurice
Garrel, Myriam Bayer Yapımcı/Producer: Jean-Louis Livi & Philippe Careassanne Yapım/Productlon Co.: Film
Par Film, 10 Avenue George V, F-75008 Paris, FRANCE; Phone: 49 52 04 08; Fax: 47 23 95 68; Cinea, Orly Film,
Paravision, Sedif, DA Films, FR3 Films Production Dünya Hakları/Export Agant: Roissy Film, 10 Avenue George
V., 75008 Paris, FRANCE; Phone: 47 23 61 07; Fax: 47 23 79 88; Telex: 280654
1 992 / 35 mm. / Renkli-Colar / 1 05'
tephane ile Maxime çok eski iki arkadaştır; ta ikisinin birlikte müzik konservatuvarına gittikleri günlerden beri.
Ama dostlukları biraz kanıksanmış bir hal almıştır; artık birbirlerinden herhangi bir şey beklemezler, ne
sürprizler, ne de acı. Genç ve ciddi bir kemancı olan Camille yaşamiarına girdiğinde, Maxime kıza aşık
olduğunu düşününce, Stephane hem şaşırır, hem de biraz şüpheci davranır. O aşka "inanmamaktadır". Ama kendisi için
sabırla inşa edip özenle sınırladığı hayat göz önüne alınırsa, artık inanabildiği herhangi bir şey var mıdır ki zaten? Müziğe
inanır, evet, "çünkü o yalnızca bir rüyadır"; ama çok rizikolu, çok tedirgin edici olan aşka değil. Gene de, bilinçli bir karar
almaksızın, ve neredeyse kendine rağmen, Stephane, kış uykusundaki kalbine yeni ve vahşi bir ışık savuracak bir oyuna
kendini bırakır. Stephane, kendisi "rizikoda' kalacak şekilde, Camille'in ilgisini çekmeye karşı koyamaz. Acaba aşka
inanmamayı daha ne kadar sürdürebilecektir?

S

Yönetmen Claude Sautet, unutulmaz dostluk sahne leri, kateler ve yağmur altındaki arabalar aracılığıyla, filmlerine hep
bir sıcaklık imajı yüklemeyi bilmiştir. Ama bir önceki filmi "Benimle Birkaç Gün"de, yönetmenin sesi daha sertleşmiş ve
çağdaş yaşamın bu empresyonist ressamının paletini belirgin bir siyahlık kaplamıştı. AYAZDA BIR YÜREK, Sautet
filmlerinde insanı derinden sarsan her unsuru içeriyor: dostluk, sevgi, dram, hayatı oluşturan öğelerin tümü. Ama
burada her şey daha sıkışmış ve yoğun. Ravel'in oda müziği, müzik dünyasında geçen bu üçlü dramanın ana temasını
belirliyor. Sautet'nin bu on üçüncü eseri, Fransız sinemasının en iyi örneklerinden biri: berraklık, sadelik, biçim ve içerik
arasında denge, psikoloji ve ahlak - kısacası, klasisizmirı tüm erdemleri birarada.
tephane and Maxime have been friends for a very Jang time, since the days when they attended music
conservatory together. But their friendship has become a bit taken for granted; they no fonger expect anything
from one anather - no surprises, no pain. So when Cami/le, an earnest young violonist, enters their lives and
Maxiine thinks he's fal/en in love, Stephane is surprised and sornewhat skeptical. He doesn't "be/ieve" in /ove. But is
there anything he can believe in any more, considering the carefully-delimited life he has patiently constructed for
himse/f? He be/ieves in music, yes, "because it's only a dream', but not in /ove, which is so risky, so unsettling. Stili,
without even deciding it consciously, and almost despite himself, Stephane lets himself into a game which wi/1 throw a
new and violent light on his hibemating heart. Stephane can't resisi attracting Camille 's attention, to the point where he
himself is "at risk". For how Jang wi/1 Stephane be ab/e to continue not believing in love?..

S

Director Claude Sautet has always projected an image of warmth, through unforgettab/e scenes of friendship, of cafes,
of cars in the rain. Yet with his previous film, "Quelques Jours Avec Moi", the tane became harsher and a certain
blackness invaded the paletle of this impressionist painter of contemporary life. UN COEUR EN H/VER includes every
ingredient that deep/y moves one in Sautet's tilms.· triendship, love, drama, all the things that make up life. But here,
everything is tightened and condensed. Ra ve/'s chamber music sets the keynote of this triangle drama set in the musical
world. Sautet's thirteenth opus represents French cinema at its best clarity, simplicity, a balance bet.ween form and
contents, psychology and morals - in short, all the virtues of classicism.
1 52

om in 1924 in the Paris suburb of
Montrouge. Arter studying in Paris
he enrol/ed at the Eco/e des Arts
Decoratifs with the inteniian ot studying
painting and scu/pture; but his growing
interest in cinema fina/Iy /ed him, in 1948,
to study for t.wo years at IDHEC film school.
During this period he also wrote on music
for the paper "Combat' and, before entering
IDHEC, ran a centre for juvenile delinquents.
From the Iate 1940s throughout the 1959s
he worked as an assistant on various films,
as well as directing a short and working as a
TV producer. He turned director in 1956.
Despite his sparse output - 13 films in 37
years - he is one of the best-loved French
directors.
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F I LMLER I / FILMOGRAPHY
1 956
1 960
1 965
1 970
1 971
1 972
1 974
1 976
1 978
1 980
1 983
1 988
1 992

8onjour Sourire 1 Günaydın Tebessüm
Classe Tous Risques 1 Büyük Risk
L'Arme a Gauche 1 Sola Silah
Les Choses de la Vie 1 Hayat Bağları
Max et les Ferrailleurs 1
Max ve Hurdacılar
Cesar et Rosalie 1 Cesar ve Rosalie
Vincent, François, Paul et les autres 1
Vincent, François, Paul ve Diğerleri
Mado
U ne Histoire Simple 1 Basit Bir Öykü
Un Mauvais Fils 1 Kötü Bir Evlat
Garçonl f Garson ı
Quelques Jours Avec Moi 1
Benimle Birkaç Gün
Un Coeur en Hiver 1 Ayaıda Bir Yürek
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HAYATIMIN ERKEDi
L ı H O M M E D E MA V I E

THE MAN OF MY LIFE

JEAN-CHARLES TACCHELLA

herbourg'ta 1 925'te doğdu.
Sinemaya gazetelerde film
eleştirileri yazarak başladı. 1 948'de,
Bazi n, Astruc, Mauriac ve Clement'la, ileride
"Yeni Dalga" akımına beşiki ik edecek bir
öncü sinema kulübü kurdu. 1 949'da
senaryolar yazmaya, 1 960'da TV filmleri
yönetmeye başladı. 1 969'da ilk kısa filmini,
1973'te de ilk konulu uzun metraj filmini
gerçekleştirdi. 1 988'de "Travelling Avant 1
One Kaydırma" adlı filmiyle Istanbul
Uluslararası Film Festivali'nde Altın Lale
Ödülü'nü kazandı.

C

Yönetmen/Director: Jean-Charles Taecheila Senaryo!Screenplay: Jean-Charles Taecheila Görüntü Yön./
Clnematography: Dominique Le Rigoleur Müzik/Musle: Raymond Alessandrini Oyuncular/Cast: Maria de
Medeiros, Thierry Fortineau, Jean-Pierre Bacri, Anne Letourneau, Ginette Garcin Yapımcı/Producer: Gabriel
Boustani Yapım/Productıon Co.: Optima Productions, 39, avenue Franklin Rousvelt, 75008 Paris FRANCE; Phone:
4225 86 55; Fax 4225 86 57; Cine Cinq, Cineroux Film Ine. Dünya Hakları/Export Agent: Les Films 26, 15 avenue
Hoche Paris Be, FRANCE; Phone : 42 25·00 89; Fax : 42 25 46 30
1 992 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 00'

2

8 yaşındaki Aimee. bu kitlesel işsizlik günlerinde işsiz kalmaktan bıkarak, belirli bir maddi güvence karşılığında
bakacağı bir koca bulmaya karar verir. Kırmızı elbisesini giyer, spor arabasına atlar ve gözünü çevresindeki, ölçülerine
uyan bekarlara diker. Uygun bir erkek bulmaya yönelik aylar süren bir arayıştan sonra, cazip bir kitapçı olan
Maurice'te karar kılar. Ancak, bina sahibi tarafından dükkanından çıkartılan Maurice'in durumu o kadar karanlık görünür ki,
Aimee onunla evlenmemeye karar verir. Ama artık aralarında büyük bir suç ortaklığı vardır. Aimee şöhretli bir yemek
eleştirmen i ile evieni rken. Maurice de dinamik ve titiz bir işkadını ile hayatını birleştirir. Ama toplumsal başarının tadı acıdır.
Zaman geçtikçe, Aimee'nin kocasının boğazına düşkün bencil in biri olduğu ortaya çıkar; Maurice'in karısının iş bilirliğine
dayanmak da hayli zordur. Başkalarına karşı duydukları küçümsemenin birleştirdiği bu ikili, insanlardan nefret etmenin hazzı
ile birbirini teselli eder. ..
Yaratıcı ve üstelik de çekici, HAYATIMIN ERKEGI gürültü patırtı etmeksizin bir koca yakalamaya karar vermiş bir kadın üzerine
kurulu birinci sınıf bir davranış komedisi. Aimee'nin hedefi eski moda gibi görünebilir ama azmi, onu hem modern, hem de
çekici kılıyor:Judo'da kahverengi kuşağı var ve kitapçının tetkik mahiyetindaki girişimlerine karşı koymak için Hindu
konsantrasyon yöntemlerinden yararlanıyor. Aimee'nin boşanmayı sağlamak için sahnelediği tatlı rezalet bölümü,
beyazperdede zina vakayinamesinde yer alabilecek küçük bir mücevher. Tacchella, flört etmeyi bildiği gibi, sözlü bir horoz
dövüşünü de sürdürebiten uçuk karakterler yaratmış. Ritm hiç düşmüyor ve insan aşıklara veda ederken üzülüyor. Nükte ve cin
fikir! i bir zeka ile panldıyan bu hafif, ama hafife alınmaması gereken, komik film, tatlı bir meltem le üzüntüleri n izi üfürüp
götürecek.

2

B-years-old Aimee, tired of being out of work in these days of mass unemployment, decides to find a husband whom
she will lake care ot. in re/um for a certain material security. She puts up her red dress, haps in her spor/s car and
se/s her sights on nearby bachelors who meet her critaria. Alter months of research on eligible men, she chooses
Maurice, a charming bookseller who, unfortunately, is evic/ed from his shop by the building's owner. Things look so gloomy
tar Maurice that Aimee decides not to marry him. However, a great dea/ of complicity now exists between /hem Aimee marries
a noted tood eritic, white Maurice weds a dynamic and meticulous business woman. Bul social success has a bitter taste. As
time goes by Aimee's husband turns out to be a selfish high liver and the efficiency ot Maurice 's wite is a tillle hard to bear.
United in /heir scorn for others, they comtart each other in the delights of misanthropy. ..

om in 1925, in Cherbourg. He
started in cinema by writing film
critics for the newspapers. In 1948,
with Bazin, Astruc, Mauriac and C/ement, he
founded an i/Vant-garde cinema c/ub which
became the cradie of the "Nouvelle Vague".
In 1949 he started writing screenplays and
in 1960 he started making films for TV In
1969, he direc/ed his first short and he
made his first leature film in 1973. In 1988,
he won the Golden Tu/ip Award in Istanbul
International Film Festival with "Travelling
Avant".

B

FI LMLER I / FILMOGRAPHY
1 973 Vayage en Grande Tartarie 1
Büyük Tataristan'a Yolculuk
1 975 Cousin, Cousine 1 Kuzen, Kuzin
1 977 Le Pays Bleu 1 Mavi Ülke
1 979 ll y a longtemps que je t'aime 1
Seni Uzun Süredir Seviyorum
1 981 Croque la Vie 1 Yaşamı D işle
1 985 Escalier C 1 C Merdiveni
1 986 Cour d'Assises 1
Sulh Ceza Mahkemesi
1 987 Travelling Avant 1 Öne Kaydırma
1 990 Dames Galantes 1 Hoppa Kadınlar
1 992 L'Homme de ma Vie 1
Hayalımın Erkeği

lnventive and with charm to spare, L 'HOMME DE MA V/E is a tirst-ra/e comedy of manners about a woman who has decided
to tand a husband without lur/her ada. Although Aimee would appear to have an old-tashioned goal, her determination makes
her both modern and appeating. She ho/ds a brown beit in judo and employs Hindu cancentralian methods to resisi the
bookseller's exploratory advances. The flagran/e delieta episode Aimee stages in order to secure a divorce is a smail gem in
the annals of screen adultery. Taecheila creates offbeat characters who know how to /Iirt and who can sustain about of verbal
sparring. The pace never 1/ags, and one is sorry to bid the tavers goodbye. Sparkling with wit and impish cleverness, this
light and funny film - which shouldn't be taken ligh/Iy - will blow your troubles away with a genlle breeze.
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YASAK M EYVE
FORBlODEN FRUIT

ŞAŞKlN KRAL

iSPANYA- FRANSA- PORTEKiZ
SPAif'J-fRAN C E-PORTUG��.:.. J]
_
..

E L R EV PAS MADO

THE DUM BFOUNDED KING

IMANOL URIBE

asklı bir anne-babanın çocuğu
olarak 1 950 yılında El Salvador'da
doğdu. 1 957'den beri Ispanya'da
yaşıyor. 1972'de gazetecilik konusunda
diplama alarak mezun olduktan sonra, bir
film okulunda sinema öğrenimi gördü.
Oradan da 1974'te mezun oldu. 1 972-76
arasında ve sonra gene 1 983-84'te çektiği
kısa ve orta metraj filmiere ve belgeseliere ek
olarak, 1979'dan bu yana konulu filmler
yönetiyor. ilk üç filmi Bask ülkesi üzerineydi
1 989'da televizyonda çalışmaya başladı. Aynı
zamanda yapımcıdır.

B

Yönetmen/Director: lmanal Uribe Senaryo/Screenplay: Juan Potau, Gonzalo Torrente Malvido, based on the
novel "Cronica del Rey Pasmado" Görüntü Yön./Cinematography: Hans Burmann Kurgu/Edltlng: Teresa Font
Müzik/Musle: Jose Nieto Oyuncular/Cast: Gabino Diego, Laura del Sol, Joaquim de Almeida, Maria Barranco, Juan
Diego, Fernando Fernan Gomez, Alejandra Grepi, Javier Gurruchaga Yapımcı/Producer: lmanal U ribe & Andres
Sanıana Yapım/Productıon Co.: Aiete Films 1 Ariane Films, c/o Arturo Soria, 1 72-1-3, E-28043 Madrid, SPAIN;
Phone: 1 759 7164; Fax: 1 759 7448 Dünya Hakları/Export Agent: Aiete Films 1 Ariane Films, c/o Arturo Soria,
1 72-1-3, E-28043 Madrid, SPAIN; Phone: 1 759 7164; Fax: 1 759 7448
1 991 / 35 mm. / Renkli-Colar / 1 1 0'

M

adrid, 1 620. Yirmi yaşını henüz doldurmuş Ispanya Kralı, siyasette olduğu kadar aşkta da tecrübesizdir. Kısa
süre önce bir Fransız prenses le evlenmiştir ama kapalı yatakodası kapıları ardında ondan ne beklendiği
konusunda en ufak bir fikri yoktur. Bütün bunlar, en tecrübe! i ve pahalı saray fahişesi muhteşem Martisa'nın
kolları arasında değişir. Kral'a zaman zaman retakat eden bir dostu aniden odaya girince, majestelerini kendinden
geçmiş ve dili tutulmuş halde Martisa'nın baştan çıkarıcı vücüduna hayran hayran bakarken bulur. Kralın bir kadını
çırılçıplak gördüğü haberi başkentte hızla yayılır ve bir skandal halini alır. Çünkü kilisenin emriyle, çıplak vücuda bakmak
kesinlikle yasaktır. Bu yetmiyormuş gibi, saf genç hükümdar asil karısını da çıplak görmeyi talep eder. Bu istek bütün
saray ile ruhban sınıfını bir kargaşa ve şikayet tufanının içine atar. Kralın isteği siyasi olarak da zamansızdır, çünkü
Imparatorluk Ordusu savaşa hazırlanmaktadır ve bütün ülke Batı Hint Adaları'ndan hazineyi dolduracak altın la gelecek
tilonun dönüşünü sabırsızlıkla beklemektedir. Kraliçe Kralın teklifini kabul ettiği halde, birçok sorun vardır ortada. Bu
imkansız durumu bir çözüme kavuşturmak için Martisa'ya yeniden ihtiyaç duyulur...
Bu iğneleyici davranış komedisi, belki de Ispanya! Engizisyonu üzerine kurulu bu ilk fars, kilise ile devleti şişe takıp
nazik nazik çeviriyor. Daha önceki yapıtları ile Avrupa'da birkaç ödül almış yönetmen lmanal U ribe, son derece ustaca
işlenmiş mücevher gibi bir komedi yaratmış. Görsel olarak da çok keyif veren ŞAŞKlN KRAL pek hoş bir film.
adrid, 1620. The King of Spain, who has just reached the age of twenty, is as inexperienced in love as he is
politics. He was recently married a French princess bul he has no idea what he is expected to do behind
ciased bedroom doors. All this changes in the arms of the gorgeous Marfisa, the most experienced and
expensive court prostitute. When an occasional companian of the King's suddenly eniers the room, he finds his majesty
admiring, absorbed and dumbfounded, Marfisa's seductive body. The news that the King has seen a woman nude
spreads quickly through the capital and becomes a scandal, since by church die/ale, it is strictly forbidden to
countenance the naked body. Moreover, the naive young monarch alsa demands to see his royal rt(ife in the nude. This
request throws the entire court and the clergy info a frenzy of confusion and recrimination. The King 's request is
politically inopportune, as well, since the lmperial Army is preparing for war in Flanders and the country impatiently
awaits the return of the fleet from the West lndies with supp/ies of go/d needed to replenish the treasury In spite of the
Queen 's acceptance of the King 's proposal, !here are just foo many problems in the way and Martisa is needed once
again to so/ve this impossible situation...

M

This wry comedy of manners gently skewers both church and sIate in what is perhaps the first comic farce based on the
Spanish /nquisition. Director lmanal Uribe, who has won a number of prizes in Europe for his pasi works, has created a
perfectly craffed comedic gem Visually ravishing, EL REY PASMADO is a sheer delight.
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om in 1950 in El Salvador of
Basque parents. He has lived in
Spain since 1951. Affer graduating
with a dip/oma in journalism in 1972, he
studied cinema ata film school from which
he graduated in 1974. In addition to a
number of short and medium length films,
and documentaries between 1972 and 1976,
!hen again in 1983-84, since 1979 he has
direc/ed feature films, the first three of which
dea/ with the subject of the Basque country.
He started working for television in 1989. He
alsa works as a producer.

B

F I LMLER I / FILMOGRAPHY
1 979 El Proceso de Burgos
( documentary/belgesel)
1 981 La Fuga de Segovia
1 984 La Muerta de Mikel i Mikel'in Ölümü
1 986 Adios Pequena 1 Elveda Pequena
1 989 La Luna Negra 1 Kara Ay
1 991 El Rey Pasmado 1 Şaşkın Kral
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DEGIŞIMDEN
S O N R A
AFTER THE
P E R E ST RO I KA
PAK HOlDiNG A.Ş.

PAK HOLDI NG'in değerli katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.
We should /ike to thank PAK HOLDING for !heir contribution.
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MUTLU GUNLER

STC HAST L I VYE D N I
HAPPY DAYS

ALEXEI BALABANOV

ekaterinburg (eski adıyla,
Sverdlovsk)'da 1 959 yılında doğdu.
Yüksek öğrenimini yabancı diller
üzerinde yaptıktan sonra, 1 983-87 arasında
Sverdlovsk Film Stüdyoları'nda bazı
yönetmeniere asistanlik yaptı. Sonra da
Goskino'da yönetmenlik öğrenimi gördü.
1 988'den bu yana iki belgesel film yönetti.
MUTLU GÜNLER ilk konulu uzun metraj
filmidir.

Y

Yönetmen/Director: Alexei Balabanev Senaryotscreenplay: Alexei Balabanev Görüntü
Yön./Cinematography: Sergei Astakhov Müzik/Music: Richard Wagner & G. Warren Oyuncular/Cast: Victor
Sukhorukov, Angel ika Nevolina, Eugenie Merkuriev, Georgi Teikh, Nadejda llukina Yapım/Productlon Co.: First and
Experimental Film Studio, Kamennoostrovki Prospekt 1 O, 1 97101 Sa int Petersbourg, RUSSIA; Ph one and Fax : 812
238 5 1 96 Dünya Hakları/Export Agent: Kinocenter, 15 Druzhinnikovskaya, Moscow 1 23376, RUSSIA; Phone: 255
9052; Fax : 973 2029
1 992 / 35 mm. / Siyah-Beyaz (Black & White) / 1 1 4'

B

ir adam, aralarında aristokrat fahişe Anna'nın da bulunduğu acaip karakterlerin arasında kalmıştır.
Kahramanımız, bir tesadüf sonucu, bu insanların isimlerinin, mevcut duruma uygun olduğunu fark eder ...

A

man is surrounded by grotesque characters, including Anna, an aristocratic prostitute. The hero finds that by
chance the names of these peop/e are in accordance with the situation at hand. ..

Bu oldukça deneysel film hakkında "Moscow News"da çıkan bir makale şöyle diyor: " ... Yönetmen Aleksey Balabanov,
daha önce asla var olmamış bir şeyi stilize etmiş abzürdün ilk Avrupa döneminden bir St. Petersburg'u, Beckett'in ve ilk
dönemlerindeki Buiiuel'in St. Petersburg'unu. Balabanov'un şaşırtıcı filmi, ender rastlanan bir özelliğe sahip: Gerçek
ol mayanın, aşina olup da tanınmayanın havasını, bir şeyin alttan alta ama gene de tamir kabul etmez şekilde değiştiği
belirsiz bir dünyanın görüntüsünü yaratmak. Hiçbir yerli film, Kiev'deki Maladost Uluslararası Film Festivali'nde büyük
ödülü alan bu özgün eser kadar mükemmel, kesin ve açık olamaz. MUTLU GÜNLER çok Avrupai bir film; Avrupa
usulünce yapılmış ve son birkaç onyılın geniş ufuklu Batıli sinema sanatı kapsamına kolayca dahil edilebilir."

The fallawing commentary about this quite experimental film is taken from "Moscow News": "... Alexei Balabanov has
stylized what !here has never been. a St. Petersburg of the early European absurd, a St. Petersburg of Beckett and early
Bufiuel. Balabanov's amazing picture passesses the rare ability of creating an air of unreality, of something familiar bul
unrecognizable, the image of an uncertain world in which something has been subtly bul irreparably shifted. No other
hornemade film could be as perfeci and precise as this original work which won the Grand Prix at the Molodos!
International Film Festival in Kiev. STCHASTLIVYE DNI is a very European film - one made in the European way and
easily written info the broad Western cinema art cantext of the /asi few decades. "
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om in Yekaterinburg (former
Sverdlovsk) in 1959. With a degree
in foreign languages, he worked as
an assistant for a number of directors in
Sverdlovsk Film Studios from 1983 to 1987
before going to study directing at the
Goskino. He has directed two documentaries
since 1988. STCHASTLIVYE DNI is the first
feature film he directed.
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MOSKOVA.DA GEÇiT TÖRENi
PRO RVA

MOSCOW PARADE

IVAN VLADIMIROVIC
DYCHOVICNYJ

oskova'da 1 947 yılında doğdu.
Moskova'daki Su kin Tiyatro
Enstitüsü'nde okudu ve oniki yıl
yazarlık yaptı. Sinemaya ilgi duyduğu için,
Goskino'da daha üst derecede film
yönetmenliği derslerini izlemeye başladı.
Birkaç edebi eseri senaryo için uyarladı.
1 980-84 arasında gerçekleştirdiği dört kısa
filmden sonra, 1 988'de ilk konulu filmi
"Cernyj Monarch 1 Kara Hükümdar" ı yönetti.
Bunu, 1 989'daki TV belgeseli "Serie Rouge 1
Kızıl Dizi" izledi. MOSKOVA'DA GEÇiT
TÖRENi ikinci konulu uzun metraj filmidir.

M

Yönetmen/Director: Ivan Vladimirovic Dychovicnyj Senaryotscreenplay: Nadezda Kozusannaja & Ivan
Vladimirovic Dychovicnyj Görüntü Yön./Cinematography: Vadim Jusov Kurgu/Edltlng: Eleanora Praksina
Müzik/Musle: Jurij Bucko Dyuncular/Cast: Ute Lemper, Alena Antonova, Ekaterina Ryzkova, Natalja Kalikanova,
Aleksandr Feklistov Yapımcı/Producer: Pierre Riva\ & Claude Rosius Yapım/Producllon Co.: Compagnie Est
Ouest, 47 rue Cardinet, Paris, FRANCE; Fax : 42 27 27 89, Project Kampa, Moscow Dünya Hakları/Export Agent:
Project ltra, Hammer Landstrasse 1 A, D-4040 Neuss, RUSSIA; Phone : 02131 275 201 ; Fax : 7095 973 2029
1992 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 05'
oskova, 1 939 yılı yazı. Stalin, SSCB'ye bir mutlakiyet sistemiyle hükmetmektedir. Araç olarak da, her türlü
suistimaline göz yumulan ve akla gelebilecek her türlü ayrıcalığa sahip olan gizli polis örgütü NKVD'den
yararlan ır. Köklü bir ailenin kızı aristokrat Anna, NKVD'nin başındakilerden biriyle ev\ id ir. Ailesinin kökünü
kazıyan ve şimdi de kendisini kullanmakta olan bu adamlardan nefret eder etmesine de, yeni bulunmuş konumunun ona
sağladığı ayrıcalıklardan vazgeçmeye de hiç niyetli değildir: muhteşem evler, limuzinler, nehirde lüks tekne gezinti leri.
Sıradan bir hamala aşık olana kadar. Anna'nın çevresinde güçlü ve önemli isimler vardır: gösterişli askeri geçit törenleri
düzenleyen ler, kurbaniarına tecavüz edebilmek için onları tutuklayan polis şefleri, genç şairleri intihara iten Yazarlar
Birliği üyeleri. Kaçabilenler kaçar ya da saklanı rken, diğerleri sistemin amansız darbeleri altında yenik düşmektedir.
Herkesin meramına uygun ustaca kurulmuş bir tuzak gibi işleyen bu canavarca evrende, Anna, bütün gücüyle, kendi aşk
hikayesini yaşayabileceği özel alanını açmaya çalışır ...

M

om in Moscow in 1947. He studied
at the Sukin Theatre Institute in
Moscow and has worked as a
writer for 12 years. In/eres/ed in cinema, he
started to fallaw higher courses of film
directian at Goskino. He adapted several
litterary works for screenplays. Af/er tour
shorts he realized between 1980-1984, he
direc/ed his first feature, "Cernyj Monach 1
Black Monarch", in 1988. He followed it in
1989 wi/h the TV documentary "Serie
Rouge". PRORVA is his second feature film.

B

1 939'da, Stalin'in yağlı kazığının tepesindeki yaŞamınn bu cüretkar ve stilize portresi, çoğu kişiyi şoke edecek. Çünkü
film, kurbanlar cephesini bırakıp; sürekli bir ölüm tehdidi taşıyan alçakça bir terörün olduğu kadar; hummalı bir çöküş
içindeki seks, içki, iktidar ve evet, şiir dolu debdebe\i bir hayat süren gizli polisin ayrıcalıklı dünyasını da gösteriyor.
Tarkovsky'nin ilk filmierindeki kameramanı Vadi m Jusov'un pırıl pırıl çekimleriyle aydınlanan ve kara m izah ın en kara
şakalarından biriyle sona eren bu ikinci konulu uzun metraj filminde, Dychovicnyj karakteristik Rus lirizmi ve ironiyle
aktardığı, bolluk içinde ve hummalı bir "Tanrıların Çöküşü" yaratmış.
oscow, Summer 1939. Stalin reigns over the USSR /ike an absolu/e monarch. His instrument is the NKVD, a
seeret po/ice force which is allawed all abuse and which is granted every possib/e privi/ege. Anna, an
aristaerat from a lang-s/anding family, has married one of the NKVD heads. Although she ha/es the men who
exterminated her family and who are now using her, she has no inteniian ofgiving up the privileges her new-found
situation has granted her: sumptuous houses, limousines and luxury cruises along the river. That is, until she falls in
lo ve with a mere porter. Anna is surrounded by the omnipotent members of the namenelalure: organisers of flashy
military parades, po/ice co/one/s who have their victims arrested so they can rape !hem, members of the Wri/ers' Union
who push young poets to suicide. Those who can, escape or go into hiding whi/e the others succumb under the ruthless
blows of the system. In this monstrous universe, to all intenis and purposes functioning /ike an exquisite/y-crafled trap,
Anna tries with all her strength to carve out her own private space in which to live out her love story...

M

Many will be shocked by this bo/d, stylised por/raya/ of life at the top of Stalin's greasy po/e in 1939. For it dares to
leave the victims' side and show instead the privileged world of the seeret po/ice, /iving lives of hectic decadence, awash
with sex, drink, power, and, yes, poetry and pageantry, as well as abject terror under the constant threat of dea/h.
Brilliantly lif by Tarkovsky's original cameraman, Vadim Jusov, this second feature by Dychovicnyj creates an opu/ent,
hectic "Götterdammerung ", shot through with characteristic Russian lyricism and irony, which ends with the blackesi of
black jokes
1 57

BAGIMSIZ BiR YAŞAM

SAM OSTOYATELNAYA S H I Z N
AN I NDEPENDENT LIFE

VITALI I<ANEVSKI

.....

ladivostok yakınlarındaki Suchan'da
1 935 yılında doğdu. 1 960'ta
Moskova'daki VGIK'e (Yüksek
Sinema Enstitüsü) kaydoldu. 1 966'da
tutuklandı ve 1974'e kadar hapiste kaldı.
Öğrenimine verdiği bu zorunlu aradan sonra,
1 977'de mezuniyet projesi "Privately for
Everybody 1 Herkes Için Özel Olarak" ı
gerçekleştirdi. 1981'de ilk kısa filmi
"Country Story 1 Vatan Öyküsü"nü yaptı.
Bunu, birkaç başarısız orta metraj film izledi,
ve bunların bir sonucu olarak Lenfilm'in kara
listesine alındı. Hayatını figüran olarak
kazanmaya başladı ama li im yapma
girişimlerini de sürdürdü. Leningradlı
yönetmen Aleksey German, 1 989'da ilk
konulu uzun metraj filmi "Zamri, Oumi,
Voskresni 1 Dur, öı ve Diril" i yapması için
ona cesaret verdi ve destekledi. Bu film
ertesi yıl Cannes'da gösterildi ve en iyi ilk
filme verilen "Altın Kamera" ödülünü aldı.
BAGIMSIZ BIR YAŞAM yönettiği ikinci uzun
metraj konulu filmdir.

V

Yönetmen/Director: Viiali Kanevski Senaryotscreenplay: Viiali Kanevski Görüntü Yön./Cinematography:
Vladimir Bryliakov Kurgu/Edlling: Helene Gagarine Müzik/Musle: Boris Rytchkov Oyuncular/Cast: Pavel
Viktorovich Nazarov, Dinara Droukarova, Toshihiro Watanabe, Elena Popova, Liana Jvania Yapımcı/Producer:
Françoise Galfre Yapım/Produclion Co.: PXP Productions, 1 1 , lmpasse Bouvery, 94250 Gentilly, FRANCE; Phone:
45 46 1 3 13; Fax: 45 46 01 1 3 Dünya Hakları/Export Agent: UGC-DA, 24, Avenue Charles de Gaulle, 92200
Neuilly, FRANCE; Phone: 46 40 44 30; Fax 46 24 37 28
1 991 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 04'

D

ur, Öl ve Diril'in genç kahramanı Valerka biraz büyümüştür, ama 2. Dünya Savaşı'nın ardından Rusya'nın uzak
doğusundaki yaşamın gözle görülür bir şekilde düzelmiş olduğu söylenemez Şefkat dolu anlar nadirdir;
Valerka'nın, ilk filmdeki çocukluk arkadaşı Galia'nın kızkardeşi Valka ile yaşadığı ilk aşk gibi. Haksız bir şekilde
tecavüzle suçlanarak okuldan atılan Valerka, annesi ile kavga eder ve bir daha dönmernek üzere evi terkedip, hiç
karşılaşmadığı akrabalarının peşinde, kuzeye, Amur Nehri'nin ağzındaki küçük bir kasabaya gider. Burada bulacağı
soğuk bir sevgisizlik ve anlamsız bir şiddet dünyası, ama aynı zamanda da bir iş ve bir nebze özgüvendir. Çocukluk
günleri artık geride kalmıştır...
lik filmden tamamen farklı olmasına rağmen, BAGIMSIZ BIR YAŞAM'a, iki yıl önce Festival'de sunulan "Dur, Öl ve
Diril"in bir tür devamı olarak bakmak gene de mümkün. Her sekansından, her sahnesinden enerji taşan filmde, görsel
mecazlar, çağrışımlarla anıları uyandırabii ir. "Filmi gördüğünüzde, o sıralar hüküm süren yaşam koşullarını, görenekler
ve davranış biçimleri ile sevgi anlayışını tanıyacaksınız. Ama bu film aynı zamanda oldukça mecazi bir çalışma ... Son
derece zor hayatı, bu kişiye doğru ve dürüst yoldan sapmaması için tek bir fırsat bile tanımıyor. O da yalan söylemek,
kendini aşağılamak ve sonunda da mahvetmek zorunda kalıyor. Film, bizi neyin diğer insanlara ve kendimize ihanet
etmeye sürüklediğini sorgulamakta ... Ayrıca film ebedi mutluluk arayışı hakkında da. Sevgi olmasa, insan yaşamının
hiçbir anlamı kalmaz; hele gençseniz. insan geçmişinden kapamaz, varlığının anahtarı ondadır", diyor yönetmen.
alerka, the young hero of "Zamri, Oumi, Voskresni", has grown up a bit, bul life in far-eastern Russia af/er
World War ll hasn't noticeably improved. Moments of tenderness are rare. These are moments when Valerka
lives his first /o ve with Va/ka, the sister of his childhood companian Galia from the previous film. Expelled
from school af/er unjustly being accused of rape, Valerka quarrels with his mo/her, once and for all leaves home and
makes his way north to a smail town at the mouth of Amur River, in search of relatives he 's never me!. What Valerka
tinds is a bleak world of lovelessness and casual violence, bul alsa, a job and a certain self-assurance. The days of his
childhood are over. ..

V

Although completely differeni to the previous film, it is nevertheless possible to regard SAMOS TO YA TEL NA YA SH/ZN
as a kind of sequel to "Zamri, Oumi, Voskresni", presen/ed two years ago in the Festival. Every sequence, every scene
of the film exudes energy, and the visual metaphors will evoke associations and memories. "When you see the film you
wi/1 recognise the living conditions, the customs and modes of behaviour and the ways of love which were prevalent at
the time. Bul the film is alsa a highly metaphorical work... The extremely tough existence doesn't give this person a
single opportunity not to stray from straight and narrow. So he is forced to lie, to humi/iate himse/f and finally, to
destroy himselt. The film asks what it is that drives us to belray our tellaw human beings and ourselves... Not least. the
film is about the eternal search for happiness. Without love, human life has no meaning - especially if you are young.
Man cannot break with his pas/ - it is the key to his existence", says the director.
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om in Suchan, near Vladivostok in
1935. In 1960 he enrolled at VGIK
(Superior Institute of Fi/mmaking)
in Moscow. He was arrested in 1966 and
was imprisoned unti/ 1974. Af/er this forced
interruption in his studies, he graduated in
1977 realasing "Privately for Everybody" as
his graduation project. In 1981, he realized
"Country Story", his first short film. He
followed it with a couple of unsuccessful
middle-length films and consequently he's
been put on the black list of Lenfilm He
earned his living as an extra bul continued
to attempt to make films. The Leningrad
director, Alexei German encouraged and
supported him to make his first teature film,
"Zamri, Oumi, Voskresni" in 1989. This film
was shown in Cannes the fallawing year
and won the "Camera d'Or" award for best
first teature. SAMOSTOYA TELNA YA SH/ZN
is the second feature film he directed.

LUNA PARK
PAVEL LOUNGUINE

oskova'da 1 949'da doğdu. Babası
senaryo yazarı, annesi
çevirmendir. 1 978 yılında senaryo
yazarlığı diplomasını almadan önce, Moskova
Üniversitesi'nde matematik ve dil bilimi
eğitimi gördü. Sinema ve TV için birçok
senaryo kaleme aldı. 1990 yılında "Taxi
Blues" filmiyle yönetmenliğe başladı. LUNA
PARK (1 992) ikinci konulu filmidir.

M

Yönetmen/Director: Pavel Lounguine Senaryo!Screenplay: Pavel Lounguine Görüntü Yön./
Cinematography: Den is Evstigneev Kurgu/Editlng: Elisabeth Guido Müzik/Musle: lsaac Schwartz
Oyuncular/Cast: Oleg Borisov, Andrei Goutin, Natalia Egorova, Aleksei Petrenko, Aleksandr Savin
Yapımcı/Producer: Georges Benayoun & Paul Rozenberg Yapım/Produclion Co.: lma Film, 1 1 , rue Christiani,
75018 Paris, FRANCE; Phone: 42 23 01 01 ; Fax: 42 62 57 07 Dünya Hakları/Export Agent: UGC-DA, 24, Avenue
Charles de Gaulle, 92200 Neuilly, FRANCE; Phone: 46 40 44 30; Fax 46 24 37 28
1992 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 1 2'

arn in Moscow in 1949 His father
was a scriptwriter and his mather
was a trans/atar. He studied
mathema/ics and linguistics in Moscow
University before obtaining his screenwri/ing
diplama in 1978. He has written a score of
seripts for cinema and television. He made
his debul direeling feature films in 1990 with
"Taxi Blues". LUNA PARK (1992) is his
second fea/ure film

B

erestroyka sonrasının tehlike ve üçkağıt dolu kenti Moskova, başını "Temizleme Ekipleri"nin çektiği yükselen bir Rus
milliyetçiliğiyle içten içe kaynamaktadır. Aşırı sağ eğilimli bu ekipler, anavatanların ı, onu "pisleten" Yahudiler,
eşcinseller, yabancılar ve Batılı bir hayat tarzı sürdüren herkesten arındırmaya azim li genç dazlak gruplardan oluşur.
Bu ekiplerden biri, bir vakitleri n muhteşem, şimdinin bakımsız panayır yeri Luna Park'ta atlıkarıncalar ile atış pavyonlarının
yakınındaki bir barakayı ele geçirmiştiL Çetenin reisi Andrey'e, ekibin nefret yolundaki kılavuz ruhu sayılan annesi, işte tam
burada, Luna Park arabalarının arasında, Yahudi kökenli olduğunu açıklar. Dünyası paramparça olmuş, zaptemediği bir öfkenin
etkisindeki Andrey babası Naoum'u arar ve bulur. Yaşlı adam, bir zamanlar şık bir apartmanken şimdi bilim adamlarından
serserilere kadar herkese barınaklık eden bir binada yaşamaktadır. ..

