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S 
inema öyle bir keşiftir ki, bir gün gelecek 

barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden çok, 

dünya medeniyetinin cephesini değiştireceği 

görülecektir. Sinema, dünyanın en uzak 

köşelerinde oturan insanların birbirlerini 

tanımalarını, sevrnelerini temin edecektir. 

Sinema, insanlar arasındaki görüş ve düşünüş 

farklarını silecek; insanlık idealininin tahakkukuna 

en büyük yardımı yapacaktır. Sinemaya, 

layık olduğu ehemmiyeti vermeliyiz. 

A 
day will come when the invention of the 

cinema will be seen to have changed the face 

of the world more than the·invention of 

gunpower, electricity or the discovery of new 

continents. The cinema will make it possible 

for people living in the most remote corners of the 

earth to get to know and love one another. 

The cinema will remove difference of thought and 

outlook, and will be of the greatest assistance 

in realising the ideals of humanity. It is essential 

that we treat the cinema with the importance 

it deserves. 



Yqamın an�ı; her- şey�n çok:-sanat yoluyla kavra.nabilir-. -

The meaning of life can be grasped more completely 
through art than by any other means. 

Dr. NEJAT F. ECZAClBAŞI 
' / 
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Dostlar 40 
400 Darbe 96 
Duygular Dizisi 37 
Düğün Yemeği 195 
Düşman Kardeşler 1 1 2 

Elveda Cariyem 194 
Emmanuel Kant'ın Son Günleri 78 
Erkeklerle Kadınların Gerçek 
Öyküsü 176 
Evlilik Yaşamı 171 

Film Aniatıcısı 38 
François Truffaut: Çalıntı Portreler 105 

Gece 35 
Gece, Melek Ve Bizim Çocuklar 219 
Glenn Gould Üzerine Otuziki 
Kısa Film 44 
Goril Öğlen Yıkanır 73 
Gönül Dostları 161 
Gün Uzar Yüzyıl Olur 57 
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Kadınları 192 
Güzel Öykü 156 
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Iki Ingiliz Kızı 1 00 
lik Aşk 181 
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Insan Yüreğinin Haritası 183 
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Iyi Niyetler 149 
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Kızkulesi Aşıkları 212 
Komşu Kadın 1 04 
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Kuru Gürültü 48 
Küçük Düşler 71 
Küller ve Elmaslar 66 
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Manisa Tarzanı 217 
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Mavi Uçurtma 198 
Mazeppa 30 
Melekçik, Mutluluk Getir 84 
Mutfak Sohbetleri 158 

Norman Mclaren'in Kısa Filmleri 90 

Pekin Piçleri 197 
Piyanisti Vurun 97 

70 

Portakal Renkli Arazöz 187 
Pul Gezginleri 190 

Salıncak 178 
Sara 51 
Sarışın 143 
Seks Hakkında Öğrenmek Istediğiniz 
(Ama Sormaya Çekindiğiniz) 
Her Şey 120 
Selvi Boylum Al Yazmalım 61 
Sofıe 175 
Son Metro 103 
Son Sınır 79 
Sonsuz Sokaklar 82 
Stardust Anıları 123 

Üç Köşeli Şapka 164 
Üç Renk: Beyaz 154 
Üç Renk: Mavi 45 
Ürpertiler 126 

Yağan Taşlar 157 
Yalancı 211 
Yarasa 214 
Yaşamın Soluğu 83 
Yaz Yağmuru 203 
Yazgının Krallığı 130 
Yeşil Oda 102 
Yeşil Papayanın Kokusu 152 
Yolcu 210 

Zorunlu Aşk 134 

166 
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About Love, Tokyo 184 
After Love 173 
Alambrado 138 
Amigomio 74 
And the Band Played On 166 
Angel of Fire 142 
Anna annA 1 86 
Annie Hall 1 21 
Ashes and Diamonds 66 
Atıf Hodja of Iski !ip 
"Butterflies Fly Forever" 213 
Autumn Moon 180 
Au tum n Srory, An 208 

Baby of Macon, The 1 S 1 
Baraka 83 
Bat, The 214 
Beautiful Srory, The 1 S6 
Beginning and the End, The 132 
Beijing Eastards 197 
Benjamin's Woman 170 
Best Imemions, The 149 
Betrayal 36 
Betty Blue - The Long Version 179 
Block C 201 
Blonde, The 143 
Blue Exile, The 33 
Blue Kite, The 198 
Boat Anchored in the Desen, A 21 O 
Byron, Ballad for a Dernon 34 

Daens 49 
Damned, The 1 13 
Dark Side of the Heart, The 39 
December 218 
Disintegration, The 206 
Drumroll 160 

Everything You Always W amed to Know 
About Sex (Bur W ere Afraid to Ask) 120 

Farewell to My Concubine 194 
Fearless 168 
First Love 181 
First Teaeber S6 
Flying Sneaker, The 189 
Footman, The 72 
For Fun 196 
400 Blows, The 96 
François Truffaut - Stolen Portraits 1 OS 
Friends at Heart 161 
Full House 1 S8 

Galloping Horses 30 
Goodbye Hope 20S 
Gorilla Bathes at Noon 73 
Green Room, The 102 
Grocer's Wife, The 174 

43 

212 

Idiot, The SO 
In the Soup 14 1 
Innocent, The 116 
Innocem Moves 13S 

Jeanne la Pucelle - Les Batailles 162 
Jeanne la Pucelle - Les Prisons 163 
Jules and Jim 98 
Just Friends 40 

204 

1.627 167 
Last Days of I ınınanuel Kam 78 
Last Frontier, The 79 
Last Metro, The 1 03 
Liar, The 211 
Libera Me 70 
Little Angel, Make a Joy 84 
Little Dreams 71 
Living Choice, A 172 
Love 182 
Love Lies 13 1 
Ludwig 114 

M. Butterfly 128 
Man Who Loved Women, The 1 O 1 
Manhattan 122 
Manhattan by Numbers 1 S9 
Man-wolf S7 
Map of the Human Heart 183 
Mario, Maria and Mario 7S 
Married Life 1 7 1 
Moon Time 202 
Movie Teller, The 38 
Moving 16S 
Much Ado About Nothing 48 
My Place on the Three-Cornered Hat 164 

Naked 1 SS 
Necessary Love 134 
Night, The 3S 
Night, Angel and Our Children, The 219 
Norman McLaren's Short Animated 
Films 90 
Nude 207 

Obsession 1 1 O 
On the W ay to Mount Ararat 21 S 
Only Death Comes For Sure S3 
Orange Watering Truck, The 187 
Orlando S2 
Other, The 1 SO 

203 

Rabid 127 
Raining Stones 1 S 7 
Realm of Fortune, The 130 
Red Apple S8 
Red Scarf, The 6 1 
Remote Control 1 S3 
Reversed World, The 209 
Ring with a Crowned Eagle, The 67 
Road, The 82 
Rocco and His Brothers 1 12 

Sara S 1 
Scent of Green Papaya, The 1 S2 
Sequence of Feelings 3 7 
Serpent's Tail, The 42 
Shahmaran 216 
Shivers 126 
Shoot the Piano Player 97 
Sofie 17S 
Stand Up, Don't Grovel 193 
Stardust Memories 123 
Stolen Children, The 148 
Stolen Kisses 99 
Swings 178 

Tarzan of Manisa 217 
Thirty-Two Short Films About 
Glenn Gould 44 
Three Colours: Blue 4S 
Three Colours: White 1 S4 
Tommy Tricker and the Stamp 
Traveller 190 
True Story About Men and 
Women, The 176 
Twist 46 
Two English Girls 1 00 
Two Features For One Ticket 3 1 

Wagon 200 
Wedding Banquet, The 19S 
White Nights lll 
White Ship, The 60 
Wittgenstein 80 
Woman Next Door, The 104 
W o men from the Lake of 
Seemed Souls 192 

Zirri - The Cloud Lamb 188 
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ÜLKE DiZi N i  
INDEX OF NATIONS 
ABD USA GÜNEY KORE SOUTH KOREA 

Annie Hall 121 ilk Aşk First Love 181 
Çorbada In rhe Soup 141 

GÜRCiSTAN-RUSYA Ka ro Kızı Queen of Diamonds 140 GEORGIA-RUSSIA 

Korkusuz Fearless 168 Albay'a Mektup Yok Only Dearh Comes for Sure S3 
M. Butterfly 128 
Manhattan 122 HiNDiSTAN I NDIA 
Manhattan Manzaraları Manharran b y  Numbers IS9 Budala The !dior SO Masum Hamleler Innocem Moves 13S 
Seks Hakkında Öğrenmek Istediğiniz (Ama Sormaya Çekindiğiniz) Her Şey HOLLANDA NETHERLANDS 
Everyrhing You Always Wanred ro Know Abour Sex (Bur W ere Afraid ro Ask) 120 
Stardust Anıları Srardusr Memories 123 Macon Bebeği The Baby of Macon ısı 
Tepenin Kralı King of rhe Hill 144 
Ve Orkestra Durmadan Çaldı And rhe Band Played On 166 HONG KONG-ÇiN HONG KONG-CHINA 

Yaşamın Soluğu Baraka 83 Elveda Cariyem Farewell ro My Concubine 194 
ALMANYA GERMANY Pekin Piçleri Beijing Basrards 197 

Bulut Kuzusu Zirri Zirri - The Cloud Lamb 188 HONG KONG-JAPONYA HONG KONG-JAPAN 
Erkeklerin ve Kadınların Gerçek Öyküsü Güz Mehtabı Aurumn Moon 180 The True Srory About Men and Women 176 
Film Aniatıcısı The Movie Teller 38 iNGiLTERE UNITED KINGDüM 
Goril Öğlen Yıkanır Gorilla Bathes at Noon 73 
ALMANYA-ARJANTiN 

Çıplak Naked ı ss 
GERMANY-ARGENTINA Wittgenstein 80 

Amigomio 74 Yağan Taşlar Raining Srones IS7 

ARJANTiN-KANADA ARGENTINA-CANADA iNGiL TERE-ABD UNITED KINGDüM-USA 

Kalbin Karanlık Yüzü The Dar k S ide of rhe Hearr 39 Kuru Gürültü Much Ado Abour Nothing 48 

BELÇiKA BELGIUM iNGiL TERE-iRLANDA UNITED KINGDOM-IRELAND 

Daens 49 Şarkımı Dinle Hear My Song 43 
Dostlar Jusr Friends 40 iNGiL TERE-RUSYA-iT AL YA-FRANSA-HOLLANDA 

ÇEK CUMHURiYETi-KANADA CZECH REPUBLIC-CANADA 
U K-RUSSIA-IT AL Y -FRANCE-NETHERLANDS 

Uçan Ayakkabı The Flying Sneaker 189 Orlando S2 

ÇiN CHINA iRAN IRAN 

Dik Dur, Eğilme! Srand Up, Don·r Grovel 193 Bir Bilete Iki Film Two Features For One Ticket 31 
Güzel Kokulu Ruhlar Gölünün Kadınları Sara S 1 
Women from rhe Lake of Seemed Souls 192 iSPANYA-FRANSA SPAIN-FRANCE 
Şakadan For Fun 196 

Son Sınır The Last Fronrier 79 
ÇiN-HONG KONG-JAPONYA CHINA-HONG KONG-JAPAN 

ISVEÇ-DANiMARKA-iNGiL TERE SWEDEN-DENMARK-UK 
Mavi Uçurtma The Blue Kire 198 

Iyi Niyetler Best Inrenrions 149 
DANiMARKA-iSVEÇ-NORVEÇ 

iSViÇRE-ALMANYA-LÜKSEMBURG DENMARK-SWEDEN-NORW AY 
SWITZERLAND-GERMANY -LUXEMB URG 

Sofıe 17S Anna annA 186 
FRANSA FRANCE 

ITALYA ITALY 
Aşk Öyküleri Genellikle Kötü Biter A Living Choice 172 
Aşktan Sonra After Love 173 Gönül Dostları Friends ar Hearr 161 
Baki re Jean ne - Savaşlar Jeanne la Pucelle- Les Barailles 162 Mario, Maria ve Mario Mario, Maria and Mario 7S 
Baki re Jean ne - Zindanlar Jean ne la Pucelle - Les Prisons 163 Sarışın The Blonde 143 
Betty Bl.ue - Filmin Bütünü Berty Blue- The Long Version 179 Sonsuz Sokaklar The Road 82 
Çalıntı Opücükler Srolen Kisses 99 Tutku Obsession 110 
Diğeri The Other ıso Zorunlu Aşk Necessary Love 134 
400 Darbe The 400 Blows 96 iT AL YA-ALMANYA IT AL Y -GERMANY 
Emmanuel Kant'ın Son Günleri Last Days of Immanuel Kanr 78 
François Truffaut: Çalıntı Portreler Lanetliler The Damned 113 
Françoi�. Truffaur- Srolen Portraits lOS 
Güzel Oykü The Beauriful Srory IS6 iT AL YA-ARJANTIN ITALY -ARGENTINA 
Iki Ingiliz Kızı Two English Girls 100 Alambrado 138 Jules ve Jim Jules and Jim 98 
Kadınları Seven Adam The Man Who Loved Women 101 iT AL YA-FRANSA ITALY-FRANCE 
Komşu Kadın The Woman Nexr Door 104 
L.627 167 Aile Tablosu Conversarion Piece llS 
Mazeppa Galloping Horses 30 Ayakçı The Foorman 72 
Mutfak Sohbetleri Full House 1 S8 Beyaz Geceler Whire Nights lll 
Özgürlüğümü Ver Libera Me 70 Düşman Kardeşler Rocco and His Brothers 112 
Piyanisti Vurun Shoor the Piano Player 97 Masum The Innocem 116 
Son Metro The Last Metro 103 
Yeşil Oda The Green Room 102 
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IT AL Y -FRANCE-GERMANY -MON ACO 

Ludwig 114 Aşk Love 182 

iT AL YA-FRANSA-iSViÇRE IT AL Y -FRANCE-SWITZERLAND 
RUSYA-FRANSA RUSSIA-FRANCE 

Çocuk Hırsızı Scolen Children 148 Davul Drumroll 160 

iZLANDA ICELAND RUSYA-TÜRKiYE-TÜRKMENiSTAN RUSSIA-TURKEY-TURKMENISTAN 

Uzaktan Kumanda Remore Comrol 153 Gün Uzar Yüzyıl Olur Man-Wolf 57 
JAPONYA JAPAN SURiYE-LÜBNAN-FRANSA SYRIA-LEBANON-FRANCE 

Aşk Üstüne, Tokyo Abour Love, Tokyo 184 
Ayrılma Maving 165 Gece The Nighr 35 

KANADA CANADA TAYVAN-ÇiN TAJWAN-CHINA 

Bakkalın Karısı The Grocer's W i fe 174 Kukla Ustası The Puppermasrer 32 
Glenn Gould Üzerine 32 Kısa Film 
Thirry-Two Shorr Films Abour Glenn Gould 44 TAYVAN-ÇiN-ABD TAIWAN-CHINA-USA 
Highway 61 139 
Kudurmuşlar Rabid 127 Düğün Yemeği The Wedding Banguer 195 
Norman McLaren'in Kısa Filmleri Narman McLaren's Shorrs Films 90 
Ürpertiler Shivers 126 TÜRKiYE TURKEY 

KANADA-ABD CANADA-USA 
Ağrı'ya Dönüş On che W ay ro Mounr Ararar 215 

Twist 46 Ay Vakti Moon Time 202 
KANADA-AVUSTRALYA-iNGiL TERE-FRANSA 

Bir Sonbahar Hikayesi An Amumn Srory 208 
CANADA-AUSTRALIA-UK-FRANCE 

Buluşma December 218 
C Blok B lock C 20 1 

insan Yüreğinin Haritası Map of che Human Hearr 49 Çıplak Nude 207 
Çözülmeler The Disinregrarion 206 

KANADA-ÇiN CANADA-CHINA Gece, Melek Ye Bizim Çocuklar Nighr, Angel and Our Children 219 
Pul Gezginleri Tommy Tricker and che Sramp Traveller 190 Hoşçakal Umut Gooelbye Hope 205 

lskilipli Atıf Hoca Arıf Hodja of Iskitip 213 
KAZAKiSTAN KAZAKHISTAN Kızılırmak-Karakoyun 204 

Kızkulesi Aşıkları Hera Leandros 212 
Üç Köşeli Şapka My Place on che Three-Cornered Har 164 Manisa Tarzanı Tarzan of Manisa 217 
KlRGlZiSTAN KIRGHIZIST AN 

Selvi Boylum, Al Yazmalım The Red Scarf 61 
Şahmaran Shahmaran 216 

Beyaz Gemi Whire Boar 60 Tersine Dünya The Reverseel World 209 
Kızıl Elma Reel Apple 58 Yalancı The Liar 211 
Salıncak Swings 178 Yarasa The Bar 214 

Yaz Yağmuru A Passing Summer Rain 203 
KlRGlZiSTAN-RUSYA KIRGHIZISTAN-RUSSIA Yolcu A Boar Anehoreel in che Desere 21 O 
Ateş Hear 59 
lik Öğretmen Firsr Teaeber 56 TÜRKiYE-ABD TURKEY-USA 

MACARiSTAN HUNGARY Karanlık Sular The Serpenr's Tail 42 
Çocuk Cinayetleri Child Murders 145 

TÜRKiYE-ALMANYA-YUNANiSTAN TURKEY -GERMANY -GREECE Portakal Renkli Arazöz The Orange W arering Truck 187 
MEKSiKA MEXICO Mavi Sürgün The Blue Exile 33 

Aşk Yalanları Love Lies lll TÜRKiYE-RUSYA-ERMENiSTAN TURKEY -RUSSIA-ARMENIA 
Ateş Meleği Angel of Fire 142 
Başlangıç ve Son The Beginning and che Enel 132 Yagon Wagon 200 
Benjamin'in Kadını Benjamin's Woman 170 
Evlilik Yaşamı Married Life 171 TÜRKMENiSTAN TURKMENISTAN 

Yazgının Krallığı The Realm of Forrune 130 
Melekçik, Mutluluk Getir Lin le Angel, Make a Joy 84 

MISIR-ALMANYA EGYPT-GERMANY 

Küçük Düşler Lirrle Dreams 71 ViETNAM-FRANSA VIETNAM-FRANCE 

POLONYA POLAND Yeşil Papayanın Ko ku su The Scenr of Green Pa paya 152 
Duygular Dizisi Seguence of Feeiings 37 YUNANiSTAN-RUSYA GREECE-RUSSIA 
Küller ve Elmaslar Ashes anel Diamonds 66 

ROMANYA-FRANSA ROMANIA-FRANCE 
Byron - Bir Şeytana Ağıt Byron, Ballad for a Dernon 34 

Ihanet Beuayal 36 

POLONYA-FRANSA-iSVIÇRE POLAND-FRANCE-SWITZERLAND 

(jç Renk: Beyaz Three Colours: Whire 154 
Uç Renk: Mavi Three Colours: Blue 45 

POLONYA-iNGIL TERE-ALMANYA POLAND-UK-GERMANY 

Kartal Taçlı Yüzük The Ring wirh a Crowned Eagle 67 
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Myung-Sae, Lee 1 81 

217 

S7 

S8 
160 

Pascal, Michel 1 OS 
Pertan, Ersin 209 
Piwowarski, Radoslaw 3 7 
Placido, Michel 161 
Pojar, Bretislav 189 
Potter, Sally S2 
Pozer, John 174 

Ripstein, Arturo 1 29-13 2 
Rivette, Jacques 162, 163 
Rockwell, Alexander 14 1 
Rotberg, Dana 142 
Rubbo, Michael 190 
Rubini, Sergio 143 

Sabuncu, Ba�ar 21 O 
Saparov, Usman 84 
Schepitko, Larissa S9 
S co la, Ettore 7 S 
Shinarbaev, Ermek 164 
Sınav, Osman 21 1 
Sinkel, Bernhard 38 
Soderbergh, Steven 144 
Somai, Shinji 16S 
Spottiswoode, Roger 166 
Subiela, Eliseo 39 
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Benim tek gizim: 

Her an gözlerimi açık, 

aklımı zinde tutmaktır. 

Sürekli olarak 

insanı incelerim ... 

Çünkü insanı tanımadan, 

meslegimde hiçbir şey 

yapamazdı m. 

Her başarının temelinde 

insanı tanımak vardır ... 

Charlie Chaplin 

" 

BANK� KSPRES 
"Dünya Kalitesınde Finansal Hizmet" 

Genel Müdürlük: (0-212) 288 38 38 Şişli Merkez: (0-212) 224 66 66 Bakırköy: (0-212) 543 66 66 Kadıköy: (0-216) 348 66 66 
Bayrampaşa: (0-212) 544 42 42 Bursa: (0-224) 220 38 38 Ankara: (0-312) 418 79 79 Karadeniz Ereğli: (0-372) 323 08 88 

Avcılar: (0-"212) 509 66 66 BEKS Bireysel Banka- Suadiye: (0-216) 302 69 09 



F i L M B A ş L I y o R ... 

Duygular, 

heyecanlar, 

sevinçler, 

anılar, 

gerçeğe 

dönüşen 

düşlerle 

... Y A Ş A M Z EN G iN L EŞiY O R  . 

(ff 
FAT .EZ HOTEL 
A N T A L Y A  

Düşlerin gerçege dönüştügü yer ... 

Konyaaltı Falez Mevkii, 07050 Antalya Tel:(242) 248 50 00(25 hat) Faks:(242) 248 50 25 Teleks:56081 faiz tr 

Falez Hotel Antalya bir Örsa Holding kuruluşudur. 



Ann Todd, Bedia Muvahhit, Cevat 

Kurtul 

Eddie 

Louis 

Joseph 

Nu bar 
Ph 

ec he, 

e 

Maddem, Vincent Price, Yaman Okay. 

''Geçen festivalden bugüne, 
yeni yıldızlar doğdu gökyüzünde ... '' 

BASAK SiGORTA • 
TC ZIRAAT BANKASI ORTAKLIGIDIR 

Yarın için bugünden 



iz li 
gizli 

me kanlar, 
tatlar ... 

istanbul'un sayısı azalan korunmuş 
semtlerinden 

Edirnekapı 'da bir otel var: 
Kariye Oteli ... 

Kestane ağaçlarının gölgelediği, küçük, 
gözden uzak, temiz bir meydanda, 

eski Türk evlerinin ortasında, 
Kariye Müzesi'nin hemen yanında ... 
Osmanlı 'nın ölçülü zevkini yansıtan, 

restore edilmiş eski bir konakta 
modern konfor: Kaloriferli, minibarlı, 
radyo! u, telefon/u odalar ve suitler ... 

Ve bir restaurant, 
mutlaka duymuş olma/ısınız: 

Asitane... Türk mutfağının unutu/maya yüz 
tutan en seçkin lezzetlerini, 

eski Osmanlı aşçılarının bıraktıkları 
reçeteler/e sunuyor ... Etli Ayva Dolması ... 

Keşkek Kebabı ... 
Ispanak/ı Katmer ... Hurma Kebabı ... 

Fazı Kaygana ... Helatiye ... 

Helva-i Hakan i. .. 
Denemek ister miydiniz? 

K ariye Camii Sokağı 18 Edirnekapı Tel: 534 84 14 Fax: 521 66 31 



En değerli kar ortaklarımızdan biri. 

Nesli tükenmekte olan 

Tepeli Pelikan, ülkemizin 

korunması gereken doğal 

zenginliklerinden biri. 

Garanti, karının 

bir bölümüyle, kuş 

türlerinin korunması için 

çalışmalar yapan 

Doğal Hayatı Koruma 

GARANTi 
Derneği'nin projelerini 

destekliyor. 



Siz de onu (ve diğerlerini) gazetede okuyun. 

Viva Picasso, D .D. Duncan, Studio Book The Vi king Press, New York, 1981,-sayfa 86 

Cumhuriye( 



13. ULUSLARARASI 
İSTANBUL FiLM FESTİV ALİ 

SÜRESİNCE 
SEÇKiN FiLMLER VE SEÇKiN BİR MEKAN 

SiZLERİ BEKLiYOR ... 

Çalıntı Buseler 
Baisers Voles 
Stolen Kisses 

François Truffaut, 1968 

� 
--THE--
MARMARA 
ISTANBUL 

-��MARMARA 
Hergün 08:00 - 01:30 arası 
sinema öncesi ve sonrası 
sıcak samimi bir ortam ... 

80090 Taksim -İstanbul • Tel: (212) 251 46 96 • Fax: (212) 244 05 09 • Telex: 24 137 marm tr 



" 
• • • 

D V A N H o T E L s 

ve sinemanın doyumsuz zevkine 
Divan 'da devam edilir. " 

KEHRiBAR 
istanbul Kehribor'da bulur 

kendini. Seçkin konuklorıyla, 

huzurlu ortamıyla, müziğiyle, 

içkisiyle, sıcak-soğuk 

mezeleriyle Istanbul yaşanır 

Kehribor'da. 

DiVAN PUB 
Yemekleriyle, brunch ve 

kahvaltılorıyla, piliç döneriyle, 

çocuklara özel menüsüyle, 

konuklorıyla, dekorasyonuyla 

keyfin bir diğer adıdır 

Divan Pub. 

D i VA N 
LO KANTASI 
Uluslarorası ödüllü mutfağı, 

özenli konukseverliği ve 

değişmeyen kalitesiyle 

geleneksel damak zevkini 

yaşatır Divan Lokantası yıllardır. 

DiVAN 
-----

CUMHURiYET CAD NO. 2 ŞiŞLi 80200 ISTANBUL TEL. (02 ı 2) 23 ı 4 ı 00 1 ı 2 HAT) FAX (02 ı 2) 248 85 27 



artık dünya, 
türkiye'yi görmek 
lçin Yükseklere 
b TÜRK HAVA YOLLARI UÇAK: akıyor.,, LARI, BUGÜN AVRUPA'NI N, 

UZAKDO�U'NUN, 

0RTADO�U'NUN, ORTA ASYA'NIN, AMERiKA'NIN 

GÖKLERiNDEN GEÇiYOR. 

HER ÜLKEDEN BiNLERCE iNSAN, HAVAYOLU ULA-

ŞIMINDA KONFORUN, GÜLERYÜZLÜ HiZMETiN 

BOYUTLARINI TÜRK HAVA YOLLARI iLE YAŞlYOR. 

ÜSTELiK, DÜNYADAKi PEK ÇOK HAVAYOLU KURU-

LUŞU DA TÜRK HAVA YOLLARI'NI iZLEMEK iÇiN 

YÜKSELMEK ZORUNDA ... 

TÜRK HAVA YOLLARI @ 



-------saf, Rafine. Sağl1kl1-





Keyiflendiren, düşündüren, coşturan, hareketli resimler dünyası: 

Sı n e m a  . . . 

Oradan oraya koşuşturanlar; sinema önlerine yığılan kalabalıklar; 

Yeni yetenekler; u çuk yönetmenler; yenıler; eslaler; filmler; 

iki film arası sohbetler 

G e 1 s ı n E f e s  ' l e r . 

Efes Pilsen 'ler; Efes Light'lar 

Yepyeni bir tat isteyenlere Efes Extra 'lar .. 

Ve işte öylece sürüp giden Istanbul yaşammda 

iki haftalık mala.· 

Istanbul Film Festivali ... 
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• 

SUPER FRESH'in 
değerli katkılarıyla 
gerçekleştirilmiştir. 

We should !ike ro rhank 
SUPER FRESH 
for rheir comriburions. 

• 

I V  AL i 
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FRANSA FRANCE 

MAZEPPA 
GALLOPING HORSES 

Yönetmen Director: Bartabas 
Senaryo Screenplay: Clcwdie-Henri 
Bll[[t�rd & Bartabas Görüntü Yön. 
Cinematography: Bernard Zitzermann 
Kurgu Editing:Joseph Licide Müzik 
Music:}ean-Pierre Drotte! Oyuncular 
Cast: Migml Bose. Bart abm. Brigil!e Marty. 
Et'a SthakmmuleJ. Fatni/tt A ibout. Baktfl) 
Sangare Yapı m Production Co.: MK1 
Productions. 5 5 .  me Traı;ersiere. 75012 
Pal'is. FRANCE: Phone: 43 07 91 74:  Fax: 
43 4 1  31 30 Dünya Hakları Export 
Agent: MK2 Prod11ctiom. 5 5 .  me 
Travmiere. 75012 Paris. FRANCE: Phone: 
43 07 92 74: Fax: 43 4 1  32 30 Kaynak 
Source: lFA. Gazeteci Erol Dmıek S ok . .  
Hani/ Han l l  15. Beyoğ/11. istanb11/. 
TURKEY: Phone: 2 1 2  245 56 02: Fax: 
2 1 2  245 54 1 7  

1 993 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 l l l '  

• Atların görüntüleri, genç ve 
romantik bir ressam olan 
Theodore Gericault'nun ilgisin i  
çekmektedir. Sanatçı, 
Olympique Sirki'nin sahibi usta 
binici Franconi'nin yardımıyla 
bütün sanatsal kalıplardan 
sıyrı l ınca, bu asil hayvan, 
eserlerinin odağına dönüşür. 
Franconi'nin genç ve güzel binici 
kızının baştan çıkarıcıl ığı bi le 
Gericault'yu koşan atların 
gizemini çözmekten ve 
resimlerini yapmaya çalışmaktan 
alıkoyamaz. Gericault kendini 
saplantısına iyice kaptırırken, 
Franconi'nin atlara olan sevgisi, 
atların günlük yaşamdaki 
işlevlerini tehdit eden 
endüstriyel gelişmelere karşı bir 
savaşıma dönüşür ... Theodore 
Gericault 1 824'te, attan düşerek 
öldü! Öldüğünde 33 yaşındaydı. 