P

Festival izleyicileri Pavel Lounguine'i; Ruslara has, yurtsevere karşı aydın, sanatçıya karşı faşist ikilemini inceleyen, gergin,
hızlı tempolu ve son derece eğlenceli filmi "Taxi Blues" ile tanımışiardı. Lounguine LUNA PARK'la yurtseverliğin patlamanın
eşiğindeki arenasına yeniden dalıyor. Bu seferki konusu, Slav ruhu diye adlandırılan olgu ve bunun korkutucu Yahudi
düşmanlığı. Bütün diğer gerçek sinemacılar gibi Lounguine de, kendi kültürünü filme çekmekte ve ona herkese açık bir tın ı
vermekte. Zararlı etkisini her ülkede gösteren neo-faşizmin iç yüzünü kavramış olan Lounguine, bunu keskin bir kara mizahla
birleştirerek, en derinlerde yatan korkularımızdan bir umut yaratmayı deniyor. Iki adam arasındaki dinamiğin, babasını
öldürmek üzere savaş eğitimi gören oğulun mitolojik modelinden sevgi ve umut üzerine kurulu bir ilişkiye dönüşümü,
yönetmenin asıl amacını oluşturuyor: "Hayvan gibi yetiştiritmiş birinin insani hasletlere kavuşabileceğini göstermek istedim."
immering just below the surtace of post-Perestroika Moscow, a city full of danger and manipulalion, is a rising
Russian nationalism !ed by C/ean-up Squads, ngh/-wing groups of young skinheads inteni on ridding Mather Russia
of all "cantaminan/s ". Jews, homosexuals, foreigners. and anyone pursuing Western lifestyles. One squad has taken
over a shed near the carousels and shooling galleries of Luna Park, a once-spectacular bul now squalid fairground. lt is /here,
among the bumper-cars, that the gang's leader, Andrei, is /old by his mather - the squad's guiding spirit of hatred - that he is
of Jewish origin. Utter/y shattered and driven by uncontainable anger, Andrei searches for and discovers his fa/her, Naoum.
The old man is an eccentric musician living in a once·elegant apar/men/ which now serves as a haven for anyone from scolars
to hoods...

S

Festival-goers were introduced to Pave/ Lounguine in 1991 with his taut, fasi-maving and extremely enterlaining "Taxi Blues",
a film which explores the very Russian duality of pa/rio/ vs. intellectual, artisi vs. fascist With LUNA PARK, Lounguine again
plunges into the explosive arena of the patrio/ism, this time taking as his subject same/hing cal/ed the Slav saul and its
terrifying anti·Semilism Uke all other genuine movie-makers, Lounguine films his culture and gives it a resonance accessible
to all. With corrosive black humour that is malched by terrifying insight in/o a rising neo-fascism which has left no country
unscathed, Lounguine here attempts ereale hope out of our most protaund tears. The transformatian of the dynamic between
the two men from the locked mythic pattern ota son training for war in order to kil/ his father to a retatianship based in
tondness and hope is central to the director 's intentions. "/ wanted to show that sameone who has been raised /ike an animal
can become human".
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TC H E KI ST
THE TCHEKiST

ALEXANDRE ROGOJKIN

1

Yönetmen/Director: Alexandre Rogojkin Senaryo/Screenplay: Jacques Baynac & And re Milbet Görüntü Yön./
Cinematography: Valeri Mulgaout Kurgu/Editlng: Tamara Denissova Müzik/Musle: Dmitri Pavlov
Oyuncular/Cast: lgor Sergueev, Alexei Polouyan, Mikhail Vasserbaoum, Nina Oussatova, Alexandre Kharachkevitch,
Serguei lssavnine Yapım/Productıon Co.: Troitsky Most, 10 Kamennoostrovsky Av. 197101 Saint Petersbourg,
RUSSIA; Phone: 812 2385 1 74; Fax: 812 2385 339 Dünya Hakları/Export Agent: LenFilm, 10 Avenue Kirovsky, St.
Petersburg 1 97101 RUSSIA; Phone: (7-812) 232 8374; Telex: 1 2 1 534 film su
1 992 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 88'

R

usya'da 1 9 1 7 Devrimi'nden birkaç ay sonra Bolşevikler, proletaryanın zaferini pekiştirrnek için Beyaz Ruslar'la
karşı devrimcilerden kalanları temizlemek üzere bir mücadele örgütlerler. Bu amaçla, Çeka, yani Bolşevik
Partisi'nin siyasi polisi kurulur. Lenin bu örgütün "proletaryanın yüce silahı" olduğunu bildirir. Çeka,
Bolşeviklere yönelik herhangi bir muhalefeti bertaraf etmek üzere hazırlanmış bir terör hükümranlığı kurar ve hem Çar'ın
kuvvetleriyle, hem de Devrim'in düşmanı olan herkesle savaşır. Isimleri daha önceden hazırlanan listelerde bulunan
binlerce kişi tutuktanır ve eğer direnmeye kalkışırlarsa, derhal vurulurlar. Film, bir "Çekist"in, yani bu polis örgütünün
bir üyesinin 1 920'1i yıllardaki öyküsünü anlatır. ..
Sovyetler Birliği'nde zorunlu çalışma kamplarına götürülen mahkumlara retakat eden bir grup muhafızı etkisi altına alan
vahşet ve şiddeti olağanüstü biçimde tahlil ettiği "Karaoui/Gardiyan"ın ardından, yönetmen Rogojkin bu kez de amansız
bakışını Sovyet geçmişinin şimdiye kadar yasak tutulan bir bölümüne çeviriyar Rus gizli polisi Bolşevikleri n
sömürülerini ele alma cesaretini gösteren film sayısının pek az olduğunu söylemeye gerek yok. Rogojkin'in rahatsız edici
ve zekice filmi, söz konusu dehşeti iletmek için, Çeka işlemlerini (isim listesinin derlenmesini, şüpheiiierin
tutuklanmasını, soruşturma sırasındaki işkenceyi, infazları, cesetlerin nakl ini) yakından izliyor. Amacı: "Bütün
kötülüklerin kaynağının Stalin olmadığı, hem ilke hem de uygulama olarak baskının şiddetini kurumsal taştıranın Lenin
olduğu teorisini kanıtlamak."
few months after the 1 9 1 7 Revolution in Russia, to enforce the victory of the proletariat, the Bolsheviks
organize a struggle to wipe out what is left of the White Russians and the counter-revolutionaries. For that
purpose, the Tcheka, the Bolshevist Party's political police, is formed. Lenin declares that this organisation is
"the supreme weapon of the proletariat". The Tcheka institutes a reign of terror designed to eliminale any opposition to
Bolsheviks and fights against the remains of the Tzar's forces and anyone who's an enemy of the Revolution. Thousands
of people whose names are on lists compiled beforehand get arrested and immediately shot if they try to resi st. The film
tel ls the story of a "Tchekist", a member of the palice organisation, in the 1 920's ...

A

Fallawing his "Karaoul 1 Guard", his remarkable analysis of brutality and violence that overcome a group of guards
accompanying prisoners to forced labour camps in the Soviet Union, for his new feature, director Rogojkin has turned
his remorseless gaze on a hitherto forbidden part of the Soviet past: the Russian seeret police. Needless to say, there
have been few films which have dared treat the exploits of the BoJsheviks. Rogojkin's disturbing and intelligent film
follows closely the Tcheka's proceedings (the compilation of the name list, arrest of suspects, interrogation-torture,
execution, transportation of the corpses) in an elfort to convey the horror involved. His objective is "to prove the theory
that the source of all evil was not Stalin but Lenin, who institutionalised the violence of the oppression both in principle
and practice".
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949 yılında doğdu. Leningrad
Üniversitesi'nde Tarih bölümünden
mezun olduktan sonra, Lenfilm
Stüdyoları'nda yapım tasarımcısı olarak
çalıştı. Saint-Petersbourg (eski
Leningrad)'daki Sinema Enstitüsü'nde
okuduktan sonra, 1 977-81 arasında,
Moskova Film Okulu VGIK'da, Sergei
Gerassimov'un master sınıfında yönetmenlik
öğrenimi gördü. ilk konulu uzun metraj
filmini 1 984'te gerçekleştirdi.
om in 1949 Atter getiing a degree
on History from the Leningrad
University, he worked as a
production designer at Lenfilm Studios.
Fallawing his studies at the Cinema Institute
at Saint-Petersbourg (former Leningrad),
from 1977 to 1981 he studied directing at
the Moscow Film School VGIK in Sergei
Gerassimov's master class. He realized his
first feature in 1984.

B

FI LMLER I 1 FILMOGRAPHY
1 984
1985
1987
1989
1991
1992

Ryzaja, Ryzaja / Kızıl, Kızıl
For a Few Lines 1 Birkaç Satır Için
Miss Millionaire 1 Milyoner Genç Kız
Karaout 1 Gardiyan
The Third Planet 1 Üçüncü Gezegen
Tchekist 1 Gizli Polis
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AJANS ULTRA REKLAM HIZMETLERI A.Ş.

AJANS U LTRA REKLAM HIZMETLERI A.Ş.'ni n değerli katkılarıyla
gerçekleşiiri lmiştir.
We should /ike to thank AJANS ULTRA REKLAM HIZMETLERI A.Ş.
for their contribution.
Bu toplu gösteri, halyan Turizm ve Gösteri Sanatıarı BakanlıOı'nın himayelerinde,
Cinecitta International kurumunun deQerli işbirliQiyle gerçekleştirilmiştir.
Istanbul halyan Kültür Merkezi'ne yardımlarından dolayı teşekkür ederiz.
This retrospective has been possible with the valuable cooperation of Cineci/ta International,
under the auspices of the Ministero del Turismo e del/o Spettacolo.
We should !ike to thank Ila/ian Cu/tura! Center in Istanbul for /heir kind help.
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ROMA, AÇIK ŞEHiR

R O MA, C ITTA APE RTA

RaME, OPEN Cırv

ROBERTO ROSSELLINI

oma'da 1 906 yılında doğdu.
Sinemanın toplumsal rolünü
sürekli olarak yeniden tanımlayan
nüfuz sahibi bir sinemacı olarak Rossellini
dönem dönem faşitlikle, komünistlikle,
Kilise'nin sözcüsü olmakla, zındıklıkla ve
yuva yıkan bir ahlaksız olmakla suçlandı.
Mesleğine, Mussolini'nin ltalya'sında,
1 940'1ı yılların başında rejimin onayladığı
filmler yaparak başladı. 2. Dünya Savaşı'nın
sonunda, bir dönüm noktası oluşturan yeni
gerçekçi filmi ROMA, AÇIK ŞEHIR ve
"Paisa" ile izleyicileri şaşırttı. 1950'1i
yıllarda, yönetmenin büyüsüne kapılıp
Amerika'yı terk eden ve ltalya'ya, onunla
oturup çalışmaya gelen lngrid Bergman'la
filmler çevirmeye başladı. En sonunda, tarihi
konular üzerine filmler yaptığı televizyona
geçti ve yeni anlatım biçimlerini denemeyi
sürdürdü. 1977 yılında öldü.

R

Yönetmen/Director: Roberto Rossellini Senaryo!Screenplay: Sergio Am ide i, Federico Fellini & Roberto
Rossellini Görüntü Yön./Cinematography: Ubaldo Arata Kurgu/Editıng: Eraldo da Roma Müzik/Musle: Renzo
Rossellini Oyuncular/Cast: Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Marcello Pagliero, Vito Annicohiarico, Nando Bruno
Yapımcı/Producer: F. de Martina Yapım/Production Co.: Excelsa Film KaynaklPrint Source: Cinecitta
International; Via Tuscolana, 1 055, 00173 Roma, ITALY; Phone: 39-6-72 22 1 55; Fax: 39-6-72 23 131
1 945 / 35 mm. / Siyah-Beyaz (Black & White) / 1 00'

B

üyük bir milli tehlike anında, özellikle de ülkeleri zor durumda kaldığında, farklı özgeçmiş ve inançlara sahip birçok
insan, düşmana karşı direnmekle birleşir. Işte kahramanları arasında bir işçi, katalik bir rahip, mühendis bir direniş
lideri ve işçi sınıfından Romalı bir kadının da bulunduğu filmi n ahlaki vurgusu bu saptamadır. 1944, Roma "açık
şehir" ilan edilmiş olmasına rağmen gerçekte Alman kuvvetlerinin işgal i altındadır. Gesiapo'nun peşine düştüğü kişilere
yardımcı olmak için herkes işbirliği içindedir, kimse yabancılara sığınak sağlamayı reddetmez. Yargılanma zamanı gelince de,
herkes idealleri için en yüksek bedeli ödemeye hazırdır; Almanlar, rahiple komünist mühendisi bile birbirlerine düşürmeyi
beceremezler. lkisi de fedakarlıklarının tam anlamıyla bilincinde olarak ölümü seçeceklerdir...
Yapımına savaş sona ermeden önce 1 944'te başlanan ve Alman ordusu hala Roma'da iken, kısmen gizli kameralarla çekilen
ROMA, AÇIK ŞEHIR, önce Almanlar tarafından vurularak öldürülmüş bir rahip olan, halyan Direnişi'nin lideri Don Morisini
üzerine kısa metraj bir belgesel olarak tasarlanmıştı. halyan Direnişi'ni haber filmi tarzında anlatan bir yapıt olarak daha sonra,
işgal sırasında Almanlara karşı Romalıların mücadelesi üzerine, tamamı olayların geçtiği mekanlarda çekilmiş (çünkü stüdyolar
savaşta tahrip olmuştu), rolleri n çoğunda, olaylardan henüz çıktıkları için karakterleri ile kendiliğinden özdeşleşen meslek
dışından aktörlerin oynadığı başka bir filmle birleştirildi. Genellikle halyan yeni-gerçekçiliğinin en tipik çalışması kabul edilen
ROMA, AÇIK ŞEHIR, aslında zamanın gereksinimlerini karşılayan ve yaratıcı yöntemi de, sinemasal araçlara ilişkin bilinçli bir
seçimden çok, savaşın yol açtığı zorunlu kısıtlamalardan kaynaklanan bir yapıttı. Gerçek bir sanat eseri olarak kabul edilen film,
Avrupa'nın savaş sonrası ilk başyapıtı olurken, Rossellini'ye de özgün ve dürüst bir yönetmen olarak uluslararası şöhret
sağladı.

1

n a great national peri/, especially when the home nalian is laidlow, many people ofdiffereni backgrounds and beliets
unile in resistance to the enemy. This is the moral emphasis of the film and among its heroes we tind a worker anda
catholic priest, an engineer-resistance leader anda Roman working-class woman. 1944; although declared "open", Rame
is actually under German invasion. Everyone cooperates to help those hunted by the Gestapo, no one retuses shelter to
strangers. When the time for trial comes they are ready to pay the highest price for /heir ideals and the Germans wi/1 not succeed
in antagonizing even the priest and the communist engineer, who wi/1 bo/h die in full awareness of the reason of /heir sacrifice...
Begun in 1944, belare the war was over, and shot partially with concealed cameras while the German army was stili in Rame,
ROMA, CIT7A APERTA was arigina/Iy conceived as a short documentary of the sacrifice ot the Ila/ian Resistance Jeader Oon
Morasini, a priest who was shot by the Germans. A newsreel-type account of the /ta/ian Resistance, il was /afer tused in/o
anather film about the activities ot Roman people against the Germans during occupation, all shot on Joealion - because the
studios were destroyed by the war - with mos/Iy non-professional actors in many of the ro/es and who, tresh from the events,
iden/ified spontaneously with /heir characters. Although genera/Iy considered the most typical work of /ta/ian Neorealism,
ROMA, CITTA APERTA has just responded to the needs of the moment and the creative method itself sternmed not so much
from a delibera/e choice of cinematic foo/s as from liniitations forced by the war. lt was received as a genuine work of art, to
become Europes tirst post-war masterpiece and to bring Rossellini international recognition as a director ot originality and
integrity.
1 62

B

om in Rame in 1906. An influential
filmmaker who cansisten/Iy
redefined cinema 's social role, he
was accused in his time of being a fascist, a
communist, a payer of Jip-service to the
Church, a b/asphemer, and an immoral
adulterer He began his career in Mussolini's
ltaly, making films with the blessing of the
regime in the early Forties. At the end of
WW2 he astonished audiences with the
landmark Neorealist films, ROMA, CITTA
APERTA and "Paisa". In the Fifties he began
his cycle of films with lngrid Bergman who,
fascinated by the director, Jet/ America to
live and work with him Fina/Iy he turned to
television where he began exploring
histarical subjects and continued to
experiment with new narrative forms. He
died in 1971.

Ö NEML I F I LMLER I /
SELECTIVE FILMOGRAPHY

1945 Roma, Citta Aperta /Roma, Açık Şehir
1 946 Paisa
1 947 Germania, Anno Zero 1
Almanya, Sıfır Yılı
1 950 Stromboli, Terra di Dio 1 Stromboli
1 951 Europa '51 / 1 951 Avrupa'sı
1 959 ll Generale Del la Rovere 1
General Del la Rovere

MiLANO.DA MUCiZE

M I RAC O LO A M I LAND

M I RACLE I N M I LAN

VınoRıA DE SıcA

1•

Yönetmen/Director: Vittorio d e Sica Senaryotscreenplay: Cesare Zavattini, Vittorio d e Sica, Suso Cecchi
D'Amico, Mario Chiari & Adalfa Franci, based on the novel "lotO il buono" by Cesare Zavattini Görüntü Yön./
Clnematography: G.R. Aldo Kurgu/Edltlng: Eraldo Da Roma Müzik/Musle: Alessandro C icognini
Oyuncular/Cast: Francesco Golisano, Emma Gramatica, Paolo Stoppa, Guglielmo Barnaba, Brunella Bovo, Arturo
Bragaglia, Anna Carena Yapımcı/Producer: Vittorio de Sica Yapım/Productlon Co.: Societa Produzioni De Sica &
E.NI.C. KaynaklPrint Source: Cinecitta International; Via Tuscolana, 1 055, 00173 Roma, ITALY; Phone: 39-6-72 22
155; Fax 39-6-72 23 1 31
1 950 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (Black & White) 1 1 00'

M

ILANO'DA MUCIZE, "temiz kalpli"lerin cennetlerini dünyanın dışında aramaları gerektiOini ima eden çaOdaş bir
masaldır ... lyi Kalpli loto, bebekken ona iyi ve temiz kalpli olmayı öOreten, yaşlı ve merhametli Lolotta'nın lahana
tarlasında bulunmuş bir yetimdir. Lolotta ölünce, loto bir yelimhanede birkaç yıl geçirir ve bunun ardından da,
mucize yaratma gücüne sahip beyaz güvercinin yardımıyla Milana dilencilerinin havarisi olur. Bu güvercin i ona, şimdi
koruyucu meleOi ve velinimeti olan Lo lotta vermiştir. loto dilencilerin yaşamını iyileştirmeye çalışırken, kast ayrılıklarından
doOmuş ihtilal tohumlarının varlıOını keşfeder. Derken, dilencilerin birlik duyguları, kendilerine karargah edindikleri yerde
petrol bulunmasıyla iyice yara alır. Mal sahibinin, coplarla ve gözyaşı gazı ile silahlanmış polisiyle çarpışmak zorunda
kaldıklarında, Tato'nun tek çaresi, serseriler takımının, sokak çöpçülerinin süpürgelerini kaparak "yalnızca barış, sevgi ve
iyiliOin" hüküm sürdüOü bir diyara uçmalarını saOiamaktır . .
1951 'de Cannes Film Festivali'nde Büyük Ödül'ü kazanıp, New York Film Eleştirmenleri tarafından En Iyi Yabancı Film
seçilen; hiciv ve ironi üzerine bir tür deneme sayılan MILAND'DA MUCIZE, Vittorio De Sica'nın küçük şaheserlerinden
biridir. Bu çaOdaş masalda, bir çocuOun na if dünya görüşü, yaşamın çıplak gerçekleri ve insan doOasının kusurlarıyla
çarpışır. De Sica, Zavattini'nin en kişisel senaryolarından birini, 1 950'1i yılların başındaki can alıcı dönemde ltalya'nn karşı
karşıya olduOu sorunların zengin, çiçek dürbünü çeşitliliOinde bir panoramasına çevirmiştir. "MILAND'DA MUCIZE bir
masaldır. Benim niyetim de bir yirminci yüzyıl peri masalı anlatmak zaten", diyen yönetmen, esin kaynaOının Chaplin ve
Rene Clair olduOunu belirtse de, birçok eleştirmenin parmak bastıOı gibi bu harikulade şiirsellikteki filmde bile yeni
gerçekçiliOi elden bırakmamıştır.

M

IRAGOL O A MILANO is a modern-day tab/e which implies that the "pure in heart" must seek !heir heaven apar!
from earth... Toto the Good is an orphan who is discovered as a baby in the cabbage patch of the kindly old
Lo/olla, who teaches him to be good and pure of heart. When she dies, Toto spends several years in an
orphanage alter which he becomes an apost/e for the beggars of Mi/an, aided by a white dave which passesses the power
ot miraefes - the dave being a gift !rom Lolotta, now his guardian angel and benefactress. As Toto endeavors to improve
the life of the beggars he discovers seeds of caste dissent, !hen !heir sense of unity is turther disrupted by the discovery of
oil on !heir adopted encampment. When they are forced to fight the landowner's potice who are armed with bi/Iy c/ubs and
teargas, Toto 's only resource is to have his band of hobos snatch up the brooms of street cleaners and tly to a /and "where
!here is only peace, lo ve, and good"...
An exercise in satire and irony, MIRACOLO A MILANO, which won the Grand Prize at the Cannes Film Festival and was
named Best Foreign Film by the New York Film Critics in 1951, is one ot Vittorio Oe Sica's fesser masterpieces. In this
preseni-day fairytale, a child's naive vision of the world coIlides with the stark !acts of life and the imperfections ot human
nature. De Sica has turned one of lavattini's most personal seripts info a rich, kaleidoscopic panorama ot the problems
taeing ltaly in the crucial period of the early 50's. As he asserted, "MIRACOLO A MILAND is a tab/e and my only inteniian
is to attempt teliing a twenfieth century tairy ta/e". He alsa said that he drew his inspiration from Chaplin and Rene Clair,
bul he did not abandan neorealism even in this wonderfully poetic film, as so many critics have suggested.

talya'nın Sora kentinde 1 902 yılında
doOdu. Roma Yüksek Ticaret
Enstitüsü'ne devam etti ve Roma
Üniversitesi'nden Muhasebe dalında
diplama aldı. 1 920'1i yılların sonunda,
başrolünü üstlendiOi oyunları sergileyen bir
tiyatro grubu kurdu. 1 931'de "La vecchia
Signora 1 Ihtiyar Kadın" filmiyle, halyan
tecimsel sinemasının tapılan oyuncuları
arasına girdi. Yaşamı boyunca ıtalya'da ve
ülke dışında rol aldıOı 1 OO'ü aşkın filmden
elde ettiOi gelirle kendi filmlerini yaptı. ilk
konulu filmini 1 940'ta yönetti. Dördüncü
filminde, otuz yıl boyunca ortak çalışmalar
sürdüreceOi Cesare Zavattini'niyle çalıştı.
Birlikte, savaş sonrası !talyan "Yeni
Gerçekçi" Sinemasının estetik öOelerini
geliştirmeye koyuldu lar. ilk Hollywood
çalışmasını 1 953'te gerçekleştirdi. 60'1ı
yıllarda, tatlı kar saOiayan uluslararası
yapımiara imza attı. 1 974'te Paris'te öldü.

B

om in 1902 in Sora, ltaly. He
attended lnstitut Superieur de
Commerce in Rame and graduated
from University of Rame with accounting
degree. In Iate 20s he formed his own stage
company to produce p/ays starring himself.
In 1931 he appeared in film "La vecchia
Signora", establishing himselfas a matinee
idol. During his lifetime, he made over 100
films in lta/y and abroad as actor, using this
means to finance his own films. He direc/ed
his first feature in 1940. With his tourth film,
he teamed wifh Cesare lavattini, who was to
become his major coIlaborafor for the next
three decades. Together they began to
deve/ap elemenis of the realist aesthetic ot
the post-war !ta/ian "neo-realisf" cinema. He
made his first Hollywood production in
1953. In the 60's he directed films for the
/ucrative international market. He died in
1974 in Paris.

Ö NEML I F I LMLER I /
SELECT/VE FILMOGRAPHY

1 946
1 948
1 950
1 952
1 960
1 970

Sciuscia 1 Kaldırım Çocukları
Lad ri di Biciclette 1 Bisiklet Hırsızları
Miracolo a Milana 1 Milana'da Mucize
Umberto D.
La ciociara 1 Kızım ve Ben
ll giardino dei Finzi-Contini 1
Finzi-Contini'lerin Bahçesi
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iKi KURUŞLUK UMUT

D U E S O L D I D I S P E RANZA

Two PEN NYWORTH OF HOPE

RENATO CASTELLANI

Yönetmen/Director: Renata Casteliani Senaryo/Screenplay: Renata Casteliani & Titina De Filippo Görüntü
Yön./ Clnematography: Arturo Gallea Kurgu/Editing: Jolanda Benvenuti Müzik/Musle: Alessandro Cicognini
Oyuncular/Cast: Vincenzo Musolino, Maria Fiore, Gina Mascetti, Carmela Cirillo, Luigi Astarita, Felicetta Lettieri
Yapımcı/Producer: Sandro Ghenzi Yapım/Production Co.: Universalcine KaynaklPrint Source: Cinecitta
International; Via Tuscolana, 1 055, 00173 Roma, ITALY; Tel:39·6-72 22 1 55; Fax 39-6-72 23 131

avona'da 1913 yılında doğdu.
1925'e kadar Arjantin'de, sonra
Genova'da eğitim gördü. Milana'da
mimari öğrenimi gördü. 1930'1u yılların
ortalarında sinema mesleğine önce gazeteci
olarak, sonra değişik yönetmeniere senaryo
yazarak başladı. l ik tilmini 1 941 'de yönetti.
1 948'de, Venedik Film Festivali'nde En Iyi
halyan Filmi ödülünü alan "Sotto i l So le di
Roma 1 Roma Güneşi Altında" ile yeni
gerçekçi akıma katıldı. IKI KURUŞLUK
UMUT, 1 952'de Cannes'de Altın Palmiye'yi
"Othello" ile paylaştı. 1 954 yılında da,
"Giulietta e Romeo 1 Romeo Ve Jülyet" ile de
Venedik'te Altın Aslan ödülünü aldı.

S

1 952 / 35 mm. / Siyah-Beyaz (B&W) / 1 03'

rdudan ayrılıp Vezüv yamaçlarındaki küçük köyüne henüz dönmüş olan Antonio, iki tanesi evlenecek çaQda, ama
drahomasız beş kızkardeşiyle anasına bakmak zorundadır. Delikanlı farklı işlere girip çıkar; bir süre gündüzleri
yerel ki lisede, geceleri de komünist bir kışkırtıcı olarak çalışır. Komşuların geneldeki yoksulluQu ile kıyaslanınca
nispeten zengin sayılacak yerel havai tişek imalatçısının, azim sahibi ve tevri kızı Carmela, Antanio'nun kendisiyle
evlenmesi ni ister. Ama Antonio, kişisel sorunlarını düşünmeyecek kadar ailesiyle meşguldür. Sonunda bir aşk yaşamak
istediQinde Carmela'nın babası taratından aşaQılanınca, kendisi evlenmeden önce kızkardeşine drahoma bulmak zorunda
kalır. Bu da hiç kolay deQildir, çünkü kıskanç Carmela onun bir sürü iş kaybetmesine neden olur ...

O

Castellani'nin, savaş sonrası birçok ltalyan filminde moda olduQu üzere, büyük kısmı meslekten olmayan bir kadro
taratından aynanmış komedisi, halyan köy hayatından coşkun, iyimser bir kesit sunmakta. 1952'de Cannes'da birincilik
ödülünü Orso n Welles'in "Othello"su ile paylaşan IKI KURUŞLUK UMUT, daha sonra başka halyan sinemacılar tarafından,
halyan köylüsünün içinde bulunduQu kötü durumu en iyi tanımlayan film olarak görülmüştü. Filmi n geniş bir kitleye hitap
ettiQini ve onun zihniyetini, yaşamsal sorunlarını, ve yaşam biçimini yansıttıQını da ekieyebil i riz. Casteliani öfkeyi deQil,
daha fazla gerekli olduQuna inandıQı iyimserliQi harekete geçirmek istiyordu: "Işler düzelecek, bir tebessümün de
gelecekteki refah ortamını saQiamaya taydası olur." Haklı olsa da, olmasa da bu tavır pratikte halyan sinemasının iyimser,
popülist "pembe yeni-gerçekçilik"e kaymasıyla sonuçlandı ve ilerki yıllarda halyan yönetmenlerin çoQunluQu tarafından,
geçici ya da kalıcı olarak, benimsendi.
ntonio, who has just returned from the army to his smail viiiage on the slopes of Vesuvius, has to support a
mather and five sisters ot which two are of marriageable age, but without a dowry. The young man takes a series
ot odd jobs; for a white he works in the local church during the day and as a communist agitatar at night.
Carmela, the resolu/e and temperamental daughter of the local fireworks manufacturer, relatively affluent in comparison
with the general poverty of the neighbors, wants Antonio to marry her. Bul Antonio is preoccupied with his family to /hink
about personal problems. When he fina/Iy decides to embark on a romance and is treated contemptuously by Carmela's
ta/her, he must tind a dowry for his sister betore he can gel married himself. This turns out to be very difficult: the jealous
Carmela loses him several jobs...

A

Castellani's comedy is an exuberant, optimistic slice of !ta/ian country lite, acted out, as was the vogue in many post-war
!ta/ian tilms, by a mos/Iy non-professional cas/. Joint winner at Cannes in 1952, sharing the premier award with Orson
Welles' Othello, DUE SOLDI DI SPERANZA would !afer be considered by other /ta/ian filmmakers to be the best description
of the plight ot /ta/ian peasants. One might add that the picture is addressed to a wide public and retlee/s its mentali/y,
living problems and way of life. Casteliani did not want to arause anger bul optimism, which he telt was more needed:
"Things are going to improve, and a smile helps in building the tuture prosperity". Apar/ from the question whether or not
he was right, this attitude resulted in practice in a shift ot the !ta/ian cinema lawards the optimistic, popu/isi "rosy
neorealism" and was accepted in /afer years, temporarily or permanen/ly, by a majority ot !ta/ian directors.
1 64

arn in 1913 in Savona, ltaly He
was educa/ed in Argentina un/il
1925, then in Genova. He studied
architecture in Mi/an. In mid-thirties he
began his film career as a journalist, /hen
scriptwriter for differeni directors. He
direc/ed his first film in 1941. In 1948 he
joined the neorea/ist mavement with "So/to
il So/e di Roma", which won the Best /ta/ian
Film award at the Venice Film Festival. DUE
SOLDI DI SPERANZA was the co-winner of
the Golden Pa/m (with 'O/hel/o") at Cannes
in 1952. He became the recipient ot the
Golden Lion at Venice for 'Giulietta e
Romeo" in 1954.

B
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1948 Sotto il Sole di Roma 1
Roma Güneşi Altında
1949 E'primavera 1 likbahar
1952 Due Soldi di Speranza 1
Iki Kuruşluk Umut
1 954 Giulietta e Romeo 1 Romeo ve Jülyet
1 962 Mare Matta
1 972 Leonarda da Vinci

LEOPAR

I L GATTO PAR D O
LUCHINO VISCONTI

THE LEOPARD

M

Yönetmen/Director: Luchino Visconti Senaryo/Screenplay: Suso Cecchi D'Amico, Pasquale Festa Campan ile,
Enrico Medi ali, Massimo Franciosa & Luchino Visconti from the novel by Tomasi di Lampedusa Görüntü
Yön./Cinematography: Giuseppe Rotunno Kurgu/Edltlng: Mario Serandrei Müzik/Musle: Nino Rota
Oyuncular/Cast: Burt Lancaster, Claudia Cardinale, Alain Delon, Rina Moreli i, Paolo Stoppa, Romola Vali i
Yapımcı/Producer: Goffredo Lambarda Yapım/Production Co.: Titanus (Rame), SN Pathe Cinema (Paris), SGC
(Paris) KaynaklPrint Source: Cinecitta International; Via Tuscolana, 1 055, 00173 Roma, ITALY; Phone: 39-6-72 22
155; Fax 39-6-72 23 1 31
·

1 963 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 185'
icilya, 1860. Prens "Don" Fabrizio Salina topraklarının ve ailesinin tartışılmaz tek hakimidir. Prens aynı zamanda
sınıfının "risorgimento" sırasında çöküşünü ironiyle izleyen bir kişidir. Kusursuz, aristokratik tavrı ve keskin
zekasıyla Prens, ortaya birden bire çıkıveren Garibaldi'nin ve ona baOiı devrimcilerin bir çaOın bitimini haber
verdiOini huzursuzluk içinde görür. Mezzogiorno Kuzey'le birleşirken, Prens'in aristokrat ik ailesi de orta sınıfla yapılan
bir evlilik sonucu biçim deOişimine u�rar. Çatışma hızla yaklaşırken Prens'in dünyası sonsuza kadar de�işecektir. Ipleri,
can çekişen aristokrasinin elinden almaya kararlı ve hazır bekleyen burjuvazi Garibaldi'nin devrimini kendi adına
kullanacaktır ...

S

Bugüne dek yapılmış en güzel sinemaskop filmlerden biri olarak kabul edilen ve Visconti'nin tarih üzerine kişisel
düşüncelerini açı�a çıkaran bu uluslararası ortak yapı mda, yönetmen renkleri dramatik ve estetik kullanmadaki ustalıOını
sergilemektedir. Cannes'da gösterilen özgün biçimiyle LEQPAR büyük coşku uyandırmıştı. Ancak film, stüdyolar
tarafından ticari da�ıtım amacıyla 44 dakika kesilince sorunlar çıktı ve hatta Visconti tilmin Ingiltere'de gösterilen kopyası
için sorumluluk kabul etmedi . Lampedusa'nın romanı bu filmde, Visconti'nin yazınsal uyarlarnalarında alışılagelmeyen
bir sadakalle ele alınmıştır. Festivalde izlenecek kesilmemiş kopyada bir saat süren son bala sahnesi, yaklaşan ölümünü
sezen Prens' in, kendi dünyasının yok oluşunu izlediOi uzun bir iç monolo�u görsel yoldan aktarır. Visconti burada
gösterişli ve yozlaşmış bir toplumu zengin ayrıntıtarla çizerken çaOın politik sorunlarına ilginç bir kararsızlıkla
yaklaşmaktadır.
icily, 1860. Prince "Don" Fabrizio Salina is the indisputable power over his /and and his family. The Prince is
alsa an ironic spectator ot his class 's decline during the "risorgimento". lmpeccable, aristocratic and sharp
witted, he 's uncomtortably aware that the new upstart Garibaldi and his revolutionaries herald the end ot an era.
His aristocratic family undergoes transformatian as a resul! ot intermarriage with the middle-class at the same time that
Mezzogiorno is undergoing unitication with the North. As the gunfire draws c/oser, the Prince's world is to change
farever The bourgeoisie, now ready and ab/e to lake over from the dying aristocracy, wi/1 usurp Garibaldi's revolution...

S

Viscan/i demonstrated his mastery ot the dramatic and aesthetic use ot cotour in this international co-production,
revealedas one ot the linesi 'scope movies ever made and Visconti's most personal medilation on history. IL
GA TTOPARDO, in the origina/ version shown at Cannes, was received with big enthusiasm. Troub/e arose, however,
when the length ot the print was cut by some 44 minules by the studios for the commercial distribution and Viscanli has
even disclaimed autorship ot the film as shown in Britain. Lampedusa's novel was treated with a fidelily unusuat in
Visconti's literary adaptations. The fina/ bali scene, tasiing an hour's screen time in the uncu! version which wi/1 be
screened in the Festival, conveys in visual terms the /ong interior monologue in which the Prince, aware ot his
approaching dea/h, watches the death ot his world Viscan/i here evakes a splendid, decaying society with rich delait
and shows an intriguing ambivalence lawards the political issues ot his subject.

ilano'da, Kont Don Lucino Visconti
di Modrone olarak 1 906'da doOdu.
M ilan ve Como'daki özel okullarda
eOitim gördü. 1 929'da oyuncuıuoa başladı.
1 936'da yerleştiOi Paris'te Jean Renoir'la tanıştı
ve daha sonra onun asistanı oldu. 1 942'de ilk
filmini yönetti. Yapıtları, üslup açısından ve
entellektüe( yönden savaş sonrası halyan
sinemasını en fazla etkileyen filmler arasındadır.
Soylu bir ailenin çocuou olarak, aristokrat
duyarlıOın ve zarifliOin en birbirine benzemez
unsurlarını, halyan sınıf yapısı konusu hakkında
saoıam bir bilgiyle destekleyerek, inançlı bir
Marksist siyasi bilinçte birleştirdi. Ayrıca
oyunlar ve operalar yönetti, iki balenin
prodüksiyonu ile ilgilendi. 1948'de "La !erra
Trema 1 Yer Sarsılıyor" ile Venedik Film Festivali
Uluslararası Ödülü'nü, 1 963'te LEQPAR ile bir
"Altın Palmiye" ve . 1 971 'de de "Venedik'te Ölüm"
ile Cannes Film Festivali 25'inci Yıl Ödülü'nü
aldı. 1976'da öldü.
om in Mi/an, in 1906, as Cdunt Don
Lucino Viscan/i di Modrone. He has
been educa/ed at private schools in
Mi/an and Como. In 1929 he began to do same
acting. In 1936 he moved to Paris where he me/
Jean Renoir and /afer became his assistant. In
1942 he direc/ed his first film. His films are
among the most stylistically and intellectually
influential of postwar /ta/ian cinema. Bom of a
noble family, he integra/ed the most
heterogeneous elemenis of aristocratic
sensibility and tas/e with a commil/ed Marxisi
polilical consciousness, backed by a firm
knowledge of !ta/ian class structure. He alsa
direc/ed p/ays, operas and involved in the
production of two bal/e/s. He received the
International Prize at Venice Film Festival in
1948 for "La Terra Trema", a Golden Pa/m for lt
GA TTOPARDO in 1963 and the 25/h
Anniversary Award at Cannes Film Festival for
"Mor/e a Venezia" in 1911. He diedin 1976.

B
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1 942
1 947
1 954
1 960

Ossessione 1 Sapiantı
La Terra Trema / Yer Sarsılıyor
Senso 1 Günahkar Gönüller
Rocca e i Suoi Fratelli 1
Düşman Kardeşler
1 963 ll Gattopardo 1 Leopar
1 969 The Damned 1 Lanetliler
1 971 Morte a Venezia 1 Venedik'te Ölüm
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BAYANLAR VE BAYLAR
SIGNORE E SIGNORI

THE BıRDS, THE BEES AND THE I TALIANS

PıETRO GERMI

enova'da 1 914'te doğdu. Eğitimini
yarıda bırakıp bir müddet uzun yol
kaptanlığı yaptı. 30'1u yıllarda
Roma'ya gidip, CSC'nin yönetmen ve
senaryo yazariiğı kurslarına katıldı. ilk filmini
1 946'da gerçekleştirdi. Sicilya fonu üzerinde
gangster ve mafya konusunu işleyen "In
Name della Legge' (1 949) ile uluslararası
üne kavuştu. Sicilya olgusunu birçok filmde
işledikten sonra, 50'1i yıllarda yavaş yavaş ilk
filmierindeki sosyal içerikli konulardan
vazgeçip, iğneleyici ve hassas bir anlatım la
gündelik çevreyi ve hislerini ele almaya
başladı. I lerki dönemlerde de evlilik ve aile
gelenekleri, köy-kasaba yaşantısının iyi ve
kötü yönleri gibi çeşitli konularda filmler
gerçekleştirdi. 1 974'te Roma'da öldü.

C

Yönetmen/Director: Pietro Germi Senaryo/Screenplay: Pietro Germi, Luciano Vincenzoni, Furio Scarpelli & Age
Görüntü Yön./Cinematography: Aiace Paralin Kurgu/Edltlng: Sergio Mantanari Müzik/Musle: Carlo Rustichel li
Oyuncular/Cast: Virna Lisi, Gastone Moschin, Alberto Lionello, Olga Vi Ili, Beba Loncar, Franco Fabrizi, Nora Ricci,
Gigi Ballista Yapımcı/Producer: Robert Haggiag & Pietro Germi Yapım/Productlon Co.: Dear Film, RPA (Rame),
Les Films du Siecle (Paris) KaynaklPrint Source: Cinecitta International; Via Tuscolana, 1 055, 001 73 Roma, ITALY;
Tel:39-6-72 22 1 55; Fax 39-6-72 23 1 31
1 966 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 1 8'
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ç bölüme ayrılmış film, taşra italya'sının küçük bir kasabasında geçer ve yerel burjuvazinin temsilcileri olan bir
grup insanın erotik öykülerini anlatır. lik skeçte müzmin bir Don Juan olan Ton i Gaspari ni, bu heyecanlı
dedikoduyu telaş la arkadaşları arasında yaymakta olan bir doktor arkadaşının karısını baştan çıkarmak için,
iktidarsızmış rolü yapar. Ikinci bölümde bir bankada muhasebeci olarak çalışan Visigato, bir barın genç kasiyeri Milena
ile kısa ama yoğun bir macera yaşar. Ama despot karısı ile kuzini (ki, Gasparini'nin karısı dır) işi bir skandala
dönüştürürler. Iki aşık da işlerinden olur. Son bölümde ucuz serüvenler peşinde koşan bir grup zengin kasabal ı, çok
genç bir çiftçi kızın elde edilebilirliğinden istifade ederler. Kızın babası bu bahtsız Don Juan'ları rüştünü ispat etmemiş
birini baştan çıkarmak la suçlayınca, skandaldan kaçınmak için nüfuzlu çevrelerini kullanırlar. ..
Yönetmen filmi hakkında: "Sicilya'da yaptığım 5 veya 6 filmden sonra, "yeter artık" dedim kendi kendime, "biraz da
Kuzey'e gidelim". Kuzeye doğru yöneldiğimde kendime sordum: "Peki ama orada nereye gideceğim?" Venedik bölgesi
hoş karakteriyle beni diğer bölgelerden daha çok çekiyordu. Belki en tinsel, en yumuşak ve en uygar lehçeye sahip
olduğu için; belki de bu bölge insanlarının o çok özgün, epeyi kaprisli, pek çı lg ın ve büyük keyif verici yapıları
yüzünden. Film im traji-komik durumları yansıttığı için, bazı ilişkilerdeki fars ve hicivi birlikte yoğuruyor. Bu ilişkilerin en
temel özelliklerinden biri de ikiyüzlülük. Belki de bu, terbiyeli bir birliktelik için ön şart; bir tür birlikte yaşama biçimi,
hatta toplumu sağlam tutan bir cins çimento. Eğer herkes sürekli olarak doğruyu söyleseydi, insanlar birbirlerini
parçalarlardı", derken pek te haksız sayılmazdı.
he film, which is divided in three paris, takes place in a smail town of provincial ltaly and tel/s the erotic stories
of a group of peop/e who are representatives of the local bourgeoisie. In the first sketch, Toni Gasparini, an
inveterate Don Juan, simula/e impotency to seduce the wife of a doctor friend who is busy to spread this ho/
piece of gossip between friends. In the second episode, Visigato, who works as a book-keeper in a bank, lives a brief
bul intense aftair with Mifena, the young cashier of a bar. Bul his despotic wife and his cousine lppolita, who happens to
be Gasparini's wife, make a seandal out of it and the two lovers are fired from !heir respective jobs. In the last part, a
group of rich citizens, who /ooks for cheap adventures, takes advantage of the availability of a young farmer gir/. When
her father accuses these unlucky Don Juans for seducing a m inar, they use /heir influentia/ cantae/s to avoid the
scandal.. .

T

"After 5 or 6 films 1 made in Sicily, 1 said "/ha/'s enough, /e/'s go to North". Making my way to North 1 asked myself
"where 1 will go /here?" Venice area attracted me more than the other regions for i/s pleasant character, which is perhaps
indeb/ed to i/s dialect, one of the most spiritual, smoothest and civilised, or perhaps as a resul/ of i/s inhabitants'
temper, so original, so whimsical, so crazy, so amusing. My film being a representation tragi-comic, it moulds the farce
and the satire of certain relations, of which one of the fundamental features is the hypocrisy. 1/'s a way of co-existence, a
kind of social cement, perhaps necessary for a po/ile cohabilation. If everybody had a/ways to/d the truth, people would
tear each other apar/", has said the director about his film and he was quite right in his comments.
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om in 1914 in Genova. He left his
educalian unfinished and has
worked as a ship captain for a
while. In the 1930's he went to Rame and
registered in courses for film directorship
and script-writing at CSC. He direc/ed his
first feature in 1946. He became
international/y famous with "In Name de/la
Legge", a film dea/ing with gangsterism and
Mafia on the background of Sicily. After
dea/ing with the Sici/ian reality in many
films, he gradually distanced himself from
the socially concerned subjects of his earlier
films in the fifties. Using a cynical bul
delicafe narrative he started to depict the
daily environment and feelings. In the !afer
years he made films on various subjects
such as marriage, family traditions, and
good and bad aspects of the rural life. He
died in Rame in 1974.

B

Ö NEML I FI LMLER I 1
SELECT/VE FILMOGRAPHY

1 949 In Name del la Legge 1 Kanun Namına
1 958 ll Ferroviere
1 961 Divorzio all'ltaliana 1
!talyan Usulü Boşanma
1 964 Sedatta e Abbandanata 1
Baştan Çıkarılmış ve Terkedi Imi�
1 966 Signore e Signori 1 Bayanlar v· .dylar
1 967 L'lmmorale 1 Ahlaksız
1 972 Alfredo Alfredo
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VENEDiK•tE ÖLÜM
M O RTE A VE N EZ I A

DEATH I N VENICE

LUCHINO VISCONTI

M

Yönetmen/Director: Luchino Visconti Senaryo/Screenplay: Nicolas Badalucco & Luchino Visconti from the
novel by Thomas Mann Görüntü Yön./Cinematography: Pasquale De Santis Kurgu/Edltlng: Ruggero Mastroianni
Müzik/Musle: Franco Mannino Oyuncular/Cast: Dirk Bogarde, Bjorn Andersen, Romola Valli, Nora Ricci, Mark
Burns, Marisa Berenson, Carole Andre Yapımcı/Producer: Mario Gallo Yapım/Productlon Co.: Alfa
Cinematografica (Rame), P.E.CJ. (Paris) KaynaklPrint Source: Cinecitta International; Via Tuscolana, 1 055, 00173
Roma, ITALY; Phone: 39-6-72 22 1 55; Fax: 39-6-72 23 1 31
1 971 / 35 mm. 1 Renkli-Colar / 1 32'

B

ir dizi psikolojik ve fiziksel neden ünlü arkesıra şefi ve besteci Gustave von Aschenbach'ı tatile çıkmaya zorlar.
En kötü hastalıöının, fiziksel bir rahatsızlıktan çok, yaratıcı etkinliklerden uzakta kalışı olduöuna inanan sanatçı,
ruhunu ezen derin düşüncelerle Venedik'e doöru yola çıkar. Venedik'te Po lanyalı bir genç olan Tadzio'yla
tanışır. Tadzio, Gustave'ın tüm yaşamını adayarak aradıöı güzellik ideallerini kendisinde taşımaktadır. Rastlaştıkları andan
başlayarak müzisyen günlerini delikaniıyı izlemekle geçirir, ta ki üzerindeki bu sevinçli deöişimin nedenini keşfedene
kadar Tadzio'ya aşıktır ve aynı zamanda, insanın güzelliöi ancak duyular yoluyla fethedebileceöini de anlamıştır. Bu
arada gizemli bir hastalık Venedik'i dize getirmek üzeredir ...
Visconti'nin yavaş tempolu ancak sürükleyici Thomas Mann uyarlaması görsel biçemin bir zaferi sayılır. Yönetmen,
Mann'ın zorlu öyküsünde yer alan olayları yakından izlemekte, ancak Mann'ın esinlendiöi Gustav Mahler'e dayanarak
Aschenbach'ı bir yazar deöil de besteci olarak ele almış. Venedik'in görkemi, deniz kenarındaki otelin zerafeti, genç
Tadzio'nun hem erkek, hem dişi kusursuzluöu - tüm bunlar izleyicinin ayrıntılar üzerinde durabilmesine ya da sahneleri n
zenginliöini bir bütün olarak özümleyebilmesine izin veren yoöun ve acelesiz bir tavırla görüntülenmiş. VENEDIKTE
OLUM derin bir düşüncenin öyküsü ve filmi; ancak aynı zamanda Aschenbach'ın ve ödün vermediöi fikirlerinin yıkımını
anlatan bir ölüm filmi de. Visconti filmine bir kokuşma ve yozlaşma atmosferi sindirmiş. Öykünün kalbinde yatan
güzellik ve ölüm ikilemesi, filme huzursuz hatta baskıcı bir hava katmakta.
series of psycho/ogica/ and physical reasons persuade Gustave von Aschenbach, the celebrated conductor and
composer, to lake a vacation. Bul far more than any physical i/1-being, he feels that his worst illness is the
absence of any creative activity, He leaves for Venice with his thought lying heavy on his saul. In Venice he
meets Tadzio, a young Po/ish boy, who seems to contain all those ideals of aesthetic beauty to which Gustave has
devoted his life in fooking for. From this moment on the musician does nothing bul fallaw theyouth, until he discovers
the reality of this transport of ofjoy: he is in love with Tadzio. He alsa discovers that !here is no other way, apar! from
that of senses, that leads one to conquest of beauty, Meanwhile a mysterious disease is beating down on Venice...

A

Viscanli 's slow-paced bul absorbing screen adaptalian of Thomas Mann 's novella is a triumph of visual style. The
director followed the even/s of Mann's challenging story closely, bul changed Aschenbach from a writer to a composer
based on Gustav Mah/er who was the original inspiration for the character. The spfendar of Venice, the elegance of the
seaside hotel, the androgynous perfeciian of the boy Tadzio - all are photographed in a lush, unhurried manner that
allows the viewer to linger on a delaif or to simply absorb the richness of the scene as a who/e. MORTEA VENEZIA is a
story and a film of contemplation; yel this is alsa a story of dea/h, Aschenbach's own, as well as the destruction of his
rigidly-held ideas. Viscan/i has permeated his film with an atmosphere of decay and corruption. This pairing of beauty
and death, which lies at the heart of the story itse/f, /ends the film an unsettling, almasi oppressive air.

ilano'da, Kont Don Lucino Visconti
di Modrone olarak 1 906'da doOdu.
M ilan ve Como'daki özel okullarda
eOitim gördü. 1 929'da oyunculuOa başladı.
1 936'da yerleştiOi Paris'te Jean Renoir'la tanıştı
ve daha sonra onun asistanı oldu. 1 942'de ilk
filmini yönetiL Yapıtları, üslup açısından ve
entellektüel yönden savaş sonrası !talyan
sinemasını en fazla etkileyen filmler arasındadır.
Soylu bir ailenin çocuOu olarak, aristokrat
duyarlıOın ve zarifliOin en birbirine benzemez
unsurlarını, !talyan sınıf yapısı konusu hakkında
saOiam bir bilgiyle destekleyerek, inançlı bir
Marksist siyasi bilinçle birleştirdi. Ayrıca
oyunlar ve operalar yönetti, iki balenin
prodüksiyonu ile ilgilendi. 1 948'de "La terra
Trema 1 Yer Sarsılıyor" ile Venedik Film
Festivali Uluslararası Ödülü'nü, 1 963'te "ll
Gattopardo 1 Leopar" ile bir "Altın Palmiye" ve
1 971 'de de VENEDIK'TE ÖLÜM ile Cannes Film
Festivali 25'inci Yıl Ödülü'nü aldı. 1 976'da
öldü.

B

om in Mi/an, in 1906, as Count Don
Lucino Viscan/i di Modrone. He has
been educa/ed at private schools in
Mi/an and Como. In 1929 he began to do same
acting. In 1936 he moved to Paris where he
me! Jean Renoir and /afer became his assistant
In 1942 he direc/ed his first film His films are
among the most stylistically and intel/ectually
influenlial of postwar Ila/ian cinema. Bom of a
noble family, he integra/ed the most
heterogeneous elemenis ot aristocratic
sensibility and taste with a committed Marxisi
political consciousness, backed by a tirm
knowledge ot /ta/ian class structure. He alsa
directed p/ays, operas and involved in the
production of two ballets. He received the
International Prize at Venice Film Festival in
1948 for "La Terra Trema", a Golden Pa/m for
"ll Gattopardo" in 1963 and the 25th
Anniversary Award at Cannes Film Festival for
MORTEA VENEZIA in 1971. He died in 1976.

Ö NEMLI FI LMLER I 1

SELECTIVE FILMOGRAPHY

1 942
1 947
1 954
1 960

Ossessione 1 Sapiantı
La Terra Trema 1 Yer Sarsılıyor
Senso 1 Günahkar Gönüller
Rocca e i Suoi Fratelli 1
Düşman Kardeşler
1 963 ll Gattopardo 1 Leopar
1 969 The Damned 1 Lanetliler
1 971 Morte a Venezia 1 Venedik'te Ölüm
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iŞÇi SlNlFI CENNETE GiDER

LA C LASS E O P E RA I A VA I N PARAD I SO

THE WORKING CLASS GOES To H EAVEN

Euo PnRı

oma'da 1 929'da doOdu; asıl adı
Eraclio Petri'dir. Roma
Üniversitesi'nde edebiyat öOrenimi
gördü. 1 950'1 i yılların başında, günlük
komünist gazete L'Unita için sinema
eleştirmeni olarak çalıştı. 1 950'1i yıllar
boyunca, özellikle Guiseppe De Santis'in
filmlerinde olmak üzere, ortak senaryo
çalışmaları yaptı. Yönetmen yardımcısı olarak
da çalıştı. 1 961 'de ilk konulu uzun metraj
filmini çekti. Daha sonraki yıllarda da, içerik
olarak özenle seçilmiş ve üslüp ile ayrıntıları
tamı-tamına tasarlanmış nispeten az sayıda
film yaptı. 1 970'te "lndagine su un Cittadino
al di Sopra di Sospietto 1 Şüphe
Edilemeyecek Bir Vatandaşın Soruşturulması"
ile En Iyi Yabancı Film Oscarı'nı aldı. 1972'de
IŞÇI SlNlFI CENNETE GIDER ile Cannes'da
Altın Palmiye'yi kazandı. 1982 yazında öldü.
Kısa meslek hayatında, 1 960'1ı ve 1970'1i
yılların önde gelen siyasi si nemacılarından
biri olarak tan ı nd ı.

R

Yönetmen/Director: Elio Petri Senaryo/Screenplay: Elio Petri Görüntü Yön./Cinematography: Luigi Kuveiller
Kurgu/Edltlng: Ruggero Mastroianni Müzik/Musle: Ennio Maorricone Oyuncular/Cast: Gian Maria Volonte,
Mariangela Melato, Mietta Albertini, Gina Pernice, Luigi Diberti, Salvo Randone, Renata Zamengo, Donala Castellaneta,
Federico Scrobogna Yapım/Production Co.: Euro International Fi l m KaynaklPrint Source: Cinecitta International;
Via Tuscolana, 1 055, 00173 Roma, ITALY; Phone: 39-6-72 22 1 55; Fax: 39-6-72 23 131
1 972 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 25'

M

assa öylesine örnek bir işçidir ki· kendini tüm iş arkadaşlarından soyutlamıştır. Ancak bir gün bir iş kazasına kurban
gidince her şey değişir. Diğer işçilerin dayanışması onun öyle aşırı bir tavır almasına yol açar ki bu örnek işçi. .. kovulur!
Fabrika grevlerle felce uğrar: işçiler yalnızca çalışma kontrallarının yenilenmesini değil, aynı zamanda Massa'nın yeniden
işe alınmasını da isterler. Fakat hepsi boşunadır. Massa "kendi" fabrikasını kurma tutkusuyla başbaşa kalır. Birdenbire, işine
yeniden dönme fırsatı çıkar karşısına, ancak fabrikaya grev sırasında girmesi gerekmektedir. Massa bu koşulu kabul eder, fakat
sabah kapıların çevresine biriken arkadaşlarını görünce bu işi yapmaya cesaret edemez ve kendini öldürmeyi seçer. Şimdi
sonsuzluğa açılan kapının ardında onun gibileri beklemektedir. Fakat içeri alınmazlar ve onlara değersiz oldukları söylenir.
Mücadele Massa için hala sürmektedir ve bu kez savaş çok zordur: fakat Massa korkmaz, onu Cennet'in dışında tutan o kapıları
aşmaya kararlıdır . . .
IŞÇI SlNlFI CENNETE GIDER, montaj hattındaki baskılar yüzünden ve amcasının başına gelenlerin kendi başına da gelerek, sonunun
bir psikiyatri koğuşu olacağından korktuğu için yavaş yavaş patladı pallayacak hale gelen orta yaşlı bir ltatyan metal işçisinin
yaşamını sergiler. Bu, bireysel yanı çok güçlü bir karakterdir ama, Petri sürekli olarak onun eylemlerini, düşüncelerini, amaçlarını ve
hatta cinselliğini bile toplum ve onun kurallarının saptadığını vurgular. Petri bu filmde ltalyan yeni-gerçekçiliğinin gerçek temeli
olarak gördüğü unsura, yani halktan bir kahramana dönmek istemişti. "işçiler üzerinde büyük araştırmalar yaptığımı söyleyemem.
Bugün ltalyan Komünist Partisi'nin üyeleri ne derse desin, benim görüşüme göre 1 969-70 yılları, ltalya tarihinde çok kamçılayıcı bir
dönemdi. O sıralarda işçilere bir aziz, bir din kurbanı gözüyle bakılırdı" demişti bir zamanlar, yönetmen Pelri. Modern ltalyan fabrika
işçilerinin hayallarına ilişkin gözlemlerinde merhametsizce gerçekçi olan film, 1 972'de Cannes Büyük Ödülü'nü Rosi'nin "ll Caso
Mattei 1 Mattei Vakası" ile paylaşmasına rağmen, eleştirmenler tarafından fazla düşünüp taşınmadan gözardı edilmişti.
assa is such a model workman that he alienares all his companions. But everything changes one day, when he is the
victim ot an accident at work. The solidarity ot the other workers makes him assume such an extreme pasifian that he
gets to be . . . tiredi The tactory is paralyzed by strikes, the workers not only want the renevai ot their work contract, bul
the re-assumption ot Massa. But it is in vain. He is a/one with the consuming desire for "his" tactory Suddenly he is ottered the
chance ot going back to work, on candilian that he enters the tactory during a strike. Massa acccepts, but in the morning, taced by
his companions crowded raund the gates, he hasn t' the courage to carry out his gesture, and prefers to kil/ himself. Now, behind
the enclosing wa/1 which looks on to the infinite, others !ike himselfare waiting to enter. Bul they are not wanted inside, they are
to/d that they are not worthy The struggle goes on for Massa, and it is hard, but he isn't attraid, he wants to go beyand those gates
which stil/ keep him out of Paradise...

M

LA CLASSE OPERIA VA IN PARAD/SO depicts the lite ota middie-aged !ta/ian metal worker who stowly comes apartat the seams
because of the pressures on the assembly line and his fears that, /ike his uncle belare him, he wi/1 linish up in a psychiatric ward.
Although he is a highly individualized character, Petri continual/y stresses that his actions, thoughts, goals, and even his sexuality,
are determined by society and its rules. With this film, Pe/ri wanted to return to what he considered was the real basis of !ta/ian
neorealism - a popu/ar hero. "/ can't /eli that / made great research on workers. Whatever the members ot the !ta/ian Communist
Par.ty may comment taday, the years 1969-70, on my opinion, was a very stimulating period in the history of /ta/y At that time a
worker was considered as a saint, a martyr", has once said director Petri. Brutally realistic in its observations ot the lives ot modern
/ta/ian factory workers, the film was summari/y dismissed by many critics even though il shared the 1972 Cannes Grand Prix with
Rosi's "ll Caso Mal/ei"
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a rn Eraclio Petri in Rame in 1929.
He studied literature at the
University of Rame. In early 50s he
worked as a film eritic for communist daily
L 'Unita. Through 1950s he col/aborated on
seripts, notably on films of Guiseppe De
San/is; he alsa worked as assistant director.
In 1961 he direc/ed his first feature and in the
later years he made relalively few films,
caretu/Iy chosen for canieni and precisely
planned in style and de/ai/. He received an
Oscar for Best Foreign-Language Film in
1970 for "lndagine su un cil/adina al di sopra
di sospietto ". He won the Golden Pa/m at
Cannes in 1972 with LA CLASSE OPERAIA
VA IN PARADISO. He died in the summer of
1982 In his brief career, he has become
renowned as one of the major palilical
filmmakers of the 1960s and 1970s.

Ö NEML I FI LMLER I 1
SELECT/VE FILMOGRAPHY

1 965 La Decima Vi tti ma 1 Onuncu Kurban
1 968 Un Tranquillo Posta di Campagna 1
Kırda Sakin Bir Yer
1 970 lndagine su un cittadino al di sopra di
sospietto 1 Şüphe Edilemeyecek Bir
Vatandaşın Soruşturulması
1971 La Classe Operaia Va in Paradiso 1 işçi
Sınıfı Cennete Gider
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BABAM VE USTAM
PAD R E PAD R O N E

FATHER MASTER

PAOLO & VITTORIO TAVlANI

oskana'da San Miniata de Pisa da
(Vittorio 1 929'd�. Paolo 1 931 'de)
doğdular. Pisa Universitesi'nde
sanat ve hukuk öğrenimi görürken sinemaya
ilgi duymaya başladılar. 1 950'de Valentino
Orsini'yle birlikte bir sinema kulübü
kurdular. 1 954'te Cesare Zavattini'yle bir kısa
film yaptılar. Daha sonra, Rossellini, Luciano
Emmer, Pellegrini ve diğer yönetmenlerin
yanında yönetmen yardımcısı olarak
çalıştılar. lik iki filmlerinde de birlikte
çalıştıkları Valentino Orsini'yle birkaç
belgesel film çektiler. Çok geçmeden
modern halyan sinemasının en öneml i
ustalarından ikisi olarak tanındı lar.

T

Yönetmen/Director: Vittorio & Paolo Taviani Senaryo/Screenplay: Vittorio & Paolo Tavian i, based on the novel
by Gavino Ledda Görüntü Yön./Cinematography: Mario Masini Kurgu/Edlting: Roberto Perpignani
Müzik/Musle: Egisto Macchi Oyuncular/Cast: Saverio Marconi, Omero Antonutti, Marcella Michelangel i, Stanko
Molnar, Fabrizio Forte, Gavino Ledda, Nanni Moretti Yapımcı/Producer: Giuliani G. De Negri Yapım/Production
Co.: Cinema S.r.l 1 RAI 2 KaynaklPrint Source: Cinecitta International; Via Tuscolana, 1 055, 00173 Roma, ITALY;
Tel39-6-72 22 1 55; Fax 39-6-72 23 1 31
1977 1 35 mm. 1 Renkli-Color 1 1 1 7
u , yirmi yaşına kadar okuma yazma bilmediği halde şimdi bir dil bilimi uzmanı olan Sardunyalı çoban Gavino
Ledda'nın gerçek öyküsüdür. Babası, henüz altı yaşındayken Gavino'yu okuldan alır. Başka seçeneği yoktur;
eğitim, zenginlere özgü bir ayrıcalıktır ve Gavino çoban olmak zorundadır. Okuldan alınınca, çocukluğunu ve
ergenlik çağının büyük bölümünü dağlarda babasının koyunlarını güderek ve münzevi bir yaşam sürerek geçirir. Gavino
Sardunya'dan ayrılmaya çalışır, ama babası ona ihtiyacı olan yazılı rızayı vermez. Bu arada babası davarlarını satar, kızını
hizmetçilik yapmaya, oğullarını da çalışmaya yollar. Daha sonra sıra, Gavino'nun orduya yazılması ve bir meslek
öğrenmesine gelir. Böylece babası Gavino'ya öğretmenlik ederek ilkokul diplaması aldırır ve onun gönüllü olarak orduya
katılmasını sağlar. Gavino yıllar sonra, ordudayken lise diplomasını alır ve üniversiteye gitmeye karar verir. Eve
döndüğünde babası onu gene çoban yapar, ama Gavino anakaraya dönmeye azimlidir ...

B

Bu etkileyici !ilmin başında ve sonunda kendisi de görünen Ledda, 1 940'1ı yılların sonunda okumak isteyen küçük bir
köylü çocuğuydu. Bu da, ne pederşahi babasının, ne de içinde yaşadıkları ilkel Sardunya toplumunun anlayabileceği bir
istekli. Çocuğun, yayiaiardaki uzayıp giden yalnızlığı sırasında çektiği zihni işkenceler, sonunda kaçışı ve okumuş bir
adama dönüşmesinin aniatılış biçimi, De Sica ile Rossell ini'nin savaş sonrası benimsedikleri yeni-gerçekçi gelenekiere
çok şey borçlu. Ledda'nın otobiyografik romanından yola çıkılarak hazırlanan ve aslında TV için yapılan BABAM VE
USTAM, 1 977 yılında Cannes'de sürpriz yaratarak birinci oldu ve Tavian i Biraderler'e dünya çapında ün kazandırdı.

T

his is the true story of Gavino Ledda, a Sardinian shephard, who, though illeterale until he was twenty, is now a
doctor in glottology His father takes Gavino out of school when the boy is six year old; he has no choice:
educalian is a privi/ege of rich peop/e and Gavino has to be a sheppard. Taken out of school, he spends most
ot his adolescence up the mountains fooking after his tather's sheep and living an isola/ed life. Gavino tries to leave
from Sardegna, bul the tather does not give him the written canseni that he needs. In the meantime the father sel/s the
catt/e, sends his daughter to be a servant, and his sons to work. Later, it suits his tather to have Gavino join the army
and team a trade; so he becomes alsa the teacher of Gavino in order to make him gel the dip/oma ot e/ementary school
and thus be seni as a volunteer to the army White in the army, atter same years Gavino gets the dip/oma from the high
school and decides that he wants to go on to university. He retums home, when his tather once more makes him a
shepherd, bul Gavino is determined to retum to the main/and...
Ledda, who himself appears at the beginning and end of this elfeeling film, was a smail peasani boy who, in the Iate
1940s, wanted an education, something that was understood by neither his patriarchal father nar the primitive Sardinian
society in which they lived. The boy's mental forlures during his extended solitude in the high country and his fina/
escape and transformatian info a man of telters are recai/ed in this film in a manner that owes much to the post-war
neorealist traditions of De Sica and Rossellini. Based on the autobiographica/ novel by Ledda and arigina/Iy made for
TV, PADRE PADRONE was the surprise winner at Cannes in 1911 and brought Taviani Brothers the international tame.

B

om in San Miniata de Pisa in
Tuscany (Vittorio 1929, Paolo
1931). They first took interesi in the
cinema white studying art and law at the
University of Pisa. In 1950, in association
with Valentino Orsini, they founded a film
club. In 1954, they made a short film in
collaboration with Cesare Zavattini and /afer
worked as assistant directors to Rossellini,
Luciano Emmer, Pellegrini and others. They
alsa made several documentaries with
Valentino Orsini, who was !heir col/aborator
on !heir first two features. They were soan
recognized as two of the most important
masters ot the modem /la/ian cinema.

FI LMLER I / FILMOGRAPHY
1 962 Un Uomo da Bruciare 1
Yakılacak Adam
1 963 1 Fuorilegge del Matrimonio 1
Evlilik Yasakları
1 967 Savversivi 1 Yıkıcılar
1 969 Sotto il Segno dello Scorpione 1
Akrep Burcu Altında
1 971 San Michele Aveva un Gallo 1
Aziz Mikele'nin Bir Horozu Vardı
1 974 Allansanlan
1 977 Padre Padrone 1 Babam ve Ustam
1 979 ll Prato 1 Çayır
1 982 La Notte di San Lorenzo 1
San Lorenzo Gecesi
1 984 Kaos
1 987 Good Morning Babilonia 1
Günaydın Babil
1 990 ll Sole anche di Notte 1 Gece Güneşi
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NALIN AGACI

L ı A LB E RO D E G L I ZOC C O L I

THE TREE OF WOODEN C LOGS

ERMANNO 0LMI

1•

Yönetmen/Director: Ermanno Olm i Senaryo/Screenplay: Ermanno Olm i Görüntü Yön./Cinematography:
Ermanno Olmi Kurgu/Edltlng: Ermanno Olmi Müzik/Musle: Bach Oyuncular/Cast: Luigi Ornaghi, Francesca
Moriggi, O mar Brignoli, Antani o Ferrari, Teresa Brescianini, Guiseppe Brignoli Yapım/Productıon Co.: RAl,
ltalnoleggio Cinematografico KaynaklPrint Source: Cinecitta International; Via Tuscolana, 1 055, 00173 Roma,
ITALY; Phone: 39-6-72 22 1 55; Fax: 39-6-72 23 131
1 978 / 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 75'

G

eçen yüzyılın sonlarına doğru, Lombardiya'da beş köylü ailesinin yaşadığı bir çiftlik. Her şey bu toprakların
efendisine aittir: evler, ahırlar, toprak ve ağaçlar, hatta hasatın üçte ikisi. Tarlalarda işlerin azaldığı güzden
bahara kadar köylülerin özel yaşamları, duygular, korkular ve umutlarla zenginleşerek hem günlük konularda
hem de bir çocuğun doğumu, bir düğün ya da köy şöleni gibi çok önemli ve özlenen olaylarla hareketlenmektedir.
Yaşamlar yokluk içinde geçtiğinden her şey çok değerli ve anlamlıdır. Günlerden bir gün, köylülerden birinin altı
yaşındaki oğlu Minek okuldan kırık nalınlarla dönünce, babası küçük ağiana yeni bir nal ın yapmak üzere bir ağacı keser.
Efendileri böylesine cüretkar bir davranışı bağışlayacak mıdır?..
Bu film Cannes'da Altın Pal m iye'yi kazandıktan sonra kimileri onu "bir başyapıt; güzellik ve şiirin erişilmez bir
görüntüsü; son derece hümanist bir tanıklık" olarak tanımladı. Diğer eleştirmenler ise filmi n "kişisel nostaljiyi ele alarak
tarihsel ve toplumsal sorunları yok sayan; katı bir Katolikliğe sığınan; benmerkezci ve dar görüşlü bir anlatıma sahip"
olduğunu söyledi. Ancak ideolojik görüşleri ne olursa olsun, herkes bunun biçimsel bir kusursuzluğa ulaşan, son
derece güzel bir yapıt olduğu fikrinde birleşti. NALIN AGACI, sinemada gerçekçilik geleneğinin en üstün örneklerinden
biridir. Olm i bu filmi gerçekleştirmeyi ilk kez, çekimden 20 yıl önce tasarlamış, konusunu da büyükbabasının kendisine
anlattığı öykülerden almıştı. Binlerce köylüyle görüşerek aylarca köylerde yaşayan Olm i, bu köylülerin çoğunu filminin
başlıca oyuncuları olarak kullandı. Yönetmen bir söyleşide, "çalışırken, filmimi ilerde yargılayacak olan entellektüellere
değil de kahramanları ma, yani köylülere seslenmek zorunda olduğumu hissettim," demişti.
owards the end of the last century !here was a farmstead in Lombardy where five peasani families lived.
Everything belonged to the master.- houses, stables, the /and and trees, including two-thirds of the harvest.
From autumn to spring, when !here was same respite from working the fie/ds, the peasants' private lives took
over again with !heir feeling, fears and hopes, both in everyday matters and in the most important and longed-for even/s
such as the birth of a child, a wedding or a viiiage feast. Life was poor and everything took on a value and meaning. One
day, when Minek, the six-year-old son of one the pesants, retums from the school with his wooden clogs broken, his
father cuts down a free in order to make a new sandal for the liflle boy. Would !heir master pardon such a daring act ?. .

T

Arter this film won the Golden Pa/m at Cannes, !here were those who declared it ''a masterpiece, a supreme visian of
beauty andpoetry, a profoundly humanisi testament". Other critics viewed it as "an egocentric and myopic vision,
dea/ing with personal nostalgia, negating histoneal and social issues, and taking refuge in a strict Catho/icism". Bul
everyone, no matter what !heir ideological bias, did agree that it was an exceeding/y beautiful work of formal perfeciion.
L 'ALBERO DEGLI ZOCCOL/ belongs to the finest works of the Iradition of cinematic realism. O/mi had conceived the
idea 20 years before he realized this film; he has based his subject on stories to/d to him by his grandfather. He spent
months living in villages, and interviewing thousands of peasents, a score of which became the principal actors of the
film. "/ worked feeling that 1 had to yield rather to the peasants, my protagonists, than to intellectuals, the future judges
of my film", has once said the director in an interview.
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talya'nın Bergama kentinde 1 931 'de
doğdu. Köylü kökenli katalik bir ailenin
oğludur. Lise öğrenimini yaparken fen
lisesinden ayrılıp sanat lisesine geçti. Milana'da
Sahne Sanatları Akademisi'ne devam etti.
1 953'te çalıştığı elektrik şirketinde kurulan
amatör sinema kulubünde ilk kısa filmlerini ve
belgesellerini yapmaya başladı. 1959 yılında
gerçekleştirdiği ilk uzun metraj yapıtı yarı
belgesel "ll tempo si e termala 1 Zaman
Durmuştu" San Sebastian Film Festivali'nde
ödül kazandı. 1 961 'de birkaç arkadaşıyla birlikte
"Produzione 22 Dicembre" yapımcılık şirketini
kurdu. 1 964'ten beri sürekli olarak televizyon
için yapımlar yönetti. NALIN AGACI 1 978
Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye"
ödülünü kazandı. 1 987 Venedik Film
Festivali'nde "Lunga Vita alla Signora 1
Hanımefendiye Uzun Ömürler" filmiyle
FIPRESCI (film eleştirmen leri) ödülünü aldı.

B

arn in Bergama,

1/aly in 1931. He is the
son of a rural catholic family During
his highschool years he left the
sciences department to attend the art school. He
/hen attended drama school at Milan. In 1953,
he started shooting his first documentaries and
shorts at the amaleur dramatic society of the
company he was working for. In 1959 he
direc/ed his first full-length semi documentary
film, "ll Tempo si e fermato", which won an
award at the San Sebastian Festival. In 1961 he
formed the production company "Produzione 22
Dicembre" with same of his friends. Since 1964
he has been directing regularly for television.
"L 'Aibero degli Zoccoli" won the "Golden Pa/m"
award in 1918 Cannes Film Festival. He won the
FIPRESCI Award in 1981 Venice Film Festival
with "Lunga Vita alla Signora"

FILMLERI 1 FILMOGRAPHY
1 959
1 961
1 963
1965
1 968
1 969
1 971
1978
1983
1987
1 988

ll Tempo si e termala 1 Zaman Durmuştu
ll Posto 1 Iş
ı Fidanzati 1 Nişanlılar
... e venne un Uomo 1
.. Ve Bir Adam Geldi
Un Certo Giorno 1 Güzel Bir Gün
ı Recuperanti 1 Dağdaki Altın
Durante I'Estate 1 Yaz Boyunca1974
La Circonstanza 1 Şartlar
L'Aibero degli Zoccoli 1 Nal ın Ağacı
Cammina, Cammina 1 Yürüye Yürüye
Lunga Vita alla Signora 1 Hanımefendiye
Uzun Ömürler
La Legenda del Santo Bevitore 1
Ermiş Ayyaş Destanı

iTALYA-FRANSA
iTALYA'N IN ALTIN PALM iYELERi
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ELVEDA ERKEKLiK
C IAO MASC H I O
8YE BYE MONKEY

MARCO fERRERI

ilano'da 1 928 yılında doğdu.
Si nemayı keşfettiğinde veterinerlik
eğitimini hemen yarıda bıraktı.
Reklam filmleri yapımcısı olarak filmciliğe
başlamadan önce alkollü içki sattı ve kısa
süre de gazetecilik yaptı. Alkollü içkiler
Kurulu için reklam filmleri yönetti ve 195051 'den itibaren aralarında Fel lini, De Sica,
Visconti, Moravia ve Zavattini'nin de
bulunduğu başka ünlü yazarlar ve
yönetmenlerle işbirliği içinde, "Documento
Mensile" adlı bir sinema dergisi çıkardı.
1 950'1 i yılların ortalarında Ispanya'ya geçti ve
gelecekte uzun ve mutlu bir işbirliğine
girişeceği Rafael Azeona ile tanıştı.
Sinemaya ilk kez 1 958'de Ispanya'da "ll
Pisito" ile başladı. ıtalya'da ilk filmleriyle
eklektik bir yönetmen olarak kısa sürede isim
yaptı; daha sonraki filmleri ona uluslararası
çapta ün kazandırdı.