"Mazeppa", romantik akım 
ressamlarından Gericault'nun, 
Byron'ın 1 8 1 9'da yazdığı, 1 7. 
yüzyı lda yaşamış, başka bir asi l in 
karısıyla girdiği i l işki nedeniyle, 
vahşi bir ata ç ıplak bağlanıp 
sürüklenen Polenyalı bir 
asilzadenin öyküsüne dayanan 
şiirinden esinlenerek yaptığı en 
ünlü tablonun ismidir. Efsaneye 
göre at, ölmek üzere olan 
Mazeppa'yı kurtarmıştır. 
MAZEPPA görsel l ik ve müzik 
ağırlıklı, az diyaloğu olan bir fi lm. 
Bartabas, eserleri western ve 
"Mad Max" karışımı olarak 

nitelendiri len, Avrupa'nın önde 
gelen tiyatrocularından biridir. 
l ik filmini gerçekleştiren sanatçı: 
"Sinema için yazmayı denemek 
istedim. Aynı duygusal ve 
duyusal yaklaşımı yakalayıp, 
dolaysız anlaşılabil ir bir di l le 
tiyatrodakinin benzeri bir 
atmosferi oluşturup 
oluşturamayacağımı görmek; 
aynı yolu izleyerek, insanın ve 
atların, gerçekteki güç ve 
enerj ilerini aynen aktarıp 
aktaramayacağımı ;  parasal ya da 
teknik olsun tüm kısıtlamalara 
rağmen, kişinin kendini ifade 
edebilmeyi başarıp 
başaramayacağın ı  öğrenmek 
istedim", diyor. 

• Theodore Gericault, a young 

and romantic painrer, is always 

drawn to the images of horses . 

Through Franconi, master 

horsernan and owner of the Cirque 

Olympique, he is freed of all 

artistic conventions and the noble 

animal becomes the center of his 

creations. Even the seducriveness 

of a young female rider, 

Franconi 's beautiful daughter, is 

not enough to prevenr him from 

trying to decipher the mystery of 

horses galloping and from trying 

to painr them. While Gericaulr is 

busy wirh his preoccupation, 

Franco n i' s own lo ve for horses 

rurns i mo a race against i ndusrrial 

progress, the tide that threatens 

the role of horses in everyday 

l i fe . . .  Theodore Gericault was 

ki l led in 1 824, when he fel l  off a 

horse1 He was 33 .  

"Mazeppa" i s  the ti tle of  one of 

the most famous canvases by the 

great romantic painter Gericault, 

i nspired by a poem written by 

Byron in 1 8 1 9, which in turn was 

based on a story about a Polish 

nobleman in  the 1 7 th century, 

who was dragged naked by a wild 

horse for having an affair with the 

wife of anather nobleman. The 

legend has it that the horse then 

carried the half-dead Mazeppa to 

safety. MAZEPPA is a highly 

visual and musical film with l ittle 

dialogue. Bartabas is one of 

E urope's most prominent theater 

people, an artise whose works 

have been deseribed as sornewhere 

between a western and "Mad 

Max" .  "I wanted to try writing for 

the cinema. I wanted to fınd out 

whether I could have the same 

sensirive and sensual approach, i f  

I could ereare the same thearrical 

atmosphere, with an immediate, 

popular language . . .  I wanred to 

know if, conrinuing in this same 

way, I could reproduce the same 

strength and living energy of men 

and horses . . .  to manage to full y 

express oneself despite al l  the 

restrictions, whether fınancial or 

technical " ,  says the fırst-time 

director. 

BARTABAS 

2 Haziran 1 957'de Boulogne 
sur Seine'de doğdu. 1 967'de 
Le Theatre Emporte'u, 
1 979' da Le Cirque Aligre'i ve 
1 984'te, yedi hırs l ı  erkek ve 
birkaç attan oluşan, tasarımı 
kendisine ait bir tür atlı kabare 
olan Le Theatre Zingaro'yu 
kuranlar arasında yer aldı. Şu 
anda bu kabarede elli kişi ve 
otuz at bulunmaktadır. Kendi 
kendini yetiştiren Bartabas, 
yaşamı boyunca ne tiyatro, ne 
yönetmenl ik, ne de hayvan 
yetiştiricil iği konusunda eğitim 
görmüştür. Atlı kabare ve 
operalarla Avrupa'nın birçok 
ülkesinde turneye çıktı. Halen 
Paris'in dışındaki Zingaro Atlı 
Sirki'nin yöneticiliğini 
yapmaktadır. Yönettiği i lk 
konulu fi lm olan MAZEPPA 
son Cannes Film Festivali'nin 
yarışmalı bölümünde Fransa'yı 
temsil etti. 

Born on 2 June 1 95 7  in 
Boulogne sur Seine. He co
founded Le Theane Empom' in 
1 976, Le Cirque Aligre in 1 979 

and Le Thearre Zingaro in  1 984 

where he conceived and realized 
a ki nd of equasrrian cabarer 
wir h a company of seven 
passionare men and a few 
horses. Today it includes fifry 
people and rhirry horses. A self
made man, Barcabas has never 
in his l ife raken a drama, 
direecing or animal-rrai ning 
class. He is renowned for having 
produced several specracular 
shows whose main roles have all 
been played by horses. He has 
roured exrensively in Europe 
wirh equesrrian cabarers and an 
equescrian opera. Currenrly he 
is che direcror of che Zingaro 
Equescrian Circus outside of 
Paris. MAZEPPA, che firsr 
feature film he direcred, 
represenred France in che 
official secrion of che lasr 
Cannes Film Fesrival. 
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IRAN IRAN 

B i R  Bi LETE i Ki Fi LM 
DO FILM BA YEK BELIT 

TWO FEATURES WITH ONE TICKET 

Yönetmen Director: Darimh Farhang 
Senaryo Screen play: Darimh Farhang 
Görüntü Yön. Cinematography: 
A lireıa Zarrindast Kurgu Editing: A bbas 
Ganjavi Müzik Music: Baba k Bayat 
Oyuncular Cast: Mehdi Hashemi. 
Dari11sh Farhang. Afimıeh Bayegan. Atila 
Pesyani. Siamak At/ai. Akbar Sabet-Kasai. 
Shahla Riahi. Nillt/ar Mohcmmıadi 
Yapımcı Producer: Ghola111 Reza 
Moayer & Dari11sh Farhang Yapı m 
Production Co.: Farabi Film 
Fo11ndation. Farabi Film Fo11ndation. 5 5  Sie
tir Aven11e. Tehran 1 1358. IRAN: Phone: 98 
2 1  678 1 5 6: Fax: 98 2 1  678 135 .  Iwnian 
Celllre for Film Indmtry Servias. Dünya 
Hakları Export Agent: Farabi Film 
Foundation. 5 5  Sie-lir A veuue, Tehran 
1 1358. ll?AN: Phone: 98 21 678 1 56: Fax: 
98 2 1  678 135  

1 992 1 3 5  m m .  1 Renkli Color 1 90' 

• Bir film yönetmeni yıllar 
sonra Hollywood'dan esin alan 
ilk filmini yapmak üzere 
Amerika'dan döner. Ancak 
fi lmin baş aktörü bir kaza geçirir 
ve artık filmde oynamayı 
sürdüremez. Bu arada yapımcı 
da, fi lmi bir festivale yetiştirmek 
için acele etmektedir. Neyse ki 
yönetmen, yaralanan aktöre 
benzeyen bir seyyar satıcı bulur 
ve başrolde onu oynatmaya 
karar verir. Bu arada baş aktrisin 
aile sorunları vardır, ve birden 
Amerika'ya göç etmeye karar 
verir. Ama sorunlar bunlarla da 
bitmeyecek; fi lm yönetmeni, 
yedek aktör ve baş aktrisin 
herbiri, yeni ve beklenmedik 
deneyimler yaşayacaktır . . .  

F i lm yapımı ve günümüz 
Iran'ında fi lm yapan insanlar 
üzerine bir film olan BIR BILETE 
IKI FILM, traj i-komik bir şekilde, 
Amerikan ve I ran kültürleri 
arasındaki gerilime göz atmakta. 
Amerika'nın cazibesi öylesine 
büyük ki, yönetmenin başroldeki 
kadın oyuncusunu kaybetmesine 
ramak kalıyor. Yönetmen ise, 
yurdu Iran'da Amerikalı bir film 
üslubu benimserneyi tercih 
ediyor. Yönetmen, "BIR BILETE 
IKI FILM, hayatın kendisine çok 
benzeyen bir fi lm: yarı şaka, yarı 
ciddi", diyor ve ekliyor: "Büyük 
emelleri olan, kendi 
üzüntüleriyle sevinçlerini, 

umutlarını ve umutsuzluklarını 
yaşayan küçük insanlar üzerine." 

• A film d irecror returns from 

America after many years ro make 

his first Hollywood-inspired film. 

However the principal acror of the 

film has an accident and can not 

continue ro appear in the film,  

while the producer i s  in  a hurry ro 

finish the film in time for a 

festival. Fortunarely the d irecror 

finds a peddler who resembles the 

in jured actor and decides ro cast 

h im i n  the main role. Meanwhile 

the principal actress i s  facing 

fami ly problems and suddenly 

decides ro emigrate to America. 

That i s  not the end of the 

problems, however. The film 

d irector, the substitute actor and 

the actress each will have new and 

unexpected experiences . . .  

D O  FILM BA YEK BELIT i s  a 

film about fi lm-mak i ng and 

about the people who make fi lms 

i n  roday's Iran. In a tragic-comic 

way, the f i lm looks at the tension 

between American and Iranian 

cultures. The attraction of 

America is so great that the 

d irectOr almost lost his leading 

lady. He h imself prefers ro adopt 

an American style of filming in  

h i s  native Iran. "DO FILM BA 

YEK BELIT i s  a fi lm very much 

! ike l ife: half joke and half serious. 

l t  is about smail people with 

great ambitions, with their own 

sorrows and joys, hopes and 

despairs", comments the d irectOr. 

DARIUSH FARHANG 

1 947 yı l ında Abadan'da doğdu. 
1 9 7 l 'de Tahran 
Üniversitesi'nden tiyatro 
yönetmenliği dalında mezun 
oldu. Lise yıl larından beri 
sahne tasarımı, oyunculuk ve 
yönetmenlik alanlarında çalıştı. 
Televizyon için kısa bir film ile, 
"Sultan ve Çoban" dizisini 
yaptı. Kendi senaryosundan, 
ilk konulu uzun metraj filmi 
"Büyü"yü yönetmeden önce, 
senaryolar yazdı ve birkaç 
fi lmde oynadı. B IR BILETE I KI 
FILM, yönettiği ikinci konulu 
uzun metraj fılmdir. 

Born in  Abadan in 1 947.  He 
graduated in stage direction 
from Tehran University i n  
1 97 1 .  He has been active in  
stage design, performance and 
direction from his highschool 
days. He made a shorr film for 
television and the series "Sultan 
and the Shepherd" .  He wrote 
screenplays and acted in several 
films before making his 
direct ing debut with "The 
S pe ll", based on his own 
screenplay. DO FILM BA YEK 
BELIT is his second full-length 
feature. 
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TAYVAN-ÇiN TAIWAN-CHINA 

KU KLA USTASI 
HSIMENG RENSHENG 

THE PUPPET MASTER 

Yönetmen Director: Hou Hsiao Hsien 
Senaryo Screen play: \\i'u Nien:fen & ebu 
Tien \\i'en Görüntü Yön. 
Cinemaıography: Lee Pin-Bing Kurgu 
Editing: Liao Ching-Sung Müzik 
Music: Chen Ming-Chang Oyuncular 
Cast: Lin Chmıg. Cheng Kuei-chmıg. Cho}u· 
U'ei. Hrmg Li u. Bai Ming-hu1a, Tsai Chen
na n. Kao Tımg-hsiu. Yang Li-yiıı Yapımcı 
Producer: C hi u Fu Sheng Yapı m 
Producrion Co.: Era lmemaıional Ltd . .  
Room 1302. Cheong H ing Blclg . . 7 2 Na than 
/?oac/, Tsimshatsui. HONG KONG; Phone: 
852 368 27 27: Fax: 852 367 34 62 
Dünya Hakları Export Agent: Era 
lntemational Lt cl . . Room 1302. Cheong H ing 
Blclg . . 7 2 Ncıthan Road. Tsimshatsui. 
HONG KONG: Phone: 852 368 27 27: 
Fax: 852 367 34 62 
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• Dünyanın en ünlü kukla ustası 
Li Tien Lu'nun yaşam öyküsü . . .  
1 .  Dünya Savaşı 'n ın arifesinde, 
Tayvan'da doğan Li, ü lkesinin 
Japonya tarafından işgal 
edildiğini ,  Amerikal ı lar tarafından 
bombalandığını gördü. 1 .  Dünya 
Savaşı bittiğinde yalnızca sekiz 
yaşındaydı .  Aynı yıl annesini 
kaybetti. Babası bir fahişeyle 
evlendi ve Li, üvey annesinin 
kötü muamelesine maruz kald ı .  
Kukla sanatını babasından 
öğrendi ve 1 4  yaşındayken i lk 
gösterisini yaptı. Böylece, kukla 
tiyatrosunda yaşam boyu 
sürecek bir kariyere ilk adımını 
attı . . .  Halen 84 yaşında olan Li, 
fi lm boyunca anlatıcıl ığı 
üstlenerek, olayları aktarıp, o 
dönemde yaşamını  şekillendiren 
etkenleri yansıtmakta: "EIIerim, 
kukla parmaklarıma yaşam 
veriyordu. Onları ben yarattım 
ve neredeyse Tanrı benmişim 
gibi, yazgıların ın dramını 
yönettim. Ama asıl gerçek, 
benim de, ipleri yukardan 
başkası tarafından çekilen bir 
kukla oluşum . . .  " 

Birkaç yıl önce Festival'de 
gösterilen, "A City of Sadness 1 
Acılar Kenti"ni yönetirken 
Hsien, yaşlı kukla ustasını 
canlandıran Li Tien Lu'nun 
kişil iği ve yaşam öyküsüyle 
büyülenmiş. Bu biyografik fi lm 
de hayranlığın ın bir sonucu. 
Yönetmen Li'yi, Çin geleneksel 

kültürünün bir sembolü olarak 
göstermeyi ve bu doğal imgeyi, 
yitmeyen bir saygın ın zamandan 
bağımsız ifadesi olarak korumayı 
başarıyor. KUKLA USTASI'nın, 
Tayvan'ın modern tarihi üzerine 
gerçekleştirmeyi tasarladığı 
üçlemenin i lk bölümünü 
oluşturduğunu ("Acılar Kenti" 
ikincisiydi) söyleyen Hsien: 
"Tayvan'ın imgesi, bir h ırs adası 
olduğu. Tayvan'ın gençlerine bile 
bu ülkeyi sevrneleri 
öğreti lmiyor; yalnızca 
sömürülecek bir yer olarak 
görülüyor. Li Tien Lu'nun yaşamı 
ise, kültürel geçmişiyle, Tayvan'ı 
bir yurt olarak belgelemekte; ve 
ben de filmimde, bunu 
göstermek istedim", diyor. 

• The l i fe srory of Li Tien Lu 

who is che world's most famous 

pupper master. Born in Taiwan 

on the wake of World War I, Li 

lived through the Japanese 

occuparion and American 

bombings of his counrry. He was 

only eighr when ww ı ended and 

he losr his morher in che same 

year. His farher married a former 

prosri rure and Li ofren suffered 

m istreatment ar the hands of his 

new srep-mother. He learned the 

crafr of puppereering from his 

father and made his debur 

performance at 1 4 .  The scage was 

rhus ser for a l i fe-long career in  

che pupper rhearre . . .  Now 84 ,  Li 

performs che narratian heard 

throughout che fı lm, drawing 

rogether evencs and reflecr ing on 

che forces that shaped his l ife in 

this period: "My hands brearhed 

l ife inco my pupper figures. I 

created rhem and d i recred che 

drama of che i r  fares, al most as 

rhough I were Gad himself. Bur 

che reality is that, wirh sameone 

above me pull ing che srrings, I ,  
roo, am a mere pupper . . .  " 

When d irecror Hsien was fi lming 

"A Ci ey of Sadness" ,  show n i n  the 

Festival a few years ago, he 

became fascinated wirh the 

personali ey and the l i fe srory of Li 

Tien Lu. who played the old 

puppetmasrer. This biographical 

film is che result of that 

fascinarion and che d irecror 

succeeds ro caprure Li as symbol 

of Chinese cradi rionaJ culrure, and 

ro freeze that narural image as a 

rimeless expressian of enduring 

respecc. THE PUPPETMASTER 

is alsa i ncended by Hsien as che 

firsr parr of a crilogy on che 

modern hisrory of Taiwan, of 

which "A Ciry of Sadness" is che 

m iddle chaprer. "The image of 

Taiwan is of an isiand of greed. 

Even che youth of Taiwan aren't 

raughr to love this !and; i r  j ust 

seems ro be a place ro be 

exploited. Bur the l i fe of Li Tien 

Lu documents the cultural hisrory 

of Taiwan as a homeland, and 

rhar's what I wanr ro show with 

this film",  comments the director. 

HOU HSIAO-HSIEN 

1 947'de Çin'in Kanton 
bölgesindeki Guangdong'da 
doğdu. 1 948'de ailesi Tayvan'a 
göç etti. 1 969' da, askerliğini 
yaptıktan sonra, Taipei Ulusal 
Sanat Akademisi'nin sinema ve 
tiyatro bölümüne girdi. 1 972 
yılında mezun oldu. Kısa bir 
süre elektronik hesap 
makineleri satıcı l ığı yaptıktan 
sonra, 1 973 yıl ında fi lm 
endüstrisine atıldı. Çeşitli 
yönetmenlerin yanında 
asistanlık ve senaristlik yaptı. 
Bazı meslektaşlarının 
filmlerinde rol aldı, "Adult 
Games" adl ı  bir müzik video 
klipinin ortak yönetmenliğini 
gerçekleştirdi ve bir TV 
oyununda aktör olarak yer 
aldı. lik konulu filmini çektiği 
1 98 1  yıl ından beri 1 1 fi lm 
yön etti. "Acılar Kenti" ( 1 989) 
Yenedik Film Festivali'nde 
Altın Aslan ödülünü kazandı. 

Born in Guangdong in Canton 
province, Ch ina in I 947 .  In 
ı 948 his family moved to 
Taiwan. In 1 969, after mil itary 
service, he emered the film and 
drama department ofTaipei's 
National Academy of Arts, 
graduating in  1 97 2 .  After 
briefly working as an electronic 
calculator salesman, he emered 
the film industry in ı 97 3 and 
became assistant to several 
directors for whom he also 
w ro te seri pts. He has also acted 
in several colleagues' fi lms, co
directed the music video "Adult 
Games", and acted in a TV 
drama. He directed his first 
feature film in ı 98 1 .  Since then 
he has realized ı l  fi lms. "City 
of Sadness" ( 1 989) received the 
Golden Lion award from the 
Yenice Film Festival. 
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TÜRKiYE-ALMANYA-YUNANiSTAN TURKEY -GERMANY -GREECE 

MAVi SÜRGÜN 
THE BLUE EXILE 

Yönetmen Direcror: Erden Kıral 
Senaryo Screenplay: Erden Kıral, Kenan 
Ormanlar & Elly S cheller-Ormanlar 
Görüntü Yön. Cinemarography: Kenan 
Ormanlar Kurgu Editing: Karin Fischer 
Müzik Music: Timur Selçuk Oyuncular 
Cast: Can Togay, Hanna Schyg111ia, Ozay 
Fecht, AyJe Romey, Tariana Papamosho11, 
Halil Ergıbı Yapımcı Producer: Kenan 
Ormanlar Yapı m Production Co.: Kente/ 
Film GmbH, lna-Seidei-Bogen 1 3 ,  8000 
Miinchen 8 1 ,  GERMANY; Phone: O 89 930 
16 1 7; Fax: O 89 930 31 89; Kenmovie 
Filmeilik A.Ş., İstanbul, TURKEY; Sıefi 2, 
A thens, GREECE Dünya Hakları 
Export Agent: Kente! Film GmbH, lna
Seidel-Bogen 1 3 ,  8000 Miinchen 8 1 ,  
GERMANY; Phone: O 89 9 3 0  1 6  1 7; Fax: 
o 89 930 3 1  89 
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• 1 92S'te, gazeteci Cevat Şakir, 
Atatürk'ün kurduğu genç 
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 
asker kaçakları üzerine yazdığı 
bir yazı nedeniyle üç yı l l ık 
sürgün cezasına mahkum edi l i r. 
Sürgün yerine otobüs ve trenle, 
atla ve yürüyerek yapılan altı 
ayl ık yolculuk boyunca, yazar 
geçmişiyle yüzleşir: çocukluğu, 
annesinin ona olan düşkünlüğü, 
babasının ölümünden dolayı hala 
duyduğu suçluluk ve babasının 
Cevat'ın i lk eşiyle olan i l işkisi . . .  
Yolculuğunun sonunda Cevat, 
insana ve doğaya karşı engin 
sevgiyle dolu, yeni bir yaşamın 
eşiğindedir . . .  

Aynı adlı biyografık romandan 
uyarlanan MAVI SÜRGÜN, bir 
adamın, kendini tanıma ve 
toplumun baskılarına rağmen, 
yaşamda nelere değer verilmesi 
gerektiğinin bi l incine varma 
arayışların ı  anlatmakta. Cevat 
Şakir cezasının ikinci yarısını 
Istanbul'da geçirdikten sonra 
sürgün edildiği kasaba olan 
Hal ikarnas'a dönüp, 25 yıl daha 
burada yaşamıştı. Bir filozof ve 
yazar olarak "Hal ikarnas 
Balıkçısı" takma adıyla çok 
sayıda öykü ve romana imzasını 
atan eski gazeteci, belki de 
dünyanın i lk çevre bil imcisiydi. 
Onun gösterdiği d ikkatli ilgi 
sayesinde sürgün edildiği küçük 
kasaba - günümüzün Bodrum'u -
ekilen egzotik ve lüks bitki ve 

ağaçlarla bir cennete dönüştü. 
Fi lmin yönetmeni Erden Kıral, 
"Sanat, insanın var oluşunun 
anlamıyla ilgi lenmelidir. Bu 
nedenle, Cevat Şakir'in geçmişini 
aşabilmek için egosuna yaptığı 
yolculuk ilgimizi çekti", diyor. 

• In 1 92 5 ,  journalise Cevar Şakir 

is sencenced to three years in exile 

for an article abour deserters in 

Atarürk's newly founded Turkish 

Republic. During che six-monch 

journey to the region of exile, by 

bus and rrain, by horse and on 

fooc, he encouncers his own past 

again - his childhood, the doting 

love of his morher, che guilr he 

stili bears over the death of his 

farher, and the latter' s 

relationship wirh Cevat's fırst 

w i fe. At the en d of his journey, 

Cevat srands ar the beginning of a 

new life, capable of a profound 

love for man and nature . . .  

Based o n  the biographic novel of 

the same n�me, THE BLUE 

EXILE is a film abour man' s 

search for self-awareness and 

consciousness of w hat is to be 

valued in life, despite all the 

pressures of sociery. Afrer having 

served the second half of his 

sencence i n  Istanbul, Cevat Şakir 

had returned to his town of exile 

Halicarnassus, remaining rhere for 

25 years. The former journalise 

who would become a philosopher 

and a wrirer to sign many stories 

and novels under the penname of 

"The Fisherman of Halicarnassus" 

was also perhaps the world' s fırsr 

ecologist. U nder his careful 

attencion, his town of exile -

today's Bodrum - has become a 

paradise, planred with exoric and 

luxurious plancs and crees. "Art 

musr concern irself w ith the 

meaning of human exisrence. For 

this reason we were inceresred i n  

the journey o f  Cevar Şakir inro his 

ego as the way for overcoming his 

past" ,  says director Erden Kıral. 

ERDEN KlRAL 

1 942 yılında Gölcük'te doğdu. 
Istanbul Güzel Sanatlar 
Akademisi'nde Seramik eğitimi 
gördü. Film eleştirmenliği ve 
yayıncıl ık yaptı. 200 reklam 
filmi, 4 kısa metraj film ve 7 
uzun metraj sinema filmi 
gerçekleştirdi. 1 983 yılından 
beri Berlin'de yaşamaktadır. 
Berlin Güzel Sanatlar 
Akademisi ile Almanya Film ve 
TV Rejisörleri Birliği üyesidir. 

Born i n  Gölcük in  1 942 .  
He srudied Ceramics i n  rhe 
Academy of Fine Arrs i n  
Istanbul. H e  worked as a film 
criric and a publisher. He 
directed 200 commercials, four  
short fı lms  and seven full-length 
fılms. He has been living in 
Berlin since 1 983.  He is a 
member of rhe Academy of Fine 
Ares at Berlin and of che Film & 
TV Directors Associarion of 

Filmleri 
Filmography 

1 978 Kanal The Chamıel 
1 980 Bereketli Topraklar Üzerinde 

On the Fertile Lands 
1 983 Hakkari'de Bir Mevsim 

A Season in Hakkari 
1 984 Ayna The Mirror 
1 987 Dilan 
1 988 Av Zamanı 

Time for H mıting 
1 993 Mavi Sürgün 

The Blue Exile 
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BYRON-B i R  ŞEYTANA AG IT 
B YRON-BALLAD FOR A DEMON 

Yönetmen DireClor: Nikos Kotmdoums 
Senaryo Screenplay: Pbotis 
Komtantinidis & Nikos Komıdo11ros 
Görüntü Yön. Cinematography: NikoJ 
K(IVOukidis Kurgu Editing: Takis 
)� mmopoulos Müzik Music: Yannis 
Markopoulos Oyuncular Cast: ManoJ 
Vakousis. Ve,-a Sotnikot1a. Vasilis Lagos. Igor 
)�iasoulovits. Manolis Sormainis. Akis 
Sakellariou Yapmıo Producer: Nikos 
Komıdouros Yapım Production Co.: 
Profilm Ltd.. (AtlmJS). Akvo Company 
(t\loscow). Greek Film Centre. Greek TV 
Cbannel One. MoJfilm Dünya Haklan 
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Panepistimion S t  . .  1 06 7 1  A t  hem: Pbone: 
363 4586. 363 1 7  33: Fax: 36/ 4336 
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• Ocak 1 824. Şair Lord Byron, 
Yunanistan' ın batı yakasında 
küçük bir kent olan 
Messolonghi'ye gelir. Burada 
güçlü Osmanlı imparatorluğu'na 
karşı ayaklanmış Yunanlı lar 
tarafından Mesih gibi karşı lanır. 
Ülkesinden sürülen, erotik 
maceraları yüzünden toplumdan 
dışlanan ve Londra salonlarında 
yaşadığı boş hayattan yorgun 
düşen Byron, kendisini savaşın 
iç ine atıp bir Homer kahramanı 
gibi ölmek ister. Bu parçalanmış 
topraklarda sadece çamur, 
sivrisinekler, sefalet ve yavaş 
yavaş sönmekte olan bir 
mücadele i le karş ılaşır. Fakat 
eski güzel Yunan efsaneleri i le 
güdülmüş " lngiltere'nin kötü ve 
çı1gın şairi", son oyununu 
oynamaya kararlı olduğu büyük 
savaşı beklemektedir. Yunanlı lar 
onu, köylüler, başı boş 
dolaşanlar, ücretli askerler ve 
maceraperestlerden oluşan bir 
orduya general yaparlar. Şair 
general ordusunu hiçbir zaman 
gerçekleşmeyecek bir savaşa 
hazırlar . . .  

ltalyan arkadaşı Pietro Gamba, 
Amerikalı vatanperver Jeremy 
Baxter, isveçli yayımcı Meyer, 
ingiliz Will iam Parry, Binbaşı 
Leicester Stanhope, Doktor 
Bruno ve sadık uşağı Fletcher, 
Byron'la beraberdirler. Hepsi de 
garip bir ü lkede, şairin kapana 
kısı lmış ruhunun aydın l ık ve 

karanl ık yönlerini paylaşan birer 
yabancıdırlar. Devrim kaosunun 
içinde, yüksek ateşten yıpranmış; 
geçmişi, kızkardeşi ve sevgilisi 
Augusta'nın hayaleti i le Yunanlı 
del ikanlı Loukas'a olan aşkı 
peşini bırakmayan, Şeytan 
Okulu'nun ozan ı, kendi 
cehennemine düşerken, hala 
meydan okumaktadır. Sayısız 
kadın ın sevgilisi, Avrupa'n ın adı 
ç ıkmış anarşisti Byron, ölüm, şan 
ve şerefe karşı son savaşın ı  
verir. Aberdeen'de bir falcı 
kendisine 37 yaşında öleceğini 
söylemiştir. 