M

Yönetmen/Director: Marea Ferreri Senaryo/Screenplay: Marea Ferreri. Gerard Brach & Rafael Azeona Görüntü
Yön./Cinematography: Luciano Tavali Kurgu/Edltlng: Ruggero Mastroianni Müzik/Musle: Philippe Sarde
Oyuncular/Cast: Gerard Depardieu, Gail Lawrence, Mareel lo Mastroianni, James Coco Yapımcı/Producer: Giorgio
Nocella & Maurice Bernart Yapım/Productıon Co.: Prospectacle Action Film 1 8 Dicembre (Rame) & Prospecta ble
Film (Paris) KaynaklPrint Source: Cinecitta International; Via Tuscolana, 1 055, 00173 Roma, ITALY; Tel:39-6-72 22
1 55; Fax 39-6-72 23 1 31
1 978 1 35 mm. 1 Renkli-Colar /199'
enç La Fayette fareterin istila ettiOi ismi konmamış bir New York'da yaşamaktadır. Işık teknisyenfiği yaptığı bir tiyatro,
var olmayan bir tarihin yeniden kurulması girişimlerinin sürdürüldüOü Mumyalar Müzesi ve günlük gezintiler için
kendisini bekleyen birtakım yaşlı insanlar arasında çocuksu bir yaşam sürmektedir. Bir gün çalışmakta olduOu
feminist tiyatro grubunun üyeleri, La Fayette'in ırzına geçmek isterler: bunu düzenleyen Angelica'dır. Ancak daha sonra genç
adama acıyacak ve onun yakın arkadaşı olacaktır. Bir öQieden sonra, Hudson nehri kenarında dostlarıyla yaptıQı gezinti sırasında,
bir gökdelenden aşaOı düşen King Kong'un cesediyle karşı taşırlar. Gruptaki yaşlı Luigi şampanzenin karnında bir maymun bulur.
La Fayette maymunu çok sever, ona bakar ve evine götürür. Bu anormal i lişki Angelica ile olan bağlılıQında bazı sorunlar yaratır.
Luigi maymunu Cornelius adı ile nüfus kütüQüne kaydeder ve sonra da aQzını banUayarak kendini asar. Aynı gün La Fayette,
Cornelius'un fareler tarafından parçalandıQını görür. ..

G

Yıllar boyu yaptıQı filmlerde Marea Feneri'nin dünyası gitgide daha çözülmez, daha karanlık bir hal almıştır. Bir zamanlar alaycı
ve iğneleyici unsurtarla belirginleşen karamsarlıOı ise gün geçtikçe daha da artmıştır. Ferreri, insanları artık varolmayan bir
toplum içinde görüp, Batı dünyası uygarlıQının o eski deQerlerini tümüyle reddederek, onların artık işe yaramaz olduklarını
vurgulamaktadır. Erkek efsanesinin ve fonksiyonunun, birey, aile ve toplum ilişkileri ışıQında yıkıldıQını gösteren "L'Uitima
Donna 1 Son Kadın" filminden sonra ELVEDA ERKEKLIK'de bu sefer salt erkeği deQil tüm insanlıQı olumsuz olarak görmekte, ve
en kısa zamanda sosyal ilişkilerde somut bir deQişime gidilmediOi takdirde (ama nasıl?) insanlıQın yok olacaQı mesajını
vermekte. Bu film, bir öncekinden farklı olarak tek bir öykü üzerine kurulmamış; psikolojik boyutlardan yoksun gibi görünen belli
belirsiz kişilerin oluşturduQu bir dizi dramatik olayların birbiri ardına sıralanmasıyla oluşmuş. Bu kişiler gerçekiere ve tarihe
baOianmadan yaşamsal nedenlerinin bir tür araştırmasını yapmaktalar.

T

he young La Fayette lives in an anonymous New York invaded by ra/s. He leads a child/ike lite in a theatre of which he
is the ligh/ing technician, in the Mummy Museum where attempts to re-estab/ish a non-existent history are being
made, and among same old people who wait for him to go on daily strolls. One day, /ed by Angelica, members ot the
feminist thetre group he works with try to rape him. However Angelica la/er takes pity on him and they become close. One
atternoon, siralling along the Hudson River with triends, they come upon the corpse ot King Kong fal/en from a skyscraper. The
e/der Luigi, a member ot the group, discovers a monkey in the be/Iy ot the chimp. La Fayette loves the monkey, takes it home,
bul this abnormal relation causes same problems as regards his commitment to Angelica. Luigi enrolls the monkey in the
register as Comelius, and /hen hangs himself. The same day, Luigi witnesses Comelius being devoured by ra/s...
In the tilms he made over the years, Marea Ferreri's world has become more and more hard to decipher and darker than ever.
His pessimism once marked with satirical and sardonic elemen/s is continually on the rise. Ferreri, visualising people in a
society that no langer exists, who/Iy rejects the old values of Western civilization, emphasizing that they now are useless. At/er
"L 'Ultima Oonna" indicaling the cal/apse of the mascu/ine myth and function in the light ot individual, tamilial and social
relations, he has a negative perception as regards not only men bul all ot humaniIy in CIAO MASCH/O and he conveys the
message that humaniIyasa who/e wi/1 be destroyed if a canere/e change in social relations is not realized (bul how?) The film,
un/ike "L 'Ultima Oonna" is not based ona single story, bul is formed by a series ot subsequent drama/ic even/s caused by
vague people seemingiy devoid of psychological dimensions. These people, without being connected to tae/s and history, are
making a sart ot research on /heir vi/al reasons.

arn in 1928 in Mi/an. He quickly
abandoned his veterinary studies
when he discovered cinema. He
worked as a liquor safesman and brietly as a
journalisi before beginning in films as a
producer of commercials. He direc/ed
commercials for the liquor board and from
1950-51, he published a film magazine,
"Documento Mensile", cal/aboraling with
other famous writers and directors including
Fellini, De Sica, Visconti, Moravia and
lavattini. In mid-Fiffies he moved to Spain
where he me! Rafael Azeona with whom he
was to have a long and happy collaboration
in the future. He made his cinematic debut in
1958 in Spain with "ll Pisito". In 1/a/y, he
quickly established reputation as an eclectic
director with his early films and became
internationaly famous with his later films.
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Ö NEML I FI LMLER I /
SELECTIVE FILMOGRAPHY

1 960 El Cochecito 1 Tekerlekli Sandalye
1 963 Una Storia Moderna: I'Ape Regina 1
Evlilik Yatağı
1 968 Dillinger e morte 1 Dillinger Öldü
1 973 La Grande Bouffe 1 Büyük Tıkınma
1 976 L'Uitima Don na 1 Son Kadın
1 978 Ciao Maschio 1 Elveda Erkeklik
1 984 ll Futuro e Don na 1 Gelecek Kadındır
1 990 La Casa del Sorriso 1 Tebessümler Evi
1 991 La Carne 1 Et
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BiR 1\VUÇ ZAMAN
E N HAN D F U L L TI D

A HANDFUL OF TIME

MARTIN ASPHAUG

1

Yönetmen/Director: Martin Asphaug Senaryo!Screenplay: Eri k Borge Görüntü Yön./Cinematography: Philip
Oegaard Kurgu/Editing: Einar Egeland Müzik/Musle: Randali Mayers Oyuncular/Cast: Espen Skjonberg, Camilla
Strom Henriksen, Nicolay Lange-Nielsen, Per Jansen, Susannah York Yapımcı/Producer: Harald Ohrvik
Yapım/Production Co.: Norsk Film, The Swedish Film Institute, Film House Borgvagen 1 -5, Box 27126 1 02 52 S,
Stockholm, SWEDEN; Phone: 08 665 1 1 00; Fax: 08 661 1 820; Telex: 13326 tilmin s Dünya Hakları/Export Agent:
Norsk Filmninstitute, Postboks 482, Sentrum, 0105 Oslo, NORWAY; Phone 02 42 87 40; Fax: 02 33 22 77
1 989 / 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 95'

B

iR AVUÇ ZAMAN, bir aşk öyküsü, yaşamda kaçırılmış fırsatlar üzerine bir film ... Yaşlı Martin, gençliğinde yaptığı
bir şeyden hep pişmanlık duyar. Bugün bir düşkünler evinde yaşamakta ve elli yıl önce ölen, hayatının büyük
aşkı Anna ile uzun konuşmalar yapmaktadır. Onun em riyle, Norveç'in sarp dağlarına yolculuğa çıkar ve tutkulu
aşk maceralarını yeniden yaşama girişiminde bulunur. Anna, bir at canbazı olarak şansını denemesi için kendisine para
veren amcası tarafından, genç Martin'in başına sarılmıştır. Güzel ve yabanıl doğa içinde, ikisinin arasında kuvvetli bir bağ
doğar, ve aşkları tomurcuklanır. Ama Martin bir fırtına sırasında, bir dağ kulübesinde oğullarını dağurmakla olan kadını
ölüme terk eder. ..
Teknik yönden etkileyici, dramatik olarak göz kamaştırıcı ve duygusal açıdan da uzlaşmaz bu modern Kuzey destanı, aşk,
suçluluk ve halas üzerine Gotik görüşleriyle, son yıllarda lskandinavya'da yapılmış en iyi filmlerden biri sayılmakla Eri k
Borge'nin senaryosu, büyük bir ustalıkla bizi Martin'in, zamanın ayrımlarının artık anlamını kaybettiği kafasına sokuyor.
Zaman içinde, geçmiş ile gelecek, gençlik ve yaşlılık arasındaki yolculuklar aracılığıyla, şiddet eylemlerinin sevecen
gözlemlerle değiş tokuş edildiği zeki bir öykü gözler önüne serilmekte. Kuzey Norveç'in büyüleyici doğası, dağlarla
fiyortların gizem i ve ezici tehditleri; bu dramatik ve şiirsel, humma ve m izah dolu, amansız bir aşk üzerine kurulu romantik
öykünün tutsak edici büyüsünü pekiştirmekte. "Kaderi n de ruh halleri vardır. Gerçek, olağanüstü de olabilir. Herşey bakış
açınıza bağlı. Melekler var, elbette, ama kanatlı olmaları şart mı? Aşk herşeyin üstesinden gelebilir mi? Hayat tekrar tekrar
yaşanabilir mi? Kahve cezveleri şarkı söyleyebilir mi? Tabii ki!" diyor yönetmen.
N HANDFULL TID is a love story - a film about life's missed possibilities... Old Martin continues to regret a deed
he committed in his youth Taday he lives in a nursing home and engages in long conversations with the great
love of his life, Anna who died fifty years ago. At her command, he Irave/s to the rugged mountains of Norway
and attempts to reconstruct their passianale /o ve aftair. Anna had been forced upon the young Martin by an uncle who
gave him money to seek his fortune as a horse trader. In the beautiful wilderness, a strong bond grew between the two
and their lo ve blossoms. But, during a storm Martin left her to die in a mountain cabin, white giving birth to their son ..

E

Technical/y impressive, dramatica/Iy dazzling and emotional/y uncompromising, this modern Norse saga, with Gothic
overtones, about love, guilt and redemption is considered to be one of the best films produced in Scandinavia in recent
years. The script, by Erik Borge, very skilfully takes us inside Martin's head, where distinctions of time have long since
ceased to be meaningful. Through Irave/s in time, between past and present, youth and old age, an inte/ligeni drama
unfolds in which violent action is interchanged with compassionate observations. The fascinating nature of Northern
Norway, the magic of the mountains and fjords, their oppressing threat contribute to the captivating character of this
romantic story, dramatic and poetic, full of fervour and humour. about unrelenting love. "Faith has her moods. Reality can
be remarkable. lt depends on the angle you're fooking from Of course /here are angels, bul do they have to wear wings?
Can love survive everything? Can life be lived again and again? Can coffee-pots sing? Of courset", comments the
director.
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950 yılında doğdu. Yüze yakın kısa
film yazdı ve yönetti Kısa filmi
"Stili", Norveç'te ve dışarıda ödüller
aldı. Konulu uzun metraj film "Silver Mouth 1
Gümüş Ağız'' ın (1981), ve Jean Erik Oürin ile
birlikte "How Beautiful the Fjord ls 1 Fiyord
Ne Kadar da Güzel" in (1 984) senaryosunu
yazdı. BIR AVUÇ ZAMAN yönettiği ilk konulu
uzun metraj film. Şimdi çocuklar için
"Svampe" adlı ikinci filmi üzerinde çalışıyor.
om in 1950. He has written and
direc/ed c/ose to hundred shorts.
His short film "Stili" was awarded
prizes in Norway and abroad. He wrote the
script of the long feature film "Si/ver mouth"
(1981) and with Jean Erik Düring the script
of "How beautiful the ljord is" (1984) EN
HANDFULL TID is his first feature film. He is
now working on his second film, a film for
children cal/ed "Svampe".

B
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DAN iMARKA
DENMARK

DANS ET VE HAYKIR

TRO, HAB OG KAE R L I G H E D
TWIST AND SHOUT

BILLE AUGUST

animarka'da 1 948'de do�du. 1 960'1ı
yıllarda bir lsveç fotoQrafçılık
okuluna, daha sonra da Danimarka
Sinema Okulu'na gitti. Danimarka
Televizyonu'nda yönetmenliQe başlamadan
önce, lsveç'te yıllarca görüntü yönetmeni
olarak çalıştı. 1 978'de ilk uzun metraj filmi
"lo My Life 1 Yaşamımda"yı yaptı. Bunu
"Zappa" (1 983) ve DANS ET VE HAYKIR
(1 986) izledi. Bu filmierin hepsi uluslararası
ödüller kazandı. "Pel le the Conqueror 1 Fatih
Pe lle" (1 988) ile kazandıQı başarı, 1 989'de
En Iyi Yabancı Film Oscar'ı ile taçlandı. Film
aynı zamanda Stokholm'da Altın Koç,
Cannes'da Altın Pal m iye ve Los Angeles'te
de Altın Küre ödüllerine layık görüldü. Son
filmi "Best lntentions / Iyi Niyetler'' (1992)
ile bu başarıyı, Cannes'da gene Altın Pal m iye
alarak yineledi. Şu sıralarda, lsabel
Allende"nin romanından uyarladı�ı "The
House of Spirits 1 Ruhların Evi" üzerinde
çalışıyor.

D

Yönetmen/Director: Bi lle August Sanaryo!Scraenplay: B ille August & Bjarne Reuter John Weineke Kurgu/
Edlllng: Janus Billeskov Jansen Müzik/Musle: Bo Halten Oyunculartcast: Adam Tonsberg, Lars Simonsen,
Camilla Soeborg, Ulrikke Juul Bondo, Thomas Nielsen Yapımcı/Producar: Per Holst Yapımf Producllon Co.:
Per Holst Filmproduktion ApS The Dan i sh Film Institute, Danish TV Dünya Hakları/Exporl Agent: The Danish Film
Institute; store Sondervoldsktraede 4, DK- 1 4 1 9 Copenhagen DENMARK; Phone & Fax: 4531 576500 Telex: 31 465
1 985 / 35 mm. / Renkli-Colar / 1 04'
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jorn, Kirsten ve Eri k 1 963'te lisede aynı sınıftadır. üst sınıftan bir aileden gelen Kirsten, Bjorn ile birlikte olmak için
enerıık bır gırışımde bulunur ama, Bıorn bırden, bır akşam dansta tanıştı�ı kendisinden daha olgun Anna'ya
çılgınca aşık olur. Bjorn ve Anna ilk kez aşık olmanın göklerde uçuran mutıulu�unu yaşarlar. Ama Anna hamile
kalıp ceninden yasadışı yöntemlerle kurtulunca, beraberlikleri aniden sona erer. Hiç kimse onlara destek vermez. Bu, ikisi
açısından da öyle insafsız bir tecrübedir ki, Anna ilişkiyi bitirir. Bjorn teseliiyi Kirsten'de arıyarak, kederinin ve geçirdi�i
şokun çaresizce üstesinden gelmeye çalışır. Bjorn'a en yakın kişi, başkalarına açılmakla muazzam zorluk çeken ve Kirsten'e
tutkun oldu�unu açıklamaya asla cesaret edemeyen arkadaşı Erik'tir. Çekingenli�i. gergin bir ailevi durumdan kaynaklanır.
Erik'in evindeki ızdırap verici durum buhrana dönüşünce, hayatının ilk büyük ve çetin kararını verir. Onun cesareti, artık
yaşamını belli bir perspektif içinde görüp ona göre davranmaya hazır olan Bjorn'u da etkileyecektir ...
Danimarka'da Yılın En Iyi Filmi seçildi� i gibi, Lyon'daki Gençlik Sinema Festivali'nde Jüri özel Ödülü'nü, ve Moskova Film
Festivali'nde En Iyi Erkek Oyuncu O dülü'nü alan DANS ET VE HAYKlR, film dünyasına Danimarka'dan büyük bir yetene�in
geldi�ini de ilan ediyordu. Cannes'da iki kez ödül kazanma başarısını gösteren yönetmen Bil le August burada, tek tek ve
hep birlikte, nispeten erken bir yaşta sabır törpüsü tecrübelere maruz kalan 16-17 yaşlarında dört gencin öyküsünü
anlatıyor. Bu çocuklar, canlı, kaygısız gençliklerinden koparılarak birden yetişkin dünyasına atılmışlar. "Dans lar ve
haykırışlar" arasında, Beatıes müzi�i ile coşan gençli�in mutıuluQuna ve düş kırıklıkianna tanık oldu�umuz bu basiretii
filmi n görüntülerinde, gerilim ve sevecenlik birbirini izlemekte.

B

jorn, Kirsten and Erik are in the same class in high school in 1963. Kirsten, who comes from an upper-class
family, makes an energetic attempt to gel fixed up with Bjorn, bul he suddenIy fal/s madly in lo ve with Anna, a
more mature gir/ he meets one evening ata dance. Bjorn andAnna experience a euphoric happiness at fal/ing in
love for the first time, bul !heir relationship comes to an abrupt end when Anna becomes pregnant and iliega/Iy gets rid of
the fetus. No one gives !hem any support, and the experience is so harsh on !hem that Anna breaks off the relationship.
Bjorn desperately tries to overcome his grief and shock by seeking comfort in Kirsten. The one ciasesi to Bjorn is his
friend Erik, who has tremendous problems opening up to others, and doesn't at all dare revea/ his crush on Kirsten. His
inhibitions stern from a !ense family situation. When the agonizing situalian in Erik's home comes to a head, he makes his
life 's first great and difficu/1 decision. His courage wi/1 affect Bjorn, who is now ready to put his life in perspective and aci
according/y...

B

om in Denmark in 1948. He
attended a Swedish school of
photography in the 1960's, and
later went to Danish Film School. He
worked in Sweden as a director of
photography for several years before
becoming a director in Danish Te/evision. In
1918 he made his first fu/1-/ength film, "In
My Life", followed by "Zappa" (1983) and
TRO, HAB OG OR KAERL/GHED(1986). All
of !hem have been awarded international
prizes. His success with "Pel/e The
Conqueror" (1988) was crowned in 1989
with the Oscar for the Best Foreign Film. The
film was alsa awarded the Golden Ram in
Stockholm, the Golden Pa/m in Cannes and
the Golden Globe in Los Angeles. His /asi
1ilm, "The Best lntentions" (1992}, repeated
this success at Cannes by, again, winning
the Golden Pa/m. He is currently working on
"The House of Spirils", from the novel by
lsabel Allende.

Voted the Best Danish Film of the Year as well as winning the Special Jury Prize at the Young Peop/e's Cinema Festival of
Lyon and the best actor Award at Moscow Film Festival, TRO, HAB OG KAERLIGHED is one of the first films which
announced the arrival of a big talent from Denmark in the film world. Two-times Cannes winner director Bil/e August here
tel/s the story of four 16 to 11 year-o/ds who are individual!y and collectively exposed to extremely trying experiences at a
relalively early age. These young people are tom from !heir lively, carefree youth and suddenIy thrust into adult life.
Between "twists and shouts", we follow the happiness and disappointments of the youth rocked by the music of Beatles.
Tension and tenderness alternafe through images of this discreet film.
1 75

FREUD EVi TERKEDiYOR

FR E U D FLYTTAR H E M I FRAN

FREUD L EAV I N G HOME

SUSANNE BIER

animarka'da 1960'ta doğdu.
1 983-87 arasında Kopenhag'daki
Danimarka Film Okulu'nda okudu.
Münih'teki Film Okulu Festivali'nde birincilik
ödülü alan ve daha sonra da Ingiltere'nin
Channel Four televizyonuna satılan
mezuniyet filmi "lsland of the Blessed 1
Kutsanmışlar Adası" nı yazdı ve yönetti.
Birkaç rock videosunun yapımcılığını
üstlendi ve iki konulu uzun metraj filmde
yönetmen yardımcılığı yaptı. FREUD EVI
TERKEDIYOR, onun yönetmen olarak ilk
konulu uzun metraj filmidir.

D

Yönetmen/Director: Susanne Bier Senaryo/Screenplay: Marianne Goldman Görüntü Yön./Cinematography:
Erik Zappan Kurgu/Editing: Pernil le Christensen Oyuncular/Cast: Gunilla Röör, Ghita Norby, Pal le Granditsky,
Jessi Zanden, Philip Zanden, Pierre Frankel Yapımcı/Producer: Peter Kropenin Yapım/Productlon Co.: Omega
Film & TV AB, Oxenstiernsgatan 33, 1 1 5 27 Stockholm, SWEDEN; Phone : 46 8 662 0390; Fax : 46 8 663 3313 Dünya
Hakları/Export Agent: Swedish Film Institute, Box 27126, S-1 0252 Stockholm, SWEDEN ; Phoiıe : 46 8 665 1 1 00;
Fax : 46 8 661 1 820
1 991 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 00'
••

ykü, günümüz Stockholm'ünde anti ka alıp satan bir Yahudi ailede geçer. "Freud" diye d e çağrılan psikoloji
öğrencisi Angelique, Ruben ve Rosha Cohen'in 25 yaşındaki kızları, onlarla oturan tek evlatlarıdır. Kızkardeşi
Deborah, i srail'de dinsel inançlarına sadık bir şekilde yaşamaktadır. Erkek kardeşi David ise, Florida'da pek
göze batmayan bir yaşam süren bir eşcinseldir. Freud sık sık herşeyi "psikolojize etme" eğilimi gösterir Lakabı da
buradan gelir zaten. Hep evi terk etmenin eşiğindedir ama nedense, bir türlü bu niyetini uygulamaya koyamaz. Anne
Rosha, 60. doğumgününü kutlamaktadır, aile de bu vesileyle isveç'te bir araya gelir. Parti için hazırlıklar sürerken, Rosha
birden ciddi şekilde hastalanır ve her şey değişiverir. Dışarıda, sokaklarda, hava sıcaktır, hayat mutlu ve rahat görünür.
Yılın en güzel zamanıdır. Ama Cohen'lerin neşeli evinde, hayat kaos ve kedere dönüşmüştür. Freud acı, öfke ve
umutsuzluk içinde kardeşlerini terkeder ve doğru dürüst tanımadığı bir adamla birlikte, motosikletle kırlara kaçar. Freud,
aşk ve özgürlük peşindedir. Ama henüz annesiyle hesapiaşamamış bir kız ne derece özgür olabilir ki? ..

O

FREUD EVI TERKEDIYOR, hep güçlü bir Yahudi anneye bağımlı kalmış ve kendini aile güvenliğinin tutsaklığından
kurtarmakta güçlük çeken 25 yaşındaki bir kızın traji-komik öyküsü. Filmin evrensel teması, kaç yaşında olurlarsa olsun,
anne hakimiyetinin sıkıntısını çeken tüm dişilere hitap ediyor.

T

he story unfolds in a Jewish antique-dealer family in preseni day Stockholm. Angelique, a student of
psychology alsa cal/ed "Freud", is the 25-year-old daughter of Ruben and Rosha Cohen. She is the only
daughter remaining at home. Her sister Deborah lives an orthodox Jewish life in lsrael and her brother David is
a homosexual who has a kind of laid-back existence in Florida. Freud of/en tends to ''psychologize" things, hence the
nickname. She is constantly on the verge of leaving home, bul, somehow, she cannot persuade herse/f to actual/y do so.
Mather Rosha is ce/ebrating her 60/h birthday and the occasion reunites the family in Sweden. During the party
preparations, Rosha suddenly fal/s seriously il/ and everything changes. Outside, on the streets, the weather is hat and
life seems happy and easy. lt is the most beautiful time of the year. Bul, in the buoyant Cohen home, life has turned to
chaos and despair. In grief, anger, and desperation, Freud leaves her siblings and flees to the countryside on a
motorcycle with a man she hardly knows. Freud is searching for love and freedom, bul ho w much freedam can /here be
for a gir/ who has not yel seli/ed accounts with her mo/her?..
FREUD FL YTTAR HEMIFRAN is the tragi-comic story of a 25-year-o/d gir/ who has always been dependent on a strong
Jewish mather and has difficulty in dislodging herself from the confines of family security. The universal theme of the
film should appeal to all tema/e sufferers of maternal dominance, regard/ess of /heir age.
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arn in 1960 in Denmark. She
studied at the Danish Film School
in Cophenhagen from 1983-81 She
wrote and direc/ed her graduation film,
"/stand of the 8/essed", which received first
prize at the Film School Festival in Munich
and subsequently so/d to Britain's Channel
Four TV She has produced several rock
videos and worked as an assistant director
on two feature films. FREUD FL YTTAR
HEMIFRAN marks her directarial feature
debut.
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DPGANIN ÇOCUKLARI
B O R N NATTU R U N NAR

CHILDREN OF NATU RE

fRIDRIK THOR fRIDRIKSSON
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Yönetmen/Director: Fridrik Thor Fridriksson Senaryo/Screen play: Fridrik Thor Fridriksson & Ei nar Mar
Gudmundsson Görüntü Yön./Cinematography: Ari Kristinsson Kurgu/Edltlng: Skule Erikson Müzlk/Music:
Hi Imar Orn Hilmarsson Oyuncu lar/Cas!: Gisli Halldorsson, Si gridur Hagalin, Bruno Ganz Yapımcı/Producer:
Fridrik Thor Fridriksson, Wolfgang Pfiefer & Skule Hansen Yapım/Productlon Co.: Icelandie Film Corp., Bjarkangata
8, Reykjavik, ICElANO; Phone: 354 1 621 850; Fax: 354 1 25154, Max Film (Berlin), Metro Film (Oslo) Dünya
Hakları/Export Agent: Icelandie Film Corp., Bjarkangata 8, Reykjavik, ICElAND; Phone: 354 1 621 850; Fax: 354 1
25154
1 991 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 85'
aşi ı bir çiftçi, kızı ve damadı tarafından bir düşkünler evine yerleştirilir. Orada tesadüfen ilk aşkıyla, artık onun
gibi yaşlanmış olan kızla karşılaşır. Onu, düşkünler evi tarafından düzenlenen bir baloya davet eder: danstan
sonra ikisi birlikte kaçmaya karar verirler. Adam bankadan bütün parasını çeker, bir c ip alır ve sıcak bir yaz
gecesinde ikisi sessiz evden ayrılarak kırlara doOru yola çıkarlar. Yolda, tuhaf bir macera başlar. Radyoda kendi "kaçış"
haberlerini duyarlar, çok geçmeden de polis artlarına düşer. Çocukluklarını geçirdikleri Batı fiyortlarındaki köye gitmeye
karar verirler. Köylerinin bir vakittir terk edilmiş olduOunu görünce, yaşlı çift, kendilerini bölgenin pastaral ve yüce
manzarasına bırakırlar. DoOanın gerçekdışı güzelliOi, vecd halindeki bir geçmişin çocukluk anıları na karışır. Yuvalarına
dönüşleri, birbirlerine saygı duymalarına ve yakında yaşamla vedalaşacaklarını kabul etmelerine yol açar...

Y

1991 'de Yabancı Film dalında Oscar adayı olan bu duygusallıktan uzak ama cana yakın Izianda öyküsü, taptaze ve çok hoş
bir masal. Nüfusu 250.000 olan Izianda'da film yapımcılıOı bir mucize. lik konulu uzun metraj film ancak 1 979'da yapıldı
ve o günden beri de düzenli, ilginç, ustaca yapılmış Izianda filmleri festivaliere katı lmakla. YaşlılıOın sorunları üzerine
iddialı bir dram, ve farklı bir "yol" filmi olan DOGANIN ÇOCUKlARI, dünyanın her yerinde eleştirmenler ve festival
izleyicileri tarafından övgüyle karşılandı. Yönetmen Fridriksson kolaycı nostalji ve duygusallık göndermelerinden kaçınan,
saOiam yapılı, iyimser' bir öykü yaratmış. Canalıcı çekicil ik, sürrealizm anları, muhteşem Kuzey Izianda kırlarının çarpıcı
görüntüleri ve akıldan çıkmaz bir müzikle yakalanmış.
n old larmer is put in a retirement home by his daughter and son-in-law. There, by chance, he meets his first
love, a gir! now grown old /ike himself. He invites her to a bal/ organized by the retirement home, and after the
dance, the two decide to run away. He takes all his money out of the bank, buys a Jeep and one hat summer
night, the two teave the tranquil home and drive lawards the country. On the road, a tantastic adventure begins. They hear
of /heir own "escape" on the radio and i/'s not tong betore the potice are atter /hem. They decide to drive lawards /heir
childhood viiiage in the west fijords. Finding /heir viiiage has been uninhabited for same time, the elderly couple
submerge themselves in the idyllic and lotty landscape of the region. Nature's unreal beauty is intertwined with /heir
childhood memories of a rapt pasi. Their return to /heir home leads to a respect for one anather and acknowledgement of
the coming departure from life...

A

Namina/ed in 1991 for an Oscar, this rigorously unsentimental bul completely charming yarn from Icetand is a tresh,
delightful tab/e. With a population ot 250,000 the phenomenon of Icelandie film production is a marvel. The first fu/1length feature film emerged only in 1979, and a steady f/ow of interesting, well crafted pictures have appeared at testivats
since /hen. An ambitious drama about the problems of old age and a road mo vie wi/h a touch of difference, BORN
NATTURUNNAR has been acclaimed by crilics and festival audiences throughout the world. Director Fridriksson has
created a beautitully structured, optimistic ta/e that avoids the easy returns of nostalgia and sentimentality. The cutting
edge is maintained by moments ot surrealism, stunning photography ot the most sumptuous nar/h Icelandie landscape
and a haunting score.

zianda'nın Reykjavik kentinde1954'te
doOdu. Oldukça yeni bir olay
sayılabilecek yerli Izianda sinema
kültürünün yaratılmasında önemli bir rol
oynadı. 1974'te ülkenin ilk sinema kulübünü
kurdu, Izianda'nın ilk sinema dergisi
"Kvikmyndabladid"i çıkardı. 1978'de ise
Reykjavik Film Festivali'ni başlattı ve hala
festivalin yöneticisi. 1 981 'de belgesel film
yönetmeni olarak yeni bir mesleOe atıldı.
Birkaç televizyon filmi ve çocuk programı
yönettikten sonra, 1987'de ilk konulu uzun
metraj filmi "Skytturna 1 Beyaz Balinalar"ı
gerçekleştirdi. Ikinci konulu filmi, 1991 'de
Izianda'da yapılan tek film olan DaGAN IN
ÇOCUKlARI, En Iyi Yabancı Film Oscar'ına
aday gösterildi. Bu filmden saOiadığı karla,
başka sinemacıların iki filminin yapımcılığını
üstlenmeyi ve kendi yeni projesi "Cold Fever 1
Soğuk Ateş" i gerçekleştirmeyi plan lıyor.
om in 1954 in Reykjavik, /ce/and. A
native Icelandie cinema culture is a
comparatively recenf.phenomenon,
and he has ptayed an important part in its
creation. In 1974 he founded the country's
tirst cineclub, as well as the first Icelandie
cinema journal, "Kvikmyndabladid". He went
on to tound the Reykjavik Film Festival in
1978 (and is stil! its chairman). In 1981 he
started a new career as a documentary film
director. After directing several telefilms and
children 's programmes, in 1987 he made his
first tiction tea/ure, "Skytturna 1 White
Whales". His second teature, B6RN
NA TTURUNNAR, was the only film produced
in Icetand in 1991, and earned an Oscar
namination for Best Foreign Language Film.
He plans to use the profi/s ot it to produce two
films by other filmmakers, ptus his own next
project, "Co/d Fever".
FI LMLER I 1 FILMOGRAPHY
1975 Namina sunt adiasa (short 1 kısa film)
1980 Brennunjalssaga /Yanık Njal Destanı
(short/kısa film)
1981 Eldsidurinn 1 Nalbant
( documentary/belgesel)
1982 Rock i Reykjavik 1 Reykjavik'te Rock
(documentary/belgesel)
1984 Kurekar Nordursins 1 Izianda Kovboyları
(documentary/belgesel)
1985 Kringurina 1 Daire (TV)
1987 Skytturna 1 Beyaz Balinalar
1991 Börn Nalturunnar 1 Doğanın Çocukları

B
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FINLANDIYA
FINLAND

',.). :i

SOVYETLER BiRLiöi•NE DÖNÜŞ
TAKA l S l N RYSS L I N
8ACK To THE USSR

JARI HALONEN

inlandiya'da 1963 yılında doQdu.
Finlandiya tiyatro çevrelerinin çılgın
çocuQu sayılan sanatçı, skandallar
yaratan 'Tanrı'nın Tiyatrosu"nun da
yönetmenidir. Ona, " ... Finlandiya'nın önde
gelen tuhaf mizahçısı ... Motosikletsiz bir
Cehennem MeleOi" gibi adlar verilmiştir.
YönettiOi ilk konulu uzun metraj film olan
SOVYETLER BIRLIGI'NE DÖNÜŞ, Finli
seyircileri kesinlikle ikiye böldü. Zaten
Halonen'in her çalışması büyük bir
hengameye yol açmaktadır. Onunla hem
izleyiciler ve hem de basın arasında sürekli
bir aşk-nefret bağı vardır. Bir sonraki konulu
filminin adı "Sodom'un Gölgelerinde Lipton
Cockton" olacak.

F

Yönetmen/Director: Jari Halonen Senaryo/Screenplay: Jari Halonen & Jorma Tommila Görüntü Yön./
Cinematography: Timo Heinanen Kurgu/Edltlng: Juha Antti-Poika, Jari lnnanen & Jari Halonen Müzik/Musle:
Safka Pekkonen Oyuncular/Cast: Jorma Tommila, Taisto Reimaluoto, U Ila Koivuranta, Kati Köngas, Tarja-Tuulikki
Tarsala, Oppen Möller, Jouko Turkka Yapım/Productlon Co.: Mondo Furioso Filmproductions, Nilsiankatu 15, SF005 1 0 Helsinki, FINLAND; Phone: 358 O 701 2164; Fax: 358 O 701 2682 Dünya Hakları/Export Agent: Finnish
Film Foundation, Kanavakatu 12, SF 00160, Helsinki, FINLAND; Phone: 358 O 1 77 727; Fax: 358 O 1 77 937; Telex
1 25032
1 992 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 94'
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üçük bir köyde, tasfiye edilen Finlandiya Komünist Partisi'nin son görevlisi ve bir Halk Evi'nin sorumlusu olan
Reima E lo, kendini asmaya karar verir: hem yaşama sevincininin yokoluşunun, hem de evliliQinin yıkılışının
acısını aynı zamanda yaşamıştır. Ancak, bir işçinin boynu çıt diye kırılmayacak kadar kalındır. O bir çatı kirişinden
sallanarak, hayatı hakkında düşüncelere dalıp yardım gelmesini beklerken, kiralık oda arayan Leninvari bir Rus olan
Vladimir içeri girer. Konuşmaya başlarlar. Vladimir bir vampirdir. El o, gözlerinde ateşler yanıp sönerek, planını kurar:
Vladimir, yıllardan beri işçilerin kanını erne erne kurutan burjuvazinin boyunlarını av alanı edinerek, öç peşindeki Lenin'in
ruhuna yeniden hayat verecektir. Bu simge, gereken medya ilgisi ile birleşerek Vladimir ve Elo'yu iktidara getirecek ve yeni
bir işçi cenneti yaratılmasını saQiayacaktır. Ancak bir sorunları vardır: Vladimir, işin ısırma kısmını hayli zor bulmaktadır! ..
SOVYETLER BiRLIGINE DÖNÜŞ, sabık Sovyetler BirliQi'nin kapitalist kapı komşusu olarak Finlandiya'da yaşanılan
benzersiz entellektüel gelişmeler üzerine çı lg ın ve kışkırtıcı bir komedi. Ayrıca, sıradan bir adamın emellerinin, o düşün
paramparça olmasının ve bunun yol açtıOı şaşkınlıQın öyküsü de. Yönetmen Halonen, hayli çılgınca bir duyarlılık ve tuhaf
biçimde çarpıtılmış estetik kıvılcımları saçarak, itibariarına halel gelmiş Komünistleri, duygusal vampirleri, dediQim dedik
postahane görevlilerini ve baş döndürecek kadar çok sayıda kaçık Finli nihilisti insanı sersemletircesine bir arada
harman lıyor. "Bazıları benim hezeyan halinde bir Faşist olduQumu düşünürken, diQerleri de gözlerinde yıldızlar parıldayan
bir Komünist olduQuma inanıyor" diyen Halonen, "Aslında insanlar benim sapkınlıklarımı küçümsüyor, hepsi bu" diye
ekliyor. Hem çok. bil miş, hem son derece sınırsız ve hem de hiçbir kuşku uyandırmayacak şekilde sapkın SOVYETLER
BIRLIGINE DÖNUŞ için, yılın en garip film çalışması dense yeri dir.