• January 1 824. The poet Lord 

Byron arrives at Messolonghi, a 

smai l rown on the west coast of 

Greece, ro be greeted as Messiab 

by the Greeks who are i n  

rebel l ion against the powerful 

Onoman Empire. Exiled from his 

own counrry, ostracized by society 

for his eroric advenrures, ri red of a 

fmi le l ife in the salons of London , 

Byron is ready ro rhrow himself 

inro the baule and die ! ike a 

proper Hameric hero. I n  th is 

desrroyed land he will find only 

m ud,  mosqui roes, m isery and the 

disil lusionmenr of a slowly dying 

srruggle. Bur the "bad , mad poer 

of England" ,  driven by the 

beauriful ancienr myrhs of Greece, 

wairs in vain for a big baule 

where he is determined ro give his 

lasr performance. The Greeks 

make him a general of an army of 

peasants, wanderers, mercenaries 

and advenrurers. The poer general 

prepares his army for a baule that 

never rakes place . .  

Wirh him are h i s  l ral ian friend 

Pierro Gamba, the American 

Quaker Jeremy Baxrer, the Swiss 

prin rer Meyer, the English 

firemaster Will iam Parry, Major 

Leicester Sranhope, Docror Bruno 

and his fai rhful  servanr,  Flercher. 

All of them are srrangers in a 

srrange tand, all sharing the light 

and darkness of the poet' s rrapped 

soul .  I n  the chaos of revolu tion, 

rormenred by fever, lıaunred by 

his past, the ghosr of his sister and 

lover Augusra, and by his love for 

the young Greek Loukas, the poet 

of the Sarani c school descends i nro 

his hell defying as it approaches. 

Byron, the nororious anarchisr of 

Europe, the lover of counrless 

women, gives his last barrle wirh 

elearlı and glory. A fonune-reler 

in Aberdeen rold him that he 

would die in his 37th year. 

NIKOS KOUNDOUROS 

Girit'te doğdu. Atina Güzel 
Sanatlar Akademisi'nden 
mezun oldu. l ik konulu uzun 
metraj filmi "The Magic City 1 
Büyülü Şehir", 1 953 Venedik 
Film Festivali 'nde Yunanistan'ı 
temsil etti. Daha sonra yine 
Venedik Film Festivali'nde 
yarışmaya katılmak üzere 
seçilen "Drakos, The Ogre of 
Athens 1 Atina Canavarı 
Drakos"u yönetti. 'The River 
1 Nehir" 1 959 Boston Film 
Festivali'nde En Iyi Yönetmen 
ödülünü aldı. Fipresci 
tarafından Yı l ın En Iyi Filmi'ne 
aday gösterilen "Young 
Aphrodites 1 Genç 
Afroditler", 1 963 Berlin 
Festivali'nde En Iyi Yönetmen 
ödülünü aldı. 1 980'de Selanik 
Film Festivali'nde S önemli 
ödül kazanan " 1 922" fi lmini 
yönetti. Bu fi lm ayrıca Londra 
Film Festivali ile Cape T own 
Film Festivali'nde de gösterildi 
ve En Iyi Y önermen ve En Iyi 
Yapım ödüllerini kazandı. 

Born i n  Crete. He is a graduate 
of the Athens School of F ine 
Arts. His fırst fearure fi lm "The 
Magic City" was the offıcial 
Greek enrry ar rhe V en ice Film 
Festival i n  1 95 3 .  Then he 
direeted 'The Ogre of Arhens 
Drakos", which was again 
selecred for rhe comper i tion ar 
the Venice Film festival . "The 
River'" won the Best Directian 
Award at the Boston ri Inı 
Festival 1959 .  ""Young 
Aphrodires"' won rhe Best 
Direcrion Award at rhe Berlin 
Festival in 1 963 and was vored 
Best Film of the Year by the 
E'ipresci. In 1 980 he d irecred 
·· 1922"  which won 5 major 
awards ar the Thessaloni ki F i lm 
Festival. I r  was also shown at  
rhe London Film Festival and 
the Cape Town E' ilm E'esrival 
where i r  won awards for Best 
Direcrion and Produetion. 

Filmleri 
Filmography 

1 95 3  The Magic City 
Büyülü Şehir 

1 956 Drfıkos, The Ogre of Athem 
Atina Canavarı Drakos 

1 958 The Olltlcnu.r Kanunsuzlar 
1 959 The l?iveı· Nehir 
1 963 Yo11ng AphroditeJ 

Genç Afroditler 
1 970 Vortex Girdap 
1 980 1 922 
1 987 Bordel/o Genelev 
1 992  Byron - Bal/ad for a Demon 

Byron - Bir Şeycana Ağıt 
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SURiYE-LÜBNAN-FRANSA SYRIA-LEBANON-FRANCE 

GECE 
AL LBIL 

THE NIGHT 

Yönetmen Director: Mohamed /Ha/as 
Senaryo Screen play: M ahawed Jl1alas 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Yomsef Ben Yomsef Kurgu Editing: Ka is 
Al Z11haidi Oyuncular Cast : Sabc1h 

}aza iri. Fc1res Lahlo11. Omar Nlalas, l?iadh 
Chahro11r. Maher Salibi Yapı m 
Producrion Co.: Organisme tleltioncd du 
rinlma. rue Takriti-l?awdct. Damasms. 
SYRIA: Phone: 963 l l  334 200: Nlara111jor 
rinima. LEBANON; La Sept. Fl?ANCE 
Dünya Hakları Export Agent: M me. 
Hala Yako11b. B.P. 455 .  75527 Paris Cedex 
l l , FI?ANCE: Phone: 47 00 45  38 
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• Golan Tepeleri'nde, 1 967 
israil savaşı sırasında neredeyse 
tümüyle yanıp yıkı lmış bir Suriye 
kenti olan El Kuneitra'da, bir 
vakitler Filistin l i  d ireniş savaşçısı 
olan bir adamın mezarı vardır. 
Yönetmen olan oğlu, annesinin 
anıları ve bir avuç eski fotoğrafın 
yardımıyla babasının öyküsünün 
parçalarını bir araya getirmeye 
çalışır. Bunu yapmak için de 
Suriye'nin 1 936 ile 1 967 
arasındaki siyasi açıdan çalkantı l ı  
dönemine geri dönmesi gerekir. 
Suriyeliler ve Filistinliler, istilaya 
hazırlanan i ngiliz ve Siyonist 
güçlere karşı bir direniş hareketi 
oluştururlar. l ik  mevkileri, El 
Kuneitra'dır. Bir saldırı s ırasında, 
Suriyelilerden biri şok geçirir. 
Daha sonra da, El Kuneitra'yı 
yeniden inşa etmeye 
çalışanlardan birinin kızıyla 
evlenip oraya yerleşir. 1 947'de 
"Kurtuluş Ordusu" ile Fi l istin'e 
döner. Yenilginin ilk günlerinde 
Suriye'ye gider. Burada 
tutuklanır ve kendi yurttaşları 
tarafından aşağılanır . . .  

Mohamed Malas, 1 930'1arla 
1 940'1arın, bireysel kader ile bir 
ulusun tarihini birleştiren, 
otobiyografık bir incelemesi olan 
GECE ile, ölmüş babasına saygı 
sunarken, itibarını da iade 
ediyor. "Sonuçta geriye kalan 
sadece parça parça anılar", diyor 
yönetmen. GECE, mahrem insan 
portreleri i le bir dizi doğu 
mecazının bileşiminin de 

yardımıyla, olağanüstü güçte bir 
görsel di l  kullanarak bu parçaları 
birleştiriyor. Aşk beraberliğine 
dönüşen bir mantık evliliği, 
mi l itan babasına benzeme 
hayalleri kuran küçük bir oğlanın 
dünyası, peçeli kadın ların 
mutfaktaki hapis yaşamı, bir kent 
ile sakin lerinin gündelik yaşamı 
ve kaderi. .. Youssef Ben 
Youssefin etkileyici görüntüleri, 
bunların hepsini, hatta daha 
fazlasını yakal ıyor. Fi lmin imgeleri 
romantikleştiri lmiş, stilize 
edilmiş ve kasıtlı olarak fazlaca 
güzel. Yönetmen Malas, bir doğu 
şöleninin aşçısı gibi, ender 
bulunan bir siyaset ve şiir yemeği 
kotarmış, acı l ı  b ir mizahla da ona 
benzersiz bir baharat katmış. 

• In El Kuneitra, a Syrian town 

on the Golan Heights which was 

almost completely destroyed by 

the Israelis in the 1 967 war, is the 

grave of a man who was once a 
resistance fighter from Palestine. 

His son, a filmmaker, tries to 

piece together his father's story 

w ith the help of his mother's 

memories and a handful of old 

photographs. To do so, he has to 

go back to the pol itically 

turbulent times in Syria between 

1 936 and I 967 . Syrians and 

Palestinians had formed a 

resistance movement against the 

English and Zionist forces, who 

were prepared for invasion. Their 

initial posi tion was El Kuneitra. 

During a campaign one of the 

Syrians suffers a shock. Later, he 

marries the daughter of a restorer 

from El Kunei tra and settles down 

there. In 1 947 he returns to 

Palesrine with the "rescu ing 

army".  In the first days of the 

defeat he goes to Syria. Here he is  

arrested and humil iated by his 

own countrymen . . .  

An autobiographical 

reconstruction of the l 930s and 

'40s, which l inks individual fate 

with the history of a nation, AL 

LEIL is  Mohamed Malas' bomage 

to his dead father, whose dignity 

he thereby restores. " In the end, 

there are only fragments of 

memory", he says. AL LEIL pieces 

them together using a visual 

language of exratord inary potency, 

combin ing a range of orienral 

metaphors with intiınate human 

portraits. An arranged marriage 

that becomes a union of love, the 

world of a l ittle boy who dreams 
of em ulari ng his mil itane father, 

the enclosed kitchen existence of 

the veiled women, the everyday 

l i fe and fortunes of a city and i ts 

people . . .  all this and mo re is 

captured by the impressive 

ci nematography of Y oussef Ben 

Youssef. The film images are 

ronıanticised, styl isecl and 

delibemrely too beautiful. Like a 

cook at an eastern banguet, 

d i rector Mal as has concocted a ra re 

feast of politics and poetry, with a 

unigue spicing of piguant 

humour. 

MOHAMED MALAS 

I 945 yıl ında Suriye'nin El 
Kuneitra kentinde doğdu. 
Moskova Film Enstitüsü'nde 
(VGIK) sinema eğitimi gördü 
ve 1 974'te mezun oldu. 
Suriye'de önce televizyonla, 
sonr da Ulusal Film Kurulu ile 
çalıştı. I 984'te çok beğenilen 
i lk filmi "Ahlam al-madiana 1 
Kentin Düşleri"ni yönetti. 
Ondan sonra altı kısa fi lm daha 
yaptı: "Dream of a Little 
Town 1 Bir Kasaba Düşü", 
"Kuneitra 74", "Memory 1 
Bellek", "Fourat 1 Fırat", 
"Palestinian Dreams 1 Filistin 
Düşleri" ve "The Dream 1 
Düş". GECE'nin ( I  992) 
ardından, şimdi de Oussama 
Muhammed ile "l ' lanat 'an 
madiana" adında yeni bir 
konulu uzun metraj fi lm 
üzerinde çalışıyor. 

Born in El Kuneirra, Syria in 
1 94 5 .  He studied film at the 
Moscow Film I nstitute VGIK 
and graduated in 1 974. In Syria 
he worked for television and 
later for the national fil m  
board ) ) o .  I n  1 984 he d irected 
his first fi lm, "Ahlam al
madiana 1 Dreams of the City" 
which was greatly admired. He 
has made five ) ) O  short films 
s ince,  "Dream of a Little 
Town", "Kuneitra 74", 
"Memory", "Fourat" (Fırat 
demek! ) ,  "Palestinian Dreams" 
and "The Dream". Following 
AL LEJL ( 1 992), he is now 
working on a new ful l-length 
feature with Oussama 
Muhammed, 'Tianat 'an 
madiana". 
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i HAN ET 
TRAHIR 

BETRAYAL 
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• Hapse atı lmış ve işkence 
görmüş muhalif yazar George 
Vlaicu, tam fiziksel ve zihinsel 
çöküşün eşiğine gelmişken, 
Romen gizli polisi Securitate ona 
bir tekiifte bulunur. Eğer eski 
arkadaşlarının, zaten polisin 
haberdar olduğu faaliyetleri 
hakkında ihbarda bulunmayı 
kabul ederse, hapisten ç ıkıp 
şi irlerini yazmayı 
sürdürebilecektir. George kabul 
eder, ve hayatına bıraktığı 
yerden devam eder. Derken 
eski sevgi l isine rastlar ve onunla 
evlenir. Hükümetin artık 
hoşgörü gösterdiği bir şair, ve 
verdiği bilgiler zaten pol isin 
el inde mevcut olsa da, gizli bir 
muhbir olarak iki l i  b ir hayat 
sürdürür. George 
"arkadaş"larından kuşkulanmaya 
başlar; acaba onlar da kendi 
yaptığın ın aynını  yapıyorlar 
mıdır? Ya karıs ı ?  Bir arkadaşın ın 
Batı'ya kaçma çabası traj ik b ir  
şekilde sonuçlanır ama artık 
George kararını vermiştir: karısı 
ve oğluyla birl ikte, aynı şeyi 
kendisi de deneyecektir ... 

iHANET bize, işbirliği yapmayı 
kabul etmekle kaçınabilecek
lerini sandıkları abzürd bir 
sistemin içinde kapalı kalmış 
insanlar sunmakta. Bu yoğun 
siyasi ve toplumsal dramın 
kahramanı, "polisin zaten 
bildiğini açıklamanın" ehven-i şer 
olduğunu sanarak bir çıkmaza 
kıstı rılmıştır. Gerçekte ise ateşle 

oynadığını ve insanın, bir kez 
sistemi çalıştıran dişl i lerin bir 
parçasına dönüştü mü, artık 
kaçmasının hiç de kolay 
olmadığını öğrenecektir. 
Festival'de geçen yıl gösterilmiş 
olan bir başka Romen fi lminde, 
Lucian Pinti l l ie'nin "Le Chene 1 
Çınar"ında, daha sakin bir 
geleceğe i l işkin umutlarla 
yaşamak mümkündü. Ama bu 
filmde anlatılan yı l larda henüz 
hiçbir şey yıkılmadığı iç in, 
herhangi bir şeyi yeniden inşa 
etme umudu da yok. Hala 
sıcaklığın ı  ve kavuruculuğunu 
koruyan geçmişleriyle yüzyüze 
gelme konusunda istekli, sabık 
Doğu Bloku sinemacıların ın 
sayısı az da olsa, yönetmen 
M ihaileanu, umutsuzluk ya da 
merhamet tuzağına düşmeksizin 
bu işi yapmayı beceriyor. 

• I ncarcerared and abused, 

dissident wri rer George Vlaicu is 

on the verge of physical and 

mental collapse when rhe 

Securirare, the Romanian seeret 

police, makes him an offer. He 

can leave jail and continue to 

w ri re his poetry if he agrees to 

report on rhe activities of his old 

friends, activities that the palice 

are al reacly aware of anyway. 

George accepts anel picks up his 

l ife where he left ir off. He rhen 

meets his old sweetheart anel 

marries her. He l ives a clouble l i fe, 

that of the poet now rolerateel by 

rhe government and rhar of the 

seeret informer, even if rhe 

information he supplies is alreacly 

available to rhe police. George 

begins to woncler abour his 

"friencls" ;  are they perhaps ciaing 

rhe same rh ing rhar he isi And 

what about his own wifel A 

friend's arrempt to clefecr to rhe 

West ends tragically but George's 

mi nd is  already made up: togerher 

wirh his wife anel his son he is 

going ro rry ir himself. . .  

TRAHIR presents us wirh people 

enclosed in an absurd system 

which they believe they can avoid 

by accepting to collaborate wirh. 

The �roragonist of this i ntense 

pal i rical and social drama is 

rrappecl in a cleacl-end by think ing 

that "to disclose j usr whar rhe 

palice already knows" is a k �er 

evi ! .  He will actually learn that he 

was playing wirh fire and i r  is not 

so easy to escape once he is part of 

the gears that makes the system 

work. In "Le Chene 1 The Oak 

Tree" by Lucian Pinti l ie, anather 

Romanian film recently shown in  

the  Festival , i r  was possible to l ive 

with hope for a more serene 

furure. Bur in the years depicred 

here, since nothing had been 

destroyed yer, there was no hope 

for reconstructing somerhing. 

Rare are the ex-Easrern Black 

cineasres who are wi l l ing ro face 

their past,  st i l i  hot and scathing. 

But elirector Mihaileanu j ust 

manages ir  without fal l i ng in  

despair nor compassion. 

RADU MIHAILEANU 

1 9  58  yıl ında Bükreş'te doğdu. 
Birçok kısa fi lm yönettikten 
sonra Marco Ferreri, Jean
Pierre Mocky, Nicole Garcia, 
Michel Legrand and Edouard 
Niermans'ın yanında 
yönetmen yardımcıl ığı yaptı. 
Romanya'dan ayrılmadan önce 
yazarlık, bir tiyatro grubunda 
yönetmenlik ve Bükreş Yahudi 
Tiyatrosu'nda aktörlük 
yapıyordu. i HANET yönettiği 
ilk uzun metraj konulu fılmdir. 

Born i n  Bucharest in 1 958.  He 
direcred several shorr fılnıs 
before serving as assistane 
d irector ro Marco Ferreri ,  Jean
Pierre Mocky, Nicole Garcia, 
Michel Legrand and Edouard 
N iermans. Before leaving 
Romania, he was a writer and 
director with a theattİcal rroupe 
and acted in the Jewish Theatre 
of Bucharesr. TRAHIR is che 
fırst feamre he directed . 
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POLONYA POLAND 

DUYGULAR DiZiSi  
KOLE]NOSC UCZUC 

SEQUENCE OF FEELINGS 

Yönetmen Director: gadoslau·  
Piu•oll'arski Senaryo Screenplay: 
l?adoslau· Pill'oımrxki Görüntü Yön. 
Cinematography: \Vi/to/d Adamek Kurgu 
Edi ring: \V anda ZeiiJall Müzik Music: 

jerzy Satal/ou•ski Oyuncular Cast: Drmiel 
0/hryschski. i\laı·ia Schıl'<'l")'ll. Ell'a Kasprzyk. 
Konrad Kujrtu•ski. Eugfiıiusz PriU"ieziellt"eu· 
Yapı m cı Producer: Krzysztof ZaiiiiJSi 
Yapı m Production Co.: Film St11dio Lor. 
u/. P11laınkr1 6 l .  02-595 Varsoı•ie. 
POLAND: Pbo11e: 22 4 5  50 45 :  Fax: 22 45  
53  03 Dünya Hakları Export Agent: 
Film Po/ski. U0-048 \flarJZCill'cl. Mazoıeiet"ka 
618. POLAND: Pbone & Fax: 048 22 26 40 
5 1  
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• Orta yaşlı b i r  aktör, 
Shakespeare' in "Romeo ve 
Juliet"inde Romeo'yu oynamak 
üzere Polonya'nın bir taşra 
kentine gelir. Yabancı bir kentte 
tek başına kalmışken, ona aşık 
olan genç bir kızla karşılaşır. 
Yerel bir müzik okulunda 
öğrenci olan Julie, henüz i lk 
gençliğini yaşamaktadır. Ünlü 
aktör, ironiyle, aşk ve hayat 
tecrübesiyle dopdolu bu adam 
Julie'yi büyülemiştir. Buna 
karşı l ık kızın gençliğin in ve 
sın ırsız merakının esiri olan 
adam da onun kendisini baştan 
çıkarmasına izin verir. Ne var ki, 
bu tehlikeli bir i l işkidir; aktör 
kısa sürede ürker ve genç kızı 
evine yollar. Ama ilişki leri bu 
kadar kolay sona ermeyecektir . . .  

DUYGULAR DiZiSi ,  olgun bir 
erkekle büyüme heveslisi bir 
genç kız arasındaki imkansız 
aşkın öyküsünü anlatırken 
yürekleri ısıtan ve dudaklarda 
tebessüm eksilmeden izlenen bir 
film. 

• A middle-aged actor comes to a 

provincial city in Poland to play 

Romeo i n a production of the 

Shakespeare play. Alone in a 

strange city, he meets a young 

gir! who falls in love with h im.  

Jul ie, a srudent at the local music 

school, is stil i  a teenager, even a 

bit of a tom boy, but she is 

fascinated by this famous actor, a 

man ful l  of i rony and the 

experience of love and l ife .  He, in 

turn, is captivated by her youth 

and her immense curiosity, and 

allows himself to be seduced. lt is 

a dangerous liaison , however, he 

soan gets cold feet and sends her 

home. But the relat ionship is not 

ended so easily . . .  

The story o f  a n  impossible love 

between a mature man and a 

young gir! eager to grow, 

SEQUENCE OF FEELINGS is a 

heart warming fi lm which keeps 

the audience with a constant 

smile on the l ips .  

RADOSLA W PIWOWARSKI 

1 948'de doğdu. Lodz Sinema 
Okulu'nda eğitim gördü ve 
televizyon için kısa metraj 
filmler, belgeseller ve filmler 
yapmaya başladı. 1 972' den 
1 983'e kadar Andrzej 
Wajda'nın kurduğu Fi lm Unit 
X' de yer aldı. l ik konulu filmini 
1 98S'te çekti. 

Born in ı 948. He graduated 
from rhe Lodz Film School and 
began making shorts, 
documencaries and fı lms for 
relevision. He was a member of 
Andrzej Wajda's Film Unir  X 
from ı 972 ro ı 983. He di recred 
his fırst feature in 1 98 5 .  

Filmleri 
Fiımography 

1 985 Yesterday Dün 
1 986 My Motber's Lovers 

Annemin Sevgilileri 
1 987 Train to Hollywood 

Hollywood Treni 
1 993  Sequeııce of Feelhıgs 

Duygular Dizisi 
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ALMANYA GERMANY 

Fi LM ANLATICISI  
DER KINOERZAHLER 

THE MOVIE TELLER 

Yönetmen Director: Bemhcml Sinkel 
Senaryo Screenplay: Bemhaı·d Sinkel. 
basecl on the ıım•el by Gert Hofmamı 
Görüntü Yön. Cinematography: Axel 
Blofk Kurgu Editing: Heidi Handorf 
Müzik Music: Giinther Fisdm· 
Oyuncular Cast: Armin Mlleller-Stflbl. 
t\1artin Beımıth. Andrej}atltze. Tina Engel. 
Eva /Halles. Katharina Taımer. U do Smnel 
Yapımcı Producer: Bemharci Sinkel 
Yapım Production Co.: Allianz 
Filmprodllktion GmbH. A BS Film. l?oxy 
Film GmbH & Co. KG. Bioskop Film GmbH. 
ZDF Dünya Hakları Export Agent: 
W'eltı•eı·trieb im Filmverlag der A11toren. 
l?ambergstrasse 5. 8000 Miindmı 40. 
GEI?MANY: Phone: 49 89 38 1 7  00 30: 
Fax: 49 89 38 1 7  00 20 
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• Paul, çocukluğunun sineması 
Apollo Lichtspiele'e henüz geri 
dönmüştür. Çocukluğunun 
krallığına girer girmez, hayal ler 
tekrar gözlerinde canlanmaya 
başlar. Büyübabası her zaman 
"Başlangıçta ışık vardı ... ve sonra 
ışık söndü" derdi. Daha sonra da 
perdenin önünde durur ve 
seyircilere bakardı .  Büyükbabası, 
profesyonel bir sanatçıyd ı .  
Paul'ün doğduğu kentte "fi lm 
anlatıcısı" ve keman eşlikçisi 
olarak çalışmıştı. Paul sekiz 
yaşındayken, sessiz fi lmierin 
içeriklerinin anlatılması, 
başlıkların tercümesi veya 
olaylar hakkında yorum getirme 
mesleği hala geçerl iydi. Ama 
büyükbabası sesli filmierin 
gel iş inin, meslek yaşamının sonu 
demek olduğunu biliyordu. Bu 
yüzden de kendisini bu 
değişikliğe hazırlamaya, ve 
kendisi için çok önemli olan bir 
mücadeleye, bir ölüm kalım 
savaşına karşı si lahlanmaya 
başlamıştı . . .  

Büyük ilgi gören "Cennet 
Sineması"ndan sonra F ILM 
ANLA TICISI da, fi lmleri, 
sinemanın geçmişini ve yaşamları 
nasıl etkileyip zenginleştirdiğin i  
konu alan bir fi lm. Popüler 
sinemayla birbirine bağlanan 
nesil lerin öyküsüdür bu. Zarif 
görüntülerle süslü, nostaljiyle 
dolup taşan fi lm, insanlığın 

konumunu hatırlatan öğelerle 
dolu. Film yönetmeni Wolf 
Biermann'ı desteklemesi 
yüzünden dışlanana kadar Doğu 
Almanya tiyatro ve sinemasında 
edindiği tecrübelerinden de 
yararlanan Armin Mueller-Stahl, 
fi lmde büyükbaba karakterini 
ustaca canlandırmış. Fi lmin bir 
diğer yı ldızı da, Sinkel' in fi lmin 
çekimlerinde büyük bir 
yaratıcı l ıkla kullandığı, Alman 
yapımı b irçok önemli sessiz 
fimin çekildiği meşhur 
Babelsberg stüdyosu. 

• Paul has j usr rerurned w che 

Apollo Lichrspiele, che cinema of 

his chi ldhood. He emers che 

realm of h is childhood, and che 

images begin w flicker before his 

eyes again .  His grandfadıer had 

always said: " In  che beginning 

rhere was lighr . . .  and che lighr 

wem our . "  Then he would smnd 

in from of che screen and look our 

i mo che audience. Paul 's 

grandfarher was an areise by 

profession. He was che "movie 

reller" and violin accompanisr in 

Paul's home wwn. When Paul 

was eighr years old , che profession 

of narraring che comem of si lem 

films, cranslaring che rirles or 

commenring on che acrion sri ll 

exisred. B ur his grandfacher had 

known rhar sound fi lms would 

m ean che enel of his career. Thar 

was why he began w peepare 

himself for ch is change and ro arm 

hi mself for a conflicr c har was 

fundamemal for him - a macrer of 

l ife and dearh . .  

Like che acclaimed ''Cinema 

Paradiso", THE MOVIE TELLER 

is a film abour films - abour 

cinema's pasr, and how ir 

influenced and nourished lives. Ir 

is a swry of several generarions -

all bound wgerher by popular 

cinema. The fi lm is elegam in i es 

images, bursring wirh nosralgia 

and redalem of che human 

condirion. The grandfarher is 

masrerfully playeel by Armin 

Mueller-Srahl, who brings w che 

film his own experience working 

in  Easr German cheacre and f i lm 

(umil he was ejecred for having 

supporced che fi lm clirecwr Wolf 

Biermann). The orher srar of che 

ilm is Babelsberg, che legendary 

scudio where mos c of che 

imporcam German silem fi lms 

were made, which Sinkel has 

imaginarively worked imo che 

fabric of his fi lm. 

BERN HARD S INKEL 

1 940'da Frankfurt am Main'de 
doğdu. "Li na Braake" ( 1 975) 
ile Almanya'nın en değerli film 
ödülünü kazandı .  Çok saygı 
duyulan bir yapımcı, yazar ve 
yönetmendir. Mann'ın 
romanından uyarladığı "Felix 
Krul l" ve "Hemingway" (Stacy 
Keach burada sergilediği 
oyunu ile en iyi aktör dalında 
Altın Küre ödülünü almıştı) 
gibi birkaç televizyon dizisi de 
yönetmiştir. 