R

eima E/o, the /as/ remaining official of the dissolved Finnish Communist Party and the caretaker of a People s
House in a smail vii/age, decides to hang himself' he has concurrently suffered the cal/apse of both his joie de
vivre and his marriage. However, a workers neck is too thick to snap! While he is waiting for help to arrive,
swinging from the root beam and reflecting on his life, in walks Vladimir, a Lenin-/ike Russian /ooking to ren! a room. They
gel to ta/king: Vladimir turns out to be a vampire. Elo, with fire in his eyes, lays out his plan: Vladimir wi/1 recreate the spirit
of the avenging Lenin - preying on the necks of the bourgeoisie, who have sucked the workers dry for years. This symbol,
along with the requisite media attention, wi/1 sweep Vladimir and E/o info power and bring to creation a new workers'
paradise. Trouble is that Vladimir finds the biting part rather difficult!..
TAKAlSlN RYSSLIN is a mad and provocative comedy about Finland experiencing unique inte/leetual phenomena as the
capitalisi next-door neighbour of the ex-Soviet Union. lt is also a story about the dream of an ordinary man, the shattering
of that dream, and the perplexity it causes. Radiating an over-deranged sensibility and bizarrely skewed aesthetic, director
Halonen giddily yolks together debased Communists, wimpy vampires, imperious post office employees, and enough
loopy Finnihilists to make one's head spin. "Same people think /'m a raving tascist, while others think /'m a starry-eyed
communist", comments Halonen, adding: "People only belitt/e my perversions". At once erudite, extremely broad, and
unquestionably perverse, TAKAlSlN RYSSLIN might well be the strangest film creation of the year.
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am in 1963 in Finland. He is
considered the enfant terrible of the
Finnish theatre scene, and acts as
director of the scandalous "Theatre of Gad".
He has been cal/ed "...the leading weird
humorist in Finland... a Hel/s Angel without
a bike". TAKAlSlN RYSSL/N, his feature
debut as director, divided the Finnish
audience very strongly. In tae/, his every
work causes a major rio/ and !here is a
continuous love-hate relationship wi/h the
audience as well as with the press. His up
and coming feature film wi/1 be cal/ed
"Lipton Cockton in the Shadows of
Sodoma".
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FRiDA·YÜREKTEN

FR I DA- M E D HJE RTET 1 HAN D E N

FRi DA-STRAIGHT FROM THE H EART

BERil NESHEIM

s lo Üniversitesi'nde dil bilimi,
edebiyat ve eOitim psikolojisi
okudu. Yirmi yıl boyunca Norveç
Yayın Kurumu'nda (NRK Televizyonu) çocuk
ve gençlik filmleri yönetmeni olarak çalıştı.
Son on yıl içinde kısa konulu filmler yönetti
ve bunlarla birçok uluslararası ödül kazandı.
FRIOA-YÜREKTEN (1991) ilk konulu uzun
metraj filmidir.

O

Yönetmen/Director: Beril Nesheim Senaryo/Screenplay: Torun Uan Görüntü Yön./Cinematography: Harald
Paalgard Kurgu/Edltlng: Lilliam Fjellvaer Müzik/Musle: Geir Bohren & Bent Aserud Oyuncular/Cast: Maria
Kvalheim, Ellen Horn, Helge Jordal, Erik Hivju, Andreas Bratlie, Jan Harstad Yapımcı/Producer: Mattis L.R.
Mathiesen Yapım/Producllon Co.: Teamfilm NS, Keysersgaten 1, N-0165, Os lo 1, NORWAY; Telex: 1 9294 and NRK
Dünya Hakları/Export Agent: Norsk Filmninstitute, Postboks 482, Sentrum, 0105 Oslo, NORWAY; Phone: 02 42 87
40; Fax 02 33 22 77
1991 / 35 mm. / Renkli-Color / 90'

E

rich Fromm'un klasik çalışması "Sevme Sanatı"nı yaz tatili sırasında keşfeden maceracı ruh lu 13 yaşındaki Frida,
ideal aşk fikrine saplanıp kalır. Bu kitabı rehber niyetine kullanarak, ailesi ile arkadaşlarının hayli düzenli aşk
yaşamiarına müdahale etmeye başlar. Kendi yaşadıOı aşkiara gelince, daha liberal olduOu halde sürekli hayal
kırıklıOına uOrar. Komşusu, arkadaşı ve sırdaşı olan Kristan ona kendi davranışının makul olup olmadığını sorunca şöyle
cevap verir: "Raymond konusunda hayal kuruyorum, Andreas'a özlem duyuyorum, ve Martin'i her gün görüyorum." Frida,
hem kendinin, hem de başka çiftierin hayatı konusunda mazur görülmez bir rahatlıkla davranmayı sürdürür. Ama
başkalarının yaşamına burnu nu sokmanın bir bedeli vardır, ve Frida aşk konusundaki fazlasıyla idealize edilmiş inançlarını
yeniden gözden geçirmek zorunda kalır. Sonunda, aniden ve beklenmedik bir şekilde, daha ciddileşerek kendi kalbini bir
nebze olsun sorgulamak zorunda kalacaktır. ..

he studied language, literalure and
educational psychology at the
University of Os/o. For twenty years
she has worked for the Norwegian
Broadcasting Corporation (NRK Television)
as director of children's and youth films.
Over the /asi ten years she has direc/ed
dramatic short films and won several
international prizes. The award-winning
FR/DA-STRAIGHT FROM THE HEART
(1991) was her first feature film.

S

Norveç Ulusal Yayın Kurumu tarafından yaptırılan bazı televizyon filmleri, karşı cinse güngeçtikçe artan bir ilgi duymaya
başlamış onüç yaşındaki bir kız olan Frida karakterinin popülarite kazanmasında rol oynadı lar. Frida'nın annesi eşinden
boşanmıştır, ve Erich Fromm'un kitabının etkisi altında kalan Frida annesine yeni bir erkek aramaktadır. Genç amatör
oyuncu Maria Kvalheim, televizyon dizisinin çeşitli bölümlerinde Frida karakterini, anlayışla karşıtanan bir kişiye
dönüştürmeyi becermiş. Bu sinema filmi özellikle genç izleyiciler tarafından çok sevildi; ama filme ilgi duyanların arasında
daha olgun kişilerin sayısıda az deOildi. Bu ilginin nedenleri açık; öncelikle öykü hafif bir biçimde anlatılıyor. Senaryo
yazarı ile yönetmen, Frida'nın 'aşk maceraları'nın uçuculuOuna ve annesinin yaşamını yönlendirme gayretlerinin mizahi
yönlerine aoırlık vermişler.
he adventurous 13-year-o/d Frida, who has discovered Erich Fromm 's classic study "The Art of Loving" during
her summer vacation, becomes obsessed with the notian ot ideal /ove. With this book as a guide, she starts to
intertere with the tairly orderly /o ve lives of her family and friends. When it comes to her own amorous practices,
she is far more liberal bul is consistently disillusioned. When Kristian, her neighbour, friend and confident, asks her
whether she thinks that her conduct is reasonable, she replies, "Raymond 1 dream about, Andreas 1 /ong for, and Martin 1
see every day". Frida keeps on aciing in an unacceptably matter-ot-course manner, both as regards her own life and other
people's. Bul !here is a price to be paid for prying info the lives ot others, and Frida is forced info reconsidering her over
idealized convictions about lo ve. In the end, suddenIy and unexpectedly, she has to be more serious and do a liflle heart
searching...

T

Several TV-films produced by the Norwegian National Broadcasting Corporation established the popularity of the
characterFrida, a 13 year-old gir/ who is becoming increasingly interested in the opposite sex. Her mather is divorced
from Frida's father, and under the influence ot Erich Fromm 's book, Frida is preoccupied with finding a new man for her.
The young amaleur Maria Kvalheim has, through several TV instalments, developed an unders/anding for Frida's
character. This feature film was a success with the young audience and won over many of the more mature patrons foo.
The reason is obvious. Firstly, the story is to/d in a light vein. The scriptwriter and the director put the emphasis on the
lightness ot Frida's "love affairs " and the humorous side of her efforts to manage her mother's life.
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MELEKLERiN EVi
..

A N G LAG A R D
HOUSE OF ANGELS

COLIN NUTLEY

onradan yerleştiği lsveç'te
yönetmenlerin en lsveçlisi
sayıl masına rağmen, Ingiltere'de
doğdu ve sinema kariyerine Ingiliz
televizyonunda başladı. Ingiltere'deki bir
lsveçli au-pair kız hakkındaki TV filmi
"Annika"dan sonra lsveç'te popüler olunca,
mesleğini sürdürmek üzere oraya yerleşti. lik
konulu uzun metraj filmi "The Ninth
Company" 1 Dokuzuncu Topluluk"u 1 978'de
çekti. 1 990'da "Biackjack 1 Yirmibir"i yönetti.
MELEKLERIN EVI yönetmenliğini yaptığı
üçüncü filmidir.

S

Yönetmen/Director: Colin Nutley Senaryo/Screenplay: Colin Nutley Görüntü Yön./Cinematography: Jens
Fischer Kurgu/Ediling: Perry Sehatler Müzik/Musle: Björn ıstalt Oyuncular/Cast: Helena Bergström, Rkard Wolff,
Sven Wollter, Viveka Seldahl, Reine Brynolfsson, Per Oscarsson, Ernst Günlher Yapımcı/Producer: Lars Jonsson
Yapım/Production Co.: Memfis Film & TV Konstepidemin, Haraldsgatan, S-41 314 Göteborg, SWEDEN Dünya
Hakları/Export Agent: Swedish Film Institute, P.O. Box 7434, S-1 0391 Stockholm, SWEDEN; Phone: 46 8 789
2000; Fax: 46 8 2072 48
1 992 / 35 mm. 1 Renkli-Colar / 1 26'

Z

engin, yaşlı bir adam batı lsveç'teki bir köyde meydana gelen saçmasapan bir kazada öldüğü zaman, köyde hiç
kimsenin varlığından haberdar olmadığı 20 yaşlarındaki torunu Fanny onun malını mülkünü devralmak üzere
şehirden gelir. Bir gece kulübünde dans eden Fanny, büyük kentin, sokakların çocuğudur. Üstelik de, hem hali
tavrı, hem de giyinişi ile göz alıcıdır. Onun ve motosikletii sevgilisi Zac'ın varlıkları, önceden akla gelmeyen bir bağnazlık
eğilimi de dahil olmak üzere, köy toplumunun derinlerde saklı birçok çatışmasını ortaya çıkarır. Yerliler ya şüpheci, ya da
açıktan açığa düşmanca davranmakta, ve bu düşmanlık, şiddete dönüşme tehdidi taşımaktadır. Ama kahramanımız
kişiliğinin ve çekiciliğinin gücü ile, yavaş yavaş onları kendi tarafına çekmeye başlar. ..
Eğer sizi gerçekten gü ldüren ve, ender görünen bir farklılıkla, kadrosunun yakaladığı sıcak, insani bir yaklaşıma sahip bir
lsveç komedisi hayal edebiliyorsanız, MELEKLERIN EVI'nde ne bulacağınızı biliyorsunuz demektir. Ama sizi bekleyen bir
sürpriz daha var. lsveç'te büyük başarı kazanan tilmin senaryosunu yazan ve yöneten kişi, şimdi lsveç'te yaşayan Ingiliz
sinemacı Co lin Nutley. Tam gereken cinsten bir Avrupa filmi bu: hem rahatlıkla sınırları aşacak kadar ticari, hem de
bellibaşlı bir yeteneği n ortaya çıkışının sinyallerini verecek kadar iyi. Nutley'in filmi, yabancıların ille de düşman olması
gerekmediğin i, hatta dost bile olabileceklerini yeriiierin tam zamanında öğrenmesini dikkatle gözlemliyor. Açıkçası, bu
yıl Avrupa'dan gelen en hoş sürprizlerden biri ve Hollywood'un asla üstesinden gelemeyeceği türden bir film.
hen a rich old man dies in an absurd accident in a rural viiiage in westem Sweden, his granddaughter
Fanny, a woman in her 20s whom no one in the viiiage ever knew existed, arrives from the city to lake over
the estate. A night-club dancer, Fanny is a child of the big city, street smart and flamboyant in manner and
dress, and her presence, a/ong with that of her biker boyfriend Zac, becomes the catalyst for the uncovering of many
tateni conflicts within the communily, including unsuspected strains of bigotry. The Joeals are either suspicious or
openly hosli/e, and !heir hostility threatens to become violent. Bul our heroine gradually begins to sway !hem with the
force of her personalily and charm...

W

Ifyou can imagine a Swedish comedy that actually makes you laugh, and which has a warmly human approach which
its cas! seizes upon with rare distinction, you might just know what to expect from ANGLAGARD. Bul !here is anather
surprise in store. lt was written and directed by Co/in Nutley, the British filmmaker who now lives in Sweden, where the
film has been a huge success. lt is exactly the kind of European film needed, commercial enough to cross borders
comfortably and good enough to signal the emergence of a major ta/eni. Nutley's film watches intently as the locals
team, just in time, that strangers need not be enemies and might even become friends. Quite simply, this is one of the
best surprises from Europe this year - the kind of film Hollywood cou/d never accomplish.
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lthough hailed in his adopted
country as the most Swedish of
directors, he was bom in England
and began his film-making career in British
television. After a TV series, "Annika", about
a Swedish au-pair gir/ in England, he
became popu/ar in Sweden and moved !here
to continue his career. He made his debut in
features with "The Ninth Company" in 1978
and directed "Biackjack" in 1990.
ANGLAGARD is the third film he has
directed.
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REGiTZE iLE DANS

DAN S E N M E D R E G ITZE

WALTZING REGITZE

KASPAR ROSTRUP

1

Yönetmen/Director: Kaspar Rastrup Senaryo/Screenplay: Kaspar Rostrup, based on the novel by Martha
Christensen Görüntü Yön./Cinematography: Claus Loof Kurgu/Edltlng: Grete Moldrup Müzik/Musle: Fuzzy
Oyuncular/Cast: Ghita Norby, Frits Helmuth, Rikke Bendsen, Henning Moritzen, Birgit Sadolin, Michael Helmuth
Yapımcı/Producer: Christian Holst Yapım/Productıon Co.: Nardisk Film, Danish Film Institute Dünya Hakları/
Export Agent: Danish Film Institute, St. Sondervoldstraede 4, DK-1 419 Copenhagen, DENMARK; Phone : 31 57 65
00 ; Fax : 31 57 67 00
1989 / 35 mm. 1 Renkli-Color / 90'
u, iki kişi arasındaki aşkın, sevinçler le üzüntülerin, zaferler ve yenilgilerin filmidir. Filmin merkezini Regitze
oluşturur; enerjisi ve cesaretiyle çevresini büyük ölçüde etkileyen, kuwetli ve mütehakkim bir kadın.
Yanıbaşında ise, bir türlü onun dengi olamayan kocası Karl Aage vardır. Karl karısıyla ilişkilerini ta 1 960'1ı
yıllardan, Regitze'yi ilk kez dansa kaldırdıQı andan beri anımsar. Şimdiki zamanda, Regitze ile birlikte kendilerini içinde
buldukları durumda uyanana kadar, kronolojik bir sırayla, onunla birlikte yaşadıQı hayatı tekrar zihninde gözden geçirir. ..

B

940'ta doğdu. Danimarka'nın en iyi
tiyatro yönetmenlerinden biri olarak
kabul edilir. Sinemaya 1 981 'de, 1 722
tarihli çok popüler bir Danimarka oyunundan
yola çıkarak yaptığı ilk konulu uzun metraj
filmi "Tepenin Jeppe'si"ni yöneterek başladı.
Film Danimarka'lı film eleştirmen leri
tarafından o yılın en iyi film seçildi. Ikinci
konulu uzun metraj filmi REGITZE I LE DANS
da 1 989'da aynı başanya ulaştı.
arn in 1940. He is considered as
one of the best stage directors in
Denmark He started his cinema
career in 1981 by directing his first feature
film, "Jeppe of the Hill", based on a very
popu/ar Danish play which dates of 1722.
DANSEN MED REGITZE is the second
feature film he directed. The film was
chosen as the year's best by Danish film
critics. So was DANSEN MED REGITZE , in
1989.

B

Martha Christensen'in best-seller romanından yola çıkarak yapılan REGITZE ILE DANS, Danimarka işi bir aşk öyküsü,
evliliQin dokunaklı ama duygusallıktan uzak bir portresi. "Romanı okuduQumda sanki olaQanüstü bir şeye çarpmış gibi
oldum. Kitabın elle tutulabilir dış dünya ile kendi iç dünyamız arasında hassas bir dengeyi saQiamış olması benim için
çok ama çok kışkırtıcıydı", diyor yönetmen ve ekliyor: "Bu iç dünya, bizim öz gerçeQimiz, genellikle düşlerimizin
görünüşte pek de mantıksal olmayan tarzında ortaya çıkar. ÇoQu kez, sanki bir şey ifade etmiyor gibidir. Ama aslında
herşeyin bir anlamı vardır. Yalnızca, bilinçaltı bizim alışık olduQumuzdan farklı bir dil kullanmaktadır, o kadar. REGITZE
ILE DANS, küçük dünyamızda sık görülen bir kıskançlık öyküsü, bir aşk ve nefret dramıdır.. Film ayrıca, karı ve kocanın
birbirini gerçekten tamamladıQı bir evliliQin resmini çizer. Regitze, enerji dolu ve ruhen cesurdur; gerçek bir şahsiyet
olmasına raQmen Karl Aage, daha sakin ve huyu belli bir kişidir. Eğer birbirlerine daha fazla benzeselerdi, zaten çoktan
boşanmış olacaklardı".
his is a film about love, joys and sorrows, victories and defeats between two people. In the centre stands
Regitze. She is a strong and domineering woman whose drive and courage are strong influences on her
surroundings. Next to her stands her husband, Karl Aage who never quite cafehes up with her. He recailee/s
/heir relationship from the 60's, when he asked Regitze to dance for the first time. He sees his life with Regitze pass in
review to his mind's eye, /old in a chronological order un/il he wakes up to the preseni and to the situation in which he
and Regitze find themselves...

T

Based on the Martha Christensen bes/seller, DANSEN MED REGITZE is a Danish /ove story, a maving bul
unsentimental por/raya/ of married life. "Reading the novel was /ike being hi/ by something extra-ordinary The book
keeps a subtle balance between the tangible outer world and our own inner world, something 1 find very, very exciting",
comments the director and continues: "This inner world, our inner reality, often follows the seemingiy not very logical
way of our dreams. Duile often it /ooks as if it means nothing. Bul everything means something. The subconcious mind
is just using a language different from what we are used to. DANSEN MED REGITZE is a story ofjalousy, a drama of
love and hale as seen in our smail world... The film alsa pain/s a picture of marriage where man and wife very much
complementary to each other. Regitze is energetic and courageous in spirit, and although Karl Aage has great
personality, he is much more quiet and even-tempered. They would have divorced each other a long time ago had they
been more alike. "
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ŞURUP
SIRUP

SYRUP

HELLE RYSLINGE

animarka'nın Roskilde kentinde
1 944'te doğdu. Öğretmenlik eğitimi
gördü ama bir yıl öğretmenlik
yaptıktan sonra, çocuk tiyatrosunda çalışmak
için mesleğini bıraktı. Çeşitli tiyatrolarda ve
kabarede çalıştı. Birkaç tilmin müziğin i yaptı.
Birçok film ve TV oyununda rol aldı.
1 986'da, hem Danimarka'da, hem de başka
ülkelerde ödül alan ilk konulu uzun metraj
filmi "Coeurs Flambes 1 Alevii Kalpler"i
yaptı. ŞU RUP yönettiği ikinci konulu uzun
metraj filmdir

D

Yönetmen/Director: Helle Ryslinge Senaryo!Screenplay: Hel le Ryslinge & Peter Boesen Görüntü Yön./
Cinematography: D irk Brüel Kurgu/Edltlng: Birger Mo ller Jensen Müzik/Musle: Peer Raben Oyuncular/Cast:
Peter Hasse Overgaard, Kirsten Lehfeldt, lnger Hovmand, Steen Svare, Pernille Hojmark-Jensen Yapımcı/Producer:
Per Holst Yapım/Productlon Co.: Per Holst Filmproduktion ApS, Danish Film Institute Dünya Hakları/Export
Agent: Danish Film Institute, St. Sondervoldstraede 4, DK-1 41 9 Copenhagen, DENMARK; Phone : 31 57 65 00 ; Fax :
31 57 67 00
1 990 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 1 4'

L

asse, dört arkadaşı ile birlikte Kopenhag'da avant-garde bir sanat galerisi işleten kerameti kendinden menkul bir
video sanatçısı-sanat promosyoncusudur Daima ön planda olma, önüne çıkan her fırsatı yakalama kaygısı içindeki
bu adam bazı yön lerden, kendi hayatını da sanki bir oyun ya da film yönetiyormuş gibi yönelir; ister mesleOine,
ister erkekliCine ilişkin olsun, hep duruma tamamen hakimmiş gibi görünme kaygısı taşır OlduOu gibi görünmektense, hep
insanları etkilerneye çabalar. O da insanların çoğu gibi sevgi özlemi çeker, bu sevgiyi de Dille'den koparıp alır Gerçek
duygulara sahip, sanata karşı ciddi bir tavır benimsemiş yetenekli ressam Ditte, Lasse'ye aşık olur; adam da onun evine
yerleşir. Ama aşağılık kompleksi yüzünden kısa sürede Dille'nin başarısını kıskanmaya başlar Hep, kızın kendisini terk
edeceği korkusu içindedir. Amerika'lı bir sanat uzmanı, yeni ve umut vaad eden yetenekleri New York'a davet etmek için
Kopenhag'ı ziyaret edince, durum iyice kritik bir hal alır Ditte listenin en başındadır, Lasse'nin adı bile geçmez. Bunun
üzerine Lasse Amerikalı'nın ilgisini çekmek için uğraşmaya başlar, bu mücadelede akla gelebilecek her yola başvurmaktan
da hiç mi hiç çekinmez ...
Yönetmen Helle Ryslinge, 47. Venedik Film Festivali'nde en iyi senaryo Gümüş Aslan'ını kazanan ŞURUP için,
"Başkalarının beklentilerini boşa çıkaracağımız korkusuyla, süslü ama anlamsız kelimelerden oluşan sahte bir dış cephe
yaratırız. Çoğu kişi, kendisi olmaktan korkar Bu filmle, bu sahte yüzeye nüfuz edip, çağımızın ızdırabını ve yalnızlığını
resmetmeye çalıştım' diyor Ryslinge, karakterlerinin enerjisi ve yaratıcılığı ile beyazperdeyi çok canlı bir şekilde
doldururken, bohem çevrenin daha çok alt tabakalarının tavır ve hareketlerini ve hatta daha fazlasını da ustalıkla tasvir ettiği
dolambaçlı, çağdaş bir komedi yaratmış.

L

asse is a self-styled video artistiart promoter who runs together with tour friends an avant-garde art gallery in
Copenhagen. Lasse is anxious to be at the forefront. always ready to seize any opportunity. In same respects, he
direc/s his own life as if he were directing a play or a film, always trying to appear in complete control of the
situation, whether it concerns his career or his virility. lnstead of being true to his nature, he is constantly trying to impress.
Like most people, he foo longs for love, which he extorts from Dille. A gifted painter with genuine emotions anda serious
allitude lawards art, Dille fal/s in lo ve with Lasse, and he moves in. Bul, due to his inferiority complex, Lasse soan
becomes jealous of Dille 's success and he is in constant fear that she wi/1 leave him. The situation becomes critica/ when
an American art expert visits Copenhagen, in order to invite new and promising talents to New York. Dille is at the top of
the list, Lasse isn't mentionedat all. And he has no serup/es in his strugg/e to gain the American 's attention...
''Affraid that we wi/1 not be ab/e to live up the expectations of others, we ereale a taeade of fancy, yel meaningless, words.
Too many people are affraid to be themselves. With this film 1 try to penetrate this fa/se surface and depict the anguish and
'
loneliness of our times", says writer/director Hel/e Ryslinge about SIRUP r(hich was awarded the Silver Lion for best
screeqplay at the 41/h Venice Film Festival. Ryslinge has created a quirky, 'contemporary comedy where she deftly
deseribes the manners and more of the bohemian milieu's mostly lower strata, vividly packing the screen with the energy
and inventiveness of her characters.
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om in Roskilde, Denmark, in 1944.
She has been trained as a teacher.
bul /efi teaching after one year to
work in children 's theatre. She performed
with various theatre groups and cabaret. She
has written music for a number of films. She
has appeared in many films and TV plays as
an actress. In 1986 she made her first
feature film, "Coeurs Flambes", which has
been awarded several prizes both in
Denmark and abroad. SIRUP is the second
feature film she has directed.
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KAPTAN

I L CAP I TAN O

I L CAPITANO

JAN TROELL

Yönetmen/Director: Jan Troell Senaryo/Screenplay: Per Olov Enquist, Jan Troell & Göran Setterberg Görüntü Yön./
Clnematography: Jan Troell Kurgu/Edltlng: Jan Troell Müzik/Musle: Lars Akerlund & Sebastian Oberg Oyunculari
Cast: Antti Reini, Maria Heiskanen, Berto Marki und, Antti Vierikko, Harri Malieni us, Marjut Dahlström Yapımcı/Producer:
Göran Setterberg Yapım/Productlon Co.: Pan Film AB, Magasin 3, Frihamnen, S-1 1556 Stockholm, SWEDEN; Phone: 46
8660 1480; Fax: 46 8660 0828, Bold Productions AB, Four Seasons Venture Capital AB, Svenska Filminstitutet, Film Teknik
AB, Vi llealla Prod., Nordisk Film, Polyphon GmbH, BR, München Dünya Hakları/ Export Agent: The Swedish Institute,
P O. Box 7434, S-1 0391 Stockholm, SWEDEN; Phone: 46 8 789 2000; Fax 46 8 2072 48

almö yakınlarındaki Limhamn'da
1 931 yılında doğdu. ilkokul
öğretmenl iği yaptığı dokuz yıl
içerisinde ilk kısa metraj filmini çekti. lsveç
televizyonu için gerçekleştirdiği ve sürekli
Bo Widerberg'le çalıştığı belgesellerden
sonra, 1 962 yılında Widerberg'in ilk filminde
görüntü yönetmenliği yaptı. 1 964 yılında
"Uppehaıı i myrlandet 1 Bataklıkta Kal" ile
Oberhausen Kısa Film Festivali'nde birincilik
ödülü aldı. 1 966'da ilk konulu filmi "Har Har
du Dili Liv / Işte Hayatın" ı yönetti. Bu başarılı
ilk çalışmayı "Utvandrarna 1 Göçmenler" and
"Nybyggarna 1 Yeni Toprak" adlı iki dev
proje takip etti. Daha sonraki yapıtlarıyla
Troell lsveç sinemasının üzerinde tartışılan
önemli isimlerinden biri olarak ün yaptı.

M

1991 1 35 mm. 1 Renkli-Gotor 1 1 10'
ari 23 yaşındadır, Minna ise ondan iki yaş küçük. Jari, Minna'yı okulun dışında tanır, daha doğrusu tavlar. llk
karşılaşmalarından kısa süre sonra, Jari ve Minna Kopenhag'da bir izbe gecekonduya taşınırlar. Minna Jari'ye
hamile olduğunu söyler. Jari'ye göre tek çözüm kürtajdır. Minna'ya da bunu açık seçik anlatır: "Kaptan benim,
sen de itaat etmek zorundasın!" ... Jari ufak tefek bir hırsızlık sonucu, kendini parmaklıklar ardında bulur; Minna da onu
unulmaya çalışır. Jari, tahliye edildikten sonra Minna'nın kapısını çalar, gözetierne deliğine bir fotoğraf tutar. Fotoğrafta,
tıpkı gangster filmierindeki patranlar gibi koca bir güneş gözlüğü takmaktadır. Resmin üstüne "Kaptan" diye not
düşmüştür. Minna, hiç direnmeden Jari'nin peşinden gider. Genç çift, boyuna değiştirdikleri çalınmış arabalarta
Finlandiya'dan güneye doğru bir hırsızlık keşif gezisine çıkarlar. Hayli kuramsal hedefleri Amsterdam'dır. Yolda içer,
sevişir ve bir çifteye sahip olurlar. Uzak bir lsveç köyünde güzel bir yaz gecesi, kader bu iki başına buyruk ama güçsüz
ruh için bir trajedi hazırlamaktadır. ..

J

Yönetmen Jan Troell, yalın ama oldukça güçlü bir anlatımla, 1 988'de lsveç'te meydana gelmiş gerçek bir cinayet
öyküsüne son derece kişisel bir bakışla yaklaşmış. 1 992 Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı'yı kazanan, suç ve
sorumluluk üzerine bu film, beş kişinin mahvolmuş hayatlarını işliyor. Ünlü yönetmen izleyiciyi koltuğun ucunda oturtan
türden bir gerilimi akıcı bir sinema diliyle birleştirirken, ucuz heyecanlar ve kan-revan sahnelerden kaçınıp, suçluyu
parmakla gösterme ya da sosyal psikolojiye sığınma gibi eğilimlerden de uzak durmayı bitmiş. Filmin asıl dehşeti ise,
suçların akılsız ve amaçsız doğası ile, yol ve şiddeti bunca cazip bir alternatif haline getiren ruhsuz bir yaşamı
yansıtması.
ari is 23, Minna is two years younger. Jari met Minna outside school, or ra/her, /ha/'s where he picked her up.
Shortly af/er they first me!, Jari and Minna move info a squat in Copenhagen. Minna tel/s Jari that she is
pregnant. As far as he 's concerned, an abortion is the only solution He makes it very clear to Minna: "/'m the
captain and you must obey!". .. Petty theft sees Jari behind bars and Minna tries to forgel him. After his release, Jari
rings Minna's bel/, holding up a photo in front of the peephole. On it he is wearing a large pair of sung/asses, just /ike
the bosses in gangster films. He has wrillen "ll Capitano" on the snapshot. Mina follows Jari without resistance. In one
stolen car af/er another, the young coup/e journey south from Finland on a thieving expedition that has Amsterdam as
its rather abstract goal. En route, they drink, make love, and stumble upon a shotgun. On a lovely summer night in a
remote Swedish viiiage fate prepares a tragedy for these two headstrong, yel powerless souls...

J

With an austere bul oddly powertut narrative, director Jan Troe/1 has fashioned a highly personal look ata true murder
story which took place in Sweden in 1988. Winner of Silver Bear at Berlin '92, the film dea/s with the ruined lives of five
people - it is about guilt and responsibility. Combining edge-of-the seat suspense with fluid cinematic movement, the
famous director succeeds to avoid cheap thrills and gore as well as any hint of finger-pointing and social
psychologizing. The film's fina/ horror lies in the witless, aimless nature of the crimes and in contemplating the
dispiriting life that made the road and violence so aliractive an alternative.

om in Limhamn, near Malm6 in
1931. Spent nine years working as
an elementary school teacher
during which time he made his first short
film. Af/er making other short documentaries
for Swedish television, for which he
repeatedly collaborated with Bo Widerberg,
he became the photographer in Widerberg's
first feature, in 1962. In 1964, with
"Uppehd/1 i myrlandet 1 Stay in the
Marshland" he won the first prize at the
Oberhausen Short Film Festival. He made
his feature film, "Har Har du Dili Liv 1 Here's
Your Life" in 1966. The successful debut
was followed by two giant projects,
"Utvandrarna 1 The Emigrants" and
"Nybyggarna 1 The New Land". With his
/afer films Troe/1 stayed in the centre of the
film life and debate in Sweden.
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1 966
1 967
1 971
1 972
1 974
1 977
1 979
1 982

Har Har du Dili Liv / Işte Hayatın
Ol e Dole Doff 1 O lot'un Öyküsü
Utvandrarna 1 Göçmenler
Nybyggarna 1 Yeni Toprak
Zandy's Bride 1 Zandy'nin Gelini
Bang!
Hurricane 1 Kasırga
lngenjör Andrees Luftfard 1
Mühendis Andrees Luftfard
1 988 Sagolandet 1 Düşler Ülkesi
1 991 ll Capitano 1 Kaptan
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Dr.NEJAT F.
ECZAClBAŞI

VAKF I

Araştırmalar D izisi
Toplumsal Belgeler Dizisi

YAY l N lARI

Çağdaş Düşüncenin Işığında
..

ATATURK

Yerli ve yabancı 1 5 bilim adamı çağdaş düşüncenin
ı şığında Atatürk'ü değerlendiriyor.

BENDEN SONRA
TUFAN OLMASlN!

Modem Türk tiyatrosunun
öncüsü ve kurucusu Muhsin
Ertuğrul'un anılan . . . B ir
dönemin panoraması .

KUŞAKTAN KUŞAGA

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı,

çocukluğundan . . . 1 980'lere
kadar yaşadıklarını,
gördüklerini, düşündüklerini
anlatıyor.

BİR KENT,
BİR İNSAN

İzmir'in son yüzyılının yakın

tanığı S . Ferit Eczacıbaşı'nın
anılannı Yaşar Aksoy'un
kaleminden okuyacaksınız.

••

•

TURK SINEMASI
' 9 2
' 9 3
TURKISH CINEMA
' 9 3
' 9 2
•

•

Eczacıbaşı
Dr. NEJAT F. ECZAClBAŞI VAKFI'nın deOerli katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.
We should /ike to thank Dr. NEJA T F. ECZAClBAŞI FOUNDA TION for their
contribution.
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DENiZE HANÇER DÜŞTÜ
BALC O N Y

MUSTAFA ALTIOKLAR

1

Yönetmen/Director: Mustafa Altıaklar Senaıyo/Screenplay: Mustafa Altıaklar Görüntü Yön./
Clnematography: Uğur içbak Kurgu/Edltlng: Hilmi Güver Müzik/Musle: Mete Sakpınar Oyuncular/Cast: Nur
Sürer, Yasemin Al kaya, Yaman O kay, Zühtü ErkanYapımcı/Producer: Mustafa Altıaklar Yapım/Production Co.:
Negatif Film, Ortadoğu Sitesi, 1 . Cad., No: 1 8, Karakusunlar, Ankara, TURKEY; Phone 9 4 286 45 78
1 992 1 35 mm. 1 Renkli-Color 1 94'

••

ykü, Deniz ve Ipek'in çalıştığı tiyatro ekibinin bir provası sırasında başlar. Sahneye konulmaya çalışılan, Jean
Genel'nin "Bal kon" adlı oyunudur. Kurmaca yaşamlar üzerine kurulu bu metnin, provaları ve sahnelenmesi
süresince yaşananlar, metnin içeriğine paralel bir gerçek yaşam kesiti biçiminde ilerleyecektir. .. Yani,
yaşamların ve yaşananların sadece ve sadece kurmaca olduğu üzerine kurulu, tutku, aşk ve özdeşleşmenin öyküsüdür
DENIZE HANÇER DÜŞTÜ. Kısaca, Bori s Vian'ın deyişiyle: "bu filmde göreceklerinizin hepsi gerçektir, çünkü biz
düşündük".

o

Günümüz metropol insanının doyumsuz ve tek benci yapısının sonunda ulaştığı yalnızlık ve tutunma çabaları sırasında
kurduğu sevgisiz ilişkiler ve iktidar mücadeleleri tilmin ana temasını oluşturmaktadır. Kapitalist sistemin, yeni bir kentli
tipi yaratıp, baş döndürücü bir hızla yeni bir yaşam biçimi sunduğu günümüz insanı, bu allı pul lu armağanın cazibesine
kapılınca, mutsuzluk, yalnızlık ve sonuçta sevgisizliğe mahkum oldu. Artık sevmek ve sonuçta sevgiyi yaşamak için vakit
yok, artık sevgi bir yaşam biçimi değil. Sevgi; yaşamak ya da daha doğrusu yaşama tutunmak için bir kanca artık.
Kancanın takılacağı yer ise, duruma göre kolayca değişebilir ... ve cinsellik ... her taşın altında sanılan cinsellik ... Oysa bu
film öyküsünün yazariarına göre her taşın altından iktidar olma arzusu çıkmaktadır. Cinsellik ise iktidar yolundaki
vasıtalardan yalnızca biridir.
he story fo/ds out ata rehearsal ot the theatre group to which Deniz and Ipek belong. The play being staged is
the "Balcony" by Jean Genel. Everything experienced during the rehearsal and the staging ot this text wi/1 prove
to be a seetion ot rea/ life maving para/le/ to the cantenis of the text.... BALCONY is the story of passion, love
and identification, a story in which lives and all that is lived through are based on tiction and tiction only. In short, /ike
Boris Vian has said: ''All that you are going to see in this film is true, because we have thought about it. "

T

The main theme ot the film is the isolation of the metropolitan individua/ - as a resu/1 of his dissatistied and egocentric
personalily and those loveless re/alions he esiab/ishes trying to ho/d on to something - and also his strugg/e for power.
The capitalisi system has created a new type ot urbanile and, with giddying speed, has presen/ed him with a new way ot
life. When that individual becomes attracted by this bright!y coloured gift, he is condemned to unhappiness, loneliness
and final/y, love/essness. Now there's no time to live, and teel love as a resu/1 of living, since love is no more a way of
life. Love is just !ike a hook to live with, or to ho/d on to life. Where that hook is going to catch, may change very
quickly, depending on the circumstances... And sexuality... Sexuality which is thought to be at the turn ot each corner...
As for the writers ot this film 's story, they think that what waits behind each corner is the desire for power. And sexuality
is just one of the means on the way to power.
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958 yılında doğdu. Ankara Koleji'nde
okudu. 1984 yılında Istanbul
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun
oldu. 1 987'de mecburi hizmetini tamamladı.
1 991 'de Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
uzmanı oldu. 1 989 yılında ilk kısa metrajlı
filmini çekerek si nemayla ilişki kurdu. O
tarihten bu yana 5 kısa metrajlı filmi n
senaryosunu yazarak yönetmenliğini yaptı ve
toplam 1 1 ödüle layık görüldü. DENIZE
HANÇER DÜŞTÜ yönetmenliğini yaptığı ilk
uzun metraj lı filmdir.

B

om in 1958. He attended the
Ankara College, and in 1984 he
graduated from Cerrahpaşa Faculty
of Medicine in Istanbul. After completing his
military service in 1981, he became a
specialist in Physical Therapy and
Rehabilitation in 1991. His relationship with
cinema started in 1989 when he made his
first short film. He has since written and
direc/ed 5 short films and received a total of
1 1 awards. BALCONY is the first teature he
has directed.

U LUSAL YAR IŞMA
NATIONAL COMPETITION

TURKiVE
TU RKEY

BERLiN iN BERLiN
SiNAN ÇETiN

ars'ta 1 953'te doOdu. Ankara
Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi
Bölümü'nden 1 977'de mezun oldu.
1 975 yılında Türkiye'nin önde Qelen
yönetmenleri Atıf Yılmaz, Zeki Okten ve Şerif
Gören'in asistan lıklarını yaparak sinema
hayatına başladı. 1 978 yılında çektiOi ilk kısa
film olan "Halı Türküsü"yle Moskova Film
Festivali Birincilik Ödülü'nü aldı. lik konulu
filmini 1 980'de yönellL 1 978 yılından
itibaren reklam filmleri çekmeye başladı. Beş
yıllık bir aradan sonra, BERLIN IN BERLIN'i
çekerek sinema hayatına geri döndü ve
yaratıcılığının yeni bir dönemine girdi.

K

Yönetmen/Director: Sinan Çetin Senaryo/Screenplay: Sinan Çetin & Ümit ünal Görüntü Yön./
Clnematography: Rebekka Haas Kurgu/Edltlng: Ömer Sevinç Müzik/Musle: Nezih Ünen, C Iemens Maria & Haas
Oyuncular/Cast: Hülya Avşar, Cem Özer, Armin Black, Aliye Rona, Eşref Kolçak, Nilüfer Aydan, Zafer Ergin
Yapımcı/Producer: Sinan Çetin Yapım/Productıon Co.: Plato Film Production Co. Dünya Hakları/Export
Agent: Plato Film Production Co., Akyol Cad., Vişne Sak., 1 6/1 , Cihangir, Istanbul, TURKEY; Phone: 249 35 84; Fax:
249 66 62
1993 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 1 7'

B

ir Türk aile, üç kuşaktır Berlin'deki bir dairede yaşamaktadır. Mehmet bir inşaatta çalışır. Karısı Di Iber her gün
ona yemek getirir. Bu Türk kadınının güzelliOinin ve esrarının cazibesine kapılan Alman mühendis Thomas,
kocasıyla birlikte her yemek yediOinde, Dilber'in fotoOralların ı çeker. Bir gün Mehmet, mühendisin bürosunda
Dilber'in resimlerini bulur. Kıskanır ve karısını dövmeye başlar. Thomas ona engel olmak için araya girer. Kısa bir
mücadele sırasında Mehmet'i duvara doOru iter. Demir bir çubuk Mehmet'in kafasına girer. Türk işçinin ölümüne bir
kaza gözüyle bakıldıOı halde, Thomas kendini suçlu hisseder. Ama bundan da öte, Dilber'in ona kocasının katili gözüyle
bakmasına dayanamaz. Bu yüzden, onu yeniden görmeye çalışır. Mürtüz, Thomas'ın Dilber'le konuştuOunu görünce,
kardeşinin ölümünden bu adam sorumluymuş izlenimine kapılır. Intikam almaya karar verir ve Thomas'ı öldürmeye
çalışır. Kendinden geçmişeesine kaçan huzursuz Thomas, umutsuzca saklanacak bir yer bulmaya çalışırken tesadüfen bu
Türk ailenin evine girer ...
BERLIN IN BERLIN, Berlin-Kreuzberg'de yaşayan bir Türk ailesinin, bir Alman'ın gözüyle anlatılan öyküsü. Bir Türk
ailesinin bir Alman erkeOe karşı duyduOu. ve olaOandışı şartlar altında dostluOa dönüşen düşmanlıOın hikayesi. BERLIN
IN BERLIN, aynı zamanda bir aşk öyküsü. Sinan Çetin filmi için, "Almanya'da yabancılara yönelik ırkçı ve düşmanca
davranışlara karşı, Türkleri bütün olumlu ve olumsuz yönleriyle, oldukları gibi gösteren bir film yapmaya çalıştım" diyor.
Turkish family with members from three generations live all together in one fiat in Berlin. Mehmet works ata
building site. Everyday, his wife Dilber visi/s this p/ace to bring him lunch. Thomas, a German engineer who is
attracted by the beauty and mystery of this Turkish woman, lake photographs ot DiIber whenever she has lunch
with her husband. One day, Mehmet discovers Dilber's pictures on the wa/1 ot the engineer's office. He becomes jealous
and starts to hi! his wite. Thomas intervenes to stop him. During a short struggle, he pushes Mehmet to the wa/1. An
iron stick eniers his head. Although the death of the Turkish worker is considered just an accident, Thomas feels
himself guilty Bul more than this, he can'! bear the idea that Di/ber takes him as the murderer ot her husband. So he
tries to meet her again. When Mürtüz watches Thomas ta/king to Dilber, he gets the impression that this man is
responsib/e for his brothers death. He decides to lake revenge and tries to kil/ Thomas. Frantical/y running and
disturbed, Thomas desperately seeks a hiding p/ace, and accidently eniers the fiat ot this Turkish family ..

A

B

om in 1953 in Kars. He studied
History ot Art at Hacettepe
University in Ankara and gratuated
in 1971 He began his cinema career in
1975 by assisting principal Turkish
directors, such as Atif Yilmaz, Zeki Ökten
and Şerif Gören. In 1978, he made his first
short film, "Song ot the Rug", which was
honoured with the first award in Moscow
Film Festival He direc/ed his first feature in
1980. He has been making commercials
since 1978. As he returned to cinema after a
five-year hiatus with his fatesi feature film,
BERLIN IN BERLIN, he alsa entered a new
period ot his creative work.

FI LMLER I 1 FILMOGRAPHY
1 978 Halı Türküsü 1 Song of the Rug
(short/kısa film)
1 980 Bir Günün Hikayesi 1 Story of a Day
1 981 Çiçek Abbas
1 984 14 Numara 1 Number 1 4
1 986 Prenses 1 The Princess
1 987 Gökyüzü / The Sky
1 992 Berlin in Berlin

BERLIN IN BERLIN is the story ota Turkish family, living in Berlin - Kreuzberg, to/d from the point ot view ofa German
man. lt is the story of the hosti/ity ota Turkish family against a German man, which turns info a triendship of unusal
circumstances. BERLIN IN BERLIN is alsa a lo ve story. Related to the film, Sinan Çetin mentions: "Against racism and
hospita!ity to foreigners in Germany, 1 tried to make a film refiecting the Turks as they are, with !heir positive or negative
characteristics. "
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AH . . . GARDAŞIM
OH

. . .

MY B RüTH E R
KADIR iNANlR

alsa'da 1949'da doğdu. Gazetecilik
ve Halkla Ilişkiler Fakültesi mezunu.
1 968 yılında sinemaya başladı.
Günümüze kadar 1 00'ün üzerinde filmde
başrol oyuncusu olarak görev aldı. AH ..
GARDAŞIM Inanır'ın yönetmen-oyuncu
olarak ilk filmidir.

F

Yönetmen/Director: Kadir Inanır Senaryo/Screenplay: Kadir Inanır & Ahmet Soner Görüntü Yön./
Clnematography: Ümit Ardabak Kurgu/Edltlng: Mevlüt Koçak Müzik/Musle: Selmi Andak Oyuncular/Cast:
Kadir Inanır, Levent Inanır, Ece Uslu, Yıldırım Gencer, Baki Tamer, Ayla Aslancan, Yaman Tarcan, Nilgün Ersoy
Yapımcı/Producer: Zafer Par Yapım/Productlon Co. : Par Productions Dünya Hakları/Export Agent: Par
Productions, Ahududu Sak., 21/3, 80060 Beyoğlu, Istanbul, TURKEY; Phone: 251 1 9 00; Fax: 249 51 97
1992 / 35 mm. / Renkli-Colar / 97'

ekiz ayı beyaz, üç ayı ayaz, bir ayı yaz: Sarıkamış ... Bağı, bahçesi, asması; suyu yok ki olsun patatesi, buğdayı.
Ekemez dilediğini, direnemez Nisan'ın, Mayıs'ın kırağısına. Otu bitmiş yıllar boyu süre süre, kese kese. Fabrikası
bacası olmayan Doğu'muz. Bizim insanlarımız ... Öykümüz yörede imkanı olanın kendine de olsa yaptığı
hayvancılığın, baş fiyat iyi ise arpanın, onlar da yoksa ... ki kalan, doğanın tüm acımasızlığına, beyazın tüm soğukluğu na,
sahte sıcaklığına, dostluğuna direnerek ... Altı kişilik ordunun gittikçe elenerek verdiği onurlu ekmek kavgasının, orman
köylülerinin gerçek yaşamlarının öyküsüdür bu ...

S

a"kam1ş: a town in the East of Turkey. Out !here: all white, and the barren lands lie mi/es and mi/es under the
sno w. Out !here: the summer lasts only one mounth. Out !here: no means of agriculture nar breeding. Out !here:
no trace of industry. Out !here: just co/d and cruel misery. And same peop/e live out !here... Our story is about
!hem: forest peasan/s who are strugg/ing to survive against the ruthless nature...

S
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om in 1949 in Fatsa. He has a
degree in journalism and public
relations. His cinema career started
in 1968 and since !hen he has played the
lead part in over 100 films. OH. . MY
BROTHER is his debut as actor/director.

B
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DÖNERSEN ISLIK ÇAL

WH I STLE I F YO U C O M E BACK
ORHAN OGUZ

ırklareli'nde 1 948'de doOdu.
Sinemaya kamera asistanlıOı ile
başladı. Görüntü yönetmeni olarak
ilk çalışmasını 1 978'de gerçekleştirdi.
1 983'de "Tomruk", 1 985'de "Amansız Yol",
"Dul Bir Kadın", "Fırtına Gönül ler" filmleri ile
Altın Portakal En Iyi Görüntü Yönetmeni
ödüllerini aldı. 1 987'de Sinema Yazarları
Derneği En Iyi Görüntü Yönetmeni ödülünü
kazandı. O yıl yönetmen olarak, "Herşeye
Rağmen" filmini gerçekleştirdi ve aynı
zamanda bu tilmin görüntü yönetmenliğini
yaptı. 1 988'de "Herşeye Rağmen" filmi ile
katıldığı 1. Ankara Film Şenliği'nde En Iyi
Yönetmen ödülünü, axnı yıl Cannes Film
Festivali'nde Gençlik Odülü'nü, Avrupa '88
Film Şenliği En Iyi Film ve Yönetmen
ödülünü, 37. Manheimm Film Festivali En
I yi Film ve Yönetmen ödüllerini aldı.

K

Yönetmen/Director: Orhan OOuz Senaryo/Screenplay: Cemal Şan Görüntü Yön./Cinematography: Orhan
OOuz Kurgu/Edlllng: Nevzat Dişiaçık Müzik/Musle: Onay OOuz Oyuncular/Casl: Fikret Kuşkan, Mevlüt Demiryay,
Menderes Samancılar, Derya Alabora Yapımcı/Producer: Memduh Ün Yapım/Productıon Co.: Uğur Film Dünya
Hakları/Export Agent: Kadri Yurdatap, Ayhan Işık Sok., 28 Kat. 4, Beyoğlu, Istanbul, TURKEY; Phone: 243 02 00;
Fax: 245 67 74
1 993 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 85'

ÖNERSEN ISLI K ÇAL, iki gece kuşunun öyküsüdür. Barmenlik yapan bir cüce ile geceleri BeyDOlu'nun karanlık
sokaklarında işe çıkan bir travestinin ilg inç karşılaşmalarıyla başlayan dostlukları anlatılır bu filmde. Iki gece
.
kuşun un, ıkı dışianmış ınsanın bırbırlerını tamamlayan dunyaları bır süre sonra kıskançlıOa. umutsuzluOa
dönüşür. .. Cüce'nin köpekleri ve düdüOü ile kurduOu dünyasının içine, alt komşusu fahişe, onun ezik Doğulu kocası ,
pezevengi Adıgüzel, hizmetçisiyle ölüm oyunu oynayarak ölümü süslemeye çalışan Madam Lena, bara her gece saat
onbirde gelen öfkeli adam girip çıkarak, onun hayatı aniayıp kavramasını, kıskançlıOın. umutsuzluOun acısını
tahammül ün yüklenmek zorunda olduOunu öOrenmesini sağlar ... Cüce barmen bir gece, Beyoğlu'nun karanlık
sokaklarındaki, karanl ık adamlardan, karanlık serserilerden korunmak için sürekli boynunda taşıdığı düdüğüyle bir hayat
kurtarır. Ama hayatını kurtardığı insanın öfkesi yüzünden, düdüğünün yok olmasıyla da kendini yokeder. .. Yok edilen,
yok sayılan insani deOerlerin anlatıldıOı DÖNERSEN ISLI K ÇAL'da gerçek doslluOun, arkadaşlığın ne olduğunun altı
çizilmeye çalışıldı.

D

HISTLE IF YOU COME BACK is the story of two night owls. The film tel/s aboutthe intriguing encounter
resulting in the friendship of a dwarf working as a barman and a travestite walking the dark streets of
Beyoğlu at night fooking for customers. The worlds of these two night owls, these two rejected individuals
complement each other at first, !afer giving way to jealousy and despair.. The dwarf has built for himself a world with
his dogs and his whistle and into this world that, his downstairs neighbour - the prostitute, her down-trodden husband
from the East, herpimp Ad1güzel, madame Lena who tries to adam death by playing a game of death with her maid, and
the angry man who visits the bar each night at exact/y 1 1 p.m. enter and depart. They, in turn, teach him to comprehend
life, and to understand the fact that the endurance has to undertake the burden ofsuffering by jealousy and despair. ..
The dwarf barman once saves a life with the whistle he always wears araund his neck to profeel himself from the dark
men, the dark tramps in the dark streets of Beyoğlu. Bul due to the wrath of him whose life he saves, his whistle and
hence his life is destroyed. WHISTLE IF YOU COME BACK attempts to recount the destroyed and ignored human
values, while stressing the meaning of real friendship.

W

B

arn in Kirklareli in 1948. He started
his career as assistant cameraman.
He had his first experience as a
cameraman in 1978. He was awarded the
Golden Orange for the Best Cinematography
for his work in "Tomruk" in 1983,
"Re/enlless Road", ':4 Widow" and "Stormy
Hearts" in 1985. In 1987 he received
Cinema Writers Association's Best Director
of Photography award. He directed his first
film, "Despite Everything" in the same year.
In 1988, "Despite Everything" received the
Best Director award in the First Ankara Film
Festival, Young Directors Award in Cannes,
Best Film and Best Director awards in '88
European Film Festival, Best Film and Best
Director in 37th Manheimm Film Festival.

F I LMLER I 1 FILMOGRAPHY
1 987
1 989
1 991
1 993

Herşeye Rağmen 1 Despite Everything
Üçüncü Göz 1 The Third Eye
Iki Başlı Dev 1 Purgatory
Dönersen Isi ık Çal 1
Whistle If You Come Back
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FiKRiMiN iNCE GÜLÜ-SARI MERSEDES
M E R C E D ES M O N AM O U R

TUNÇ OKAN

1•

_ ,

stanbul'da 1 942'de doğdu. Türk film
sanayiindeki çıraklık dönemini çeşitli
işlerle, ama özellikle aktörlükle geçirdi.
1976'da ilk konulu filmi olan, Almanya ve
lsveç'te çektiği Türk göçmenlere ilişkin
ödüllü filmi "Otobüs"ü yönetti. Ikinci konulu
filmi "Drole de Samedi 1 Cumartesi
Cumartesi"yi 1 985'te çekti. FIKRIMIN INCE
GÜLÜ yönetmenlik yaptığı üçüncü filmdir.
Yönetmen/Director: Tunç Okan Senaryo/Screenplay: Tunç Okan, based on the novel "Fikrimin Ince Gülü" by
Adalet Ağaoğlu Görünlü Yön./Cinemalography: Orhan Oğuz Kurgu/Ediling: Andre Gaultier Müzik/Musle:
Vladimir Cosma Oyuncu lar/Cas!: llyas Salman, Valerie Lemoine, Micky Micky Sebastian, Savaş Yurttaş, Saadet
Gürses, Menderes Samancılar Yapımcı/Producer: Cengiz Ergun, Tunç Okan & Farid Tourab Yapım/Produclion
Co.: L'European, Promete Ltd. Şti. Dünya Hakları/Exporl Agenı: Promete Ltd. Şti., Dr. Faruk Ayanoğlu Cad., 25/1 ,
81 030 Fenerbahçe, Istanbul, TURKEY; Phone: 360 35 76; Fax: 360 53 21

Ç

1 992 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 90'

ocukluğu ve gençliği yoksul luklar, itilip kakılmalarla geçen Öksüz Bayram, bir yolunu bulup Almanya'ya işçi
olarak gider. Almanya'da adeta yemeyip, içmeyip biriktirdiği paraların tümü ile "Baldız" adını verdiği altın rengi
son model bir Mersedes 350SE alarak kısa izin süresinde Türkiye'ye, köyüne gitmek üzere yola çıkar. Amacı,
ile ezilmişliğinin tüm yükünden kurtulmak, caka yapmak ve sevdiği kızı alıp Almanya'ya dönmektir. Ancak, onu
ve deposuna yerli benzin dahi koymaya kıyamadığı "Baldız"ı, Kapıkule'den başlayarak, köyüne kadar çeşitli sürprizler
beklemektedir ...

very year, during the summer vacation, Turkish immigrants working in Europe drive thousands of mi/es to
retum home in an automobile that symbolizes their success in northem Europe. Most of the cars crossing the
Turkish border are a bit dusty and heavi/y /aden with luggage. Bul here is a Merdeces 350SE that is not only
empty but c/ean and shiny. The driver is Bayram, a street sweeper who has just rea/ized his dream - to retum home in
an impressive vehicle paid for by his own hard-eamed money. The distance from the border to his home town in
Anatolia is over a thousand mi/es and Bayram is determined to drive them with the utmost care for his Mercedes, the
/ove of his life...

E

1 90

B

om in Istanbul in 1942. He served
his apprenticeship in the Turkish
film industry in various capacities,
particu/arly acting. In 1976 he made his
directarial debut with "The Bus', a prize
winning feature about Turkish migrants,
shot in Germany and Sweden. His second
feature, "Orole de Samedi", was made in
1985 MERCEDES MON AMOUR is his
third film as director.
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TWO WO M E N
YAVUZ ÖZKAN

1

Yönetmen/Director: Yavuz Özkan Senaryo/Screenplay: Yavuz Özkan Görüntü Yön./Cinematography: Orhan
Oğuz Kurgu/Edltlng: Mevlüt Koçak & Sedat Karadeniz Müzik/Musle: Müzikotek Oyuncular/Cast: Zuhal Olcay,
Serap Aksoy, Haluk Bilginer Yapım/Productlon Co.: Z Film Ltd. Şti. Dünya Hakları/Export Agent: Z Film Ltd.
Şti., Teşvikiye Cad., 1 05, Sadun Apt., K.3 D.?, Teşvikiye, Istanbul, TURKEY; Phone: 236 1 6 26; Fax: 261 1 7 82
1 992 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 132'

P

opüler ve çekici bir fahişe bir müşteriye çağrılır. Genç ve evli bir politikacıdır bu. Çok geçmeden kendini
beğenmiş politikacı ile fahişe arasındaki sürtüşme, vahşi bir tacavüze dönüşür. Dövülen ve aşağılanan fahişe
politikacıyı dava etmeye karar verir. Ertesi gün, skandal, basın yayın organlarında yer alır. Aynı zamanda Bakan
olan politikacı, bunun rakipleri tarafından itibarı na leke sürmek ve başarılı politikacılık mesleğini zedelemek için
kurulmuş bir kumpas olduğunu iddia eder. Birden skandal hem basın yayın organlarının, hem de halkın ilgisinin merkezi
haline gelir. Politikacının karısı, onun masumiyetinden şüphelenmeye başlayınca aralarında gergin bir hava hakim olur.
Bu arada fahişe de manevi eviadı olan kör çocuğu haber peşinde koşan gazeteciler ve hayatına müdahale edenlerden
uzak tutmaya çalışır. Babası dramatik bir biçimde ziyaretine gelince, her şey onun için daha da zorlaşır. Politikacının
şüphe içindeki karısı, kendine müşteri süsü vererek fahişeyi dağdaki evine çağırır. Skandalın ardındaki gerçek hikayeyi
öğrenme niyetindedir. Fırtınalı bir ilk karşılaşmadan sonra iki kadın çok sıcak, anlayış dolu bir ilişki geliştirirler.
Birbirleriyle yakınlaşır, hayatlarındaki benzerliklerle farklılıkların bilincine varırlar. Bu duygusal ilişki iki kadın için de
karşı çıkılmaz hale gelirken, Bakan'ın beraati haberi, ilişkilerini daha da derinleştirir. ..
Insanların kendileriyle hesaplaşmasını anlatan bu filmde yönetmen Özkan, iki kadın ve değişik kesimlerinden aldığı
"tek'lerle bir toplumun analizini yapmaya çalışıyor. Kendini kandırmalara, bencilliklere, insanların dur durak bilmeden
suç ve suçlular yaratarak kendi yaşamlarındaki pisliklerden arınmaya çalışmalarının umarsız çırpınışlarına ayna tutuyor.
popu/ar and attractive prostitute is cal/ed for a elieni who is a young and married politician. Soan the dispute
between the arrogant politician and the prostitute turns info a violent rape. Beaten and humiliated, she decides
to sue the po/itician. Next day, the seandal hits the media. The politician, who is alsa a Cabinet member,
c/aims it to be a plot set up by his riva/s to defame his reputation and damage his succesful politician career. Suddenly,
the seandal becomes the center of aliention for the media and the public as well. Tension between the politician and his
wife rises as the wife starts to doubt about her husband's innocence. Meanwhi/e the prostitute tries to profeel her
adopted blind child from the story-seeking reporters and intruders. Everything becomes harder for her when her father
visits in a dramatic atmosphere. Doubting wife cal/s the prostitute !ike a elieni to her mountain home. She intends to get
the real story behind this scandal. After a stormy first meeting, two women devetop a very warm, understanding
relationship. They are drawn efaser to each other to realize similarities, and yet differences in their /ives. Just as this
emotional relationship grows irresistable for bath women, the news of minister's acquittal of all /ega/ charges deepens
their relationship ..
In this film which tel/s about people settling accounts with themselves, director Özkan attempts the analysis ofa society
with two women and the "ones" he has taken from ditterent sections. He mirrors self-deceit, egoism, and desperale
attempts of people to c/eanse from the diri in their lives by incessantly creating crimes and criminals.

A

942'de doğdu. 1 962-65 yılları
arasında Kütahya'da bir madende
işçi olarak çalıştı. Daha sonra
aktörlük yaptı ve tiyatro oyunları yönetti.
Filmlerde figüran olarak rol aldı. 70'1erde
kısa filmler çekti ve film senaryoları yazdı.
1 977'de ilk konulu uzun metraj filmini çekti.
"Maden" filmiyle ödüller kazandı. 1 980'de
Paris'e gitti ve sekiz yıl kaldığı bu kentte
aktörlük, yönetmenlik ve yazarlık yaptı.
Yurda döndükten sonra her yıl bir film yaptı.
om in 1942. Between 1962-65 he
worked as a worker in a mine in
Kütahya. He has worked as actor,
director in theatre productions. He worked
as extra in movies. He wrote film seripts and
made same shorts during the 70s. In 1911
he directed his first feature film. He won
several prizes with "Maden 1 The Mine". In
1980 he went to Paris and has stayed there
for eight years. He worked there as actor,
director and writer. He returned home and
directed a film each year since then.

B

FI LMLER I 1 FILMOGRAPHY
1 977 Yarış / The Race
1 978 Maden / The Mine
1 979 Demir Yol / The Railroad
1 983 Sevgiliye Mektuplar 1 Letters to
Darling (TV film)
1 985 Bir Sonuncu Mohikan 1 A Last
Mohican (TV film)
1 988 Yağmur Kaçakları 1 Fugitives of Rain
1 989 Umut Yarına Kaldı 1 Hope ls Delayed
U nt i 1 Tarnarrow
Film Bitti 1 The Film ls Over
1 990 Büyük Yalnızlık 1 The Great Solitude
1 991 Ateş Üstünde Yürümek 1
Walking On Fire
1 992 Iki Kadın / Two Women
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SURGUN

TH E EX I LE
MEHMET TANRlSEVER

anya'da 1 953 yılında doğdu. Asıl
mesleği sanayicilik olmasına
karşın, sinemaya olan sevgisi
sonucu, 1 989 yılında Feza Film Şirketi'ni
kurarak yapımcılığa başladı. Yapımcılığını
üstlendiği ilk tilmin gişe rekorları kırması,
onu yönetmenliğe de sevketti. 1992'de
tamamladığı ilk yönetmenlik çalışması
SÜRGÜN ıtalya'nın Salerne kentinde yapılan
45. Uluslararası Salerne Film Festivali'nde
"En Iyi Ikinci Film" seçildi ve "ltalya
Cumhurbaşkanlığı Gümüş Plaket Ödülü'nü
aldı. Daha sonra Özbekistan'ın başkenti
Taşkiınt'te yapılan 1 1 . Taşkent Uluslararası
Film Festivali'nde de "En Iyi Ikinci Film'
seçilerek "Gümüş Simurg' ödülünü aldı.
Ayrıca yine bu festivalde "lik filmini çeken En
Iyi Yönetmen" seçildi.

K

Yönetmen/Director: Mehmet Tanrısever Senaryo!Screenplay: Mehmet Tanrısever & Mehmet Uyar Görüntü
Yön./Cinematography: Hüseyin Özşahin Kurgu/Edltlng: lsmail Kahraman Müzik/Musle: Esin Engin
Oyuncular/Cast: Bulut Aras, Gamze Tunar, Erol Taş, Fatma Belgen, Lütfü Seyfullah, Orçun Sanat, Macit Flordun, Hal it
Akçatepe, Tarık Tanrısever Yapımcı/Producer: Mehmet Tanrısever Yapım/Productlon Co.: Feza Film Dünya
Hakları/Export Agent: Feza Filmeilik San. Tic., Ltd., Şti., Hulusi Noyan Sak. 78/30-44, 34260 Fatih, Istanbul,
TURKEY; Phone: 524 94 58; Fax: 531 34 29
1 992 / 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 00'
ÜRGÜN filmi, bir Anadolu köyünde geçer. Inançları uğruna yıllardır çekmediği cefa kalmamış bir ilkokul
öğretmeni bu defa Istanbul'dan Anadolu köylerinden birine sürgün edilir. Öğretmen burada doğayı ve insanı
tanır. Köy muhtarı lsmet Ağa, öğretmen in karşısına çıkar. Olaylar gelişir. Öğretmen aradıklarını, özlediklerini saf
Anadolu insanında, köyün suskun mollasının kişiliğinde bulacaktır...

S

T

HE EXILE takes p/ace in an Anato/ian vii/age. A primary school teacher who has been suffering for years due to
his beliefs is exiled from Istanbul and seni to an Anato/ian viiiage where he ge/s to know nature and humans.
Bul here alsa, he is confronted by lsmet Ağa, the viiiage administrator. As even/s deve/ap, the teacher wi/1 find
what he is /ooking for, what he has longed for in the personaliIy of a pure Anato/ian person, the silen/ Mu/lah of the
vii/age...

1 92

B

om in 1953 in Konya. Even though
he is arigina/Iy an industrialist by
profession, he became a producer
in 1989 by establishing Feza Film, due to
his love for cinema. When the first film he
produced broke box-office records, he was
driven to directing. His debut as director,
THE EXILE, which he completed in 1992,
was selec/ed the "Second Best Film' in the
45th International Salerno Film Festival and
received the ''/ta/ian Presideney Silver Plate
Award'. Later it was alsa selec/ed the
"Second Best Film' and won the "Si/ver
Phoenix" award in the 1 1th Tashkent
International Film Festival he/d in the capital
of Uzbekhistan. He was alsa selected the
"Best Director Making A Debut", in the same
event..
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CAZiBE HANIMIN GÜNDÜZ DÜŞLERi
DAYD R EAMS O F M I SS CAZi B E

iRFAN TözüM

ekman'da 1 951 'de doğdu. Lisede
okurken, dönem arası tatil lerinde,
Duygu Sağıroğlu'na iki filmde
asistanlık yaptı (1966-1967). Uzun yıllar
gazetecilik, fotoroman ve reklam filmleri
yönetmenliği yaptı. ilk konulu uzun metraj
filmi "Çağdaş Bir Köle'yi 1 986 yılında
gerçekleştirdi.

T

Yönetmen/Director: lrtan Tözüm Senaryo!Screenplay: Macit Koper Görüntü Yön./Cinematography: Ayiekin
Çakmakçı Kurgu/Editlng: Ayhan Ergürsel Müzik/Musle: M ün ir Nurettin Beken Oyuncular/Cast: Hale Soygazi,
Uğur Polat, Macit Koper, Suna Selen Yapımcı/Producer: lrtan Tözüm Yapım/Production Co.: Muhteşem Film
Dünya Hakları/Export Agent: Muhteşem Film, Ahududu Sok., 21/4, Beyoğlu, Istanbul, TURKEY; Phone: 244 73 62;
Fax: 243 17 73
1992 1 35 mm. / Renkli-Colar 1 1 05'

om in Tekman in 1951. White in
high school, he worked as
assistant director for Duygu
Sağiroğlu in two films (1966-1967) during
term-breaks. He has worked for many years
as a journalisi and director ot photo-serials
and commercial films. He realized his first
teature film, '11 Contemporary S/ave", in
1986.

B

F I LMLER I / FILMOGRAPHY
azibe, güzel olmasına karşın evde kalmış, yaşı geçkin bir kızdır. Birlikte yaşadığı annesi Füruzan Hanım, kendi
gençliğine olan nostaljik tutkusu ve Cazibe'yi erkeklerin cinsel taeizinden koruma isteğiyle, genç kızı baskı
altında tutmaktadır. Dayısı Behçet de Cazibe'ye olan gizli tutkusu ve güç geçiremediği koruma güdüsüyle aynı
davranış içerisindedir. Evin içindeki bu iki - yakışıırma yerindeyse - hayaletle yaşayan Cazibe, kendine özgü kapalı bir
dünya oluşturduğu düş odasında, eskiden aynı okulda birlikte oldukları sevgilisiyle ilgili düşler üretmektedir. Ürettiği
düşlerin "gerçek' kahramanı Kürşat, bir gece saklanmak amacıyla Cazibe'nin evine girer. D gece, "düşsel sevgili" nin bu
ziyareti kıskanacağını düşünen Cazibe, düşündeki sevgilisiyle yattığını düşleyerek, Kürşat'la sevişir. Ertesi gün düş
odasında, "düşse! sevgili"sinden olduğunu sandığı, aslında Kürşat'ın bıraktığı bir veda mektubu bulunca sinir krizi
geçirir. Kısa süre hastanede kalan Cazibe, eve döndüğünde annesini yatakta, inmeli halde bulur. Artık günlük
yaşantılarını sürdürmenin yolu Cazibe'nin çalışabilmesine bağlıdır. Ve Cazibe falcılığa başlar. Bu arada düşlerinde artık
çağıramadığı liseli sevgilisini yine düş yoluyla geri döndürmeye çalışmaktadır. Ama başaramaz. Bu başarısızlık
Cazibe'nin yaşamını giderek gerçekle düşün birbirine karıştığı eski bir oyuna dönüştürür. Ve Cazibe, liseli sevgilisiyle
aynadıkları bu ip oyunundan yola çıkarak, evin içinde ipierden oluşan bir yol, bir harita, bir labirent kurar kendine...

C

1 986 Çağdaş Bir Köle 1 A Cantemporay
Slave
1 988 Rumuz Goncagül 1 Codename:
Biossam
1 989 Melodram 1 Melodrama
1 989 Fazilet
1 990 Ikili Oyunlar 1 Double Games
1 991 Devierin Ölümü 1 Death of the Giants
1 992 Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri 1
Daydreams of Miss Cazibe

azibe, in spite of the taci that she is pretty, is a spinster who is no tonger young. She lives wi/h her mo/her,
Füruzan, who, with a nosthalgic passian for her own you/h and with the desire to profeel Cazibe from the
sexual advances of men, constantly exerts pressure on her. Cazibe 's uncle Behçet behaves in the same way as
a resul/ of the seeret passian he nurtures for Cazibe and with a protection drive he cannot control. Cazibe, living with
these two ghosts - if they can be desenbed as such - creates her own ciased world inside her Room ot Dreams, and
creates tantasies about a /over with whom she used to go to school. One night, the real hero of her dreams, Kürşat,
comes to Cazibe 's house in order to hide for the night. That night, thinking that her dream hero wi/1 be jealous of this
visit, Cazibe dreams of sleeping with her fantasy !over, bul in taci sleeps with Kürşat. The next day, when she finds a
farewell /etter in her dream room, which she supposes to be from her dream /over bul is in taci from Kürşat, she sutters
a nervous breakdown. Alter a short stay in hospital, she returns home to find her mo/her bedridden and paralysed.
Cazibe is now torced to work to pay for househo/d expenses. So she becomes a tortune-teller. She tries to bring back
her high school /over whom she no tonger can recai/ in her dreams, again by dreaming. Bul she fai/s. This tailure turns
her life info an old game in which reality and fantasy are blurred. And starting wi/h a string game she p/ayed with her
high school /over, Cazibe creates in her home a road ot strings, a map, a labyrinth...

C
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SARI TEBESSUM
YE LLOW S M I LE

SEÇKiN YAŞAR

1•

V.önetmen/Director: Seçkin Yaşar Senaryotscreenplay: Seçkin & lzzet Yaşar Görüntü Yön./Cinematography:

Um it Ardabak Kurgu/Editlng: Mevlüt Koçak Müzik/Music: Selman Ada Oyuncular/Cast: Şah ika Tekand, Mahir
Günşıray, Levent Özdilek, Zuhal Gencer, Su na Selen, Güner Özkul Yapımcı/Producer: Ünal Küpeli & Seçkin Yaşar
Yapım/Production Co.: Film Doku Limited Şirketi Dünya Hakları/Export Agent: Film Doku Limited Şirketi,
Balçık Çıkmazı Sok., No: 8, Gümüşsuyu, Istanbul, TURKEY; Phone: 252 54 62; Fax: 245 17 06
1 992-1 993 / 35 mm / Renkli-Colar / 1 00'
.

K

ocasına derin bir aşkla bağlı arkeolog bir genç kadın; aşırı duyarlı, kendini al ko lde boğan şair bir koca, ve çifti n
yakın arkadaşı, ikisine de hayran genç bir ressam. Kendiliğinden gelişen olaylar bu ilişkiyi klasik bir aşk
üçgenine dönüştürecek, ama üçgen sonunda trajik bir biçimde kırılacaktır. ..

young tema/e archeologist deep/y in /ove with her husband, an overly sensi/ive poet husband who drowns
himself in a/cohol and the close friend of the couple, a young pain/er who admires /hem bo/h. Spontaneous
development of even/s wi/1 turn this relationship into a c/assical love triangle, bul the Iriangie wi/1 break
tragically at the end ..

A
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stanbul Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi Grafik Sanatlar Bölümü'nü
1 978 yılında bitirdi. 1979 yılında
'Yorgun Savaşçı" filmiyle, Halil Refiğ'in
asistanı olarak sinemaya başladı. O tarihten
itibaren, başta Hal it Refiğ'in hemen bütün
filmleri olmak üzere, Memduh Ün, Atıf
Yılmaz, Orhan Aksoy, Orhan El mas, Temel
Gürsu, Karta! Tibet ve Ömer Kavur'un
filmlerinde yönetmen yardımcılığı yaparak
sinema yaşamını aralıksız sürdürdü.
Senaryosunu da yazdığı SARI TEBESSÜM ilk
yönetmenlik denemesidir.
he graduated in 1978 from the
Graphic Aris Department of the
Academy of Fine Ar/s in Istanbul.
She started her career in movies as assistant
to Halil Refiğ in "Tired Warrior" in 1979.
Since /hen, she has unintterruptedly
continued with this career as assistant
director to Halil Refiğ in practically all his
films, and to Memduh Ün, Atif Yilmaz,
Orhan Aksoy, Orhan E/mas, Temel Gürsu,
Karta! Tibet, and Ömer Kavur. YELLOW
SM/LE, alsa written by her, is her debut as
director.
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YAR IŞMA D IŞI
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TÜRKiYE
TURKEY
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liKKIMIN KOKU
B U LLS H IT

MEMDUH ÜN

1•

Yönetmen/Director: Memduh Ün Senaryo/Screenplay: Memduh Ün & Macit Koper, based on the novel "Zıkkımın
Kökü" by Muzaffer lzgü Görüntü Yön./Cinematography: Orhan OQuz Kurgu/Edltlng: Nevzat Dişiaçık
Müzik/Musle: Cahil Berkay Oyunculartcast: Emre Akyıldız, Menderes Samancılar, Günay Girik, Meriç Başaran, El if
Inci Yapımcı/Producer: Kadri Yurdatap Yapım/Productlon Co.: Mine Film Dünya Hakları/Export Agent: Mine
Film, Ayhan Işık Sak., Kat. 4, BeyoQiu, Istanbul, TURKEY; Phone: 243 02 00; Fax: 245 67 74
1993 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 90'

aksu ı bir ailenin çocuQu olan Muzo, ıraham lu aQabeyi Sefa, çoQu kez işsiz babası ve tüm aileyi idare eden
annesiyle birlikte Adana'da bir gecekonduda yaşamaktadır. Geçim sıkıntısı içindeki aile, kömür tozundan
yakacak, nailndan pabuç üretir, kışı bulgur yiyerek geçirir. Muzo çok duygu lu, balonlara hayran bir çocuktur.
Parasız olduQu için gördüQü her baloneunun peşine takılır; balonlar düşlerine girer, yataQına konar. Muzo ilkokulda
okurken ailesine katkıda bulunmak için yaz aylarında darı satar. Özlemini çektiOi kırmızı lastik çizmeleri aldıQında
geceleri onlarla yatar. Muzo'ların karşısındaki eve bir çift taşınır. Adam zengin ve yaşlı, kadın ise çok gençtir. Muzo
kadınla sırdaş olur. Adam sürekli içki aldırır, bol bahşiş verir Muzo'ya. Kadın sürekli dayak yediQi için evi terkeder. Bu
arada Sefa okulu bırakır, bir terzinin yanına girer. Ev sahibi Münewer hanım kirayı artırmak isteyince Muzo'nun babası
kendi arsalarına gecekondu yapmaya karar verir. Sinemanın makina dairesinde film parçacıklarını ekleyen Muzo, bir
gösterici yardımıyla bunları çocuklara gösterir. Aradan on yıl geçer, Muzo yeni komşuları Cumali'nin kızı Raziye ile
tanışır. Baba Cumali kızıyla pamuk toplar her yıl; kışları da gezgincil ik yapar. Muzo Raziye'ye dergiler getirir, resimlerine
bakarlar. Bir aşk başlar aralarında. Evlenmek ister Raziye. Muzo onların arkasında pamuk toplamaya gider. Raziye ile
Muzo gün boyu çalışırlar; baba Cumali uyumaya başlayınca da gece beraber olurlar. Baba olayları öQrenir ve Muzo'ya
kızını alması için tavır koyar. Muzo eO itimini bitirmeden evlenmeyeceQini söyler. Raziye ise babasının istediQi,
kendisinin istemediOi birisiyle evlenmek zorunda kalır. Muzo ise okumayı seçmiştir...