Born in Frankfurt am Main in 
1 940. He won Germany's 
highest fılnı prize for "Li na 
B raake" ( 1 97 5 ). He is a highly 
respecred producer/wri ter/ 
di rector. He has also directeel a 
number of TV-series, inciueling 
"Felix Krull" from the Mann 
novel, and "Hemingway" (for 
which Stacy Keach won a 
Golden Globe as best actor.) 

Filmleri 
Filmography 

1 975 Linct Bmttke 
1 975 Ber/ingeı-
1 911 Der Miidcheukrieg 
1 978 Taugenichts 

Oeutschland im Herbst 
(co-director ortak yönetmen) 

1 980 Kaltgeste/11 (TV) 
1 9 8 1  Die Bekenutnisse des 

Hochstaplers Fe/ix Km// 
(TV) 

1 993 Der Kinoerziibler 
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ARJANTiN-KANADA ARGENTINA-CANADA 

KALBiN KARAN LlK YÜZÜ 
EL LADO OSCUR O  DEL CORAZON 

THE DARK SIDE OF THE HEART 

Yönetmen Director: EliJeo Snhiela 
Senaryo Screenplay: Eliseo Snhie!rt 
Görüntü Yön. Cinematography: H11go 
Co/are Kurgu Editing: tilareefa Se�mz 
M üzik Music: Osvaldu t\1onles 
Oyuncular Cast: Oc1rio Gmndinett. 
Sandra Bal!eJteros. Nctcba Guevara. Andri 
Melanron. lnir Vemmgo Yapımcı 
Producer: l?oger Frappier & Eliseo Snbiela 
Yapım Production Co.: i\lax Films. 
5 130 b01d St. Lanrent. 4th Fluor. Montrecd. 
Q11iber, H2'f 1 RB. CANA DA : Phone: 5 14 
272 44 25: Fax: 5 14 274 02 14 Dünya 
Hakları Export Agent: Max Films. 5 130 
boul. St .  Lanrent. 4tb Floor. Montreal. Q;lfber. 
I-/2T 1 RI!. CANADA: Phone: 5 1 4  272 44 
25: Fax: 5 14 274 02 14  

1 992 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 127' 

• Oliverio, Buones Aires'de bo
hem yaşamı süren, bir reklam 
ajansına fikir ve sloganlar satarak 
zar zor geçinen bir şairdir. Yine 
de, arada sı rada lokantalarda bir 
biftek karşı l ığı aşk şi iri sattığı ve
ya kırmızı ışıkta bekleyen moto
sikletçilere para için bi rkaç dize 
okuduğu da olmaktadır. Tatmin
siz ve isyankar Oliverio, sürekli 
ideal kadının peşindedir. Bu ara
yış içinde, Rio de la Plata'yı ge
çerek Montevideo'ya gider. 
Orada, bir barda tanıştığı fahişe 
Ana'ya aşık olur. Ne var ki, Oli
verio'nun aşkı karşı l ıksızdır; Ana, 
i l işkilerini "profesyonelce" de
vam ettirmeleri konusunda ıs
rarl ıd ır. Ancak Ol iverio bu sev
dadan vazgeçmez, bir reklam 
kampanyasından kazandıklarıyla 
Ana'nın zamanını satın alır ve so
nunda inatçıl ığının karş ı l ığını gö
rür. Bu kadın Oliverio'nun yaşa
mını  değiştirerek ona, "kalbin 
karanl ık yüzünü" gösterecektir . . .  

Eliseo Subiela'n ın yeni filmi ka
ranlık, bazen tedirgin edici, an
cak aynı zamanda da, seksten bı
kıp aşka susamış bir genç adamın 
düşünce dünyasına, yaşam dolu 
ve mizahi bir bakış. Gerçek ve 
gerçeküstü arasında denge kura
bi len Subiela, fi lmine kattığı zen
gin bir görsel şi irsellik ve şaşırtı
cı sinema di l iyle, kahramanın ın 
ikilemierini ve iç dünyasın ı  başa
rıyla yansıtmakta. Erkeklerin, 

kadın ları ciddiye alınacak insan
lar yerine süs eşyası gibi gördük
leri, bir kadın ı  ancak özgür kal
mak şartıyla dahi l  edebilecekleri 
bir dünyanın i ronik portresin i  
çizmekte. Duygular üzerine, ola
ğanüstü karmaşık bir film olan 
KALBiN KARANLlK YÜZÜ, 
kuşku dolu sorular yöneltme
den, duyguları onayiayan az sayı
da fi lmden biri. Arjantin'de çok 
popüler olan bu fi lm, Buones Ai
res'te ş i ir  kitapların ın satışındaki 
artışta ve genç erkeklerin kız ar
kadaşlarıyla şi irler yoluyla ileti
şim kurmalarında etkili olmuş. 

• Oliverio is a young poer who 

l ives a bohemian existence in 

Buenos Aires , earning a meagre 

l iv ing seli ing ideas and slogans ro 

an ad ageney. B ur he stil i  fi nds 

h imself in a posir ion where 

occasionally he will  trade a 

romantic poem for a sreak from a 

local resrurant,  or recite a few 

verses for money from morarisrs 

sropped at red l ighrs. Insariable 

and rebellious, Oliverio is  farever 

in search of the ideal woman. 

Toward this end he crosses the 

Rio de la Plara ro Montevideo 

where he meers and falls in  love 

wirh Ana, a prosrirure,  in a bar. 

To his dismay, Oliverio's love is 

not requi ted; Ana insisrs that 

rheir relarionship remain 

"professional" .  B ur Oliverio 

persists and - using the proceeds 

of a publiciry contracr ro buy 

Ana's time - his persisrence 

eventually pays off. Oliverio's l i fe 

wi l l  be transformed by this 

woman who reveals "the clark side 

of the heart" ro him . . .  

El iseo Subiela's new fi lm, is a 

clark, ar t imes cl isrurbing, bur also 

wonclerfully l i fe-enhaneing and 

humorous study of the mi nd of a 

young man t ireel of sex and 

hungry for love. Balaneeel 

berween moments of reality and 

surreality, Subiela infuses his new 

fi lm wirh a rich rouch of visual 

poerry and cinemaric surprise 

which sharply caprures the 

cl ilemmas and internal l i fe of his 

proragonist. He provicles an ironic 

porrrayal of a world in which men 

rhink of women more as stage 

clecorarions than as people ro be 

taken seriously; a world in which 

a woman w i l l  make an 

emanciparory intervenrion. An 

exceptionally complex fi lm abour 

feelings, THE DARK SIDE OF 

THE HEART is one of the few ro 

acknowleclge rhem wirhour 

immecliarely raising sceptical 

quesrions about rhem. An 

enormously popular film i n  

Argentina, i r  has been eredireel 

w ith increasing sal es of poetry 

books in B uenos Aires and 

influencing young men ro 

communicare with rheir girlfriencls 

exclusively through poems. 

ELISEO SUBIELA 

27 Kasım 1 944'te Buenos 
Aires'te doğdu .  Sanat dalında 
eğitimini  tamamladıktan sonra 
La Plata Üniversitesi Sinema 
Okulu'nda bir süre eğitim 
gördü ve ardından çok sayıda 
Arjantinl i  yönetmene 
asistanlık yaptı. 1 98 1  yılında 
yazıp yönettiği i lk konulu 
filminden önce sayısız reklam 
filmi ve iki kısa belgesel çekti. 
1 989 yapımı "Batan Gemiden 
Son Görüntüler" i le 
9.  istanbul Uluslararası Fi lm 
Festivali'nde Jüri Özel 
Ödülü'nü kazandı. 

Bom or, 27 December 1 944 in  
Buenos Aires. After graduating 
w ith an ares degree, he studied 
fil m  for a t ime at the Film 
School of the U niversity of La 
Plata and subsequently served 
as an assistant director co a 
number of Argentinean 
directors. He cli recred 
numerous commercials and rwo 
shon documenraries before 
wriring and directing his first 
fearure film in 1 98 1 .  He won 
the Special Jury Prize in the 
9rh Istanbul International Film 
Festival with "Uitimas 
imagines del naufragio" ( 1 989). 

Filmleri 
Filmography 

1 98 1  L:1 conquista del pam.iso 
Cennet'in Keşfi 

1 986 Homhre mircmdo al 
suc/es te 
Güneydo�uya Dönük Adam 

1 989 Ultimas imagerıes del 
IUtllfragio 
Batan Gemiden Son · 
Görüntüler 

1 992 El lac/o oscura del corazon 
Kalbin Karanlık Yüzü 
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BELÇIKA-FRANSA-HOLLANDA BELGIUM-FRANCE-NETHERLANDS 

DOSTLAR 
]UST FRIENDS 

Yönetmen Director: Marr-Henri 
\Vajnberg Senaryo Screenplay: Alexandre 
\Vajnberg. Pierre Sterdzx & Mark-Henı-i 
\Vajnberg Görüntü Yön. 
Cinernacography: Rem01ı Fromant Kurgu 
Editing: L11do Troch Müzik Music: Michel 
Herr & A rrhie Shepp Oyuncular Cast:josse 
de Pal/ll '. Ann-Cisel Class. SyltJie Mi/halid. 
Charles Berling. jean-Franroisjacob. Ceert 
Kliph11is Yapımcı Producer: Marr-Hem·i 
\Vajnberg & Rene Sol/roelci Yapım 
Producrion Co.: \'(/ajnbrosse Prod!f(fiom. 
\Vaterkrachtstmat 1 8. B-1  040 Bmsse/s. 
BELC/U/11: Phone: 02 2 18 81 74. Panit 
Prod11ctiom. Praxino Pirt11res. RTBF & NOS 
Dünya Hakları Export Agent: Mermre 
Distrib11tion -jciC"qms Le Clo11. 4 7  me de lc1 
Colonie 75013 Paris FRANCE: Phone: 133-
1) 45  89 80 00: Fax.· (33 - 1 )  45  65  07 47 
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• Antwerp, 1 959. Jack çok 
yetenekli bir tenor 
saksofoncudur. Şöhretine 
rağmen, hayatın ı  kazanmak için 
rıhtımlarda çalışmak zorundadır. 
Cazın Mekke'si New York'a 
gid ip, idolleri olan karaderil i  
Amerikalı usta müzisyenlerle 
tanışma hayalleri kurar. Düşünü 
gerçekleştirmek için paraya 
ihtiyacı vardır. Jack'in grubu Bop 
Friends, çalanı elden ayaktan 
düşüren kafelerde ya da zengin, 
kendini beğenmiş bir burjuva 
olan M ickey Bunner' ın  big 
band'inde çalar. Orkestranın 
güzel ve şehvetli şarkıcısı Anita, 
hem Bunner'ın karısı, hem de 
Jack'in metresidir. Jack, birincil ik 
ödülü New York gezisi olan bir 
radyo yarışmasını ,  Belçika'dan 
kaçma yolunda bir şans olarak 
görür. Ancak bu umut birden 
çöker ve Jack, l imandaki ağır ve 
s ıkıcı işine geri döner. Jack'in, 
avant-garde denemeleri i le 
komşuların ın sıcak ilgisini ve 
Akademi'nin nefretini kazanan, 
heykeltraş arkadaşı Andre, Lucy 
ile tanış ır ve onu kendine aşık 
etmeye çabalar. Ne var ki, Lucy 
çılgın gibi Jack'e aşıktır. Tam bu 
noktada kader, bir muz 
teknesindeki muhteşem ama 
tehlikeli bir kuş yiyen örümcek 
şekl inde, duruma müdahale 
eder . . .  

Caz sevenler tarafından, caz 
sevenler üzerine, caz sevenler 
için yapılmış bir tür atmosfer 
fi lmi olan DOSTLAR, 1 9SO'Ii 
yıl ların sonunda, yaşadıkları 
dönemle, o dönemin kışkırtıcı 
ruhunun temsilcisi sayılabilecek 
bir grup fransızca konuşan caz 
manyağı arasında geçmekte. 
Film, kahramanının günlük 
sorunlarını ,  keyiflerini ve 
deneyimlerini anlatırken, bebop 
cazın yavaşça gerilediği bu 
dönemde, onun Antwerp'teki 
tatminsiz varoluşunu paylaştığı 
diğer müzisyenler, heykeltraşlar 
ve sanatçı lada kurduğu renkli 
dostluklar üzerinde odaklaşıyor. 

• Anrwerp, 1 959. Jack is a 

highly ralenred renor saxophonisr. 

Despire his fame, he is forced ro 

work ar the docks ro earn a l iving. 

His  dream is ro go ro New York, 

rhe mecca of jazz, and meer his 

idols, the grear American black 

m usicians. To realize his dream, 

he needs money. Jack's group, the 

Bop Friends, plays in debil iraring 

tea rooms or in  the big band of 

Mickey Bunner, a rich , smug 

bourgeois. The orchesrra's 

beauriful and sensual s inger, 

Anira, is Bunner's wife, bur alsa 

Jack's misrress. Jack sees the 

chance of escaping from Belgium 

through a radio comperirion in 

which fırsr prize is a trip ro New 

York. But this hope founders 

abruprly and Jack goes back ro 

the drudgery of work ar the port. 

Andre, Jack's sculpror friend, 

whose avant-garde experimenrs 

earn him rhe warmrlı of his 

neighbours and the conrempr of 

the Academy, meers Lucy and sers 

our ro win her love. Bur she's 

already crazy abour Jack. Ar this 

poinr fare inrervenes in  the shape 

of a magnifıcenr bur dangerous 

bird-earing spider found on a 

banana boar . . .  

An armosphere-movie made by, 

abour and for jazz-lovers, JUST 

FRIENDS rakes place ar rhe end 

of the Fifties, amongsr a group of 

french-speaking jazz-maniacs 

represenrarive of rheir rime and of 

irs genrly provocarive spirir. The 

fil m  recounrs its protagonisr's 

everyday problems, laugh and 

experiences, focusing on his 

colorful friendship wirh other 

m usicians, sculprors and anisrs 

wirh whom he shares his 

unsarisfacrory exisrence in 

Anrwerp, during this rime of slow 

eleel ine for bebop jazz. 

MARC-HENRI W NBERG 

1 953'te doğdu. Brüksel'deki 
INSAS okulunda sinema 
öğrenimi gördü ve Marco 
Ferreri üzerine bir bitirme tezi 
yazdı. O zamandan beri birçok 
kısa film ve TV dizisi yönetti 
ve yapınıcılığını üstlendi, birkaç 
uzun metraj konulu filmin 
senaryo yazımona katıldı. 
Hem sahnede ve hem de 
beyazperdede oyuncu olarak 
çalıştı, animasyon filmierin 
yanısıra belgeseller de yaptı. 
Bu filmler nedeniyle b irçok 
festivale katı ldı. DOSTLAR 
yönettiği ilk konulu uzun 
metraj fılmdir. 

Born i n  1 95 3 .  He snıdied 
cinema at the INSAS school of 
Brussels, and completed a fina! 
dissertation on Marco Ferreri. 
He has s i nce directed and 
produceel many shorts anel TV 
series, co-written several fearure 
fi lms, acred both on the stage 
anel on the screen, anel maele 
documenraries as well as 
an imation fi lms - all of which 
brought him ro partic ipate in 
many festivals. JUST FRIENDS 
is the first feature fil m  he 
directeel. 
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• 

rpm/radar cdp europe 

RPM 1 RADAR'ın 
değerli katkılarıyla 
gerçekleşti r i lmiştir. 

We shou ld ! ike ro rhank 
RPM 1 R ADAR 
for rheir  comriburions. 

• 

IV  AL i 
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TÜRKiYE-ABD TURKEY-USA 

KARAN LlK SULAR 
THE SERPENTıs TALE 

Yönetmen Director: K111luğ Atalllall 
Senaryo Screenplay: Kutluğ Atalllall 
Görüntü Yön. Cinematography: Chri.r 
Squires Kurgu Ed iti ng: A1111abel W are 
Müzik Music: /Jiake Leyh Oyuncular 
Cast: Go)ıel/ Bozbey. Metin Uygu11. Daniel 
Chare. Se111ih" Beı·ksoy. Erir Pio Yapımcı 
Producer: K111f11ğ Atalllall Yapım 
Producrion Co.: Alaman Prot!uctions. 1 220 
Hyperion At'"'"''· Los A 11geles. CA 90019. 
USA: Phone: 2 1 3  666 2999: Fax: 2 13 666 
7799 Dünya Hakları Export Agent: 
Atamcm Prod!lctiom. 1 220 Hyperion At'e1/lle. 
Los Angeles. CA 90029. USA: Phone: 1 1 3  
666 2999: FC�x: 2 1 3  666 7799 

1 9 9 3 1 3 5  mm.! Renkli Color 1 8 3 '  

• Köklü b i r  ailenin yaşayan son 
bireyi olan Lamia Köprülü, 
aristokrat hanedanını 
sürdürebi leceği bir eşi boşyere 
aramış durmuştur. Bu nedenle 
ismini ve soyunu yaşatması için, 
evl i l ik dış ı  oğlu Haldun'u 
doğurmuştur. Ancak oğlan bir 
deniz kazasında ölmüş ve 
annesinin geleceğe i l işkin 
umutlarını da yok etmiştir. Artık 
kendisi için yer bulunmayan bu 
dünyada ayakta kalmakta 
zorlanan Lamia, kabalığıyla onu 
iten, ama aynı zamanda iyi 
değerlendiri lerneyen ve gittikçe 
azalan servetini idare eden, 
sonradan görme işadamı 
Haşmet'le i l işkiye girmiştir. 
Karanlık işlerle uğraşan 
uluslararası b ir şi rketler 
topluluğuyla gizli bağlantısı olan 
Amerikalı araştırmacı Richie 
Hunter, oğlunun ölmemiş 
olduğu haberini vermek için 
Lamia'yı ziyaret eder. Haldun'un 
pusulas ın ı  da beraberinde kanıt 
olarak getirerek Lamia'nın tüm 
umutların ı  canlandır ır ve kayıp 
oğlunu bulması, öz saygısını 
kazanması için onu bir arayışa 
iter. Pusulanın üzerindeki bir 
yazı, kadını ve Richie'yi 
bi l inmeyene giden karmaşık 
iziekiere sürükler ve bir 
zamanlar Haldun'a ait olan bir 
parşömen tomarını bulurlar. 
Çözülemeyen bir şifreyle kaleme 
al ınmış bu yazı lar korkunç 
güçlere sahiptir. Son dini 
kurmayı düşleyen, aşır ı uçta bir 

mezhebin de aradığı bu yazın ın  
sırları, birbirini izleyen olayların 
oluşturduğu girdabın 
merkezinde yer al ır . . .  

Kısmen siyasal eleştiri, kısmen 
eğlencelik bir fantazi olan 
KARANLlK SULAR, yapıları 
gereği anlatılması güç 
öykülerden karmaşık bir ağ 
örmekte. Çağdaş Türk 
kültüründeki krizin gerisinde 
yatan çok sayıda etkeni biraraya 
getiren bu yeni gotik fi lmi ,  
sarsıcı, garip, zor ve rahatsız 
edici yapısıyla s ın ıflandırabilmek 
oldukça zor. Zorlayıcı bir korku 
ortamını  yaratmak için gösterişli 
görüntülerden ve oldukça 
karamsar bir müzikten 
yararlanan film aslında, 
eğlencelik görüntüsü altında 
politik temaların ı  sunmakta. 

• Lamia Köprülü, the last fam i ly 

member in a long l ine of nobil i ty, 

searched in vai n  for a husband to 

extend her aristocratic dynasty. So 

she bore a son out of wedlock, 

Haldun ,  who grew up to continue 

her name and l ineage. But he 

drowned in a boating accident 

and destroyed his mother's hopes 

for the future. Unable to survive 

in  a world that no longer has any 

place for her, Lamia has l inked up 

with a boorish nouveau riche 

entrepreneur, Haşmet, who repels 

her with his vulgarity but who 

also straighrens out her 

mismanaged, dwindling forrune. 

Richie H un ter, an American 

researcher with mysterious l i nks 

to an ominous m ulti-narional 

corporate empire, visits Lamia 

with the news that her son is  not 

dead after all .  Bringing with him 

a compass of Haldun's as proof, he 

rekindles all her dreams and srarts 

her on a quest to fınd her lost son 

and recover her self-respecr. An 

i nscription on the compass leads 

her and Richie into a complex 

descent i nto the unknown as i t  

unearrhs an old scroll once 

belonging ro Haldun .  This scrol l ,  

written in  an undecipherable 

cal l igraphy, passesses dangerous 

powers. Also sought out by an 

extrem i st sect hoping to ereare 

the ult imate new religion, its 

secrets become the core of the 

ensuing maelstrom of events . . .  

Part pol i tical allegory, part 

escapist fantasy, THE 

SERPENT'S T ALE weaves an 

intrica te web of stories that by 

their nature defy rel l ing. By turns 

shocking, weird, diffıcult and 

disturbing, this contemporary 

gorhic eludes easy categorization 

as i t  j uxtaposes several forces 

which encapsulate the erisis of 

contemporary Turkish culrure. 

But THE SERPENT'S T ALE 

presents its po! i rical themes in the 

guise of escapist entertainment 

using lush cinematography and a 

darkly moody score to ereare an 

atmosphere of compell ing dread. 

KUTLUG ATAMAN 

1 6  Ekim 1 96 1 'de istanbul'da 
doğdu. istanbul'daki Sinema
TV Enstitüsü, Paris'teki 
Sorbonne Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar dalında yüksek lisans 
derecesini aldığı UCLA gibi 
değişik okullarda sinema 
konusunda eğitim gördü. 
Birçok uluslararası film 
festival inde gösterilen kısa 
filmi "La Fuga", CINE Altın 
Karta! Ödülü'nü ve 1 988'de 
New York Uluslararası Fi lm 
Festivali 'nde Büyük Ödül'ü, 
ayrıca 1 989'da Chicago Fi lm 
Festivali 'nde Liyakat 
Sertifikası'nı kazandı. Bir 
önceki kısa fi lmi "Hansel ve 
Gretel" i le 1 985'de Peter 
Stark Yapını Bursu'nu aldı. 
UCLA'deyken "Leyla of the 
Mist'' adlı senaryosuyla hem 
bir ödül hem de Paris'te 
akademik araştırma yapmaya 
hak kazandı. lik uzun metraj 
konulu filmi olan KARANLlK 
SULAR'ı gerçekleştirmeden 
önce, film ve video yapımının 
çeşitli alanlarında çal ışmalarını 
sürdürdü. Yeni uzun metraj 
film projesi olan "Lu lu ve 
Bilidikid", Berlin'deki sevgisi 
azalmış Türk gençliğin i ele 
almakta. 

Born i n  Istanbul on 1 6  
Ocrober 1 96 1 . H e  studied fi lm 
at such diverse universities as 
the Film & TV Institute in 
Istanbul, the Sorbonne 
University in Paris and UCLA, 
where he received his Master' s 
of Fine Arrs Degree. His shorr 
film "La Fuga", which was 
screened in many international 
fi lm festivals, won the CINE 
Golden Eagle A ward and First 
Prize at the New York 
l nrernational Fi lm Exposit ion 
in  1 988, as well as a Cerrificate 
of Merit from the Chicago 
Film Festival in 1 989. He won 
a Peter Stark Production 
Fellowship for his earlier short 
fi lm "Hansel and Gretel" ,  
1 985 .  At UCLA, he received a 
prize for his screenplay "Leyla 
of the Misr",  as well as an 
award to conduct academic 
research in Paris,  France. He 
has furrher worked i n  many 
aspecrs of film anel video 
production before real iz ing his 
first feature, THE SER PENT'S 
TALE. His new fearure project, 
"Lo la and Bi l id i kid", deals 
with disaffected Turkish youth 
in  Berl in .  
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iNGIL TERE-IRLANDA UNITED KINGDOM-IRELAND 

ŞARKI MI D iNLE 
HEAR MY SONG 

Yönetmen Director: Peter Cheisolll 
Senaryo Screen play: Peter Chel.ro111 & 
Adrian Dmıb:tr Görüntü Yön. 
Cinemaıography: Sne Gibson Kurgu 
Ed iting: Martin \rla/sh Müzik Music: 

jo!JII Alt111an Oyuncular Cast: Nal Beally. 
David i\1cCallmn. Adri.:m Dmıbar. 'ICnw 
Fitzgerald Shirley Anne Fie/d Yapımcı 
Producer: Alison Ot('e1/ Yapım 
Production Co.: Film Fo11r illlernational. 
60 Charlotte Street. London \\71 P 2AX. 
ENGLAND: Phone: 71 63 1 44 44: Fax: 7 1  
580 2 6  22. Li111eli�ht Prodnction.r. British 
Screen. \'(lindmi/1 /....Lme Prodtlctirms Dünya 
Hakları Export Agent: Fi/111 Fonr 
lnlernationctl. 60 Cbar!olte Stret:J. London 
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• Liverpool'da b i r  konser 
salonunu işleten, biraz karanl ık 
şöhretli ve ağzı iyi laf yapan 
organizatör Micky O'Neill , iş ini 
ve sevgi l is ini kaybetmek üzere 
olduğunu farkeder. Tek kurtuluş 
ümidi, 25 yı ldır görünürlerde 
olmayan efsanevi tenor Josef 
Locke'ı bulmak ve onu konser 
vermeye ikna etmektir. i lk  
girişimleri sonuçsuz kalınca, b ir  
sahtekarla iş i  idare etmeye karar 
verir. Tek engel, O'Neil l ' in 
annesinin bir zamanlar Locke'la 
i l işkiye girmiş ve bu nedenle, 
büyük bir olasılıkla onu 
tanıyabilecek olmasıdır. Doğal 
olarak, O'Neil l ' in planı suya 
düşer ve o da taşra yollarına 
düşer. Orada, artık yerel 
publarda üslenen bir sürü 
soytarı müzikhcl sanatçısıyla 
karşılaşır. O'Neil l , Locke'u 
bulabilse, işini kurtarması, 
sevgi l isini yeniden elde etmesi ve 
annesinin kırık kalbini onarması 
için, tenoru geri dönmeye bir 
şekilde ikna edeceğini 
düşünmektedir ... 

Komedi ve müzik öğelerini, 
i rianda'nın hayranl ık uyandıran 
kır manzaralarıyla birleştiren, 
büyüleyici bir film olan ŞARKIMI  
DiNLE, eleştirmenlerden çok, 
kadın ların hayranlığını kazanmış 
olan ve kariyerinde yükseldiği 
bir dönemde vergi kaçırmaktan 
hüküm giymernek için ortadan 
kaybolmak zorunda kalan 

Irianda'lı tenor Josef Locke'ın 
şaşırtıcı gerçek yaşam öyküsünü 
anlatmakta. Ardında, ona hayran 
bir toplulukla, genç ve güzel bir 
metres bırakan Locke, bi r daha 
hiç görülmedi ... sayı l ır. Birkaç yıl 
önce, yönetmen Chelsom'a 
Locke'ın bir kasedi veri l i r: "Bir 
gün yolda giderken, kasedi 
din lemeye başladım. Çok 
basmakalıp gelebileceğinin 
farkındayım ama, o anda 
bi rşeyler yapmam gerektiğini 
düşündüm. Locke hakkında 
araştırma yaptım ve ondan çok 
etki lendim." Dünyanın her 
yanında, festival izleyicilerin in 
favorisi olan ŞARKIM I  DINLE, 
izleyicileri dudaklarında bir 
tebessüm ve kalplerinde bir 
şarkıyla bırakan, espri l i ,  yaratıcı 
ve hayranlık uyandıran bir film. 

• Shacly anel fast-talking 

impresario Micky O 'Neil l  who 

runs a classic concert venue in 

Liverpool realizes that he is abour 

to lose his business anel his  

girlfriencl. The only hope he has 

of saving rhe two is if he can fincl 

Josef Locke, the legenclary singer 

who was not seen for 25 years, 

anel convince him to give a 

comeback show. When his iniral 

attempts fai l ,  he clecicles to make 

do wirh an imposter. The only 

snag is that O'Neill 's morher once 

had an affair with Locke anel will 

therefore most cerrai nly recognize 

him. Narurally, O'Neill 's plan 

backfı res, so off to the old counrry 

he goes. There, O'Neill 

encounrers a myriacl of zany music 

hall types who now frequent the 

local pubs. If O'Neill ev er Joeares 

Locke, he must somehow convince 

the tenor to come back ro save his 

business, earn him back h is 

girlfriencl, anel mencl his mom's 

broken hearr . . .  

A magical fi lm that combines 

comecly anel music wirh the rruly 

awe-inspiring scenery of Irish 

counrrysicle, HEAR MY SONG 

tel ls the asronishing true story of 

legenclary Irish tenor Josef Locke, 

more popular wirh the laclies rhan 

he was with the critics, who at the 

height of b is career was forcecl ro 

flee from the public eye to avoicl 

rhe charge of tax evasion. Leaving 

behincl an acloring public anel a 

beauriful young misrress, he was 

never seen or hearcl from again . .  

well ,  almosr. A few years ago, 

di rector Chelsom was given a tape 

of Lock e singing: "I had this 

journey on the motorway anel I 

put the tape on. I know i t  sounds 

corııy, but 1 just knew I had ro do 

something abour ir. 1 researched 

him anel I just got infecred . "  A 

real winner with festival 

audiences all around the world, 

HEAR MY SONG is a wi tty, 

imaginative anel caprivating 

movie that leaves specrarors with 

a smile on their l ips anel a song in 

the i r  hearrs. 

PETER CHELSOM 

1 956'da doğdu. Fotoğrafçıl ık 
eğitimi gördükten sonra üç yıl 
tiyatro okudu. Daha 30 yaşına 
gelmeden Shakespeare 
Kraliyer Topluluğu, Ulusal 
Tiyatro ve Kraliyer 
Sahnesi'nde önemli rolleri 
üstlenen tek aktördü.  Daha 
sonra ilgi alanı, s inemaya kaydı 
ve 1 988'de kısa metrajl ı ,  siyah
beyaz filmi "T reacle 1 
Panzehir" BAFT A'ya aday 
gösterildi. ŞARKIMI DiNLE 
yönetmenliğini üstlendiği i lk 
konulu uzun metraj fılmdir. 

Born in 1 956. He trained as a 
phorographer and rhen spenr 
three years studying d rama. He 
was the only acror to play lead 
roles at the Royal Shakespeare 
Company, the National 
Thearre, and the Royal Courr 
before the age of 30. Then his 
incerest turned to film, and i n  
1 9R8 his  black-and-white shorr 
film "Treacle" earned a BAFTA 
nomination. HEAR MY SONG 
is the first feanıre fi l m  he 
d irected. 
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KANADA CANADA 

GLENN GOULD HAKKI NDA OTUZiKi  KISA F i LM 
THIRTY-TWO SHORT FILMS ABOUT GLENN GOULD 

Yönetmen Director: Francois Girard 
Senaryo Screen play: François Girard & 
Don McKellar Görüntü Yön. 
Cinemarography: Alain Dostie Kurgu 
Editing: Gaitan H11ot Müzik Music: Glenn 
Gollld Oyuncu Casr: Co/m Feore Yapımcı 
Producer: N iv Ficbman Yapım 
P roducrion Co.: Rbomb11s t\1edia Ine .. 489 
King Street \Vest. S11ite 1 02. Toronto. 011/tlrio. 
M 5 V  1 LJ: Phone: 4 1 6  9 7 1  78 56: Fax: 4 1 6  
9 7 1  96 4 7  Dünya Hakları Export 
Agenc: Max Films Commmıicatiom Ine.. 
5 130 Boıd. Saint-Lt1 11rent. 4eme it age. 
Montrial. Q11ebec. H2T 1 RS CANADA: 
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• 1 982 yıl ında ölen, u luslararası 
üne sahip piyano virtüozu Glenn 
Gould'un duygu ve düşünceleri
nin otuziki bölümde incelenmesi. 
Yapısını J .S.Bach'ın "Goldberg 
Çeşitlemeleri"nden alan film, 
Gould'un üstün yetenekli, ayrıksı 
bir insan olarak edindiği ünün 
ötesine geçerek, onun karmaşık 
ve anlaşılması güç karakterini de 
ortaya koymakta. Glenn Gould 
temasın ın b ir  çeşitiernesini 
oluşturan otuziki filmden her 
biri, piyanistin düşüncelerinin, 
yaşamının, garipl iklerinin, 
saplantılarının ve eserlerinin 
farklı bir yönünü sunarken, 
fı lmin bütünü izlenimci bir 
mozaiğe dönüşerek bu usta 
sanatçının karmaşık ve 
parçalanmış ruh yapıs ın ın görsel 
bir eşdeğerine ulaşıyor. 
Piyanistin çaldığı müzikle 
çerçevelenen GLENN GOULD 
HAKKINDA OTUZIKI KISA 
FILM, bu büyük sanatçının 
gizemine ış ık tutacak ipuçlarını 
içeren, duygusal yönden 
sürükleyici bir çalışma. 

Yönetmen Girard' ın belirttiği 
üzere fi lm, Gould'un "en iyi 
biyografin in hayal ürünü olması 
gerektiği" düşüncesinden 
esin lenmiş. Elde edilen sonuç, 
piyanistin özel yaşamına ait 
kişisel bölümlere saygı l ı ,  ve 
i lettiği bilgiler konusunda dikkatli 
davranı lmış olsa bi le, pek 
beklenmeyen bir türde anlatı lmış 

bir öykü. GLENN GOULD 
HAKKINDA OTUZIKi KISA 
FiLM'in müziği piyanistin en çok 
sevdiği eserlerden biri ve onun 
gizemi, büyüklüğü konusunda 
ipuçları taşımakta. Fi lm, "konusu 
kadar al ış ı lmış ın ötesinde, bir 
biyografi şaheseri" olarak 
hayranl ık uyandırdı. Reçeteli 
ilaçlara ve kesin düzene olan 
gizli düşkünlüğünü koruyan, b ir 
sermayedar, bir nüktedan, bir 
doğa tutkunu, bir münzevi ya da 
gelenekiere başkald ıran biri 
sayılabilecek bu olağanüstü 
insanı, aktör Colm Feore 
başarıyla canland ırmakta. Bach 
yorumlarında yepyeni bir anlayış 
getiren Gould, başarın ın 
doruğundayken, kayıt 
olanaklarını araştırmak amacıyla 
konser yaşamından çekilmişti. 

• An invesrigarion in  rhirry-rwo 

parrs inro rhe mind and soul of 

rhe i nrernarionally revered piano 

virruoso Glenn Gould who died 

in 1 982 .  Taking i rs srrucrure 

from ].S .  Bach's "Goldberg 

Variations", the film goes beyond 

Gould's repurarion as a "gifred 

eccenrric" ro reveal his complex 

and enigmaric characrer. Each of 

rhe rhirry-rwo fi lms represenrs a 

variarion on rhe theme of Glenn 

Gould, reflecr ing a differenr facer 

of Gould's thoughrs, l i fe ,  q uirks, 

obsessions and work, and rhe 

whole becomes an impressionisric 

mosaic, the filmic equivalenr ro 

his complex and fragmenred 

psyche. Franıed by his own 

musical performances, THIR TY

TWO SHORT FILMS ABOUT 

GLENN GOULD is an 

emorionally gripping work that 

provides clues ro the nıysrery of 

rhis grear man. 

As direcror Gi rard poinrs out, rhe 

fi lm was inspired by Gould's own 

view that rhe best biography 

would be fictional ; rhe ourcome is 

a story rold in the leasr 

predicrable way, respecr ing rhe 

i ntimare si de of rhe pianisr's 

privare l i fe and showing 

cauriousness concerni ng rhe 

information i r  gives our. I n  

THIRTY-TWO SHORT FILMS 

ABOUT GLENN GOULD, rhe 

nıusic score is one of rhe pianisr's 

favourires and gives some clue for 

his mysrery and grandeur. The 

film has been hailed as a 

"biographical masrerpiece, as 

eccenrric as irs subject" .  Acror 

Colm Feore successfuly porrrays 

this fascinaring man who can be a 

financier, a humourisr, a narure

lover, a reeluse and an iconoclasr, 

white preserving a h  id fondness 

for prescriprion drugs and 

absolure order. Gould who single

handedly ser a new standard for 

playing Bach, has retireel from 

performance ar rhe heighr of his 

success to explore the possibil it ies 

of recorcl ing. 

FRAN OIS GIRARD 

Quebec'de Lac Saint-Jean'da 
doğdu. Montn�al'de iletişim 
dalında eğitim gördü. l 984'te 
Zone Productions'ı ve 
1 992'de Yelvet Camera'yı 
kurdu. Filmleri ve video 
çalışmaları otuzdan fazla 
u luslararası ödüle değer 
görüldü. Montreal Carbon 1 4  
tiyatro topluluğunun ünlü 
oyunundan televizyona 
uyarlanan "Le Dortoir 1 
Yatakhan e" ( 1 99 1  ) , hem 
Em my (New York, 1 99 1 )  hem 
de FIPA d'Or (Cannes, 1 992) 
ödüllerin i  kazandı. 

Born i n  Lac Sainr-Jean, Quebec. 
He srudied communicarions i n  
Monrreal. H e  founded Zone 
Producrions and Yelver Camera 
in 1 984 and 1 99 2 .  His films 
and arr viedos have received 
over rhirry inrernarional prizes. 
An Em my (New York, 1 99 I )  
and a FIPA d'Or (Cannes, 1 992) 
- wenr ro "Le Dorroir" ( 1 99 I ), a 
relevision adaprarion of rhe 
renowed play by Monrrc�al's 
Carbone 14 rhearrical company. 
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• Ju l ie'nin mutlu dünyası, bir 
araba kazasıyla alt üst olur. 
Çağdaş müziğin en büyük 
bestecilerinden biri olan kocası 
Patrice ile kızları Anna'nın cansız 
bedenleri BMW'lerin in 
enkazında yatmaktadır. Kazayı 
ufak yaralarla atiatan Jul ie 
yıkılmıştır. Intihar etmeyi 
düşünse de son anda bundan 
vazgeçer. Hastaneden çıktıktan 
sonra arkadaşlarından, aşktan ve 
müzikten uzak, yepyeni bir 
yaşam kurmaya karar verir. 
Kocasının genç asistanı Olivier 
i le geçirilen bir gece bi le durumu 
değiştirmez. Kızl ık soyadına geri 
döner, arabasından kurtulur ve 
ardında bir adres bı rakmadan 
yeni bir eve taşınır. Ne var ki, 
bir yaşamdan kaçmak o kadar 
kolay deği ld ir. Patrice'in 
müziğine adanan bir televizyon 
konseri, Jul ie'nin kontrolünde 
olmayan bir dizi olayı başlatır. 
Müzik ve onu yaratmanın 
hüneri, kısa sürede Jul ie'nin 
özenle oluşturduğu özgürlüğü 
tehdit etmeye başlar ... 

Halen Avrupa'da çalışan 
yönetmenler arasında kuşkusuz 
en çok övgü alanlardan biri olan 
Kieslowski: "Üç renk, üç film: 
Mavi, Beyaz ve Kırmızı. Bunları 
iki aşamada algılamak gerekir: 
hem birbirlerinden ayrı eserler 
olarak, hem de bir bütün, 
Fransız Devrimi'nin üç temel 
düşüncesi olan Özgürlük, Eşitlik 

ve Kardeşliğin günümüzdeki 
anlamların ı  sorguladığım bir 
üçleme olarak. Sinemada, bir 
düşünceyi sorgulamak için her 
zaman bir öyküye gerek 
duyulur", diyor. On Emir 
hakkında on saatl ik bir dizi film 
olan "Decalog"u gerçekleştirerek 
ürkütücü bir üne kavuşan 
Kieslowski, geçtiğimiz yıl, 
Fransız bayrağına dayanan yeni 
bir üçleme oluşturmaya başladı. 
MAVi'nin galası geçen yıl 
Venedik Film Festivali'nde 
yapılmıştı. ikinci fi lm olan 
"Beyaz" ın ilk gösterimi de bir ay 
önce Berlin'de gerçekleştiri ldi . 
Üçlemenin son fi lmi "Kırmızı" 
ise Mayıs ayında Cannes'da 
gösterilecek. 

• Julie's happy world is 

destroyed i n a car crash. In the 

wreckage of their BMW lie the 

l ifeless bodies of Patrice, her 

husband, one of the great 

compasers in contemporary 

music, and rhar of her young 

daughrer Anna. J ulie, who has 

survived rhe accident wirh m i nar 

injuries, is devasrated. She 

considers suicide bur changes her 

mincl ar rhe last moment .  Upon 

her release from hospital , she is 

bent on crearing a new l ife 

curring herself off from friends, 

love and music; even a night 

spent wirh Olivier, rhe young 

assistant of her I are husband, 

won'r change marrers. She 

reassu mes her maiden name, gers 

ri d of her car, and moves ro a new 

aparement wirhour leaving any 

forwarding address. B ur a l i fe is 

nor so easily sloughed off and a 

TV concerr dedicared ro Parrice's 

music i niciares a series of events 

over which Jul ie has no control. 

M usic and the gifr of i ts crearion 

soon rhrearen rhe " freedom" that 

Julie had so carefully 

consrrucred . . .  

"Three colours, three films: B lue, 

White and Red. They need ro be 

undersroad on rwo levels - as 

separare pieces of work and as an 

ensemble, a rrilogy in  which I 

explore rhe presenr meaning of 

rhe three ideas of rhe Frene h 

Revolurion: Freedom, Equaliry, 

Brorherhood. To explore any idea 

in c inema one needs a srory", says 

Kieslowski, who is wirhour doubr 

one of the most acclaimed 

direcrors currenrly working in  

Europe. Having esrablished a 

fearsome repurarion by realising 

"Decalog",  a series of ren hour

long films on the Ten 

Commendmenrs, he recenrly wenr 

on ro ereare a new rri logy based 

on the colours of rhe French flag. 

BLUE was premiered ar the 

Venice Fi lm Fesrival lasr year; rhe 

second film,  "White", had irs gala 

screening in Berl i n  a monrh ago 

and rhe lasr fi lm of rhe rrilogy, 

"Red" will be screeneel ar Cannes 

in May. 

KRZYSZTOF KIESLOWSKI 

I 94 1 yıl ında Varşova'da 
doğdu. 1 969' da Lodz Devlet 
Tiyatro ve Sinema Okulu'ndan 
mezun oldu. Daha öğrencilik 
yıl larında, televizyon için 
"Zdjecie 1 Fotoğraf' fi lmini  
yaptı. l ik  s inema çalışması 
I 969 yıl ında gerçekleştirdiği 
"Z miasta Lodzi 1 Lodz 
Kentinden"dir. 1 970'den beri 
onbeş kadar belgesel film 
yönetti. 1 973'ten sonra, 
televizyon için orta-metraj 
konulu filmler yaptı. l ik  uzun 
metraj konulu filmini 1 975'te 
gerçekleştirdi. Kieslowski'nin 
hemen bütün konulu fi lmleri 
festivallerde ödül kazanmıştır. 

Born in Warsaw in 1 94 1 .  In 
ı 969 he graduated from State 
Theatrical and Film College in 
Lodz. While stili student, he 
made the film "Zdjecie 1 
Photograph" for television. He 
made his debut in 1 969 wi th 
"Z miasta Lodzi 1 From the City 
of Lodz" .  Si nce 1 970 he has 
d irected araund fifteen 
documentaries. From ı 97 3  
onwards, h e  directed medium
length feature fi lms for 
television. He realized his firsr 
feanıre fi lm in ı 975 .  Almost all 
of Kieslowski's feature films 
have won festival prizes. 

Filmleri 
Fiımography 

1 975 Personal 
I 976 Blizna Yara Izi 
1 979 Amator Amatör 
I 982 PtyzyjJadek Kör Tali h 
I 984 Bez Kouca Sonsuz 
1 987 Krotki film o zabijaniu 

Öldürme Üzerine Küçük 
Bir Film 

I 988 Krotki film o milosci 
Aşk Üzerine Küçük Bir Film 

I 989 Dekalog 
I 993 Trois Couleurs: B le u 

Üç Renk: Mavi 
1 994 Trois Couleurs: B/ane 

Üç Renk: Beyaz 
1 994 Trois Couleurs: Rouge 

Üç Renk: Kırmızı 
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• Twist, bütün bir kuşağı ayağa 
kaldırıp, eşli veya eşsiz, 
kalçaları nı çılgıncasına 
döndürten dans olmuştu. O ana 
dek hiçbir ritm, beyaz 
Amerikalıları bu denli etkisi 
altına alamamıştı. Rock'n'roll 
inişe geçmeye başlar başlamaz, 
twist dans pistindeki 
kısıtlamaların artık sona 
erdiğin in habercisi oldu. 
Yönetmenin tanımıyla, bu 
"eğitsel dans fı lmi"nde birbirini 
izleyen arşiv görüntüleri ve 
bilgi lendirici söyleşiler, twist'e 
karşı artan ilgin in ve bunun, 
baskı altındaki SO'Ierden, 
karşılaştırma yapılamayacak 
derecede özgür 60'1ara nasıl 
geçiş sağladığın ın öyküsünü 
anlatmakta. Film ayrıca, Houston 
Kurulu'nun bu yeni akımı 
yozlaşmış, hatta Komünistler 
tarafından sızdırı lmış bir eği l im 
olarak gösterme girişimlerini 
belgelemekte. Müziğin 
popülaritesinin artışının, 
yaklaşan vatandaşl ık hakları 
hareketine koşut gitmesi hiç de 
şaşırtıcı değil aslında ... 

"Twist", zenci ritm ve blues 
ustası Hank Ballard'ın, 
"T eardrops on Your Letter" adlı 
4S' I iğinin B yüzünde yer 
almaktaydı. Ancak şarkının 
turulmasını sağlayan, kısa bir 
süre sonra kendi uyarlamasın ı  
piyasaya süren, daha hoşa 
gidecek, beyaz bir şarkıcı olan 
Chubby Cheeker olmuştu. Bu 

dansı, "Kıçını havluyla 
kurularken, ayaklarınla sigara 
söndürmek" diye betimleyen 
Cheeker bir gecede yıldız 
olurken, Baliard unutulup 
girmişti. Onların öyküsü, beyaz 
Amerikan müzik endüstrisinin, 
Afrika kökenl i  Amerikal ı ların 
kültürünü sömürmeyi nasıl her 
zaman başarabildiğinin tipik bir 
örneği. Her iki şarkıcıyla da 
yapılan söyleşiierin yer aldığı bu 
fi lm, müziğin kalitesine çok 
dikkat edilerek bir saniyelik 
görümünün bile boşa 
harcanmadığı nefis bir rock 
belgesel i .  Eğer o çı lgın günleri 
yaşamışsanız, geçmişe özlem 
duyacaksın ız. Eğer 
yaşamadıysanız, iyi vakit geçirip, 
şaşkınl ığa düşeceksiniz. Ne 
olursa olsun, kaçı rmamanız 
gereken, çok ama çok eğlenceli 
bir film. 

• Twist was the ciance that had a 

whole generatian up anel maving 

their hips wildly in  circles, with 

or w ithout a partner. Never before 

had a rhyrhm held white America 

q uite so much in its sway. Just as 

rock'n 'roll was beginning to 

wane, the rwist quickly became 

an international phenomenon 

heralding the enel of inhibit ion on 

the ciance floor. In this 

" instructional ciance fi lm" ,  as 

definecl by i ts director, a quick 

succession of rare archival foocage 

and informative inrerviews rells 

the story of rising enrhusiasm for 

rhe rwisr and how this lead ro the 

transition from rhe cepressed · sos 

to the incomparably liberarecl 

'60s . The fi lm alsa clocuments 

ar cempts on the part of che 

Houston Commission ro expose 

the new trend as degenerare and 

even infilrrated by Communism. 

Not surprisingly, the music's 

escalaring popularity parallels the 

emerging civil righrs movemenr. 

"The Twisr" was released by the 

black rhytlım and blues great 

Han k Baliard as the B-side of his 

s ingle "Teardrops on Your 

Lerrer". Bur ir was Chubby 

Checker, a more palarable wh ite 

s inger, who macle the song a hi r  

when he re-released h is  version 

shortly afrer. Checker, who 

eleseribed the ciance as "drying 

your borrom with a rowel while 

putring out a cigarette with both 

feer" ,  became a srar overnight, 

Bal iard sun k i nro oblivion. Their 

srory is a furrher example of how 

the white American m usic 

inclusrry always manages ro 

exploir Afro-American culture .  

The fi lm which i nrerviews both 

men is a specracular 

rockumenrary, w ith great 

arrenrion ro the qual i ry of the 

music, and not a second of foorage 

wasted. If you l ivecl through those 

wild times you may ger a sting of 

nosralgia, i f  you didn't you 'l i  be 

enrerrai n eel and amazed. 

Whichever way this is a fun ,  fun ,  

fun fi lm you can 't miss. 

RON MANN 

1 958'de Teronte'da doğdu. 
Teronte Üniversitesi'nde 
sinema eğitimi gördü. Eğitimi 
sırasında Süper-Bmm. film 
çekmeye başladı. 1 98 1 'de, ona 
"Gümüş Hugo" kazandıran, 
" lmagine The Sound" adlı caz 
filminde ilk defa yönetmenlik 
yaptı. Şiirlerin görsel bir 
uyarlaması olan "Poetry in 
Motion" ( 1 982) adl ı  fi lmi, 
Chicago Film Festivali'nde 
"Altın Plaka" ödülünü aldı. 
Yönetmen kendini sadece 
belgesel film yapımına 
adamıştır. 

Born in Toronto in  ı 958.  He 
srudied film at the University 
of Toronro. He began making 
super-8 films during his 
studies. He directed for the first 
rime in 1 98 ı - a jazz fi lm 
called "Imagine the Sound" 
which brought him a "Si lver 
Hugo". For his film " Poetry in 
Mo tion" ( 1 982),  a visual 
i nrerpretation of poetic rex ts, 
he received the "Golden 
Plaque" award from the 
Chicago F i lm Festival. He has 
concenrrared exclusively on 
documentary fi lınmaking. 

Filmleri 
Filmography 

1 9 8 1 lmagine the Sound 
1 982 Poetry in Motion 
1 983 Echoes If! ithout Sayiııg 
1 984 Listen to the City 
1 985 Marcia Remick's Bad Boys 
1 988 Comic Book Confidential 
1 992  Twist 
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• 

C I N E  S' in 
değerli katkılarıyla 
gerçekleşti r i lmiştir. 

We shoulcl l i ke co thank 
C I N E  5 
for the i r  concribuc ions. 

l 

A L  i 
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• Sicilya'da 1 599 yazı: 
seferlerinden zaferle dönen 
Aragon Prensi Don Pedro ile 
yakın arkadaşları Benedick ve 
Claudio, Messina'da şehrin valisi 
Leonato tarafından çok sıcak 
karşılanırlar. Benedick ile val in in 
kuzeni Beatrice yaptıkları 
tartışmalarla zekaların ı  
yarıştırsalar da, ik is i  de 
birbirlerine karşı duydukları ilgiyi 
kabul etmezler. Bu arada 
Claudio, Leonato'nun kızı 
Hero'ya aşık olur. Sıcak yaz 
güneşi altında tüm ev halkı her 
türlü duygunun ritmine ayak 
uyduracaktır: kıskançlık, ihanet, 
iftira, itiraf, nefret, sevgi ve 
mutluluk . . .  

400 yıl önce Will iam 
Shakespeare tarafından kaleme 
alınan, ve çağdaş aşk öykülerinin 
en ilginç yön değiştirmeleri ve 
en beklenmedik değişiklikleriyle 
dahi rakip olamadığı bu hızlı aşk 
komedisi, güveni ve ihaneti, 
aileler arası kavgaları, sosyal 
davranışları ve saf fiziksel 
çekiciliği, şüphe edilen iffeti ve 
tehlikedeki evl i l ikleri konu alan 
"keyifli bir savaş"tır. Fi lm, biri 
muzip diğeri dokunaklı, içiçe 
geçmiş iki tatlı aşk öyküsünü 
betimler. Yetenekli ve tanınmış 
bir kadronun hayat verdiği bu 
hoş ve eğlendirici fı lmin 
yapımını ,  senaryo yazarlığını ve 
yönetmenliğini, öykünün baş 
kahramanını  da canlandıran 
Kenneth Branagh üstlenmiş. 

Yönetmen film hakkındaki 
görüşlerini şöyle dile 
getirmekte: "Bu oyun şimdiye 
kadar yazı lmış en romantik 
komedidir. Birçok Shakespeare 
komedisi gibi kaba ve şaşaal ıdır 
da. Insanlar bir yaz çılgın l ıkları 
furyasında birbirlerine aşık 
olurlar. Benim amacım ise, 
oyunun anlatmak istediğini 
filmde açık olarak verebilmekti. 
Fi lmin, güzel kostümleri ve 
sevimli görüntülerinin yanısıra, 
zaman zaman da çok korkutucu 
gelebilecek bir masal olmasını 
istedim. Bütün güzel masallar da 
olduğu gibi bu öykünün güçlü ve 
karanl ık bir yanı da var. Hem de 
çok, ama çok komik." 

• Sicily, summer of 1 599: Don 

Pedro, the Prince of Aragon, and 

his close companions Benedick 

and Claudio return from a 

victorious expedi tion and arrive i n  

Messina where they are warmly 

welcomed by Leonato, the 

governor of the city. Benedick 

and the governor's niece Beatrice 

enjoy marching rheir wits i n  

verbal sparring, b u r  neither will  

admi r  rheir artracrion to the 

other. Meanwhile,  Claudio falls in 

love wirh Leonato's daughrer 

Hero. In rhe hor summer sun, rhe 

enrire household will reverberare 

to the rhythm of every emorion -

jealousy, berrayal, calumny, 

confession, hate, love and 

happiness in rapid succession . . .  

Conceived 400 years ago by 

William Shakespeare and sri  l l  

unrivaled by even rhe most 

alluri ng twists and turns of 

modern-day romances, this fasr

paced comedy of love is a "merry 

war" of rrusr and rreachery, fil ial 

insurrection, social graces, and 

sheer physical atrracrion, chastiry 

under suspicion, and marriage i n  

j eapard y .  Ar  i r s  heart are two 

intertwined romances, one 

mischievously funny, rhe orher 

poignanrly sweer. This 

delighrfully enrerraining fil m  

enlivened b y  a gli ttering mulr i 

ralented casr was produced, 

scripted, and d irecred by Kenneth 

Branagh, who also portrays the 

story's main pratagonisr. "This 

play is one of rhe grearest 

romanric comedies ever written", 

he comments. "Like many of 

Shakespeare' s comedies, ir is very 

earthy and lusrry. People seem to 

fal l  in love through a fury of 

summer madness . . .  My intention 

was to make explicit in the fi lm 

wlıat is  only implicir  i n  rhe play. 

I wanred this to be a fairy tale -

beaurifu l ly dressed and lovingly 

photographed - rlıar can also be 

very frighreni ng ar r imes. Like all 

good fairy tales, rhere's a strong, 

dar k undercurrenr to rlıe story. 

I r's also very, very funny."  

KENNETH BRANAGH 

I O Kasım I 960'ta, Kuzey 
Irianda'nın Belfast kentinde 
doğdu. Dokuz yaşındayken 
ailesiyle birlikte Ingiltere'de 
Redding' e taşındı .  Londra 
Kraliyet Akademisi'nde 
Tiyatro Sanatları üzerine 
eğitim gördü.  Çeşitli 
tiyatrolarda çalıştı ve 
televizyon filmlerinde oynadı. 
Shakespeare Kraliyer 
Tiyatrosu'na katı ldı . Kendi 
oyunlarını kendi yazdı ve 
Rönesans Tiyatro 
Topluluğu'nu kurdu. Fi lm 
dünyasına 1 987' de Cl are 
Peploe'nun "High Season" ve 
Pat O'Connor'ın "A Month in 
the Country" filmierindeki 
rolleriyle girdi. 1 989'da i lk  
konulu uzun metraj filmi 
"Henry V 1 V. Henry" yi 
yönetti. Aktris Emma 
Thompson ile evlidir. 

Born on 10 December 1 960 in 
Belfast, Nonhem lreland. At 
the age of n ine, he and his 
fami ly moved ro Redding i n  
England. He snıdied a t  the 
Royal Academy Dramatic Arr 
in London. He has worked at 
vatious theatres, played roles in 
television fılms and was a 
member of the Royal 
Shakespeare Company. He 
wrote his own plays and 
founded the Renaissance 
Theatte Company. He entered 
the fi lm world in 1 987 as an 
acror in "High Season" by Clare 
Peploe and "A Monrh In the 
Counrry" by Pat O'Connor. He 
directed his fırst feature, 
"Henry V", in 1 989. He is 
married ro acttess Em ma 
Thompson. 