Y

M

uzo, the son ofa poor family, lives in a squatter house in Adana together with his big brother Sefa who is
affected with trachoma, his father who is mosl/y out of work, and his mather who somehow manages to gel
the who/e family along. In order to make ends meet, the family produces fuel from coal dust, shoes from
clogs, and passes winter eating cracked-wheat. Muzo is a very sensitive child, and he adares bal/oons. As he has no
money, he follows every balloon seller he encounters. He dreams of bal/oons, imagines that they /and on his bed. White
in primary school, Muzo sel/s mille/s in summer to help his family. When he at /asi buys the red rubber boots he has
/onged for, he takes !hem to his bed. A coup/e moves info the house opposite Muzo's. The man is rich and old, the
woman very young. Muzo becomes bossom triends with her. The man always sends him to buy drinks, tipping him
generously. The woman leaves the house, because the man keeps beating her. Meanwhile, Sefa quits school and begins
to work with a tailor. When the owner of the house, Münewer wants to raise the ren!, Muzo's father decides to bui/da
squatter house on !heir own lot. Muzo, patching together the pieces of film in the projectian room of the movie theatre
shows !hem to the children with a projector. Ten years /afer Muzo meets the daughter of !heir new neighbour Cuma/i, a
man who picks calton every year with her daughter, and peddles in winter. Muzo brings magazines to Raziye and they
look at the pictures. A love blooms among /hem. Raziye wants to gel married, Muzo goes calton picking with /hem.
Raziye and Muzo work all day /ong and come together at night when father Cuma/i goes to s/eep. The father ge/s wise to
what's going on and asks Muzo, in no uncertain terms, to marry her daughter. Muzo answers by saying that he wi/1 not
gel married belare he completes his education. Meanwhi/e Raziye has to marry sameone her father wants and she
herself does not. Muzo has chosen to go on with his educalion...

stanbul'da 1 920'de doQdu. Istanbul Tıp
Fakültesi'nde üçüncü sınıfa kadar
okudu. 1 940-42 yılları arasında
Beşiktaş, Ankara Demirspor ve Ankara
Karması'nda futbol oynadı. 1 942-46 arasında
resmi ve özel kurumlarda çeşitli
memurluklarda çalıştı. 1 947'de IETT
idaresinde çalışırken Seyfi Havaeri'nin
başlayıp Lütfi Akad'ın tamamladıQı "Damga"
filminde Turhan Ün adıyla oyunculuQa
başlayarak sinemaya geçti. 1 951 'de Dr.
Arşavir Alyanak ile Yakut Film'i kurdu.
1 954'te "Yetim Yavrular" filmi ile
yönetmenliOe geçti. 1 960'da UQur Film'i
kurdu. Bir çok kez En Iyi Yönetmen ödülü
kazandı. "Bütün Kapılar Kapalıydı"
9. Uluslararası Istanbul Film Festivali
Ulusal Yarışma'sında Jüri Özel Ödülü'ne
layık görüldü.
om in 1920 in Istanbul Af/er 3 years
of study he !efi the Faculty of
Medicine in Istanbul University.
During 1940-42 he p/ayed foo/bali in
Beşiktaş, Ankara Demirspor Clubs. In 194246 he was employed in private and public
sectors in various posts. In 1941. white
working for IETT. he gol involved with cinema
by taking part as an actor with a pseudo-name
Turhan ün in "Stigma", a film which Seyfi
Havaeri started and Lütfi Akad completed. In
1951 he founded Yakut Film with Dr. Arşavir
Alyanak. His first film as a director is "The
Orphans" (1954). In 1960 he founded Uğur
Film. He received numerous awards as "Best
Director". He won the Special Prize of the
Jury with "All the Doors Were Closed" in the
National Competilion of the 9/h Istanbul
International Film Festival.

B

Ö NEMLI FI LMLER I /
SELECTIVE FILMDGRAPHY

1958 Üç Arkadaş / Three Friends
1960 Ayşecik
Kırık Çanaklar 1 Broken Pots
1964 AQaçlar Ayakta Ölür 1 Trees Die Upright
1967 Aslan Pençesi 1 Lion's Paw
1 975 AQrı DaQı Efsanesi 1 The Legend of
Mount Ararat
1980 Devlet Kuşu 1 Good Luck
1 984 Postacı l Postman
1990 Bütün Kapılar Kapalıydı / All the Doors
Were Ciased
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DÜŞ GEZGiNLERi

WALKI N G AFT E R M I D N I G HT
ATlF YILMAZ

ersin'de 1 926 yılında do�du.
Güzel Sanatlar ve Hukuk ö�renimi
gördü. Film eleştirmeni, ressam,
senarist olarak çalışmalar yaptı. Iki filmde
yönetmen yardımcılı�ı yaptıktan sonra, ilk
konulu filmini 1 951'de gerçekleştirdi: "Kanlı
Feryat". Filmleri birçok uluslararası festivale
katıldı. Birçok yerli ödülün sahibidir. 1 985
ve 1 986 Istanbul Sinema Günlerinde arka
arkaya iki kez Yılın En Iyi Filmi ödülünü aldı
"Bir Yudum Sevgi" ve "Adı Vasfiye".
om in 1926 in Mersin. He studied
law and fine aris. He reviewed
films, participated to exhibitions as
painter, designed posters, wrote scripts.
Af/er working as assistant director in two
films, he realized his first teature, "The
8/oody Cry" in 1951. His films have
participated to many international festivals.
He is the winner ot many national awards.
He gol the award for the "Best Turkish Film
of the Year" in 1985 with ':.4 Sip ot Lo ve"
and in 1986 with "Her Name is Vastiye" in
the Istanbul international Filmdays.

M

Yönetmen/Director: Atıf Yılmaz Senaryo/Screen play: Atıf Yılmaz Görüntü Yön./Cinematography: Ertunç
Şenkay Kurgu/Edlting: Mevlut Koçak Müzik/Musle: Selim Atakan Dyuncular/Cast: Meral O�uz, Lale Mansur,
Yaman Okay, Selçuk Özer, Deniz Türkali Yapımcı/Producer: Atıf Yılmaz Yapım/Produclion Co.: Yeşilçam
Filmeilik Dünya Hakları/Export Agent: Yeşilçam Filmcilik, Koreşehitleri Cad., 48/2, Zincirlikuyu Istanbul TURKEY;
Ph one & Fax: 90-1-27 4 3773
1 992 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 1 0'

••

ykümüz dul bir kadın daktorun bir Ege kasabasına gelişiyle başlar. Kadın bir süre sonra kasabanın
genelevinde çalışan hayat kadınlarının sa� lık kontrollerini de üstfenecek ve orada bir çocukluk arkadaşıyla
karşılaşacaktır. Iki eski arkadaş, genelev sermayesinin izin günlerinde buluşmaya başlayacaklardır. Bu ilişki
tutucu kasaba çevresinde dedikodulara neden olacak, özellikle doktor üzerinde, özel yaşamını da etkileyen bir baskı
oluşacaktır. Mutsuz bir evlilik geçirip üç dört yıl önce kocasından ayrılan doktorla, küçük yaşlarından beri erkeklerin
tecavüzüne u�rayan genel ev sermayesi, bu sosyal baskı karşısında daha da birbirlerine sı�ınma ihtiyacı duyacaklardır.
Ama artan dedikodular doktoru yıpratmaya başlayınca, hayat kadını, arkadaşının iyili�i için ondan uzaklaşacak, onunla
görüşmemeyi seçecektir. Bu da hayatiarına bir çözüm getirmeyecek, doktor, arkadaşını da alarak aile evinin de
bulunduğu istanbul'a dönecektir. istanbul'da arkadaşiıkiarına asıl engel olan şeyin, toplumun baskısından çok, kendi iç
çelişkileri olduğunu farketmeye başlayacaklardır. Yetişmelerindeki, eğitimlerindeki farklılıklar, buna bağlı olarak hayata
bakış, davranış farklılıkları, içten içe ikisini de rahatsız etmeye başlayacaktır. ..

O

he story begins with the arrival of a tema/e medical Oactar to a town by the Agean coast. The doctor is
assigned for the regu/ar check-ups of the women in the town's brothel and she comes across a childhood
triend /here. The two women begin to date in /heir day-offs. This relationship creates a lot of gossip among
the conservative town folks and the Oactar finds herself under immense pressure which gradually effects and interrup/s
her privacy. The Ooctor, recently divorced from her husband, and the whore who has been sexually abused, even raped
til/ early adolescence, become more attached to one anather under this social pressure imposed on /hem. No more
being ab/e to stand the increasing insults of the town-folk, the whore decides to stay away from her triend, and not to
see her anymore to avoid her being hurt. Yel, this is not a solution Thus, the Oactar takes the gir/ and moves to
istanbul, the town where her family lives. In Istanbul they come to realize that it is not the social pressure which effects
/heir relationship bul /heir inner conflicts which they cannot so/ve. They cannot reso/ve the problems that stern form
/heir distinct backgrounds; They bo/h cannot avoid the clashes that rise between /hem due to /heir upbringing and the
educalian they've received, and they gradually become irritated from each other's manners and behaviour.

T
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1 957 Gelinin Muradı 1
The Dream of the Bride
1 959 Alageyik / The Hind
1 964 Erkek Ali 1 Ali, the Man
Keşanlı Ali Destanı 1
The Legend of Ali from Keşan
1 966 Ah Güzel istanbul 1
Oh, Lovely Istanbul
1 977 Selvi Boylu Al Yazmalım 1
The Red Scarf
1 982 Mine
1 984 Bir Yudum Sevgi 1 A Sip of Love
1 986 Adı Vasliye 1 Her Name is Vasliye
1 986 Aaahh Belinda
1 987 Asiye Nasıl Kurtulur? 1
Can Asiye be Saved?
1 990 Serdel 1 Bride Barter
1 992 Düş Gezginleri 1
Walking Alter Midnight
•
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YAGMUR BEKLERKEN

WAITI NG FO R TH E RAI N
TUNCA V ÖNDER

nkara'da 1 938'de do9du Manisa
Lisesi mezunudur. LU. Hukuk
Fakültesi'nde okurken, Istanbul
Üniversitesi Gençlik Tiyatrosuna katıldı.
1 961 yılında Darmen Tiyatrosu'nda
profesyonel oyuncu oldu. 1 969 yılında
tiyatroyu bıraktı ve yalnızca TV yönetmenliği
yapmaya başladı. 1 971 yılında TRT'den
ayrılan Yönder, reklam ve tanıtım filmleri
yönetmeye başladı. 70'1i yıllarda TRT TV'sine
dışardan yönetmen o larak programlar yaptı.
1 980'den başlayarak, çeşitli belgesel filmler
çekti. 1 988'de yaptığı "Bir Tren Yolculuğu",
TV'de iki bölüm halinde gösterime çıktı.
Daha sonra "Ayaşlı ve Kiracıları" romanını
altı bölüm halinde televizyona uyarladı.
1 990'da yaptığı 4 bölümlük "Can Şenliği"nin
ardından çeşitli TV programları hazırladı.
YAGMUR BEKLERKEN' i 1 992 yılında 6
bölümlük bir TV dizisi olarak yönetti ve
sinema filmi olarak yeniden kurguladı.

A

Yönetmen/Director: Tunca Yönder Senaryo!Screenplay: Tarık Buğra Görüntü Yön./Cinematography: Tevfik
Şenol Kurgu/Edlllng: Demirali Yalçın Müzik/Musle: Serdar Kalafatoğlu Oyuncular/Cast: Seray Gözler, Cevdet
Arıcılar, Nilüfer Açıkalın, Tuncer Necmioğlu, Kemal Bekir, Kemal inci, Tunca Yönder, Ejder Akışık Yapımcı/Producer:
Bahattin Özcan Yapım/Productıon Co.: TRT (Turkish Radio Television Corporation); Oran Sitesi, Ankara, TURKEY;
Phone: 490 43 00; Fax: 490 38 77 Dünya Hakları/Export Agent: TRT; Oran Sitesi, Ankara, TURKEY; Phone:
490 43 00; Fax: 490 38 77
1 992 / 35 mm. / Renkli-Colar / 148'
laylar 1 930 Türkiye'sinde bir Ege kasabasında geçer. Müthiş bir kuraklık hüküm süren kasabada, bir yandan da
parti kurma hazırlıkları yapılmaktadır. Avukat Rahmi kuraklığa çareler aramakta, bir yandan da Ankara'dan gelen
mebus Naki Bey'in ısrarı ile partiye girip girmemekte tereddüt göstermektedir. Aslında, karısı Güldane ve iki
çocuğu ile sakin geçmekte olan hayatına siyaset fırtınalarını sokmak istememektedir. Israrlar karşısında parti kurulur ve
Rahmi başına geçer. Bu arada aile hayatı ve sinirleri bozulmaya başlar. Serbest Fırka içindeki gruplaşmalar Fırka'nın
zayıflamasına yol açar. Belediye seçimleri sırasında olaylar çıkar, Rahmi bastırır. Bir süre sonra parti kapatılır; bu arada
yağmur yağar, Kaymakam karısından ayrılıp Suruç'a sürülür. Bütün bu olaylarda küçük kasaba insanlarının hayatlarından
çeşitli kesitler görülüp, o yılların insan mozaikleri konusunda bilgiler edinilir. Rahmi mebusluk tekliflerini geri çevirip,
sakin kasabasında ailesi ile mutlu bir yaşamı seçecektir. ..

O

he story unfolds ata town in the Aegean area, in Turkey of the 1930's. In the town where !here is a terrible
drought, preparations are alsa under way to found a new political party. Solicitor Rahmi, while fooking for
means against the drought, hesilates whether to enter the party or not, in spile of the insistence of the Deputy
Naki who has come from Ankara. He, in tae/, does not want to subjeçt the quiet life he /eads with his wite Güldane and
his two kids to the storms ot politics. However, the persistence of others leads to the founding of the party and Rahmi
becomes its leader. In the meantime, bo/h his family life and his nervous system suffer. The tractions within Serbest
Ftrka (Independent Party) lead to the weakening ot the party. Inciden/s spark up at the municipal elections, Rahmi
supresses !hem Aher a while the party is ciased Just !hen it rains, and the district go vernar /eaves his wife and is
exiled to Suruç. We witness various aspects ot people's lives in Iiiiie towns during all these events, and are intormed ot
the human mosaic ot those years. Rahmi rejects a proposa/ to be a member of the Parliament and chooses a happy life
with his family in his quiet town instead ..

T

om in 1938 in Ankara. He is a
graduate of Manisa High School.
White studying in the Faculty of
Law at Istanbul University, he joined the
You/h Theafer /here. In 1961 he started his
protessional aciing career in Darmen
Theater. He abandoned stage in 1969 and
was invo/ved in TV film directian In 1911,
he leh TRT and began to direct commercials.
In the ?Os he direc/ed tree-lance programs
for TRT- TV. Starting from 1980, he rea/ized
several documantaries. '11 Train Trip" which
he made in 1988, has been shown on TV in
two par/s. He fol/owed it with '11yaşlt and his
Tenants", a six-part'TV series adapted from
a novel. Aher the tour-part TV-drama "Can
Şenliği" (1990), heprepared various TV
programs. In 1992 he direc/ed WAITING
FOR THE RA/N as a six-part TV series and
re-edited it as a teature film
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NiZAMi

ELDAR KuLiYEV

aku'da 1 941 yılında doğdu.
Tanınmış Azeri besteci Tevfik
Kuliyev'in ailesindendir.
Moskova'daki VGIK Sinema Enstitüsü'nden
mezun olduktan sonra, Baku'ya döndü ve
Azerbeycanfilm Stüdyosu'nda yönetmen
olarak çalışmaya başladı. ilk uzun metraj
konulu filmini 1 969 yılında gerçekleştirdi.
Bazı filmierin senaryolarını yazdı. Ayrıca,
Çekoslovakya'da Barrandov film stüdyo ları,
Rusya'da Mosfilm'le çalıştı. Filmlerinin
bazıları diğer Sovyet cumhuriyetleri ile
Taşkent ve Leningrad gibi uluslararası
festivallerde de ilgi topladı. Azerbeycan'daki
son gelişmeleri konu alan bazı belgeselleri
de gerçekleştiren yönetmen, son yıllarda
gençlik stüdyosu "Debuit"in sanat
yönetmenliğini de üstlenmekle ve bir yandan
da öğretmen olarak görev yapmaktadır.

B

Yönetmen/Director: Eldar Kuliyev Senaryo!Screenplay: lsa Guseynov & El dar Kuliyev Görüntü Yön./
Cinematography: Arif Narimanbekov Müzik/Musle: Kara Karayev Oyuncular/Cast: Müslim Magamayev, Gamida
Ömerova, Gasan Turabi i, Alladin Abbasov, Gazi Murad, Ahmed Salakov Yapım/Productlon Co.: Azerbaijanfilm &
Mosfilm Dünya Hakları/Export Agent: Azerbaijanfilm; Baku, Tbilliski prospect, film-studio, Azerbaijan; Phone:
31 05 60

1 982 / 35 mm, 1 Renkli-Color / 1 22'

u film, 12, Yüzyıl'da yaşamış, büyük düşünür ve şair Nizami'nin eserlerine adanmış bir saygı ifadesidir.
Kronolojik bir biçimde Nizami'nin yaşamını ele alan film, şairin eserlerine etkisi olan önemli anlar üzerinde
yoğunlaşır. Burada Nizami, eşitlik ve adalet gibi popüler kavramlar peşinde koşan bir filozof olarak tanılılsa da,
onun acı çeken ve aşka susamış insani yönü de perdeye yansır,,, Nizami bir süre birlikte yaşadığı Afak'ı çok sever. Şair'e
armağan olarak yollanan bu cariye, eve büyük bir mutluluk ve huzur getirmiştir. Ama Atak öldüğünde, yaşama sevincini
kaybettiği ne inanan şair, genç kadının anısına, en önemli eseri sayılan 'Hüsrev ile Şirin" i kaleme alacaktır.,,

B

his film is a Iribu/e to the works ot Nizami, the great thinker and poet of the 12/h Century, lt chronogically
depicts Nizami's lifespan while emphasizing on the signiticant moments which influenced and inspired the
poet's outpu/, Although Nizami is presen/ed here primariIyas a phi/osoph who tights for such popu/ar
aspirations as equalitu and}us/ice, the human dimension with sufferings and Janging for love is alsa retlee/ed on the
screen,,, Nizamy deeply loves Atak with whom he lived for a whi/e, This bondwoman, who had been senias a gift for the
great poet, had brought to his house a lot ot happiness and peace, Bul when she dies, the poet who thinks he has los/
his "ioie de vivre", would write his most tamous poem, "Hosrew and Shirin " and wi/1 dedicafe it to her memory..

T

,

B

om in Baku in 1941. He is from the
family ot the well-known
Azerbaijanian composer Totig
Kuliyev. After his graduation from VGIK at
Moscow, he returned to Baku and started to
work as a film director in "Azerbaijantilm"
Studio. He realized his tirst teature in 1969.
He wrote the screenplays ot same films. He
alsa used to work on "Barrandov" film
studio in Czechoslovakia and "Mostilm" in
Russia. Same ot his films have been
critica/Iy acclaimed in other Soviet
Republics and international testiva/s such as
Tashkent and Leningrad. The au/hor ot same
documentaries which are dedica/ed to the
lafesi even/s in Azerbaijan, he alsa works, in
the /as/ tew years, as art director otyou/h
studio "Debuit" and teaches at the same
time.

F I LMLER I / FILMOGRAPHY
1 969 In One Southern City 1
Güneydeki Bir Kentte
1 971 The Main lnterview 1 Esas Görüşme
1 974 The Fair Wind 1 Iyi Rüzgar
1 976 Heart ... Heart .. . 1 Yürek ... Yürek . . .
1 977 The Bay of Joy 1 Sevinç Koyu
1 979 Babek
1 982 Nizami
1 984 The Legend of Silver Lake 1
Gümüş Göl Efsanesi
1 986 A Walk to the Country 1
Vatana Yürüyüş
1 989 The Diversion 1 Sapma
'00

TÜRKi CUMHU RiYETLER DEN i NSAN MANZARALARI
HUMAN LANDSCAPES FROM TURKIC REPUBLICS

KAZAKiSTAN
KAZAKH ISTAN

ULTUGAN
YEoiGüE BoLiSBAYEV

1

950 yılında doğdu. 1 969'dan 1 9 73'e
kadar, Moskova'daki VGIK Sinema
Enstitüsü'nde, Y.V. Talankin'in
gözetiminde eğitim gördü. 1 974-89 arasında
Kazakfilm Stüdyosu'nda yönetmen olarak
çalıştı. Birçok belgesel yaptıktan sonra, ilk
konulu filmini 1 987 yılında televizyon için
çekti. 1 990'da özel film stüdyosu "Marjan"ı
kurdu. Filmlerinin senaryolarını da kaleme
almaktadır.
Yönetmen/Director: Yedigüe Bolisbayev Senaryo!Screenplay: Yedigüe Bolisbayev Görüntü Yön./
Cinematography: Mara! Duganov Müzik/Musle: Renal Salavatav Oyuncular/Cast: Madina Erjanova, Cambul
Kudaybergenov Yapım/Productlon Co.: TPO "Catarsis", Kazakhistan
1 990 / 35 mm 1 Renkli-Colar / 90'

ltugan, artık yavaş yavaş kuruyan Aral Denizi'nin kıyısındaki bir köyde yaşayan genç bir kadındır. Monoton köy
yaşamı, alkol ik olan erkekler de dahil köylülerin günden güne yozlaşması, kurnun üstünde yatarak çürüyen
gemiler ... tüm bunlar Ultugan'ın gözlerinin önüne serilen günlük gerçeklerdir. Yalnızlık ve tahribat genç kadını
neredeyse intihara sürükler, ama bereket versin Kaptan Meydan'a aşık olunca yaşama yeniden bağlanır. Ne yazık ki acılar
Ultugan'ın yoluna yeniden çıkacaktır ...

U

ltugan is a young woman who lives in a viiiage by the Aral sea, a sea that is slow/y disappearing. The
monotonous viiiage life, the gradual degenera/ion of the viflagers including the men who become a/coho/ics,
the rus/ing ships Jying on the sand - such is the daily reality displayed under Ullugan's eyes. Loneliness and
devastation lead her to almasi commil suicide, bul she /hen fal/s in love wilh Captain Meydan and starts having an
interest in life again. However, suffering wi/1 once more cross Ul/ugan's way...

U

B

am in 1950. From 1969 /o 1973 he
studied at the Institute of
Cinematography VGIK in Moscow,
under Y. V Talankin. Between 1974-89 he
worked as a director in Kazakhfilm Studio.
Arter making several documentaries, he
direc/ed his first feature film in 1987 for
television. In 1990 he founded the private
studio "Marjan". He alsa writes the seripts
of his films.

F I LMLER I / FILMOGRAPHY
1 971 Temptation 1 Günaha Davet
(short/kısa film)
1 973 Family Album 1 Aile Albümü
(short/kısa film)
1 976 Kussen-Kusseke (short/kısa film)
1 979 The Snowman 1 Kardan Adam
(short/kısa film)
1 984 There, Where the Sea Used to Be 1
Orada, Eskiden Denizin Olduğu Yerde
(short/kısa film)
1 987 Şanirak (TV)
1 990 Ultugan
1 992 Fly of an Arrow 1 Bir Oku n Uçuşu
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KAYRAT
KAl RAT

DARECAN ÖMERBAYEV

azakistan'da 1 958 yılında doğdu.
Sinema ile ilk ilişkisi film
eleştirileri yazmak ve teorik
araştırmalara vakit ayırmak biçiminde oldu.
Moskova'daki VGIK Sinema Enstitüsü'nde
eğitim gördü ve 1 987'de mezun oldu. Ertesi
yıl, "Sh ilde 1 Yaz Sıcağı" adını taşıyan, ilk
kısa filmini yaptı. Bunu 1 991 yılında
yönettiği ve kendisine 1 992 Locarno Film
Festivali'nde Gümüş Leopar ödülünü
kazandıran ilk konulu uzun metraj filmi
KAYRAT izledi.

K

Yönetmen/Director: Darecan Ömerbayev Senaryo/Screenplay: Darecan Ömerbayev Görüntü Yön./
Cinematography: Aubakir Suleyev Oyuncular/Cast: Kairat Mehmedov, Ind i ra Geksembaeva, Balcan Bisembekova,
Samat Beysenbin Yapımcı/Producer: Saida Tursunova Yapım/Productıon Co.: To "Alem" Kazakhfilm Studio
Oünya Hakları/Export Agent: Kazakhfilm Studio, 4801 1 7 Alma-Ata, Al Faraby Avenue 1 6, Kazakhistan; Phone:
(32 72) 48 08 90; Fax: (32 72) 25 12 32
1 991 / 35 mm 1 Ren ki i-Color / 72'
ilm, önceden kestirilemeyen olayların kahramanın iç dünyasındaki etkilerini vurgulayarak, varoluşun
mantıksızlığını göstermeyi hedeflemektedir. Tren, Kazak steplerindeki küçük bir köydeki istasyondan ayrılır.
Yolcular arasında, eğitimini Alma Ata kentindeki üniversitede sürdürmeye kararlı 20 yaşındaki Kayrat ta
bulunmaktadır. Ama delikanlı, sınavlar sırasındaki disiplinsiz davranışları yüzünden üniversiteden atılır. Kayrat Alma
Ata'da kalır ve kentin kamu otobüs şebekesinde şöför olarak yetişir. Bir gün, otobüsüne binen yolcular arasında genç bir
kız Kayrat'ın dikkatini çeker. Kızdan hoşlanmıştır. Daha sonra aynı kıza, Werner Herzog'un "Woyzeck"ini gösteren bir
si nemada rastlar. Tanışırlar; üniversite öğrencisi olan kızın adı indi ra'dır ve aynı zamanda trenyollarında hastes olarak
çalışmaktadır ...

F

he film works to preseni the irrationality of existence and the impact of its unforeseable events on the inner life
of its protagonist. A train leaves the station of a smail viiiage in the Kazakh steppe. Among its passengers is the
20-year-o/d Kairat, on his way to the city of Alma-Ata, determined to continue his studies at the university
!here. However, he gets expelled from the university for unruly behavior during his exams. Kairat stays in Alma-Ata to
be trained as a bus driver with the city's public transport company One day, Kairat spots a young gir! among the
passengers who gol on his bus. He likes the gir/. Later, he meets the gir/ in a cinema where Werner Herzog's "Woyzeck"
is shown. They gel to know each other: she's cal/ed lndira and she is a university student who alsa works as a railway
steward...

T
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B

arn in 1958 in Kazakhistan By
writing film crilics and spending
same time on theoritica/ research he made
his first caniacts with cinema. He studied at
the Institute of Cinematography VGIK in
Moscow, graduating in 1981 The fallawing
year, he direc/ed his first film, a short cal/ed
"Shilde 1 Summer Hear. He followed it in
1991 with his first feature film, KA/RAT,
which won him the Silver Leopard at the
Locarno Film Festival in 1992.
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ÇOCUKLUGUMUZUN GÖKYÜZÜ
BAKAJ DYN ZAJYTY

THE SKY OF ÜUR CHILDHOOD

TOLOMUŞ 0KEYEV

ırgızistan'ııi lssıkkul bölgesindeki
Bokonbaevo kentinde 1 935 yılında
doğdu. 1 958'de Leningrad Sinema
Mühendisleri Okulu LIKI'nın Elektronik
Fakültesi'nden ses teknisyeni olarak mezun oldu.
Kırgızfilm stüdyosunda ses mühendisi olarak
çalıştı. 1 964-65 yılları arasında sinema
çalışmalarını Moskova'daki VGIK Sinema
Enstitüsü'nde sürdürdü ve 1 966'da yönetmenlik ve
senaryo yazarlığı yüksek programını bitirdi. Birçok
senaryo yazdı, filmlerde oyunculuk yaptı, Bişkek
Drama Tiyatrosu'nda oyunlar sahneye koydu ve
belgesel filmler çekti. 1 965'den sonra halkın
beğenisini toplayan ve çeşitli tartışmalara yol açan
filmiere imza atlı. "Kanatlı Sanat" adlı bir kitap
yazdı. 1 989'dan beri milletvekili olarak da görev
yapan yönetmen, uluslararası süper bir ortak yapım
olan "Cengiz Han"ı gerçekleştirmek üzere,
"Gelecek" adını verdiği kendi yapım şirketini
kurmuştur.

K

Yönetmen/Director: Tolomuş Okeyev Senaryo/Screenplay: Kadir Omurkulov & Tolomuş Okeyev Görüntü Yön./
Clnematography: Kadircan Kidiraliyev Müzlk/Music: Taştan Ermatov Oyuncular/Cast: Aliman Cankorozava,
Muratbek Riskulov, Nasret Dubaşev, Sovyetbek Cumadilov Yapım/Productlon Co.: Kirghizfilm Dünya Hakları/
Export Agent: Kirghizfilm
1 967 / 35 mm. / Siyah-Beyaz (Black & White) / 78'

aş lı at bakıcısının çocukları evi terkedip kente göçeli uzun zaman olmuştur. Ihtiyar adam son oğlunu dağlarda
tutabiirnek için elinden geleni yapmıştır. Bu isteği bir babanın kap ri sinden çok, genç bir insana çobanlık
mesleğini öğretme gayreti olarak değerlendirmek de mümkündür. Ama işte, yeni bir yol inşasına başlanmış,
jeologların yeni keşfettiği bir madene ulaşacak demiryolunun hazırlıkları tamamlanmak üzeredir. Bu dağlarda geçen son
yazın ardından, yüreği kan ağlayan ihtiyar, küçük oğlunu da kentte eğitim görmesi için uğurlayacaktır. ..

Y
1

/'s been a Jang time since the old groom's children have deserted !heir home and moved to the big city. The old
man has tried each and every possible way to keep his /asi son !here, at the mountains. Rather than the irrational
desire of a father to keep his son with him, the man's main urge is to teach a youngster how to herd horses. Yel, a
new road has been built and raifroad constructions to reach a mine, recently discovered by the geologists, have already
been under way. Thus after this /asi summer spent at the mountains, the grieving father has no other choice bul to send
his younger son to the big city for his education...

B

om in Bokonbaevo in the lssJk-Koul
region of Kirghizistan in 1935. He
graduated as a sound technician from
the Faculty of Electronics at the Leningrad School
of Cinema Engineers. He worked at the Kirghizfilm
Studio as a sound engineer. Then he resumed his
film studies in the VGIK Cinema Institute at
Moscow between 1964-65 and graduated from the
higher classes of screenwriling and directing in
1966. He wrote many scripts, he acted in films, he
staged plays in Bishgeg Drama Theatre and
direc/ed same documentaries. Since 1965, he is
been directing films which aroused popu/ar appeal
and solicited numerous discussions. He wrote a
book, "Art wilh Wings". A deputy since 1989, he
also founded his private production lirm, "Future"
to realize the multi-national super production
"Chengiz Khan".

F I LMLER I / FILMOGRAPHY
1 965 Horses 1 Atlar (documentary/belgesel)
1 967 The Sky of Dur Childhood 1
Çocukluğumuzun Gökyüzü
1 968 Boom 1 Patlama (documentary/belgesel)
1 970 Muras (documentary/belgesel)
1 971 Hunting Birds 1 Av Kuşları
(documentary/belgesel)
Praise to the Fire 1 Ateşe Övgü
1 973 The Savage 1 Vahşi
1 975 Red Apple 1 Kızıl Elma
1 977 Ulan
1 980 Golden Autumn 1 Altın Güz
1982 Sculptor Olga Manuylova 1 Heykeltraş
Olga Manuylova (documentary/belgesel)
1984 Descendant of the Snow Leopard 1
Kar Leoparı'nın Soyu
1 987 Mirages of Love 1 Aşk Aldatmacaları
1 991 Cenghiz Khan 1 Cengiz Han
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FUJiYAMA.YA ÇlKlŞ

VOS H OZD E N IJ E FU DZIJAM U
THE ASCENT OF FUJI-YAMA

BOLOT ŞAMŞIYEV

işkek'te 1 941 yılında doğdu. Larissa
Chepitko'nun bir filminde oyuncu ve
ses teknisyeni asistanı olarak görev
almadan önce, bir çocuk dergisine fotoğraf
muhabirliği ve otomobil tamirciliği gibi çeşitli
işlerde çalıştı. 1 965 yılında Moskova'daki
VGIK Sinema Enstitüsü'nden mezun oldu.
1 965'ten beri, özellikle Kırgızfilm Stüdyosu
için. yönetmenlik yapmaktadır. Burada. ilk
olarak bazı belgeseller yönetti; daha sonraları
ise Kazakistan'da da çalıştı. Sinema
çalışmalarının yanısıra, şu sıralarda Kırgızistan
milletvekilidir ve turizm'den sorumlu alt
komitede görev yapmaktadır. 1990 yılında.
filmler yapmak ve ticari etkinliklerde
bulunmak üzere. Salamalek Film adı altında.
bir kocperatil kurmuştur.

B

Yönetmen/Director: Bol ot Şamşiyev Senaryo/Screenplay: Cengiz Aytmatov & Bo lot Şamşiyev. based on the play
by Cengiz Aytmatov Görüntü Yön./Cinematography: Murat Aliyev Oyuncular/Cast: Sabina Kumuşalyeva.
Oruzbek Kutmanliyev, Ayturgan Temirova, Gülsara Acibekova, Makambel Toktobayev Yapım/Productıon Co.:
Kirghizfilm Dünya Hakları/Export Agent: Kirghizfilm
1 988 / 35 mm. 1 Renkli - Color / 1 30'

yşe Ali öğretmeni n öğrencisi birkaç eski okul arkadaşı. doğdukları köye hakim kutsal dağın tepesindeki bir
kutlama töreni için yıllar sonra biraraya gelirler. Içlerinden biri tarım kooperatifi müdürü, bir diğeri
akademisyen, bir başkası basit bir okulman olmuştur. Ama bir tür nostaljik şölen olması beklenen bu beraberlik
kısa sürede bir karabasana dönüşür. Stalin döneminde ihanete uğrayan bir arkadaşlarının anısı bu eski dostların
birbirine girmesine. şaşkın ve yıkılmış hocalarının önünde gerçek yüzlerini göstermelerine neden olur. Brejnev
döneminin sıradan Stalincilerinden başka bir şey değillerdir aslında ...

A

A

reunion for a celebration ceremony which takes p/ace at the top of the holy mountain over/aaking the vii/age,
brings once more Aysha Ali and a few of her former students together affer so many years. One of the boys has
become the director of an agricultural cooperative, the other an academician, yel anather a sirnp/e instructor.
Although expected to be a nostalgic ce/ebration, this reunion soan turns into a nightmarish experience. The haunting
memory of a friend betrayed at the time when Stalin was in power, causes a big dispute and le/s !hem reveal !heir real
faces. leaving /heir teacher completely astonished and disappointed They are nothing bul ordinary fallawers of Stalin at
Brejnev's time...

204

arn in 1941 in Bishgeg. He takes
dirtereni jobs (photo-journalist for a
children magazine. aulo mechanics.
ete.) before becoming assistant sound
technician and actor in a film by Larissa
Chepitko. In 1965 he is graduated from the
Institute of Cinematography VGIK at Moscow.
Since 1965 he became a director mainly
working for Kirghizfi/m Studio. He started
!here with directing a few documentaries; bul
/afer he alsa worked in Kazakhistan Besides
his film activities, he is currentIy a deputy of
Kirghizistan and responsib/e in the sub
commitee of tourism. In 1990 he founded a
cooperative. Salamatek Film. to realize films
and commercial operations.

B

FI LMLER I / FILMOGRAPHY
1 965 Manastchi
(short documentary 1 kısa belgesel)
1 966 The Sheppard 1 Çoban
(short documentary 1 kısa belgesel)
1 967 Rock Crystal 1 Kaya Kristal i
(short documentary 1 kısa belgesel)
1 968 Fire Shots at Karach Pass 1
Karaş Geçidi'nde Kurşun Sesleri
1 972 Red Poppies of lssyk-Koul 1
lssıkkul'un Kızıl Gelincikleri
1 974 Echo of Love 1 Aşk Yankısı
1 975 The White Ship 1 Beyaz Gemi
1 978 Between Men 1 Erkekler Arasında
(co-director 1 ortak yönetmen)
1 980 Precocious Storks 1 Erkenci Leylekler
1 983 Woi! Trap 1 Kurt Kapanı
1 986 Elite Shooters 1 Seçkin Alıcılar
1 988 The Ascent of Fuji-Yama 1
Fuiivama'va Cıkıs
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ÖZBEKiSTAN
UZBEKISTAN

SENi HATlRLlYORUM
JA TEBJA PO M NJ U
1 REMEMBER You

ALi HAMRAYEV

Yönetmen/Director: Ali Hamrayev Senaryo/Screenplay: Ali Hamrayev Görüntü Yön./Cinematographer:
Rifkat lbragimov Oyuncular/Cast: Zinayda Şarko, Lilya Gritsenko, Viyaşeslav Bogaçev, Gulnara Tasbayeva
Yapım/Productıon Co.: Uzbekfilm Dünya Hakları/Export Agent: Uzbekfilm

aşkeni'te 1937 yılında doğdu. Babası
Tacikistan, annesi Ukrayna kökenlidir.
Moskova'daki VGIK Sinema
Enstitüsü'nde Grigori Rochal gözelimindeki
eğitimini 1962'de tamamladı ve yönetmenlik
diplaması aldı. lik konulu uzun metraj filmini aynı
yıl gerçekleştirdi. Özbekfilm Stüdyosu ile yakın
işbirliği içinde yapıtlar verdi ve Özbek
sinemasının önderlerinden biri olarak isim yaptı.
Hem yeniliğe olan merakını ve açlığını gidermek,
hem de yetkililerin isteklerini tatmin etmek için
her türde filme imza attı. 1989'dan beri,
Semarkandfilm adında, bir bağımsız film
kooperatifini yönetmektedir.