Fi lmleri 
Filmography 

1 988 Henry V V. Henry 
1 99 1  DeadAgain Yeniden Ölü 
1 992 Peter's Friends 

Peter'in Dostları 
Swmı Song Kugunun Şarkısı 
(shorrkısa fı lm)  

1 993 Much Ado About Nothing 
Kuru Gürültü 
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BELÇiKA BELGIUM 

DAENS 

Yönetmen Director: Stjin Coninx 
Senaryo Screenplay: Franrois Chewllier 
& Stjin Coninx, ba.red on the novel by Lo11i.s 
PrJII! Boon Görüntü Yön. 
Cinemarography: \Vct!ther Vanden Ebde 
Kurgu Edi ring: L11do Troch Müzik 
Music: Dirk Brosse Oyuncular Casr:jan 
Dedeir. Gerard Desart he, Antje De Boeck. 
Michael Pm. johan Leysen. ldwig Stephane. 
Linıla Van Dijrk. \Vim Memvissen Yapımcı 
Producer: Oirk lmpens Yapım 
Produccion Co.: Favourite Films. General 
Eisenhowerlaan 2. B- 1030 Bl"llxel!es. 
BELGIUM: Phone: 242 45 10: Fax: 242 
14 08. Films Dirive, Titane & Shooting Star 
Filmcompany Dünya Hakları Exporr 
Agenr: Se(//t•e/1 Fi!ms. 45. l"llt Pie.-re 
Charron, 75008 Paris. FRANCE: Phone: 33 
1 47 20 18 73; Fax: 33 1 47 20 1 5  43 

1 992 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 34 '  

• 1 893. Aalst: endüstrisi 
gelişmekte olan bir Belçika taşra 
kenti. Elde edilen refahın çoğu 
işçi s ın ıfın ın sömürülmesiyle 
sağlanmıştır. Erkek, kadın ve 
çocuklar günde 1 3  saat, düşük 
ücretle, acımasız şartlar altında 
çalışırlar. Yerel tekstil fabrikaları 
Ingiliz fabrikalarıyla rekabet 
etmek zorundadır. Bu yüzden 
Ingi l iz üretim sistemi 
uygulanmaya konmuş ama 
bunun sonucunda da ölümcül 
kazaların sayısı gözle görülür 
şeki lde artmıştır. Genç kadın işçi 
Nette, ani bir greve öncülük 
eder. Grev kınld ıktan sonra da 
Peder Adolf Daens'e başvurur. 
O da, kardeşinin gazetesinde 
fabrikanın  çal ışma koşullarını 
açıklayan etkil i bir makale 
yayın latır. Makalenin 
Parlemento'ya kadar ulaşan ve 
tartışmalara yol açan bir etkisi 
olur. Charles Woeste 
başkanlığındaki baskıcı ve 
muhafazakar Katol ik Partisi, 
sistemde herhangi bir değişikl iğe 
karşıdır. Woeste, rahibin 
itibarını sarsan bir kampanya 
organize eder: yerel taraftarlar, 
kilise yönetimi, Kral l l .  Leopold 
tarafından yönlendiri len 
diplomatik bir sald ırı, Peder 
Deans'in Papa XI I I  Leo 
tarafından kabul edilmemesiyle 
sonuçlanır. Woeste'nin son 
saldırısından sonra, Peder Daens 
rahip kalma ile radikal politik 
etkin l iklere katı lma arasında b ir  
seçim yapmak zorundadır. Her 
zaman onun yanında yer alan 

Nette pederi teslim olmayıp 
mücadele etmeye ikna eder . . .  
1 993'te En iyi Yabancı Film 
dalında Oscar'a aday gösterilen 
DAENS, geçen yüzyı l ın 
sonlarında zenginler ve yoksullar 
arasındaki eşitsizlik üzerine 
muhteşem bir epik yapıt. l ik  
bakışta, eski tarz bir sosyal ve 
politik mücadeleler öyküsü 
olarak görülmesine rağmen, 
asl ında insan gayreti üzerine 
yoğunlaşan bir öyküdür anlatılan. 
Yönetmen Coninx, fi lminde 
temayı tamamlayan bir stil 
olarak dağın ıki iğı kullanmakta. 
Dönemin ve özel l ikle de 
cehennemvari fabrikaların 
caniandıni ış ı  tam anlamıyla 
kusursuz ve etkileyici. 

• 1 893 in Aalsr, a Belgian 

provincial town wirh a flourishing 

industry. The prosperiry is  builr ,  

in part, on the exploirarion of 

labour. Men, women and children 

work 1 3  hours a day for low 

wages under atrocious condi rions. 

The local textile facrories m usr 

compere wirh the English ones. 

Therefore the English producrion 

system is introduced but the 

number of fatal acciclents ri ses 

sharply as a conseguence. Nette, a 

young female worker, launches a 

spontaneous srrike. When the 

srrike is  broken, she appeals ro 

Farher Aclolf Daens, who 

publishes a strong article in his 

brother's newspaper clenouncing 

the facrory's working condi tions. 

lt has an explosive effecr, wirh 

repercussions all the way to 

Parliamenr. There, the repressive, 

conservative Carholic Parry, !ed 

by Charles Woesre, opposes any 

change in the system. Woesre 

organizes a campaign to eliseredir 

the priesr: local compliciry, 

Church hierarchy, and a 

d ipiomatic offensive lee! by king 

Leopold II himself resulr i n  Pope 

Leo XIII's repudiation of Farher 

Daens. After a fina! onslaughr by 

Woesre, Farher Daens is obliged 

to choose berween sraying a priest 

or maving ahead, towards radical 

political activities. Netre, who 

had always been ar his sicle, 

persuacles him not ro give up but 

ro cont inue the srruggle . . .  

Naminared for an  Oscar for the 

best foreign language fi lm i n  

1 993, DAENS is a sumptuous 

period epic on the disparity 

berween rich and poor ar the turn 

of the century. Whar mig ht seem 

ar first glance to be an old

fashioned ral e of social and 

polirical srruggles is in  facr a 

constantly engrossing rale of 

human endeavour. Di rector 

Con inx keeps his film sparse, a 

sryle that complements the srrong 

rheme. His re-crearion of the 

period, especially the hellish 

factories, is superbly accurate and 

compelling. 

1 957'de Belçika'da 
Neelrpelt'da doğdu. 1 97S'den 
1 980'e kadar Belçika Sinema 
Okulu HRITCS'te öğrenim 
gördü. 1 979- 1 987 yılları 
arasında Belçikalı önemli film 
yönetmenlerinin çoğuyla 
yönetmen asistanı olarak 
çalıştı. 1 987'de uluslararası 
festivallerde çok sayıda ödül 
kazanmış olan ilk uzun metraj 
konulu filmini yönetti. 

Born in Neerpelt,  Belg ium i n  
1 95 7 .  From 1 97 5  ro 1 980 he 
arcended H R I TCS, the School 
of Cinemarography in Brussels. 
From 1 97 9  ro 1 987 he worked 
as assistant d irectOr wi th most 
of the major Be lg ian fi l m  
directOrs. I n  1 987 h e  made his 
first feature fi l m  which won 

Filmleri 
Filınography 

1 987 Hector 
1 988 Would You Go the Distmıce 
(video docmne11ta.ry belgesel) 
1 989 Koko Flanel 
1 992 Daeııs 
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H i NDiSTAN INDIA 

BU DALA 
IDI OT 

THE IDIOT 

Yönetmen Director: J\lıll!i Kr�11f 
Senaryo Screenpıay: A 1111jı Siu,�b. !Ja.red 
011 tbe lfot '('/ by Fyodor Do.rtoyeı '.ı'ky Görüntü 
Yön. Cincınatography: Piymiı Sbt�b 
Kurgu Editing: /_,,/itba Kri.dJIIa M üzik 
Music: O. \\'lood & Vikram.Jo.�lebar 
Oyuncular Cast: t\yub Klıan Din. Sbab 
l?ukb Kbau. 1 \ l ita Va.dıi.ab. N�11jot Han.ıTa. 
Va.r11deo Bbatt. J\ll'mak.dıi Go.rU'tllli 
Yapımcı Producer: Drmrdar.d1a11 Kmdra 
Yapım Production Co.: lnji<�kino Film 
Productions PVT Ltd. ll Cbitrtfkool 
Alta111011111 !?d .. Brmtbay 4000](ı, INDIA: 
Pbow:: Y 1 22 363 1 4:?3: Fax: � 1 ]] 4Y3 
Iiliili Dünya Hakları Export Agenr: 
Doordaı:ıban Bombay. Or. r\ u nit: 13�:.\ılll! 
/?om/. Worli. Bombay 40001 5 .  INDIA: 
Pbolll!: Y 1 22 493 S-144: Fttx: I.J 1 2:! 41.J3 
Iiliili 

1 992 1 3 5 111111. 1 Renkli Coıor 1 180' 

• Prens Mişkin uzun bir aradan 
sonra Bombay'a geri döner. 
Geçirdiği sara nöbetleri 
nedeniyle tedavi görmek için 
uzun bir süre Londra'da 
kalmıştır. Bombay'da tanıştığı iki 
kadına aşık olur; üst düzey bir 
devlet görevl isinin en küçük kızı 
olan kültürlü ve zarif Amba ile 
güzel ve dik başlı Nastasya'ya. 
Birçok erkek Nastasya'n ın 
peşindedir. Bunların arasında, 
yeni el ine geçen mirasla genç 
kadın ı  satın almak isteyen 
Raghujan da vard ı r  ... 

Görüntü yönetmeni Piush 
Shah' ın ,  d izginlenmiş bir 
coşkuyla ve duygu yoğunluğunun 
ender rastlanır bir bi leşimini 
yansıtan, sıradışı çarpıcı kamera 
çalışmasından yararlanan 
BUDALA, sinemadaki yeni l ikçi 
atı l ımların ender örneklerinden 
biri. Filmde Dostoyevski'nin 
ünlü romanındaki olaylar 
günümüz Bombay'ına taşınmış, 
ancak karakterlerin isimleri ve 
sorgulanan konuların özü 
korunmuş. Dostoyevski 'nin 
romanın ı  yazarken tuttuğu 
notlardan da yaralanan 
yönetmen, "Dostoyevski geçen 
yüzyılda bu romanı yazarken 
Rusya'n ın  içinde bulunduğu 
durum, günümüzde Hindistan'da 
yaşadığımız bağnazl ık, gösterme 
laiklik ve verimsiz kapitalist 
fıkirlerle birçok ortak yöne 

sahip. Bu nedenle, 
Dostoyevski'yi bizim 
durumumuza uyarlamak hiç de 
zor olmadı", diyor ve ekliyor: 
"Yalnız, birbi rinden böylesine 
bağımsız 40 farklı karakteri, üç 
saatl ik bir filmde bir araya 
getirmek çetin bir işti. Ama 
bunun yapılması da gerekiyordu. 
Onlar arasında bir hiyerarşi 
oluşturmak istemedim. En 
önemsiz karakteriere bile, 
kendi lerini gösterebi lecekleri 
ortamı sağlamaya çalıştım." Fi lm 
bi l inçl i bir şekilde kronolojik 
s ırada çekilmiş ve Kaul kasıtlı 
olarak doğaçlamaya yer vermiş. 
Amacı, "yapılmış bir film" yerine 
"yapılmakta olan bir film" 
etkisini uyandırabilmek. 

• Pri nce M is h k i n  retu rns co 

Bombay afrer a long absence. He 

has l i ved in London for a long 

r i m e  ro receive treatment f(ır h i s  

epi lepric arracks. I n  Bombay he 

soon meers rwo women who evoke 

h i s  love: A m ba,  the c u l r i vared 

youngesr daugh ter of a senior c i v i l  

servant and rhc: bea u r i fu l  and 

wayward Nasrassya. The larter is  

eksi red by several men,  among 

rheııı R ag h u jan who rries to buy 

her w i r h  his recenr ly-acqu i red 

legacy . .  

T H E  I DI OT is a u n i q ue piece of 

c i nemaric i n ııovarioıı, excel lent ly 

served by Piyush Shah's daring 

c i nemarography,  provicl i ng a rare 

bl enel of formal exci rement and 

dramari c  i n tensiry .  The acr ioıı of 

Doscoyevsky's famous novel has 

been moved co co nt  em porary 

Bom bay , b ur  the n ames of the 

clıaracrers and the esseııce of rhe 

issues ar srake have beeıı rerainecl. 

" Whar R ussia was going through 

ar rhe r i me when Doscoyevsky 

wrore in the lasr century fi ncls 

very easy paral lels i n  the shades of 

fundamental is m ,  pseudo

secu larism anel u n fru i rfu l  

cap i ta l ise ideas bei n g  experienced 

in I n d i a  coday. Ir wasn'r  d i ffi c u l r ,  

r herefore, r o  adapr Doscoevsky co 

our s i tu ar ian .. Ir is  an ordeal ro 

pur cogerher 40 such i ndependent 

clıaracrers i n a r h ree-hour fi l m .  

B u r  i r  had r o  b e  done. 1 d id not 

wanr ro achieve any h ierarchy.  I 

wanted co al low space: for even the 

m i nor dıaraners to real ise 

rhemselves", says rhe d i rc:cror who 

based h i ıııse l f  parrial l y  on rhe 

norebooks which Dosroyevsky 

mai n ra i ned as  he: wrorc: the novc: l .  

T h e  fi I nı  has consc iousl y lx-en 

sh ot i n chronolog i cal ord n and 

Kaul has d e l i herately lefr room fi ır 

i ın prov isat ion .  H e  waııted to 
evoke the eff'ecr of a fi l m  "lx- ing 

made" i nstead of a fi l m  that  "has 

been made". 

MANI KAUL 

25 Aralık 1 942'de Hindistan'ın 
Rajasthan bölgesinde 
Jodhpur'da doğdu. 1 963 
yılında Rajasthan 
Üniversitesi'nden mezun 
olduktan sonra, 1 966 yılına 
kadar Hindistan Film 
Enstitüsü'nde, senaristlik ve 
yönetmenlik öğrencisi oldu. 
Daha sonra üç yıl boyunca 
Bombay'da, ticari Hint 
fi lmlerinde asistan olarak 
çalıştı. Bu arada abstre bir 
ressam olarak hatırı sayıl ır bir 
üne kavuştu. Aynı zamanda 
sinemanın yapısı ile ilgi l i  bir 
kitap yazdı. i lk konulu uzun 
metraj fi lminin gördüğü ilginin 
ardından, Hint estetiği üzerine 
çalışmalarının etkisini taşısa 
bile, eski sinemacıların klasik 
ya da yeni natüralist 
yaklaşımiarına da bir tür tepki 
olan, kendine özgü, yalın 
sinema dil indeki yapıtlarını 
'sürdürebilmek için gerekli mali 
desteği zor da olsa 
sağlayabi idi. 

Born on 25 Decenıber 1 94 2 ,  ar 
Jodhpur, in Ra jasthan, l nd ia .  
He graduared from the 
Rajasrhan College in ı 96.) and 
becanıe a srudenr of 
screenwrir i ng and d i recrion ar 
the F i lm Inst itute of J nd ia  u nt i l  
ı 9ô6. H e  then worked for three 
years as an assiseant on 
conınıercial ı nd ian fi 1 nı s i n 
Bonıbay. He has gained a 
considerable reputation as an 
abstract pai nter. He has also 
wri rren a book on ci nema form. 
Fol lowing rhe acclainı for h i s  
first feature, he  has nıanaged, 
with sonıe d i fficulty,  to ra ise 
the finance ro cont inue maki ng 
his highly personal, austere 
ki nd of work, which is i nspired 
by stud ies of Ind ian aesrhetics 
as well as being a reacr ion ro tlıt 
neo-nanıral is nı and classicism of 
old er fi 1 nı nıaktrs. 

Fi lmleri 
Fi ı nıography 

1 969 Uski /(ot i 
Bir Günün Ekmeği 

1 97 1  il .<IJ<Ill Ka l'.k /Jiu 
Yağmur Ayından Önceki Gün 

1 973 IJ111 •idba 
1 980 Sat ab Se U talha !ıdwi 
1 98 1  'f'be /Je.<er/ of<t 'f 'bo11.<t111d 

Li11e.< Bin Çizgi Çölü 
1 982 /Jhrllfwd 

1 985 Mat i Ma11m Kil U< 
1 988 !ıaugau f3irba 
1 989 Sidde.<bu·ari 
1 992 Jdiot Budala 
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iRAN IRAN 

SARA 
Yönetmen Director: Dari11sh Mehıj11i 
Senaryo Screenplay: Dari11sh Mehıj11i. 
based on the notJel "A Dol/'s Home" by H. 
lbsen Görüntü Yön. Cinemarography: 
Mahm11d Kalari Kurgu Editing: Hassan 
H assandlist Oyuncular Cast: Niki 
Karimi. A min Te11·okh. Khosro Shakihai, 
\' assaman Malek-N mr Yapımcı 
Producer: Hashem Sayfi & D. Mehıj11i 
Yapı m Production Co.: Farabi Cineına 
Fo11ndation. No. 5 5 ,  Sie-tir A ve . . Te/mm 
1 13 58. IRAN: Phone: 21 67 10 10: Fax: 
2 1  67 8 1  5 5  Dünya Hakları Exporr 
Agent: Farabi Cinema Foundation. No. 
5 5 .  Sie-tir A tJe. , Tehran 1 1358. 1/?AN: 
Phone: 2 1 67 10 1 0: Fax: 2 1 67 81 5 5  

1 993 1 3 5 """· 1 Renkli Color 1 102' 

• Hessam tıbbi tedavi için yurt 
dışına gitmek zorundadır. Karısı 
Sara, paranın babasından 
kendine miras kaldığın ı  
söyleyerek yolculuk masraflarını 
karşılar. Hessam başarı l ı  bir 
tedaviden sonra evine geri 
döner. Bu sırada Sara, 
kocasından habersiz dikiş 
dikerek borçlarını ödemeye 
çalışmaktadır. Sara'ya para 
yardımında bulunan Goshtasb 
sahte belge düzenlemekle 
suçlanınca, işini kurtarmak için 
Sara'dan artık banka müdürü 
olan kocasını ikna etmesini ister. 
Sara babasının belgelerindeki 
imzanın sahte olduğunu 
bilmektedir çünkü onları taklit 
etmiş olan kendisidir. Hessam 
gerçeği öğrenince, Sara i le 
tartışır ve ona, ailesiyle birl ikte 
yaşamayı hak etmediğini söyler. 
Kocasının acımasız davranışından 
kalbi kırı lan Sara evi terk eder ... 

I ran'ın usta yönetmenlerinden 
Dariush Mehrjui tarafından H. 
lbsen'in "Oyun Evi" adlı 
oyunundan özgürce uyarlanan 
SARA, geçtiğimiz yıl Faj r Fi lm 
Festivali'nde En Iyi Senaryo ve 
En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu 
dallarında Kristal Simurg 
ödüllerini kazandı. 1 993 San 
Sebastian Film Festivali ise 
SARA'yı En Iyi Fi lm dalında 
"Altın lstiridye", En iyi Kad ın  
Oyuncu dalında i se "Gümüş 

lstiridye" i le ödüllendirdi. 
Devrim öncesi dönemin en· 
tanınmış iranl ı  yönetmeni, 
devrim sonrası bu altıncı · 
filminde, ilgisini bir kadın 
karakter üzerinde 
yoğunlaştırmakta. Konu 
kolayl ıkla ucuz bir melodrama 
dönüşebilecekken, yönetmenin 
kendini tutuşu ve olayların 
içyüzünü vermedeki başarısı 
fi lmi bu tehlikeden koruyor. 
Diğer fi lmlerinde olduğu gibi, 
Mehrjui güçlü, zevkli ve zekice 
bir yönetmenlik sergiliyor. 

• Hessam has to travel abroad for 

medical rreatment. H is wife, Sara, 

pays for the expenses of the trip, 

explain ing that the money has 

come from the wealth bequeathed 

to her by her father. Hessam 

returns home after successful 

medical rreatment. Meanwhile 

unbekownst to her husband Sara 

is trying hard to pay her debts by 

doing sewing jobs. Goshtasb, the 

man who has given fınancial 

assistance to Sara, is accused of 

forging documents and asks Sara 

to make lıer h usband, who is now 

the bank manager, to help 

Goshtasb keep lıis job. Sara knows 

that her father's signature on 

documents is forged , for it  is sb e 

who had forged it .  When Hessam 

learns the trutlı, be starts an 

argument witlı Sara, and tells her 

that she does not deserve to live 

with her fami ly .  Heartbroken by 

her lıusband's cruel treatment, 

Sara leaves lıer home . . .  

Freely adapted b y  the renown 

Iranian director Dariuslı Mehrjui 

from H. Ibsen's "A Doll's House", 

SARA won the "Crystal Simorglı" 

for the Best Script and the Best 

Supporting Actress in last year' s 

Faj r Film Festival. Tlıe 1 993 San 

Sebastian International Fi lm 

Festival awarded the "Golden 

Shell" as the Best Film of the 

festival and the "Silver Shel l" for 

the best actress. The best-known 

I ranian d i rector of tb e pre

revolution era focusses his 

attention on a femi nine clıaracter 

in lıis sixth post-revolution 

picture. Tlıe subject could have 

easily turned into a clıeap 

melodrama, but the director' s 

restraint and insiglıt carry the 

fı l m  safely through dangerous 

grounds. As in lıis other picnıres, 

Mehrjui directs with strength, 

taste and intelligence. 

DARIUSH ME u ı 

8 Aralık 1 939'da Tahran'da 
doğdu. ABD'de UCLA'de 
Felsefe ve Sinema eğitimi 
gördü ve 1 964'te mezun oldu. 
Uluslararası kadrolu bir 
serüven filmi olan i lk uzun 
metraj yapıtını 1 968' da 
gerçekleştirdi. I kinci filmi, 
birçok Asya ülkesi dışında 
ABD ve Avrupa'da da başarı 
kazanan ve 1 97 1  Venedik Film 
Festivali'nde Uluslararası 
Eleştirmenler Ödülü'nü alan 
"lnek"tir. Daha sonra yaptığı 
filmler de uluslararası film 
festivallerinde ilgi gördü ve 
ödüller kazandı. Iran'daki Islam 
Devrimi'nden sonra çocuklar 
üzerine bir film ile Fransız 
televizyonu için bir belgesel 
çekti. 1 986' da, 1 3  yıl l ık bir 
aradan sonra, I ran'da şimdiye 
kadar en iyi gişe hasılatı yapan 
film olan "Kiracılar" ile konulu 
filmiere geri döndü. 

Born on 8 December 1 939 i n  
Telıran. H e  studied Phi losoplıy 
and Cinema in UCLA and got 
his BA degree in 1 964. He 
realized his first feanıre fil m  i n  
1 968 which was a thriller made 
with an i nternational casr. His 
second fearure, "The Cow" was 
a major success in many Asiatic 
counrries as well as in  Europe 
and the US, and won the 
International Critics Award in  
Yenice i n  1 97 1 .  His later films 
were also well received in the 
international festival c ircles and 
won n umerous prizes. After the 
lslamic Revolution in  Iran, he 
made a movie for chi ldren and a 
fiction-documentary for French 
TV. In 1 986 he resumed 
worki ng on feature fi lms with 
"The Lodgers" ,  the biggest box 
office h it in the hisrory of 
Iranian c inema, after a break of 
1 3  years. 

Filmleri 
Fi lmography 

1 968 Diamond 3 3  Elmas 33 
1 969 Gav i nek 
1 970 Haloo Saf Adam 
1 972 Postebi Postacı 
1 974 Dayereh Miıuı Kısır Döngü 
1 9 80/ 
1 989 Tbe School W e Went to 

Okulumuz 
1 986 Ejerah Neshiııba Kiracılar 
1 987 Shirak Aslan Yavrusu 
1 990 Hamooıı 
1 992  Banoo 
1 993  Sara 
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iNGiL TERE-RUSYA-iT AL YA-FRANSA-HOLLANDA U K-RUSS I A -ITALY -FRANCE-NETHERLANDS 

ORLAN DO 

Yönetmen Director: Srdly Po/ler 
Senaryo Screenplay: Sa/Iy Po/ler. bmed 
011 1be nn1•el by Virginic1 \Voolf Görüntü 
Yön. Cinemaıography: Alexei l?odionoı• 
Kurgu Ediıing: Herı•e Sıhneid Müzik 
Music: Bob Lm Oyuncular Cas ı: Til da 
Strinton. Lotbaire 8/uteau. Quelllin Crisfı. 
Heatb<"ote \'(!il/iaJIIS. john \Vood. C harlo/le 
Valandrey Yapımcı Producer: Srdly 
Po/ler & CbristofJber Sbeppard Yapı m 
Producrion Co.: Adt'ell/ure Pi(Wres. do 
Coı·bell and Kem' Ltd . . 1 22 \'(! ardonr Street. 
London Wl V 3LA. ENGLAND: Phone: 7 1  
7 3 4  2024: Fax: 7 1  494 34 78: Sigma 
l'i/mprodnaiom. Jl'likado Film. l?io. Lenfilm. 
BritiJb S<"reen Dünya Hakları Exporı 
Age nı: The Sfdes Co .. 62 Sbafiesbmy 
Aı•e!ll!e, London \VI V 7AA. ENGLAND: 
Phone: -i-i 71 434 9061 :  Fax: 44 71 494 
3293 

1 992 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 92' 

• ingiltere, 1 600. Zengin ve 
genç soylu Orlando, 
yaşlanmakta olan Kraliçe 1 .  
Elisabeth'in gözdesi olur. Kraliçe 
ona, hiç yaşlanmaması şartıyla 
lütuflarda bulunur ve mülk verir. 
Kraliçenin ölümünün ardından, 
Orlando bir Rus prensese 
çılgınca aş ık olur. Prenses onu 
bı rakınca şi ir yazmaya başlar 
ama sonuç o kadar fecidir ki, 
kendini kaderin ellerine 
terketmeye karar vererek bir 
Orta Asya ülkesine büyükelçi 
olur. Korkunç bir muharebede 
Orlando cinsiyetini değiştirir ve 
kendini  1 8. yüzyıl Londrası 'n ın 
hoşgörüsüz edebiyat 
salonlarında, görmüş geçirmiş 
bir kadın olarak bulur. Victoria 
devri i ngiltere'sine özgü 
tedirginl ik ve baskı ikl iminde 
önemli b ir seçim yapmak 
durumundad ır: ya evlenecek, ya 
da her şeyini kaybedecektir. Bir 
kadın olarak artık ünvanına da, 
mülküne de sahip çıkmaya hakkı 
yoktur. Rüyaları nın erkeği ile 
karşılaşır ama hem aşkı, hem de 
mirasın ı  kaybedecektir. 
Sonunda, her şeyi yitirmesin in 
ardından, kendini bulmuş sıradan 
bir birey olarak günümüzde 
ortaya çıkar . . .  

Virginia Woolfun nefis, l i rik 
romanının coşku verici bir 
yorumu olan ORLANDO çeşitli 
konuları ele alıyor: ingiliz 
kültürünün kökenleri, cinsel 
dönüşüm, savaş ve barış, geçmiş 

ve şimdi. Modern batı 
kültürünün tarihi boyunca 
cinsiyet beklentilerine meydan 
okuyan, zaman içinde yapılan bir 
yolculuğun bu epik öyküsü, 
yönetmen Sally Potter'ın 
yeteneklerini tam anlamıyla 
ortaya koymasını sağlamış. 
Sinemanın azameti ve görkemi 
i le hep ilgilenen Potter, kat kat 
anlam ve zeka taşıyan tın ı lar 
veren imgeler yaratmak için 
dekor, jest, kostüm ve tabloları 
bir araya getirmekte oldukça 
usta. "Benim için" diyor, 
"ORLANDO kadın l ık ve farkl ı l ık 
üzerine olmaktan çok, Woolfun 
cinsiyet altında yatan asıl benlik 
kavramı üzerine bir film." 

• England, 1 600. Orlando, a rich 

young nobleman, becomes the 

favourire of rlıe aging Queen 

Elisaberh I. Slıe grants h im 

favours and properry on the 

proviso rlıar be never grow old. 

On the queen's dearh, Orlando 

falls madly in  love wirh a Russian 

princess. When she leaves h im,  

Orlando rurns ro  poetry, b ur rhe 

OLI(come is so cl isasrrous rhar he 

decides ro abanclon hiıııself ro 

desr iny ,  becom ing an arnbassadar 

i n a Cemral As ian coumry. 

During a fierce bartle, Orlando 

changes sex and fincls herself a 

woman of rlıe world in the ausrere 

l i rerary salons of l 8rh cemury 

London. In the eli mare of fermem 

and repression, characrerisric of 

Vicrorian Eng!and, she will have 

ro make an imporranr choice: 

e i rber ro marry or ro lose 

everyrhi ng. As a woıııan she is  no 

longer enri rled ro the rirle and 

esrare. She meers the man of her 

dreams, bur wil l  lose borh love 

and inberirance. Finally she 

emerges inro the presenr as an 

orcl inary i ncl ividual who, afrer 

having losr everytlı ing, has found 

herself ar lasr . .  

A n  exhi lararing i nrerprerarion of 

Virginia Woolfs superb, lyrical 

novel, ORLANDO eleals wirh a 

variety of subjecrs: the roors of 

British culrure, sexual 

rransformarion, w ar and pea ce, 

pasr anel presenr .  This epic rale of 

a journey through r ime, which 

challenges expectarions of geneler 

throughout the h isrory of modern 

wesrern culrure,  brings elirector 

Sal ly  Porter's ralenrs inro rhei r 

fullesr flower. Always involvecl 

wirh the sweep anel specracle of 

c inema, she has been aclept ar 

orchesrraring serri ng, gesrure, 

cosrume anel rableau ro produce 

images which resonare wirh 

m ult i -layereel significance and 

i mell igence. "For me", says 

Porrer, "ORLANDO is nor so 

much abour femin i ry and 

cli fference as abour Woolfs norion 

of an essen ri al self that l ies 

beyoncl gencler". 

SALL Y POTTER 

1 949 yı l ında Londra'da doğdu. 
Sahibi olduğu i lk Super-8mm. 
kamera ile, 1 4  yaşında 
sinemayı keşfetti. Iki yıl sonra 
Londra Filmciler 
Kooperatifi'ne katı ldı ve i lk 
kısa fi lmlerini gerçekleştirdi. 
Ardından Londra Çağdaş Dans 
Okulu'na girdi, 1 974'te de 
kendi dans topluluğunu 
oluşturdu. Kendini tümüyle 
sinemaya adamadan önce, 
birkaç prodüksiyonun 
koreografisini yaptı ve yönetti. 
Müzisyen ve şarkı sözü yazarı 
olarak da çalıştı. 1 979' da 
Puccini'nin "La Boheme"inden 
uyarlama i lk siyah-beyaz orta 
metraj film ''Thriller"ı yönetti. 
ilk konulu uzun metraj filmini 
1 98 1  'de çevirdi. 

Born in 1 949 in London. She 
d iscovered rhe c inema ar age 1 4  
w i rh her fı rsr Super-8 cam e ra. 
Two years larer she joined the 
London Filmmakers Co-op and 
m ade her fi rsr shorrs. S he rhen 
joi n ed rhe London School of 
Conremporary Dance, before 
forming her own ciance 
company in 1 974 .  Before 
dedicaring herself full r ime ro 
c inema, she choreographed and 
direcred a number of 
producrions. She's also worked 
as a nıusician and lyricist. In  
1 979, s he direcred her fırsr 
black & white medium-lengrh 
fi lm, "Thriller", aciapteel from 
Puccini's "La Boheme" . She 
macle her firsr fearure in 1 98 1 .  

Filmleri 
Filmography 

1 979 Tbriller (sbort k ısa film) 
1 9 8 1  Tbe Go/d Diggers 

Altın Arayıcıları 
1 985 London Ştory 

LondraOyküsü 
(sborl kısa film) 

1 986 Tears, uwghter, Fetırs and 
Re�ge Gözyaşları, Kahkaha, 
Korkular ve Öfk 
(TVseries TV dizisi) 

1 988 ıVomeu in Soviet C inenıcı 
Sovyet Sinemasında Kadınlar 
(TV doommuary TV belgesel i) 

1 990 1 am mı Ox, 1 am (/ H orse, 
1 a 111 tt Mflll 
Ben Bir Öküzüm, Ben 
Bir Atım, Ben Bir Insan ım 
( 'f'V dowmen !til)' TV belgesel i) 

1 992 Orlt��ıdo 
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TOLKO SMERT] PRIKHODIT OB]AZATEL]NO 

ONLY DEATH COMES FOR SURE 

Yönetmen Director: Marina 
Tso11rtsottmia Senaryo Screenplay: 
Vladimir Do11brovsky, based on the novef ··No 
One \'(/ri tes to the Co/one!" by Gabriel Garcia 
Marq11ez Görüntü Yön. 
Cinematography: lgor Kozhevnikov Kurgu 
Edi ring: Valentina Kharlamova Müzik 
Music: Seı·gej Choustitsky Oyuncular 
Cast: Tmg11iz Anhvadze, Lia Eliava. Irak/i 
Khizanshvili. 1/ida Kakhiani, Go11ram 
Pirtskbala va. Noukhar Kol/rctrhvili Yapı m 
Producrion Co.: !vlosfilm, Mosfilmovskaya 
1 .  1 1 9858 Moscow. RUSSIA: Phone: 7 095 
1 43 9100: Fax: 7 095 938 2083; St11dio 
Atri11m. Gmzia Film. GEOI?GIA Dünya 
Hakları Export Agent: Intenineilla 
Agency. Ltd .. 1 5 .  Dmzhinnikovskaya, 
Mosrou• 123242. RUSSIA: Pbone: 7 095 
225 9052: Fax: 7 095 973 2029 

1992 1 3 5  mm. / Siyah-Beyaz (B& W) 1 125'  

• Kolombiyalı yazar Gabriel 
Garcia Marquez, 1 982 Nobel 
Edebiyat Ödülü'nü almadan ön
ce, 1 96 1  'de yayımlanan, nefret 
ve entrikanın hüküm sürdüğü 
küçük bir kasabada, maaşın ın 
bağlanmasını boş yere bekleyen 
emekli bir albayın ıstıraplarını, 
öz benliğe doğru çıkı lan, yapayal
nız, boğucu bir yolculuk olarak 
anlattığı, "El Colonel no tiene 
quien le escriba 1 Albay'a Mek
tup Yok " adlı romanıyla ünlen
mişti. Kitapta gurur ve özsaygı, 
yalan ve kibire kıyaslan ır  ve neti
cede, ailenin açl ık  acısını gider
mek ve şerefini biraz olsun ko
ruyabi lmek için küçük bir umut 
olarak bir dövüşçü horoza bel 
bağlanır . . .  

Genç b ir  bayan Gürcü yönetme
nin sürükleyici ve zorlu, i lk  uzun 
metraj filmi olan ALBA YA MEK
TUP YOK'ta, olayın geçtiği ye
rin, çürümüş ve kayıtsız bir bü
rokrasinin egemen olduğu Latin 
Amerika'dan, iç savaş ve dini 
karmaşanın harap ettiği bir ü lke
ye, dünyadan soyutlanmış Kaf
kasya'da günümüz Gürcistan'ına 
taş ınmasına rağmen, özgün öy
künün içeriğine dokunulmamış. 
Marquez'in kitabın ın basımından 
otuz yıl geçmiş, ancak olabilecek 
en iyi dünya'da hiç bir değişikl ik 
olmamıştır. insan hala yalnız, ve 
bil inmezin karşısında acizdir. 

Yönetmen Tsurtsumia'ya göre, 
şeref, umut ve bir "Mutlak Doğ
ru"ya inancın sorgulanması, şu 
sıralarda bu yörede belki daha 
da geçerli. Doğu Gürcistan'da, 
ayrı l ıkçı bir ayaklanmanın orta
sında gerçekleştirilen çekimler 
sırasında birçok güçlükle karşıia
şı imış ve film, ancak 30 yaşındaki 
yönetmeninin azmi sayesinde ta
mamlanabi lmiş. ALBA Y'A MEK
TUP YOK, komşuların ın kayıtsız 
ve acımasız sömürüsü altında, in
sanın onurunu korumak için ver
diği savaşın, köklü ve uzlaşma ta
nımayan bir belgesi olarak dim
dik ayakta. 

• When Gabriel Garcia Marquez 

was awarded the Nobel Prize for 

Li terature i n 1 982, the 

Colombian writer was then best 

known for his 1 96 1  novella "El  

colonel no tiene quien le  escriba 1 
No One W ri tes ro the Colonel " ,  

i n  which the agony of a retired 

colonel wai ting i n  vain for his 

pension in a smail rown full of 

hate and i ntrigue is  chronicled as 

a lonely, stifling journey inro the 

self. In the book pride and self

respecr are weighed against deceit 

and arrogance - in the balance: a 

game-cock on which is p inned a 

fading hope ro alleviare the 

family's pain of srarvation and ro 

mainrain ar least a show of 

dignity . . .  

I n  ONLY DEATH COMES FOR 

SURE, this compell ing debut 

fearure fi lm by a young female 

Georgian d irecror, the core of the 

original srory remains i nract 

alrhough the serring has been 

shifted from a Lat in America 

ruled by a corrupt and i ndifferenr 

bureaucracy ro the crippling 

isolation of Caucassus Georgia 

roday, a !and laid waste by civil 

war and religious turmoil .  Thirry 

years after the publicarion of 

Marquez' book, nothing has 

changed i n  this "best of all 

possible worlds". Man is stil i  

alone and imporent i n  the vicin i ty 

of the unknown. I n  direcror 

Tsurrsumia's view, the same 

questions of digniry ,  hope and 

belief in  an "Ulrimate Good" sri l l  

apply here - i ndeed, perhaps now 

all the more. Shot in Eastern 

Georgia in the m iddle of the 

separarisr rebellion, rhe film faced 

many a erisis before it could be 

complered ar al l ,  and then due 

only ro the renacity of i ts 30-year

old direcror. ONLY DEATH 

COMES FOR SURE srands as a 

roori ng, uncompromising plea for 

the digniry of man amid roday's 

reckless, rmhless exploitation of 

one's neighbour. 

1 964'te Moskova' da doğdu. 
1 987' de Moskova Film 
Enstitüsü VGIK'dan mezun 
oldu. Birkaç kısa film ve bir 
belgesel yaptı. ALBA YA 
MEKTUP YOK ikinci uzun 
metraj konulu fılmidir. 

Born in  1 964 in  Moscow. She 
graduated in l 987 from the 
Moscow Film Institute VGlK. 
She has made several short fi lms 
and one documentary. ONLY 
DEATH COMES FOR SUR E  is 

Filmleri 
Filmography 

1 983 Approaeb Yaklaşma 
(shorr kısa film) 

1 987 A Reeolleetion of So111ethiııg 
Bir Şeyin Anısı 
(shorr/k ı sa film) 

1 989 The Big Wheel 
Büyük Tekerlek 
(shorr/kısa film) 

1 989 The Light and the 
Sbculow of the Republie 
Cumhuriyetin lşığı 
ve Gölgesi 

1 990 Komla1lli1l Melııiko·v, the 
A rebiteel 
Mimar Konsranrin Melnikov 

1 992 01ıly Death Co111es For Sure 
Albay'a Mektup Yok 



VAKFI 
YAY l N LA R I  

Muhsin Ertuğrul 
• 

GERÇEKLERIN 
• • • 

DUŞLERI 

Modern Türk tiyatrosunun kurucusu 

Muhsin Ertuğrul, tüm yaşamını 

sanata adadığı gibi, 600'e yakın 

inceleme ve denemesiyle tiyatro 

düşüncesine de büyük katkılarda 

bulunmuştu . 

Eczacıbaşı Vakfı ,  

Muhsin Ertuğrul'un 

ölümünün 1 O. yıldönümünde 

yayınladığı Benden Sonra 

Tufan Olmasm ! adlı 

anılarından sonra, 

doğumunun I 00. yılı  

onuruna, tiyatro 

düşüncelerini de 

Gerçeklerin Düşleri 

adlı  bir başka 

anıtsal yapıtla 

sanatseveri ere 

sunuyor. . .  



AYTMATOV'UN DÜNYASI 
AITMATOV'S WORLD 

• 

m 
TEKSTILBANK 

T EKSTi LBAN K'ın 
değerl i  katkılarıyla 
gerçekleştir i lmişti r. 

We should !ike to thank 
TEKSTiLBANK 
for their conrribucions. 

IV A L  i 
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A N D RE I  MIKHALKOV
�------------------------------------------------------------� K O NC HALOVSKI 

i LK ÖGRETMEN 1_ 937'de Moskova'da doğdu. 

KlRGlZiSTAN-RUSYA KIRGHIZIST AN-RUSSIA 

Onemli bir sanatçı aileden 
PERVYJ UCJTEL gelmektedir; f i lm yönetmeni 

Nikita Mikhalkov'un 
FIRST TEACHER kardeşidir. Moskova 

Yönetmen Director: A ndrei i\l ikhalkoı•
Knntbcıloı•ski Senaryo Screen play: Cengiz 
AJI!IMIOt'. Bori s Dobrodeerı & A ndrei 
/llikhalkoı•-Konthaloı•ski Görüntü Yön. 
Cinemaıography: Georgy l?erbeıx Kurgu 
Editing: E. Ladijemkaya Müzik Music: 
Vyatheslaı• Oı•ttbiımikoı• Oyuncular Cast: 
Na!alia Arinbassarova. Bo/ot Beisbencdiet'. 
Dark11! Kay11kova. Ineiris Nogoybaw Yapı m 
Production Co.: Ktrgbizjl/111. i\losji/111 
Dünya Hakları Export Agent: 
lntercinema Agenq Ltcl. 1 5 .  
Dmzbinnikoı 'skaya Aloscotl' 123141 
I?USS/A: Phone: 7 095 2559052: Fax: 
095 9732029 

1 965 1 35 111111. 1  Siyah-Beyaz (B& W) 1 102' 

• Olaylar 1 923'te geçer. Iç 
Savaş henüz sona ermiştir. Kızıl 
Ordu'da askerlik yapan 
Öğretmen Duyşen, komsomol 
tarafından dağlarda kaybolmuş 
bir Kırgız obasına tayin edi l ir. 
Genç adam, asker kıyafetiyle 
köye gel i r. Aslında daha i leri 
düzeyde eğitim görmek 
istemiştir, ama ülkede ve 
özellikle burada, Kırgız 
topraklarında, okumuş insan 
sayısı çok az olduğu için birinin 
i lk olarak bu işe başlaması 
gerekmektedir. Duyşen, köy 
halkının onu aniayıp 
destekleyeceğine güvenir, çünkü 
çocuklarının geleceği buna 
bağl ıd ır. Ne var ki, devrimin 
rüzgarı bu dağlarda da esse bile, 
hala asırların önyargı larını ve 
cehaletini yok edememiştir. 
Köylüler Duyşen'e alayla 
bakarlar. Ama o tesl im olmaz. 
Zorluklar arttıkça, öğretmenin 
görevinin de önem ve güç 
kazandığına inanır. Çocuklara 
devrimin güzel dünyasın ı  açmaya 
ve onları genç birer Leninci 
olarak yetiştirmeye kararl ıd ır. 
Bu arada, Nodiyrbek, Duyşen'in 
en gözde öğrencisi genç 
Altıynay'ı eş olarak almak ister. 
Bu vahşi adam, Duyşen'i kendini 
kaybedene kadar döver ve kızı 
alıp dağa kaldırır. Duyşen 
sabahleyin jandarma ile birlikte 
onun peşine düşer. Nodiyrbek 
gözaltına al ın ır, öğretmen i le 

"" .. · - --
- �  J 

-

Altıynay köye dönerler. Fakat 
kimse Duyşen'in yaptıkları nı 
onaylamaz, hatta bütün köy ona 
karşı cephe al ır. Duyşen daha 
birçok talihsiz olayın kendisini 
beklediğinin farkındadır. Köy 
halkı her türlü olumsuzluktan 
onu sorumlu tutar. Ama o geri 
adım atmaz. Buraya yeni bir okul 
inşa ettirecek, o anı görecektir: 
tüm çocukların yeni okula gittiği 
anı. Ve herşeyi, bilgi ile si lahl ı 
gerçek bir öğretmen 
değiştirecektir . . .  

• The incidents takes place i n  

1 92 3 .  The Civil W ar has j ust 

come to an enel. Teaeber Duishen, 

a soldier in  the Red Army, is 

assigned by the komsomol to 

work in  an "aoul "  in Kirghizia 

lost in the mountains. The young 

man comes to the vii iage in his 

uniform . He, in fact,  had a desire 

to go on in higher studies, bur 

there are very few eclucated people 

in the country, especially here in  

Kirghizia, so  someone has to be 

the  fırsr. Duishen belives thar rhe 

villagers will understand and 

support him, because the future of 

rheir chi ldren depenel on i r .  

However, even if the wincls of 

revolur i on has al so swepr rhese 

mountains, they have not wipecl 

out the prej uel ice and ignorance of 

centuries. The vi l lagers regarcl 

Duishen in mockery. But he cloes 

not give in .  He believes that the 

task of a reacher gains more 

prominence and srrengrh as 

d iffıcul ries pile up. He is serrlecl 

ro open up rhe beauriful world of 

rhe revolution to the children and 

ro educare rhem as young 

Leninisrs. In the meantime, 

Nodiyrbek, wanrs ro rake 

Duishen's favourite studenr 

Alrıynay as his wife .  This savage 

man beats Duishen unconscious, 

rhen rakes the gir! ro the 

mountains .  Duishen rracks him in 

the morning wirh rhe 

genclarmerie. Nodiyrbek is 

arresrecl, rhe teaeber and Alrıynay 

return ro rhe village. But  nobody 

approves of w hat Duishen has 

done, in facr they all oppose h im.  

Duishen knows that many more 

unforrunare incidenrs awair him.  

The vil lagers rend ro hold him 

responsible for each and every 

mishap. Bur he cloesn'r back our. 

He has ser his m i nci up to have a 

new school buiJeling here and to 

w i rness that moment when all the 

children go to the new school. 

And everyrhing will be changed 

through a real reacher, armecl 

wirh knowledge . .  

Konservatuarı'nda müzik ve 
1 96S'de de Moskova Sinema 
Okulu'nda yönetim teknikleri 
eğitimi gördü. Eğitimi s ırasında 
Tarkovski i le çalıştı. "lvan'ın 
Çocukluğu"nda oyuncu ve 
yönetmen asistanı, "Andrey 
Rublev"de senaryo yazarı 
olarak görev aldı. Birçok fılmin 
senaryosunu yazdı. Kısa filmi 
"Çocuk ve Güvercin" 1 962 
Venedik Film Festivali'nde En 
Iyi Fi lm ödülünü aldı. Aynı 
başarıyı Cannes' da "Siberya 
Destanı" i le elde etti. 1 979'da 
hükümetin izni ile Sovyetler 
Birliği'nden ayrıldı ve Fransa'ya 
gitti. 1 984 yıl ında yaptığı 
"Maria'nın Aşkları" filmi i le 
birlikte ABD'de çalışmaya 
başladı. 

Born in Moscow in 1 93 7 .  He 
comes from an imponant 
arristic fami ly; his brorher is 
fi lm director N ikhita 
Mikhalkov. He srudied music at 
the Moscow Conservarory and 
in 1 965 d i recting techniques at 
the Moscow Film School. 
During his studies he worked 
wirh Tarkovsky. He was an 
actor and assisranr direcror in 
" Jvan's Childhood" and wrote 
rhe script for "Andrei Rublev". 
He wrote many screenplays. His 
shorr "Child and Pigeon" won 
rhe best fi lm award in 1 962 
Yenice Film Festival . He got 
the first prize in Cannes wirh 
"Siberiade". In  1 979 he left 
USSR for France with the 
permission of Russian 
Governmenr. Starting with 
"Maria's Lovers" ( 1 984) 
Konchalovsky works in the 
USA. 

Filmleri 
Filmography 

1 966 Pervyj Ucitel ilk Ögretmen 
1 967 Assino Stschastje 

Asya'nın Mutlulugu 
1 97 1  Djadja Wlanja 

Vanya Dayı 
1 979 Sibirjada Sibirya Destanı 
1 984 Maria's Lovers 

Maria'nın Aşkları 
1 985 Rmwıvay Trahı 

Dehşet Treni 
1 986 Duet for One 

Tek Kişil ik Düet 
1 987 S by People 

Bataklık Insanları 
1 988 Homer and Eddie 

Homer ve Eddie 
1 99 1  The lllller Circle 

Yakın Çevre 
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GÜN UZAR YÜZYI L OLUR 
MANKURT 

MAN-WOLF 

Yönetmen Director: Horak111i Narliyet• 
Senaryo Screenplay: i\lariı-1 Unua/Ot'a & 

Sabc1h D11m Görüntü Yön. 
Cinemaıography: N11rtay Barbiyor• 
M üzik Music: l?ejep l?ejep111• Oyuncular 
Cas c :  Tc1rık Tctrwn. J\1a)'ctzolgy Aymedorıa. 

Yilmaz D11m. Hodja D11rd11 Yapımcı 
Producer: Sezer D11m & S. Skiripka 
Yapım Producrion Co.: T11ğw Film. 
Ç11bllki11 Kanlm1 C(l(/ddesi. Dr. 1\'lazhar Tan 
YtdiSt. No. 23 3 Kcmlllt:l. istembul 
TUI?KEY: Phone: 216  322 25 99. 2 16  322 
02 14: Fax: 216  4 13  05 74 Dünya 

Hakları Exporr Agenr: T11ğw Film. 
Ç11bllki11 Kanlm1 Cadddesi. Dr. Mazhar Tan 
Yrti!SJ. No. 23 3 Kanlrca. istembul 
TUI?KEY: Phone: 216  322 25 99. 2 16  322 
02 14: Fax: 216 4 1 3  05 74 

1 990 1 3 5  111111. 1 Renkli Color / 80' 

• Orta Asya'da yaşayan 
kabileleri n üzerine sald ıran Juan 
Juan'lar, esir aldıkları gençleri 
kendi usulleriyle beyinlerini 
yıkayarak köleleştirmektedirler. 
Juan Juan'lar bu kez de, oğlu için 
düğün-dernek kurma hazırlığı 
içindeki Serdar adlı yiğit ve adil 
bir beyin oymağına saldırırlar. 
Serdar Bey başta olmak üzere 
birçok kişiyi öldürürler. 
Serdar'ı n  yiğit oğlu Yalarnan da 
dahil, gençlerin çoğu esir düşer. 
J uan Juan'lar çeşitli işkencelerle, 
ele geçirdikleri gençlerin beynini 
yıkayarak onları birer "mankurt" 
yaparlar. Yalarnan' ın annesi 
Ayım, kaçırılan oğluna 
ulaşabilmek için çok büyük bir 
çaba harcar ve sonunda onu 
bulur. Kadın, çobanl ık yapan 
oğlunu, geçmişini hatırlaması için 
ikna etmeye çal ış ır. Fakat 
Yalarnan' ın beyni öylesine 
yıkanmıştır ki, tanımadığı 
annesini sahibine zarar verecek 
korkusuyla öldürür . . .  

• )uan Juans, arracking the eribes 

in Central Asia, enslave youths 

they capture through a brain

washi ng process they've 

developed. )uan Juans, arrack this 

t ime the eri be of a brave and fair 

leader named Serdar who is 

preparing for the wedding of his 

son. The barbars ki  l l  many of 

them, starting with Serdar 

himself. Many of the young men, 

including Yalaman, the brave son 

of Serdar, are raken captives. )uan 

Juans, brainwashing the young 

men they have captured through 

various tortures, turn them a l l  
into "man-wolves". Ayım,  

Yalaman's mother, endeavouring 

with all her might to reach her 

son, fi nally fi nds h im working as 

a shepard and rries to persuade 

him to remember his past. But 

Yalarnan has gone through so 

perfecr a brain-wash that he does 

not recognize his own morher 

and, affraid that she may harm his 

master, he kil is the poor woman . . .  

HOCAKULi NARLiYEV 

Aşkabat yakınlarındaki 30 
numaralı tren istasyonunda, 
1 937 yılında doğdu. 1 960'da 
Moskova'daki VGIK Sinema 
Enstitüsü'nden kameraman 
olarak mezun oldu. Türkmen
film stüdyolarında, kameraman 
olarak görev yapmaya başladı. 
Birkaç kısa film yönettikten 
sonra 1 969'da ilk konulu 
filmini yönetti. Daha sonraki 
yapıtlarıyla birçok ödül 
kazandı. Kendi yönettiği 
filmierinkiler de dahil olmak 
üzere sayısız senaryoya imza 
attı. 1 976'dan beri, sürekli 
olarak Türkmenistan Film 
Yapımcıları Sendikası Yönetim 
Kurulu'na Birinci Sekreter 
seçilmektedir. 1 986 yılında, 
Türkmenistan Cumhuriyeti'nin 
Halk Sanatçısı onur payesiyle 
taltif edildi .  

Born in 1 937 in the railway 
station # 30 near Ashgabac. He 
graduated from the Institute of 
Cinemarography VG IK in 
Moscow in  1 960 as a 
cameraman. He starteel ro work 
in che Turkmenfı lm studio as a 
cameraman. After directing 
several shorts he macle his 
fearute debut in  1 969. He won 
numerous prizes for his la ter 
work. He wrote many seripts 
including the ones for his own 
fı lms. Since 1 976 he is 
unanimously reelected the First 
Secretary of the Board of 
Filmmakers Union of 
Turkmenistan. In 1 986 he was 
awarded an honourable ran k of 
People's Artise of che Republic. 

Filmleri 
Filmography 

I 964 i\1e mu/ My Brothers 
Ben ve Kardeşlerim 
(docmnentary - belgesel) 

1 967 Petroleum ofTm·kmenia 
Türkmen Petrolü 
( docmnenla.ry - belgese/) 

1 968 Three Days of a Yem· 
Bir Yılın Uç Günü 
(documentary - helgese/) 

1 969 Ma.tı Overboa.ı·d.' 
Denize Adam Düştü! 

1 972 The Daughter-in-urw Gelin 
1 975 When a. lfloman Smldles 

a. H one 
Kadın Atı Egerlediginde 

1 977 Be A b/e to Say "No".' 
Hayır Diyebilmelisin! 

1 9 8 1 Jcmıal's Tree Cemal Agacı 
1 982 Kcrra-Komn, 45o at the SIJflde 

Karakum, Gölgede 45 Derece 
1 984 Fnıgi-Deprived from Happiuess 

Mahdum Kulu 
1 990 Ma.ukm·t 

Gün Uzar Yüzyıl Olur 
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KlRGlZiSTAN KIRGHIZISTAN 

KlZi l  ELMA 
KIZIL ALMA 

RED APPLE 

Yönetmen Director: Tolomn; Okeyeı• 
Senaryo Screenplay: E!ztJ LyndintJ & 
Tolown; Okeyet'. bt�sed on the novel by Cengiz 
AytmatotJ Görüntü Yön. 
Cinematography: Komtamin Orozcdiev 
Müzik Music: Shandor Kalosb 
Oyuncular Cast: Sniwenknl Chokworoı•. 
Gnlsara Adjibekoı;a. Tallnbjnbjn 
Tnwmbaeı•a. A nara /Vıakekadyrova Yapım 
Producıion Co.: Kirghizfilm Dünya 
Hakları Exporı Agenı: Intenineilla 
Agen.y Ltd. 1 5 .Dmzhinnikovskaya Aloscou' 
1 13241 RUSSIA: Phone: 7 095 2559052: 
Fax: 7 095 97 32029 

1 97 5  1 35 mm. 1 Renkli Color 1 8 3 '  

• Aşk için, ruhsal varlığın 
tatmini için, insanın hiç yok 
olmayan mükemmel iyet arzusu 
ve tutkusu için ... Fi lmin 
kahramanı T emir, hayal ini 
kurduğu herşeyi elde etmiş, bir 
ressamdır: yetenekli, sevdiği bir 
mesleği olan ve aile sahibi bir 
kişi. Ne var ki, gençken aşık 
olduğu ama tam anlamıyla 
tanıyamadığı kızı bir türlü 
unutamaz. Bu anılar ona hem 
acıyla mutlu luk, hem de keyifle 
ızdırap verir. Gençlik çağında 
yaşanmış duygular Temir'in 
dünyayı daha iyi görüp 
algılamasına yardımcı olur. Aynı 
zamanda da onu yeni sanatsal 
arayışlara iter. Temir, kızının 
sevgisiyle ve umutlarını yansıttığı 
resimlerle kendini teselli etmeye 
çal ışır . . .  

KlZlL ELMA şiirsel bir dramdır. 
Aytmatov'a göre, senaryo tıpkı 
bir düşünce gibi ortaya konmuş 
ve hatıralar da ömrünün büyük 
bir kısmını  geride bırakmış bir 
insana ait: çok yaşamış, başarı l ı  
olmuş, ama kendinden memnun 
olmayan bir insan bu. Yönetmen 
sanki, oyunculada birl ikte, "Aşk 
nedir? Mutluluk nedir?" 
sorularına cevap aramaktadır. 
Tolomuş Okeyev'e göre KlZlL 
ELMA'nın konusu, herkese aşina 
ve anlaşı l ır olan ahlak 
sorunlarıdır. Film'de, ressam 
Temir'i canlandıran Suimenkul 
Chokmorov'u palette boyalarını 
karıştırırken, resim yaparken 
görürüz. Bunların arasında en 

fazla dikkati çekeni, Sayakbay 
Karalaev'in bir portresidir. 
Aslında fi lmin baş karakteri i le 
onu canlandıran oyuncunun 
yaşamlarında pek çok ortak yan 
vardır. Chokmorov da gerçek 
bir ressamdır. Leningrad Resim 
Akademisi'nden mezun olduktan 
sonra yaptığı Karalaev portresi, 
onun hayatında önemli bir rol 
oynamış. Bu portre sayesinde, 
Chokmorov oyuncu olmuş. 
Chokmorov, Karalaev'in  
portresin i  yaparken, genç 
yönetmen Bolot Şamsiyev de 
Karalaev üzerine bir belgesel 
fi lm çekiyormuş. Ressam ile 
yönetmen tanışmışlar ve kısa 
süre sonra bu fı lmin çekimlerine 
başlandığında, Chokmorov 
başrolü oynamak üzere davet 
olunmuş. 