T

1 986 / 35 mm. / Renkli - Color / 93'

emarkant'ta doktorluk yapan Kim, kendisi ufacık bir çocukken savaşta can veren babasını artık
hatırlayamamaktadır. Şu sıralarda hasta olan, Ukraynalı annesine bakarken, bu yaşlı kadın için babasının her
zaman sağ kalmış olduğunu anlar. Bunun üzerine Kim, babasının mezarını arayıp bulmaya ve oradan, uğruna
savaşıp canını verdiği topraktan bir avuç getirmeye karar verir. Bu amaçla neredeyse tüm ülkeyi katederken, beklenmedik
rastlantılar ona savaşın h;;:kın hafızasında ne derin izler bırakmış olduğunu gösterecektir ... Bu film Ali Hamrayev'in
cephede ölen babası, ünlü Özbek aktör ve yönetmeni Ergaş Hamrayev'in anısına ithal edilmiştir.

S

im, working as a medical doctor in Samerkand, cou/d no more remember his father who has died on the
batllefield when he was a smail child. While looking arter his sick Ukrainian mother, he realizes that his father
has never been dead bul has always remained alive for this old woman. Thus, Kim decides to search for his
father 's grave and to bring home a fistful of soi/ for which his father had fought and died. While he Iraverses almost the
who/e country for this sake, unexpected coincidences make him realize that the memories of war have been deeply
carved and remained fresh in people's mind... The film is dedica/ed to the memory of Ergash Hamrayev, Ali Hamrayev's
father, the famous Uzbek actor and director who died during the war, in a batlle at the front.

K

B

om in Tashkent in 1931 His father was
a Tadjik and his mather an Ukrainian.
In 1962 he finished his studies at the
Institute of Cinematography VGIK in Moscow
under Grigori Rochal and graduated as a director.
He made his first feature in the same year. He
closely worked with the Uzbekfilm Studio where
he made a name as one of the leaders of the
Uzbek cinema. He realized all kind of films, to
pacify his curiosity and appetite for novelty as
well as to satisfy demands of the authorities.
Since 1989, he has been directing a cooperative
of independent films (Samarkandfilm).

FILMLERI / FILMOGRAPHY

1962 Short Stories for Children Who . 1 .
Çocuklara Küçük Öyküler (co-dir/ort yön)
1963 Salarn 'Bakhor"(documentary/belgesel)
A Little, A Lot 1 Biraz, Çok
1964 Where Are You My Zulfia? 1
Neredesin Zülfiye'm?
1966 White, White Storks/Beyaz, Beyaz Leylekler
1 967 Oilorom
The Grandma to Five-hundred Grand
children 1 Beşyüz Torun lu Ni ne (doc./belg)
1 968 Red Sands 1 Kızıl Kumlar (co-dir/ort.yön)
1970 The Extraordinary Commissar 1
Olağanüstü Komiser
1971 Lenin in Turkestan 1 Lenin Türkistan'da
Without Fear 1 Korkusuzca
1 972 The Seventh Bali 1 Yedinci Top
1 973 The Admirer 1 Hayran
1 974 Years of Friendship 1 Dostluk Yılları
Lenin in Uzbekistan 1 Lenin Özbekistan'da
1975 Man Follows Birds 1 Insan Kuşları izler
1 978 Tryptich
1 980 Bodyguard 1 Özel Muhafız
1 981 Red Doors 1 Kızıl Kapılar
1 982 A Hat Summer in Kabil /
Kabil'de Sıcak Bir Yaz
1984 Vouadil's Fianc�e 1 Vuadil'in Nişanlısı
1986 1 Remember You 1 Seni Hatırlıyorum
1988 Garden of Desires 1 Zevk Bahçesi
. .
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TÜRKi C U M H U R iYETLERDEN I NSAN MANZARALARI
H UMAN LANDSCAF?ES EROM JU�KIC R EF?UBLIÇS"

ÜZBEKiSTAN
UZBEKISTAN

SiZ KiMSiNiZ?

. .

j

S i Z K i M S i Z?

WHo ARE You?

CIHANGiR fEYZiYEV

aşkeni'te 1 961 yılında doğdu.
Moskova'daki VGIK Sinema
Enstitüsü'nün oyunculuk
fakültesinden 1 983'de mezun oldu. On'dan
fazla filmde başrol oyunculuğunu üstlendi.
lik yönetmenlik denemesi. 1 986 yılında
Stravinski'nin müziğine dayanan bir tiyatro
performansını sergileyen "Petruşka" oldu.
1 991'de VGIK'in yönetmenlik fakültesinden
mezun oldu. 1 988'de yaptığı "Kya Dya 1 Bir
Köpek Çorbası". Oberhausen. Krakov ve Tel
Aviv festivallerinde ödüller kazandı. 1 989
yapımı SiZ KIMSiNiZ? Moskova'daki lik
Filmler Festivali'nde Birincilik Ödülü'nü
kazandı ve Kiev'deki Maladost '90 Film
Festivali'nde de Özül Ödül'ü aldı.
Yönetmenin son filmi "Kammi" (1991), 1 992
Nantes Üçüncü Dünya Festivali'nde
gösterildi ve iki ödül kazandı.

T

Yönetmen/Director: Cihangir Feyziyev Senaryo!Screenplay: Yu ri Daşevski & Cihangir Feyziyev Görünlü Yön./
Cinemalographer: Hamidullah Hasanov Müzik/Musle: D. Yanov-Yanovski Oyunculartcasl: Bahtiyar Zakirov.
Elyer Nassirov. Tulkun Taciyev. Zakir Müminov. Seydullah Moldakanov Yapım/Produclion Co.: Uzbekfilm & ASK
Studio 5; Tashkent Chilanzavskay St. 1 Uzbekistan Dünya Hakları/Export Agenl: American-Soviet Cinema Initiative.
1 1 9121 Moscow Smolensky Blvd., 1 7 Russia; Phone: 244 00 42 Fax: 230 22 00 Telex: 41 1 939 ekran su
1 989 1 35 mm. 1 Renkli - Color 1 85'

1
•

ki Özbek aydını, bir taşra yolunda karpuz çalarken yakalanırlar. Üstelik üzerlerinde kimliklerini gösteren hiç bir
belge de yoktur. Karakala götürüldüklerinde. birbirlerini anlamaktan uzak iki dünya arasında zorlu bir pazarlık
başlar. Içlerinden biri KGB ile ilişkili olduğunu iddia eden kentli aydınlarla. taşral ıların uzlaşmaz tavırları, faklı
diyalektler kullanmalarıyla daha da keyiflenen diyaloglara yansır. .. Bir tür Ozbek "yol filmi" sayılabilecek bu yapıt, sürekli
o larak trajik ve çılgın boyutlar arasında gidip gelir.

T

wo Uzbek intellectuals are caught on a country road white stealing watermelons. Furthermore. they don'/ have
any documents to prove /heir identities. They are brought to the po/ice station. and /here starts a harsh bargain
between the representatives of the two completely different worlds which are mi/es apar/ from unders/anding
each other. The clash between the urban intellectuals - one of whom claims to have bonds with KGB - and the
conservative rural folks are conveyed with pleasant dialogues enriched wi/h distinct dialects... The film which cou/d be
considered as an Uzbek "road movie" continuously shifts between two extremes: from the tragic to the wild.
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B

om in Tashkent in 1961. In 1983
he graduated from the aciing
faculty of the Institute of
Cinematography VGIK in Moscow. As a film
actor. he has played more than ten principal
ro/es. His debut as director came in 1986
with "Petrushka", a theatrical performance
based on the music of Stravinsky. In 1991
he graduated from the directing faculty of
VGIK His short "Kya Oya 1A Dog Soup"
(1988) won prizes at Oberhausen. Kracow
and Tel Aviv festivals. SIZ KIM SIZ? (1989)
was the winner of the First Prize at the Debut
Film Festival. Moscow and the winner of the
Special Prize at the Motodost '90 Film
Festival, Kiev. His /ast film 'Kammi" {1991)
was screenedat the Festival des Trois
Continents. Nantes in 1992 and won two
awards.

TURKi CUMHUR iYETLERDEN iNSAN MANZARALAR I
�;l:j U MAN �AND�CAPJ:S F�PM TUgKIC REPUB � LC.S

.

.- _ , d ,

_

TÜRKMENiSTAN
TU.RJ:<!'AEN IST�N

_

·;

MAHDUM KULU

FRAG I - D E PR IVED FR O M HAPP I N ESS
HOCAKULi NARLIYEV

şkabat yakınlarındaki 30 numaralı tren
istasyonunda, 1937 yılında doQdu.
1960'da Moskova'daki VGIK Sinema
Enstitüsü'nden kameraman olarak mezun oldu.
Türkmenfilm stüdyolarında, film yönetmeni
Bulat Mansurov'un yanında kameraman olarak
görev yapmaya başladı. Birlikte birçok film
yaptılar. Birkaç kısa film yönettikten sonra,
1 969'da ilk konulu filmini gerçekleştirdi. Daha
sonraki yapıtlarıyla birçok ödül kazandı. Kendi
yönettiği filmierinkiler de dahil olmak üzere
sayısız senaryoya imza attı. 1976'dan beri,
sürekli olarak Türkmenistan Film Yapımcıları
Sendikası Yönetim Kurulu'na Birinci Sekreter
seçilmeklediL 1986 yılında, Türkmenistan
Cumhuriyeti'nin Halk Sanatçısı onur payesiyle
taltif edildL Gerek ülkesinde, gerekse
yurtdışında yetenekli bir sanatçı ve tanınmış bir
kişi olarak saygın bir konuma sahiptir.

A

Yönetmen/Director: Hocakul i Narlıyev Senaryotscreenplay: Hocakul i Narlıyev Yapım/Productıon Co.:
Turkmenfilm Studio; 744001 Ashgabat, Street 50 Years, Turkmenistan - 68; Phone: 24 64 98, 25 46 04 Dünya
Hakları/Export Agent: Turkmenfilm Studio; 744001 Ashgabat, Street 50 Years, Turkmenistan - 68; Phone: 24 64 98,
25 46 04
1 984 1 35 mm. 1 Renkli-Color 1 1 20'

ahdum Kulu, 1R yüzyılın ortalarında yaşamış ünlü bir Türkmen şairiydL Toplumsal açıdan keskin bir zekayı
sergileyen, felsefi açıdan tinsel aQırlıklı eserleri yüzyılları aşarak dünya şiirinin değerli hazineleri arasındaki
yerini almıştır. Yapıtlarında, "mutlu luktan esirgenmiş" anlamına gelen Fragi takma adını kullanmıştı. Film,
Tanrı'nın yaşamı, doğayı, daOiarı, vadilerin yeşilliğini, çaQiayan akarsuları, ve de tabii ki günlük derileri, sevinçleri ve
acılarıyla insanları seven yüce bir ozan olduQuna inanan saf ve dürüst bir genç adamın öyküsüdür. Mahdum Kulu,
Mengli adında tatlı bir kıza aşıktır; kız da onu sever. Ama acı kader aşık çifti n arasına girmiştir. Genç adam gelini
alabilmesi için gerekli başlık parasını ödeyemez ve kız diğer bir yörede yaşayan bir başka erkeğe satılır. ..

M
M

ahtumkuly was a great national poet of Turkmen who lived in the mid-eighteen century His socially acute
and philosophically moral works have survived centuries and bacame part of the treasure fund of the world
poetry His literary pen-name was Fragi, which meant "deprived from the happiness". The film narrates about
a pure and honestyoung man who thought God is a great poet loving the life, nature, native mountains, the greenness
of valleys, the fas! running streams and, of course, the people with !heir everyday troub/es, joys and sufferings.
Mahtumkuly loves a charming gir/, Mengli, and she /oves him too; ·but the bitter fate had separated the taving couple.
The young man couldn't pay "kalym" money for the bride and the gir/ is so/d to anather man living in anather place___

B

om in 1931 in the railway station 130
near Ashgabat. He graduated from the
Institute of Cinematography VGIK in
Moscow in 1960 as a cameraman He started
to work in the Turkmenfilm studio as a
cameraman with the film director Bu/at
Mansurov. They produced several films
together After directing several shorts he made
his feature debut in 1969. He won numerous
prizes for his /afer work. He wrote many seripts
including the ones for his own films. Since
1976 he is unanimously reelec/ed the First
Secretary of the Board of Filmmakers Union of
Turkmenistan In 1986 he was awarded an
hanaurab/e rank of Peop/e's Artisi of the
Republic. He has prestige of a talented artisi
anda public figure at home and abroad.

FILMLERI 1 FILMOGRAPHY

1 964 Me and My Brothers 1 Ben ve
Kardeşlerim (documentary/belgesel)
1967 Petroleum of Turkmenia 1 Türkmen
Petrolü (documentary/belgesel)
1 968 Three Days of a Year 1 Bir Yılın Üç Günü
( documentary/belgesel)
1 969 Man Dverboard ı 1 Denize Adam Düştü!
1972 The Daughter-in-Law 1 Gelin
1975 When a Woman Saddles a Horse 1
Kadın Atı Eğeriediğinde
1977 Be Able to Say "No"! 1
Hayır Diyebilmelisin ı
1981 Jamal's Tree 1 Cemal Ağacı
1 982 Kara-Koum, 45° at the Shade 1
Karakum. Gölgede 45 Derece
1 984 Fragi-Deprived from Happiness 1
Mahdum Kulu
1990 M�nkourt
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TU RKMENISTAN
TURKMEN ISTAN

GENÇLiK DESTANI

I AS H LYGYMYN D ESTANY

THE DESTAN OF MY YOUTH

BüLBÜL MAMEDOV

ürkmenistan'ın Kızıl Arvat kentinde
1950 yılında doğdu. 1 968-73 yılları
arasında, Moskova Tiyatro
Okulu'nda Akademik Küçük Tiyatro'da eğitim
gördü. 1 973'ten 1982'ye kadar, Aşkabat'daki
Genç Izleyici Tiyatrosu'nda oyuncu olarak
çalıştı. Birçok filmde rol aldı. 1 982-84 yılları
arasında, Moskova'da Sergey Soloviyev'in
sınıfında, senaryo yazariiğı ve film
yapımcılığı üzerine yüksek düzeyde derslere
katıldı. Birkaç kısa film yönettikten sonra,
1 992'de ilk uzun metraj konulu filmi
GENÇLIK DESTANI'nı gerçekleştirdi

T

Yönetmen/Director: Bülbül Mamedov Senaryotscreenplay: Bülbül Mamedov & V. Lobanov Görüntü Yön./
Clnematography: B. Kovusov Müzik/Musle: P. Recepov Oyuncular/Cast: Bayram Kobusov, Baba Annanov,
Yusup Kuliyev, Indi ra Hüseyinova, Ovezkuli Guelonov Yapım/Productlon Co.: Turkmenfilm Studio, TO "Ecran";
744001 Ashgabat, Street 50 Years, Turkmenistan - 68; Phone: 24 64 98, 25 46 04 Dünya Hakları/Export Agent:
Turkmenfilm Studio, 744001 Ashgabat, Street 50 Years, Turkmenistan - 68; Phone: 24 64 98, 25 46 04
1 992 / 35 mm. / Renkli-Cofor 1 75'

1
•

nsanların trajik bir biçimde düşman kamplara ayrılması üzerine sona eren ateşli ama acı bir aşkın şiirsel öyküsü
olan film, aynı zamanda bir kadın ile bir erkek ve aralarındaki kısa ilişki hakkında romantik ama felsefi bir
meseldir. .. 1 930'1arın sonu. Türkmenistan topraklarında çıkan iç savaş, insanları düşmanca ve uzlaşmaz kamplara
ayırmıştır. Kızıl Ordu'da asker olan genç Maksat, sınıfsal düşmanı zengin Aşir Bey'in genç ve güzel karısı lnabat'a aşıktır.
Genç adamın iyi kalpliliği, rakibine duyduğu nefretle gölgelen ir. Hoşgörüsüzlükle karışan bu aşk mücadelesi, Maksad'ın
yaşamı boyunca zihninden çıkaramıyacağı bir trajediye dönüşecektir. ..
he poetic story of a passianale bul bitter love which dies because of a tragic division ofpeople info hasli/e
clans, th1s film IS alsa a romant1c phllosophlcal parab/e of a man and a woman and !heir short relatwnship...
Late 1930s. The civil war broken out on the territory of Turkmenistan had separated people on hasli/e and
irreconcible sides. Maksat, a young Red Army so/dier, is in love with lnabat, Ashir's young and beautiful wife. A rich
bey, Ashir is Maska/'s class enemy. The young man 's good-heartedness is troubled by the hale he feels for his riva/.
lntolerance ming/es with a lo ve strugg/e that turns info a tragedy Maksat remains obsessed with for the rest of his life...

T
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arn in 1950 in the city ot Kyzii
Arvat in Turkmenistan. Between
1968-13 he studied at the Moscow
Theatrical School within the Academic Maly
(Smail) Theater. From 1913 to 1982 he
worked as an actor at the Young Spectator
Theatre in Ashgabat. He took part as an
actor in various films. Between 1982-84 he
attended the highest courses of
screenwriters and film producers at the
classes of Sergei Soloviev in Moscow. After
several shorts, he made his first fu/1-length
feature film, THE DESTAN OF MY YOUTH in
1992.

B

FI LMLER I / FILMOGRAPHY
1983 The Deceiver Girl 1 Aldatan Kız
(shorVkısa film)
1985 One Fine Day 1 Güzel Bir Gün
(shorVkısa film)
1986 About New Systems of Heating 1
Yeni Isınma Sistemleri Hakkında
(documentary shorVbelgesel kısa film)
1987 Karli (shorVkısa film)
1988 lnterview at the Planı 1
Fabrikada Mülakat
(documentary shorVbelgesel kısa film)
1 992 The Destan of My Youth 1
Gençlik Destanı

Bir otomobilde bulunması gereken

e k o n o m i s i

Hyundai Exce l ' de sü rücüye ve yolculara eşsiz bir konfor

özelliklerin tümünün Hyundai Excel'in

sunuyor. Başka otomobillerde ekstra olarak kabul edilen bu

tasarım ı nda yer alması, onu izlenmesi

ayrıcal ıklar , Hyundai Exce l ' i n standart

gerekerı bir yıldız yapıyor.

donan ı m ı . . .

H y u n d a i

H y u n d a i

g ö r ü l m e y e

E x c e l ' i n
d e ğ e r .

Örne�in, ön hava baraj ı , sportif arka spoiler'i ve paneli modern
bir görünüm kazandırdı�ı kadar, rüzgar direncini, sürtünme
katsayısını ve yakıt tüketimini azaltarak ekonomi sa�lıyor. Hyundai
Excel fiyatıyla da ekonomik. Yedek parçalarının bollu�uyla,
ucuzlu�uyla ekonomik.
H y u n d a i

E x c e l

k o n f o r u

y a f a m a y a

i z l e m e y e

E x c e l ' i n

g ü c ü

d e ğ e r .

Hyundai Exce l ' i n yüksek performanslı
(SOHC) moto r u , sah i p olduğu i leri tekn olojinin
en önemli kanıtı. Önden çeki ş i i motoru i l e Hyundai Excel yoll arda
hızlı, çevik ve atak.
H y u n d a i

E x c e l ' i n

g a r a n t i l e r i

y e t e r .

H y u n d a i Excel ayrıc a l ı kl a r ı bu öze l l i k l e rle s ı n ı r l ı de� i l . Mekanik

aksam ı 2 y ı l veya 50. 000 k m . , gövdesi ise p a s l an m a y a k a r ş ı

d e ğ e r .

5 y ı l v e y a 1 60 . 000 k m . Hyundai g a rantisi a l t ı n d a .

Hyundai Excel'de konfor maksi m u m .
Içeriden açıiabilen bagaj v e yakıt depo

Konfor. . . Güç ... Ekonomi v e Garanti ... B u özellikler,

kapa�ı. unutulunca otomatik kapanan arka cam rezistansı,

Hyundai Excel'i •mutlaka gorülmesi gereken bir

otomatik kumandalı elektrikli camlar, e�imi ayarlanabilen hidrolik

yıldız • yapıyor. GösterimYerleri : Hyundai Show-Room'ları,

d i reksiyon, merkezi kilit sistemi, 4 hoparlörlü müzik sistemi

ASSAN HYUNDAI MOTORLU ARAÇLAR SATIŞ A.Ş.

Hyundai Yetkili Satıcıları, Türkiye ve Dünya Yolları.

Eski Büyükdere

Cad. Yunus Emre Sok. No: 1/2-7. 4. Levent 80660 Istanbul 280 63 1 0 (4 hat) 268 70 73
- 279 32 03 Fax: 280 62 99 SHOW-ROOM: Eski Büyükdere Cad. Yunus Emre Sok. No:
112·7, 4. Levent 80660 lstanbul 280 63 1 0 (4 hat) - 278 92 52

ISTANBUL BAYILERI: A eıb a d e rn! N om Oto 339 42 6 1 • Bakırköy/Master 570 06 44
B a l m u m cu/Uyoar 272 05 52 • B e ş ikt a ıfSe re r 25B 6B 83 • 8 o s l a n c ı/Ta n d o Q a n l a r
4 1 6 06 7 4 • Ç.Havuılar/E. E n d e r ŞaklıoQiu 3 5 0 46 57 • G ôıle p e/ K ı ro Qi u 363 70 6 3

HYUnDRI
T a m

O t o m o b i l

Kııılloprak/Karoto 3 4 6 93 75 • K i çükyalı/BerooOiu 3 8 8 65 01 • M a s l a kiNazar 276 83 20
Mecidiyeköy/Otaş Otomotiv 266 4 7 53 • P e n d ik/Tam Otomotiv 354 96 78 • Tarab ya/Mot. Motorlu Arç. 262 62 99 • Topçul ar/Ziya Oto. 567 67 6 6 • Ü s k ü d a r/Ari f l er 341 4 0 57 • Yeni köy/Çapa Oto 262 56 4 0

ANADOLU BAYILERI: A D A N A/Asmaş 2 7 25 26 • A NKARA/Yılsan 4 4 0 90 8 1 • P a l Mak. 4 4 6 0 9 1 5 • A kb a k 3 4 7 7 5 7 5 • Tekin Keskin ı 3 1 8 2 1 4 • A N T A L YA/SabuncuoQiu
44 66 47 • Ala nya/TosunaQa 1 52 83 • F l n l ke/Gençler 3225-351 4 • Söke·AYD I N!Meter 8 1 398 • B A N D I R MA/Öztunç Oto. 37 4 4 0 • B U R SA/Evkuran 54 9 7 65 Sercem Oto. 5 1 6 3 10 • D I Y A R B A K l R/Burç
·
22 2 9 1 7 · ElAZ1C/HazardaQiı 6 1 7 17 • E S K I Ş E H I R/Rota 33 3 3 63 • G A Z I A N T E P/Kazaz 2 1 7 1 7 1 • I S PARTA/Fatih O t o . 222 55 • I Z M I R!Yükseliş 63 46 28 • Çakırlar 4 1 03 37 • K A R S/Arkan Oto. 3 1 235

KAYSER�Gürpınar Oto. 22 32 2 0 • KIRIKKALElTekin Keskin 839 68 • K O N YA/Öntur 36 66 66 • MALATYA/Bayram Oto 248 491 • M U C LA/Masal Oto. 4 0 796 • S A M S U N/Erdem Oto. 35 0 0 3 3 • S I IRT/Mesut
Gencer 324 25 • SIVAS/Astaş 23 3 1 14 • TATVAN·BITLIS/Rona Oto 8497-4360 • T R A B Z O N/Çakırlar 2 3 2 6 36 • V A N!OoQan Mobilya 6 1 552 • Kdz.Erejli·ZONGULDAK/Tuncal Tic. 6 6 808

DOtiRU TASARlM IÇIN...
BTG A.Ş.
YÜZBAŞI KAYA ALDO<:JAN SOKAK NO: 9
ZINCIRLlKUYU 80300 ISTANBUL
TEL: 275 34 00 - 01
FAKS: 266 60 1 8
IYI BASKI IçlN ..
AKSOY A.$.
.

YÜZBAŞI KAY
A ALDO<:JAN SOKAK NO: 7
ZINCIRLlKUYU 80300 ISTANBUL
TEL: 274 77 34 1 5 HAT - 275 49 60 1 3 HAT
FAKS: 266 60 1 8

İnce ve yu muıa k .
1986 Yılı ve 86/10911 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na göre Sigara Sağlığa Zararlıdır.
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her s atırıyla
güz elliğinize özel . . .

Votre Beaute, her ay ; güzellik sırları ,
önerileri ; modanın tüm çizgi leri ;
keşfedilmemiş mekanları ; birbiri nden
Keşif:
Çölde form tutun

i lg i nç röportaj ları ; b i l i msel sağlık
kazınetik yazıları i le siz kadınlarla.

Parfıiın:
Tt> k daınlada tüm
bir yaşanıöyküsü

Votre Beaute dergisiyle güzelliğinizin

Türkiye'nin
kadın pilotları

gücünü yeniden keşfedin .

Yrni bir spor dalı:
Aikido

,

�B EA LJ T E
.. ( ; ü z c l l i ğ i n i z i n ı,! Ü t: ü n ü � e n i d e n k c � fe d i n . . .

''

'

�STERi

S

A

N

A

T

!

D

E

B

I

Y

A

T

D

!

R

.
,G

I

S

S a n a t

v e

e d e b i y a t

I

dünyasının
nabzı...
Seçkin
yazarların
kaleminden
e d e b i y a t
r

e

s

m

t i y a t r o
s i n e m a
müzik...

rr� Hürriyet
1 § Dergı Grubu
=

y at ı rı m . ri sk
i t h a l a t . i h ra c a t
i ha le.bi lanço

endeks

•

borsa

m a l i yet . para
sermaye
tekst i l
kredi

•

•

•

ban ka

r ej i m

se ktör

h i sse se nedi
pazar
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"İSTANBUL"un
sayısına
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katkıda
bulunanlar:
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. Planlama Çalışmalarının
7. n.'dao 20� yy.'u h.t.nhul\nı
Sorunları
. Ülke Ölçeğinde
İstanbul'u Planlamak
. Nostalji Değil, Olumlu
Çaba Gerek
. Geleceğini Arayan
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. Planın Ömrü Sınırlıdır
. 1990 imar Planı
. Tarihi Yarımada'nın
Silu eti
. Politik Hummanın
Silinmeyen izleri
. Sözen: Müdahale
Daha Çok
Merkezi idareden
. . . Ve bir yılı bitirdik . �·isTAN B U L" dergisinin
Geliyor
. Şehrin imarını
dördüncü sayısı şimdi bayilerde .
Şehir Halkı
Yapacak
Ana konumuz "İSTANBUL'UN
. Soyadı: İstanbul
PLANLANMASI". Yazarlarımız 7 . yy . ' dan
. Biz Buna
Müstahak rnıyız?
başlayarak günümüze kadar İstanbul'un nasıl
. Akdeniz
kullanıldığım incelediler , hangi sorunların
Heykeli'nin
Öyküsü
nasıl ele alındığına değindiler .
. Mevlev'ihaneler
. istanbul'da ilk
İstanbul 'da yaşayanl ar . . . İstanbul 'u sevenler . . .
Opera Etkinlikleri
. Sphendone
"İSTANBUL" size sesleniyor .
. Muhiddin Sadak
. Süheyl Ünver'in
l993'de daha güzel bir İstanbul'da ve
Fırçasından
"İSTANBUL" da birlikte olmayı diliyoruz .
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. Gökhan Akçura
. Ersin Alok
. Kemal Ahmet
Aru

. Cengiz Bektaş
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. Erendiz
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. Muhlis Türkmen
. Esin Ulu
. Muarnmer Ülker
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iSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI
ULUSLARARASI iSTANBUL FiLM FESTiVALi
3 · 1 8 NiSAN 1 993
YÖNETMELiK
1 . TARiH:
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 1 2. Uluslararası
Istanbul Film Festivali, 3 - 1 8 Nisan 1 993 tarihleri arasında
gerçekleşti ri lecektir.

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

3. PROG RAM:
1 2. Uluslararası istanbul Film Festivali aşağıda belirtilen bölümlerden
oluşmaktadır:
a) Sanat (yazın, tiyatro, müzik, dans, sinema ve plastik sanatlar)
teması üzerine bir Uluslararası Film Yarışması.
b) Festivalin özel teması üzerine, yarışma dışı, bilgilendirici bir
bölüm. Bu bölümde konulu filmler, belgeseller ve kısa filmler
gösterime sunulur.
c) Ustalara Saygı
d) Özel bölümler
e) Türk Sineması '92 - '93

4. ULUSLARARASI YARIŞMA
a) Optik ses bantlı, 35 mm'lik, en az 1 .600 m. uzunluğunda, konulu
filmler yarışmada gösterilmeye aday olabil ir.
b) Yarışma filmlerinin seçimi ve programlanması konusunda son karar
Düzenleme Kurulu tarafından verilir. Yapımcılar, yönetmenler,
dağıtımcılar, ulusal film kuruluşları ve yabancı elçilikler film
önerebilirler.
c) Yarışmaya kabul edilen tüm filmler özgün kopyalarıyla sunulacak,
olanaklar elverdiğince ingil izce, Fransızca veya Türkçe altyazılarla
gösteri lecektir.
d) - 1 Ocak 1 991 'den önce gösterime giren filmler,
- Türk filmleri dışında, Türkiye'de ticari dağıtıma çıkmış olan filmler
yarışmaya kabul edilmez.
e) Gösteri m düzeni Program Komitesi taralından belirlenir.
1) Yarışma filmleri, yönetmen, yazar, yapımcı, oyuncu, film eleştirmeni,
sinema tarihçisi ve sinema alanında tanınmış benzeri kişilerden
oluşan uluslararası bir seçici kurul tarafından değerlendirilir.
g) Seçici kurul şu ödülleri verir:
- Uluslararası Istanbul Film Festivali Büyük Ödülü olarak, "En Iyi
Film" seçilen yapıtın yönetmenine verilecek "Altın Lale Ödülü", Seçici
kurulun, gerekli gördüğü takdirde, gösterilen özel bir başarı için, bir
yönetmen, senarist, oyuncu, görüntü yönetmeni, besteci veya sanat
yönetmenine verebileceği "Seçici Kurul Özel Ödülü",
h) Yarışmaya kabul edilen filmierin yönetmenleri 6 gün süreyle
Festival'in konuğu olurlar.

5. KATILIM BELGESi
Festival'in her bölümünde gösterilen filmierin yapımcılarına bir katılım
belgesi verilir.

6. TANITIM MALZEMESi:
Festival'in herhangi bir bölümüne kabul edilen filmlerle ilgili, aşağıda
belirtilen tanıtım malzemeleri , en geç 21 Aralık 1 992'ye kadar Festival
ofisine gönderi lmel idir:

a) Doldurulmuş giriş formu,
b) Filmi n Ingilizce kısa özeti (200-250 kelime! ik),
c) Ingilizce, Fransızca, ltalyanca veya Almanca postprodüksiyon diyalog
listesi,
d) Bir basın ya da tanıtım dosyası,
e) Yönetmenin ve önemli oyucuların detaylı yaşam öyküleri ve
filmografi leri,
1) Yeterli sayıda, değişik, renkli ve siyah-beyaz film fotoğrafları,
g) Yönetmenin yakın tarihe ait bir fotoğrafı,
h) Film in üç adet afişi,
i) Elektronik Altyazı çalışmalarında kullanılmak üzere, tilmin video
kaseti (PAL sistem; VHS, BETA ve V8 formatında).

7. SiGORTA
Festivalce seçilen filmiere ait kopyaların, Festival'e tesliminden kopyayı
sağlayan kuruluşa iadesine kadar geçen süre içindeki sigortasından
Festival sorumludur.
Festival, kopyalarıo kaybı ya da hasarı halinde, film şirketinin katılma
formunda bel irttiği değer tutarını lazmin etmekle yükümlüdür.
Katılımcının katılma formunu 31 Aralık 1 992 tarihine kadar Festival
bürosuna yol lamadığı durumlarda, sigorta şirketi kopyaya 2000.
Amerikan Doları değer biçecektir.

8 . TAŞIMA
a) Festival'de gösterilecek filmler, ön kontrol, çeviri ve basın gösterileri
için, 3 Mart 1 993 tarihine kadar lstanbul'a gelmiş olmalıdır.
b) Katılan film 1 Şubat 1 993'den sonra Festivalden çekilemez.
c) Festival'e gönderilen filmler, navlunu katılımcı tarafından ödenmiş
olarak yollanmalıdır. Türkiye'deki depolama, gümrük, sigorta ve
işlem masrafları Festival'ce karşılanacaktır. Festival sadece dönüş
navlun bedelini öder. Festival, "ödemel i" olarak gönderilen
kopyalarıo navlununu üstlenmez.
d) Fi lmler, Festival'in bitiminden sonraki iki hafta içinde, belirtilen
havaalanına gönderilecektir. Taşımayla ilgili ayrıntılar alıcıya ayrıca
bildiri lecektir. Festival, filmierin yollandığı havaalanındaki depolama
masraflarından sorumlu değildir.
e) Kopyalar ve uçak taşıma makbuzları doğrudan Festival adresine
yollanmal ıdır:
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
1 2 . Uluslararası istanbul Film Festivali
Yıldız Kültür ve Sanat Merkezi
Beşiktaş 80700 - Istanbul 1 TÜRKiYE
1) Gönderenin adresi her tilmin üzerinde belirtilmel idir. Katılımcı, tilmin
adını, nakl iye tarih ve türünü bel irten bir gönderi notunu uçak
postası, telgral, faks ya da teleksle Festival ofisine yollamal ıdır.

9. FESTiVAL HAKLARI
Festival Düzenleme Kurulu gösterim için yeterli teknik özelliklere sahip
olmayan filmleri festival dışı bırakma hakkına sahiptir.
1 2. Uluslararası Istanbul Film Festival i'ne katılanlar, bu yönetmelik
koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
Bu genel yönetmelik maddelerinde yer almayan diğer hususlar hakkında
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı karar verir.

ISTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS
ISTANBUL INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
3 - 1 8 APRIL 1 993
REGULATIONS
1 . DATES
1 2th Istanbul international Film Festival organized by the Istanbul
Foundation for Culture and Arts will lake place between 3 - 1 8 April 1 993.

2 . AIM
The aim of the Festival is to encourage the development of cinema in
Turkey and to promote films of quality in the Turkish market.

3 . PROGRAM
The program of the 1 2th Istanbul international Film Festival consists of the
fallawing sections:
a) An international competili on 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
seetion
c) Tributes
d) Special sections
e) Turkish Cinema '92 - '93

4. INTERNATIONAL COMPETITION
a) Feature films in 35 mm. with optical soundtrack and a minimum length
of 1 .600 m. can be selected for the competili on.
b) The final decision for seleelian and schedul ing will be taken by the
Organisation Committee. Producers, directors, distributors, film
institutes and embassies may propose titles.
c) All films in the competition will be screened at the Festival in !heir
original version, whenever possible with English, French or Turkish
subtitles.
d) Films will not be considered if:
- released belare 1 January 1 991 ,
- already released in Turkey, excluding the Turkish entries.
e) The screening schedule is decided upon by the Program Committee.
f) Films in the competition wi ll 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 al so give:
- A "Special Prize of the Jury", for a specific contribution (by a director,
writer, player, director of photography, composer or art director)
h) The directors of films admitted to the competition will be the guests of
the Festival for 6 days.

5. CERTIFICATE O F PARTICIPATION
A certificate of participation wili be issued to the producers of the films
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 submitted to the seeretarial of the Festival no later than
21 December 1 992:

a) A completed entry form,
b) A short synopsis in English (200-250 words),
c) The past-production dialogue or subtitles l ist in English,
French, ltalian or German,
d) A press book or publicity file,
e) Detailed biographies and filmographies of the director and the
principal players,
f) Adequate supply of different stil ls from the film (cal or and
black & white),
g) A recent photograph of the director,
h) Three posters of the film,
i) A video cassette of the film (PAL system; VHS, BETA or V8
format), to be used for the preparation of the electronical
subtitles,

7 . INSURANCE
The Festival i s responsible for the insurance o f the prints selected by the
Festival from the moment they are received by the Festival to the moment
they are col lected 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 eniranı does not send the entry form to the seeretarial of
the Festival until 31 December 1 992, 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 3 March 1 993.
b) An entry may not be withdrawn alter 1 February 1 993.
c) All films must be seni to the Festival, freight prepaid by the entrant.
Turkish storage, customs, insurance and handling charges will be paid
by the Festival. The freight costs for the return only are paid by the
Festival. The Festival will not pay freight charges on any prints sent
"collect".
d) Films will be returned within 2 weeks alter the cl os ing of the Festival to
the airport of destination. The consignee will be notili ed of the shipping
details. The Festival is not responsible for storage fees at the airport.
e) Prints and airway bil ls should be sent directly to the Festival address:
Istanbul Foundation for Culture and Aris
1 2th Istanbul international Film Festival
Yıldız Kültür ve Sanat Merkezi
Beşiktaş 80700 - Istanbul 1 TURKEY
f) The return address of the sender should be marked on each film. The
eniranı 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 meeting the technical requirements for public screening may be
disqualified.
Participation in the 1 2th 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 Aris.
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Sanat ı , sanat ç ı y ı deste k lemek, k ü l t ü r
ve b i l i m adam l arına olanaklar yaratmak
İş Bankası için bir i l k e d i r .
Y ı l lardı r pek ç o k sanat ç ı n ı n yapıtlarını
serg i lediği İ ş-Sanat Galerileri bunun için
kuruldu.
B i rbirinden değerl i kitaplar yay ı m iayan
İ ş Bankası Kültür Yay ı n l arı bunun için var.
Sanat ı m ıza, u l usal k ü l türüm üze ve
b i l i m e k a t k ı d a b u l u n a n l ar b u n u n

için .

" B üyük Ödül "lerle deste k len iyor.
İş bankas ı , geleceği n sanat ve k ü l t ü r
dünyası nın

ol uşması

için

katk ı l arı n ı

s ü rd ü recek t i r.
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