• For lo ve, for che sarisfacrion of 
rhe spirirual being, for rhe ever 
presenr desire and passion of man 
for perfecrion . . .  Temir, rhe hero of 
rhe film, is a painrer by profession 
who has everyrhing he has dreamed 
abour - ralenr, a vocarion he l ikes, 
and a family. Bur he cannot forger a 
gir! he was in love wirh in his 
yourh, even rhough he did not 
exacrly ger ro know her. These 
memories cause him borh pain and 
happiness, borh joy and suffering. 
Senrimenrs of his yourh help Temir 
ro see and perceive rhe world berrer. 
They also lead him ro explore his 
arr. He rries ro console himself wirh 

che love of his daughrer and che 
painrings on which he reflecrs his 
hopes . . .  

RED APPLE is a poeric d rama. 
Accord ing ro Ai rmarov, rhe script 
has been pur forılı as a rhoughr, 
and memories are rhe ideas of 
someone who has lefr behind rhe 
bul k of his l ife. He is an 
experienced man, wirh his fair 
share of success, b ur he is  n or 
sarisfied wirh himself. I r  looks as 
if che direcror, rogerher wirh his 
acrors, is searching answers ro 
quesrions such as "Whar is love' 
Whar is  happiness'" According ro 
Tolomush Okeyev, fami liar and 
easily comprehensible moraliry 
problems form rhe subjecr of 
RED APPLE. In  rhe fi lm,  we see 
Suimenkul Chokmorov mixi ng 
his painrs on rhe palerre, we see 
him painring.  The most 
remarkable of rhese picrures is the 
porcra ir of Sayakbay Karalaev. 
There are in fact many paral lels i n  
the biographies o f  rhe fi lm's 
proragonisr and rhe acror who 
inrerprets rhis character. 
Chokmorov himself is a painrer. 
The portrait of Karalaev he 
painred after his graduation from 
rhe Leningrade Art Academy has 
played an imporrant role in his 
l ife and Chokmorov became an 
acror by virrue of rhis porrrair .  
While Chokmorov was painr ing 
Karalaev's porrrair ,  rhe young 
direcror Bolor Semsiyev was 
making a documenrary on 
Karalaev. The painrer and rhe 
direcror mer, and when shorrly 

afrerwards rhis film began ro be 

shor, Chokmorov was invired ro 
inrerpret rhe proragon isr. 

TOLOM OK EY EV 

Kırgızistan'ın lssıkkul 
bölgesindeki Bokonbaevo 
kentinde 1 935 yıl ında doğdu. 
J 958'de ses teknisyeni olarak 
mezun oldu. Kırgızfilm 
stüdyosunda ses mühendisi 
olarak çalıştı. 1 964-65 yılları 
arasında sinema çalışmalarını 
Moskova'daki VGJK 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 attı. "Kanatlı 
Sanat" adl ı  bir kitap yazdı. 
1 989'dan beri mi l letvekili 
olarak da görev yapan 
yönetmen, şu anda 
Kırgızistan'ın Türkiye 
Büyükelçisi' dir. 

Born in Bokonbaevo in the 
Issık-Koul region of 
Kirghizistan in ı 93 5 .  He 
graduated as a sound technician 
in ı 958. He worked at the 
Kirghizfilm Studio as a sound 
engineer. Then he resumed h is 
fi lm studies in the VGIK 
Cinema Instinıre at Moscow 
between ı 964-65 and 
graduated from the higher 
dasses of screenwriting and 
directing in ı 966. He wrote 
many scripts, he acıed in fi lms, 
he staged plays in Bishgeg 
Drama Theatre and directed 
some documentaries. Si nce 
l 965, he is been d irecting fi l m  s 
which aroused popular appeal 
and sol ic ited numerous 
discussions. He wrote a book, 
"Art with Wings". A deputy 
s ince ı 989, he is current!y the 
Arnbassadar of Kırghizistan in 
Turkey. 

Önemli Filmleri 
Selecıive Fiımography 

1 967 The S ky of O ur Childhood 
Çocukluğumuzun Gökyüzü 

1 970 Prize to the Fire Ateşe Övgü 
1 973 The Savage Vahşi 
1 975 Red Apple Kızıl Elma 
1 977 Ulan 
1 980 Golden Autmmı Altın Güz 
1 984 Descemla11t of the Suow Leopara 

Kar Leoparı'nın Soyu 
1 987 Mirages of Love 

Aşk Aldatmacaları 
1 99 1  Cenghiz Khmı Cengiz Han 
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ATEŞ 
ZNOJ 

HEAT 

Yönetmen Director: Larina Srhepitko 
Senaryo Screen play: fon if 0/shamki. 
Iri na Poz:o/o!Jkaya. Larissa SdJepitko. based OJ/ 
the noı,el ··The Camers Eye· by CenRiz 
Aytmatoı• Görüntü Yön. 
Cinematography: Ynri Sokol & Vladimir 
Arkhangelsky Müzik Music: Romrili 
Ledenev Oyuncular Cast: Bol ot Şıomiyet'. 
J\Toumtoukhall jantouri11e. K/ara 
lO!tssoup;allotJa. K. DomJotmıbctelJ. Dm·kotd 
Kouioukot'a. Kapar Essenoı1 Yapı m 
Production Co.: Kirghizfilm Dünya 
Hakları Export Agent: lnterrinema 
Agnu;• Ltd. 1 5.Dmzhinnikomkctyr� Mosroır 
123242 RUSS/A: Phone: 7 095 2 5 5 9052: 
Fax: 7 095 9732029 

1 963 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B& W) 1 85 ' 

• Teke tek iki düşmanın 
çarpışması, iki güçlü karakterin 
karşılaşması. Yollarından geri 
dönmeyen, birbirine yc;ıl 
vermeyen iki insanın ', 
mücadelesi . . .  Çarpışma birden 
başlamaz. ilk önce güneşten 
yanmış kızgın, verimsiz bozkır 
vardır. Dünkü öğrenci, 1 7  
yaşındaki tecrübesiz Kemal, 
Anraha'ya tarım öğrenmek için 
gelir. Orta okulu bitirince 
komsomol onu çalışması için 
buraya yollamıştır. Kemal 
görünüşü, kusursuz gömleği ve 
şehirli tavırlarıyla önce kuşku 
uyandır ır. Gencin 
dayanamayacağı, kaçacağı sanı l ı r  
ama o dayanır. Ekibine uyum 
sağlar ve çetin bir ceviz 
olduğunu kanıtlar. Ne var ki, 
çok geçmeden, insanların bu 
bakir topraklara yalnızca para 
kazanmak için geldiğini düşünen 
traktörcü Abakir i le çatış ır. 
Abakir kaba, otoriter bir 
adamdır. Kimseyi sevmez, kadın ı  
kendi m ü lkü olarak görür, ona 
son derece saygısızca davranı r  ... 

1 964 yı l ında Karlovy Vary Film 
Festivali'nde büyük ödülü alan 
ATEŞ, anlattığı öykünün 
atmosferini, çok artistik bir 
biçimde yaratan ve dikkati, uç 
koşullar altındaki b ir  insana 
çekmeye çalışan bir fi lmdir. 
Filmde Nourmoukhan 
Jantourine, Abakir'i güçlü ve 

şiddete yatkın biri olarak 
canlandırıyor. insanlara eziyet 
etmesi ve kaba davranması, 
Abaki r' in  kendine karşı da 
acımasız olduğunu gösterir. 
Abakir i le çatışmaya cesaret 
etmesi oldukça şaşırtıcı olmasına 
rağmen, Kemal bu çatışmaya 
girmekten çekinmez. Bu asl ında 
iki farklı hayatın, amacın ve 
ahlaki bakışın çatışmasıd ır. 
Kemal i le Abakir arasındaki 
tartışmalar sıklaştıkça, ekibin 
üyeleri, insanlara ve işine inanç 
duyan Kemal'a karşı dostça 
duygular beslerneye başlarlar. 
Abakir onları ayrılmakla tehdit 
edince, kimse onu durdurmaya 
çalışmaz ve Abakir stepte tek 
başına yola koyulur . . .  

• A one-ro-one conflict of rwo 

adversaries, a confronration of rwo 

powerful characrers. The srruggle 

of two people who do not give in ,  

and neither make way for each 

other. .. However, the struggle 

does not start i m mediarely. First 

of a l l  rhere is the barren sreppe, 

red hor under che sun.  The 

sevenceen-year-old Kemal, fresh 

from school, is senr by the 

komsomol ro Aneaha for 

agricultural work. He fırsr arouses 

suspicion wirh his perfect shirt 

and his urban manners. You 

expect him not ro go through 

with it ,  ro run away, but he srays 

on and works in harmony widı 

rhe ream. He proves rhar he in 

facr is a srour characrer. Bm, he 

soan gets i mo conflicr with the 

rracrorist Abakir who thinks that 

people work on virgin lands just 

ro earn money. Abakir is a rude, 

srricr man. He doesn' r  love 

anyone, and he takes women ro be 

his own property, rreating them 

wirh no respecr whatsoever. .  

Winner of the Grand Prize in 

Karlovy Vary Film Festival in 

1 964, HEAT ereares very 

artistically the atmosphere of che 

acrion, and tries ro draw arrenrion 

ro a human being in exrreme 

condirions. Nourmoukhan 

J anrouri ne i nrerprers Abakir as a 

powerful man, prone ro violence. 

The fact  that he rormenrs people 

anci treats rhem rudely indicates a 

ruthlessnes roward himself, roo. 

Kemal rakes rhe hard road and 

dares ro conrradicr Abakir. This is 

i ndeed a confl icr between rwo 

differenr ways of l i fe, aspirations 

and moral outlooks. As the 

argumenrs berween Kemal and 

Abakir ger more frequenr, rhe 

people in rhe team start ro feel 

friendly rowards Kemal who 

believes in his fellowmen and i n  

h i s  work. When Abakir rhrearens 

rhem wirh leaving, nobody 

arrempts ro srop him and he sers 

om all alone in the sreppe . . .  

LARISSA SCHEPITKO 

6 Ocak 1 938'de doğdu. 
1 963'te Moskova Sinema 
Enstitüsü VGI K'ten mezun 
oldu. ATEŞ, diploma 
çalışmasıydı. Beş tane konulu 
uzun metraj fi lm yaptıktan 
sonra, son filmi "Farewell 1 
Elveda"yı çekerken 2 Temmuz 
1 979' da bir araba kazasında 
öldü. Kocası yönetmen Elem 
Klimov filmi  bitirdi ve onu 
konu alan "Larissa" adlı kısa 
bir belgesel yaptı. 

Born on 6 January 1 938.  Sh e 
graduared from VGIK, Moscow 
Fi lm Institute, in 1 963 and 
HEAT was her d iploma work. 
After real iz ing five feanıre 
fi lms, she died on 2 July l 979 
i n a car crash while shooring her 
last fi l m ,  '"Farewel l" .  Her 
husband, d irector E lem Kl imov 
has finished the fi l m  and also 

Filmleri 
Filmography 

1 963 Heat Ateş 
1 964 Motherland of Electricity 

Elektriğin Anavatanı 
1 966 Wings Kanatlar 
1 972 You and Me Sen ve Ben 
1 977 Ascending Yükseliş 
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KlRGlZiSTAN KIRGHIZISTAN 

BEYAZ G E M i  
AK KEME 

THE WHITE SHIP 

Yönetmen Direccor: Bo/ot Şawsiyez) 
Senaryo Screen play: Bo/ot Şamsiyet'. 
ikised on the noı'el by Cengiz Aytmatov 
Görüntü Yön. Cinematography: 
t\ldnasbek Alomsaeı• Müzik Music: Alfred 
Chnitke Oyuncular Cas ı:  No11rgazy 
Sydy!{cdieı•. Sabira Ko!IJJJOIIfhalieıla, Orozbek 
Kollllllanalieı•. Assanko11 Kouttoubaev. 
Aito11rgan Temirova. Nazira Alambetova 
Yapım Producıion Co.: Kirghizfilm 
Dünya Hakları Exporı Agenı: 
lnteninema Agenıy Ltd. ı 5. 
Dmzhinnikovskaya t\loscou• ı 23242 
R USSIA : Phone: 7 095 2559052: Fax: 7 
095 97 32029 

1975 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 102' 

• Yedi yaşında bir oğlan, 
büyükbabası Mornun ve 
Mornun'un damadı Orozkul 
hakkındaki film, Aytmatov'un 
öyküsünü çok yakından izleyen, 
sadık bir uyarlamadı r  ... Üç küçük 
aile, dağın ortasındaki ormanın 
iç inde yaşarlar. Bu ailelerden 
biri, dede Mornun i le nine ve bu 
ikisinin baktığı küçük çocuktan 
oluşur. Çocuk yalnız sonbaharda 
okula gider. En sevdiği şey de, 
dağdan dürbünle issıkkul gölünü 
seyretmekti r. Masal ve hayaile 
dolu gibi duran ufuk çizgisinden 
gelecek beyaz gemiyi bekler 
durur. Bir gün babası bu beyaz 
gemi i le gelecek ve çocuk ona 
burada hiç kimseyle 
payiaşamadığı mutlulukları ile 
fantezi lerini anlatacaktır . . .  

BEY AZ GEMi yerel bir dram 
değil, daha çok, insani ahlak 
sorunlarını ortaya atan bir 
karakter ve duygu dramıd ır. 
Ebedi gerçek arayışı, iyi i le kötü 
arasındaki mücadele, 
Aytmatov'un düzyazısının 
duygusal ve ş i irsel biçimde 
birbirine bağlanmış gerçek ve 
fantastik dünyaları, sihirli bir 
şeki lde güçlü beyazperde 
imgelerine dönüşmüşler. 
Yönetmen Şamsiyev, fi lmi için 
şunları söylüyor: "Fi lmin odak 
noktasında dede ile torun var. 
Çevredeki gerçekleri, çocuğun 
algıladığı gibi göstermeye çalıştık. 
Onun gözünde çimenlerle 

dağların, ağaçlarla bulutların 
hepsi canl ı .  Çocuk, onlarla 
diyalog içinde. Çocuğun dünyası ,  
yeteneksiz ve merhametsiz 
dolandırıcı Orozkul'un 
dünyasından çok farkl ı .  Çocuk 
yetenekl i ,  ama savunmasız. 
Orozkul aptal, ama güçlü. 
Öyküdeki iyimser havayı 
korumaya çalıştık. Orozkul, 
dedenin yıkılmasını sağlıyor ama 
çocuğu ve yaşamın güzell iklerini 
yıkamıyor. Bunun içindir ki, 
traj ik  sonuna rağmen BEY AZ 
GEMI iyimser bir film. i nsanın 
içindeki güzel l ik, insanla doğanın 
uyumla birleşmesi. . .  işte bu 
filmde bunları anlatmaya 
çalıştık." 

• The film abour a seven-year-old 

boy, his grand-farher and the son

in-law of the !arter, is a very close 

and devared adaptation of the 

A irmatov's story . . .  Three smail 

fa m i 1 i es leave i n a forest i n the 

m iddle of the mounrain. One of 

rhese fam ilies consisr of a 

grandmother, the grandfarher 

Mornun and the child they bring 

up. The child goes to school only 

in rhe autumn.  His favourite 

pasrime is  to warch the Issik-Koul 

lake from the mounrain with 

binoculars. He wairs for the white 

ship to arrive from the horizon 

l ine which seems ro be full of fairy 

rales and i l lusions. One day his 

farher wil l  come on this white 

ship and the child will  teli h im 

abour al l  the happin es s and 

famasies that he cannot share wirh 

those araund him . . .  

THE WHITE SHIP i s  not a local 

drama bur a drama of characters 

and feel ings, which raises human 

moral problems. Erernal search for 

rrurh, fighr berween good and evi ! ,  

emotionally and poetically 

connected real and faocastic worlds 

of Aitmatov's prose are magically 

transformed imo powerful screen 

images. Samsiyev rells the 

following abour his film: "The 

grandfarher and the grandson are 

at the focal poim of the fi lm. W e 

rried ro show the realiries araund 

rhem through the perception of 

the child. For him, all grasses and 

mounrains, rrees and clouds are 

alive. He has dialogues wirh them. 

The child's world is very differem 

from the world of Orozkul, the 

incapable and rurhless swindler. 

The child is  ralemed, bur he is 

defenseless. Orozkul is stupid, but 

he is powerful .  W e tried to rerain 

the oprimisric armosphere of the 

story. Even though Orozkul 

manages to cause the grandfarher 

to collapse, he cannot destroy the 

child, or the beauries of life. That 

is why THE WHITE SHIP is an 

oprimistic fi lm in spite of i ts 

rragic ending. The beaury in  the 

soul of the human be ing, the 

union of man and narure i n  

harmony . . .  These are what we 

rried to teli in the film."  

BO LOT MSiYEV 

Bişkek'te 1 94 1  yıl ında doğdu. 
Larissa Schepitko'nun "Ateş" 
adl ı  filminde oyuncu ve ses 
teknisyeni asistanı olarak 
görev almadan önce. bir çocuk 
dergisinde fotoğraf muhabirliği 
ve otomobil tamirciliği gibi 
çeşitli işlerde çalıştı. 1 965 
yıl ında Moskova'daki VGIK 
Sinema Enstitüsü'nden mezun 
oldu. 1 96S'ten beri, özel l ikle 
Kırgızfi lm Stüdyosu için, 
yönetmenlik yapmaktadır. 
Burada, i lk  olarak bazı 
belgesel ler yönetti; daha 
sonraları ise Kazakistan'da da 
çalıştı. Sinema çalışmalarının 
yanısıra, şu sıralarda 
Kırgızistan mi l letvekil idir ve 
turizmden sorumlu alt 
komitede görev yapmaktadı r. 
1 990 yılında, filmler yapmak ve 
ticari etkinliklerde bulunmak 
üzere, Salamalek Film adı 
altında, bir kocperarif 
kurmuştur. 

Born i n  ı 94 1  in B ishgeg. He 
rakes differenr jobs (phoro
journalisr for a children 
magazine, au ro mechanics, ere.) 
before becoming assistant sound 
technician and acror in "Hear" 
by Larissa Schepirko. In  ı 965 
he is graduated from the 
Insri rure of Cinemarography 
VGIK ar Moscow. Since ı 965 
he became a di rector mainly 
working for Kirghizfilm Studio. 
He started rhere with directing 
a few documenraries; bur larer 
he also worked in Kazakhistan. 
Besides his film activities, he is 
currenrly a deputy of 
Kirghizisran and responsible in 
the sub-commitee of rourism. 
In  ı 990 he founded a 
cooperarive, Salamalek Film, ro 
realize films and commercial 
operations. 

Önemli Filmleri 
Selective Fiımography 

1 968 Fire Shots at Karach Pass 
Karaş Geçidi'nde Kurşun 
Sesleri 

1 972 Red Poppies of lssyk-Koul 
lssıkkul'un Kızıl Gelincikleri 

1 974 Echo of Love Aşk Yan kı sı 
1 975 The White Ship Beyaz Gemi 
1 978 Betıveeu Men 

ErkeklerArasında 
(co-director ortak yönetmen) 

1 980 Precociom Storks 
Erkenci Leylekler 

1 983 WolfTrap Kurt Kapanı 
1 986 Elite Shooters 

Seçkin Atıcılar 
1 988 The Ascent ofFuji-Yama 

Fujiyama'ya Çıkış 
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TÜRKiYE TURKEY 

SELVi BOYLU M AL YAZMALl M 
THE RED SCARF 

Yönetmen Director: A ll/ \'d111az 
Senaryo Screenplay: Ali Özgmtiirk. ba.recl 
OJJ tbe not'el b)" Cengiz A itmatoı' Görüntü 
Yön. Cinematography: Çetin Tilnca 
Oyuncular Cas ı: Tiirkan Şort�y. Krtclir 
inanır. Ab111et i\1ekin. /-Iii/ya T11ğl11. N11rban 
N11r Yapımcı Producer: At1j Yd111az 
Yapım Producıion Co.: Yqilçaw 
Fi/wci/ik. istiklal Ct�dde.ri. Bekar Sokak. 
No: /211.  Bryoj!,/11. istanb11!. TURK[Y: 
Pbone: (212)  252 7 9 1 3 - 14: Fax: (212)  
249 89 94 Dünya Hakları Exporı 
Agenı: Alfa Filw Ltd: iJt<mb11!. TUI?K[Y: 
Pbone: (212)  245 3 1  08 

1 977 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 90' 

• Büyük bir baraj inşaatında ağır 
vasıta şoförlüğü yapan i lyas, 
baraj yolunda genç bir köylü 
kızına rastlar ve iki genç 
birbirlerine aşık  olurlar. Anası 
Asya'yı başka birine vermeye 
kalkınca ilyas, kızı kaçırır ve bir 
süre sonra evlenirler. 
Kamyonuna aşık olan, onu çeşitli 
nakışlarla süsleyen ilyas, 
kamyonuna Al Yazmalım adın ı  
takmıştır. Çok geçmeden i lyas'la 
Asya'n ın bir oğlan çocukları 
olur. Bir gece llyas, otoyolda 
çamura saplanmış bir otobüsü 
kurtarmak isterken, yüklü 
olduğu malı zamanında yerine 
götüremeyince patronu 
tarafından şoförlükten al ın ıp, 
bakım servisine veri l ir. 
Kamyonundan ayrılmak zorunda 
kalan i lyas için bu bir yıkım 
olmuştur. Kendini  içkiye verir ve 
Asya'dan önceki sevgilisiyle 
yeniden i l işkiye girer ... 

• Ilyas, a truck driver who works 

in the construcrion site of a big 

dam, meets one day a peasam gir! 

on his way to dam and the these 

rwo fal l  in love. When her morher 

rries to marry Asya wirh anorher 

man, I l  yas takes the gir! away and 

soon they ger married. Ilyas who 

is almost in  love with his truck, 

decorares i t  with various 

embroideries and cal ls it "Al 

Yazmalım" .  Soon I lyas and Asya 

have a baby boy. One night, while 

trying to free a bus srruck i n  the 

mud, I lyas stays Iate to deliver his 

load. His boss takes him from 

driving and assigns him to the 

work-shop. To be away from his 

truck is a real blow for Il yas. He 

starts to drink and renew an affair 

with his old flame . . .  

ATlF YILMAZ 

1 926 yıl ında Mersin'de doğdu. 
Güzel Sanatlar ve Hukuk 
öğrenimi gördü. Fi lm 
eleştirmeni, ressam, senarist 
olarak çalışmalar yaptı . iki 
filmde yönetmen yardımcıl ığı 
yaptıktan sonra, i lk konulu 
fi lmini 1 95 1 'de gerçekleştirdi: 
"Kanl ı  Feryat". Filmleri birçok 
u luslararası festivale katıldı. 
B irçok yerli ödülün sahibidir. 
1 985 ve 1 986 istanbul Sinema 
Günlerinde arka arkaya iki kez 
Yı l ın En iyi Filmi ödülünü aldı: 
"Bir Yudum Sevgi" ve "Adı 
Vasfıye". "Aaahh Belinda", 
1 986 Antalya Film Festivali 'nde 
En Iyi Fi lm, En iyi Yönetmen 
ödüllerini aldı. 

Born in 1 926 in  Mers in .  He 
srudied law and fine arıs. He 
reviewed films, panicipated in 
exhibitions as painter, designed 
posıers, wrore seri pts. Afrer 
working as assistant director in  
rwo fi lms, he realized his firsr 
fearure, "The Bloody Cry'' i n  
1 95 1 .  His films have 
panicipared in many 
international fesrivals. He is the 
winner of many national 
awards. He gor the award for 
rhe " Best Turkish Film of rhe 
Year" in 1 985 wirh "A Sip of 
Love" and in 1 986 wirh " Her 
Name is Vasfiye" in rhe 
Isranbul lnrernarional Filmdays. 
"Aaahh Belinda'' gor rhe Best 
Film and Best Director awards 
in 1 986 in Antalya Film 
Fesrival. 

Önemli Filmleri 
Selective Filmography 

1 95 7  Gelinin Muradı 
The Dream of tbe Bride 

1 959 Alageyik The Him/ 
1 964 Erkek Ali Ali, the Man 

Keşanlı Ali Destanı 
T be Lege1UI of Ali from Kej<lll 

1 966 Ah Güzel Istanbul 
Oh, Lo·vely 1 stanbul 

1 977 Selvi Boylu Al Yazmalım 
Tbe Red Scmf 

1 982 Mine 
1 984 Bir Yudum Sevgi 

A Sip ofLove 
1 986 Adı Vasfıye 

Her Name is Vasfiye 
1 986 Aaahh Belinda Ob Belinda! 
1 987 Asiye Nasıl Kurtulur? 

How Can As iye Be Saved? 
1 989 Arkadaşım Şeytan 

MejJbiJto, My P.riend 
1 990 Berdel Bride Bm·ter 
1 992  Düş Gezginleri 

Watking After Midııigbt 
1 99 3  Gece, Melek ve Bizim Çocuklar 

The Night, A ııgel aııd o11r 
Childreıı 



Hergün büyük bir i lgi ve güvenle izlenen 

Sabah,  özel l ikle; çevresin i  etkileyen, 

yeni l ikleri takip eden ve toplumda kamuoyu 

l ideri olarak tanımlanan kişi ler tarafından 

en çok okunan gazete konumundadı r.  

Çünkü Sabah1 ın, toplumu çok yakından 

· i lgi lendiren pol itik, ekonomik, sosyal ve 

u luslararası konulara,  daima ısrarl ı  ve 

yansız bir yaklaş ımla açıkl ı k  getirdiğini  

herkes bi l iyor ve onu okuyor. 

ı-M :m:l  
"büyük değil, en büyük" 



WAJ DA TARi H E  BAKlYOR 
WAJDA REVISITS HISTORY 

• 

SABAH' ın 
değerli katkı larıyla 
gerçekleşti r i lmiştir. 

We should !ike to thank 
SABAH 
for their comributions. 

• 

A L  i 



WAJDA TARiHE BAKlYOR W AJDA REVISITS HISTORY 

POLONYA POLAND 

AN DRZEJ WAJ DA 

• 6 Mart 1 929'da Polanya'da 
Suwalki'de doğdu .  Öğretmen bir 
anne ile 2. Dünya Savaşı 
s ırasında ölen süvari subayı bir 
babanın oğlu olan Andrzej, bir 
yandan kiliselerin iç duvarlarını 
resimiemek de dahil çeşitli 
işlerde çalışırken, 1 6  yaşından 
itibaren de Polonya Direnişi i le 
birl ikte savaştı. Savaştan sonra, 
Cracow Güzel Sanatlar 
Akademisi'nde ( 1 945-48) resim 
öğrenimi, Lodz Yüksek Sinema 
Okulu'nda ( 1 950-52) 
yönetmenlik eğitimi gördü. Daha 
sonra "Barska Sokağında Beş 
Çocuk" fi lminde Aleksander 
Ford'un asistanı olarak çalıştı. 
Ford ise, Wajda'nın 1 954 yıl ında 
gerçekleştirdiği i lk konulu fi lmi 
"Pokolenie 1 Bir Kuşak"ın sanat 
denetçiliğini üstlenmişti. 
Wajda'nın yapıtları, Batı'da 
yaygın biçimde izlenen ilk savaş 
sonrası Polonya filmleri arasında 
yer alarak, onu hak ettiği 
uluslararası üne kavuşturdu. 
Yönetmenin daha sonra sinema 
ve TV için gerçekleştirdiği 
filmler tema ve içerik açısından 
büyük çeşitl i l ik gösterir. 1 972'de 
genç sinemacıları 
yüreklendirmek amacıyla Film 
Pelski'nin bir dalı olarak kurulan 
"Film Unit X"in başkanlığına, 
1 979'da da Polonya Sinemacılar 
Sendikası Başkanlığı'na seçilen 
Wajda, Polanya'daki politik 
durum nedeniyle 1 98 1  'de her iki 
görevinden de istifa etmek 
zorunda kald ı .  1 98 1  'de askeri 
idarenin yönetimi ele almasından 
sonra, Wajda çalışmalarını 
tiyatro oyunları ve yabancı 
stüdyolada ortak 
gerçekleştirdiği film yapımiarı 
üzerinde yoğunlaştırdı. Kısa süre 
sonra yurt dışına ç ıkmak 
zorunda kalan Wajda Paris'e 
yerleşti. 1 983 yıl ında hükümet 
Wajda'n ın stüdyosunu 
feshederek "Fi lm Unit X"i 
devletleştirdi . Yönetmen, 
Polonya dışında birkaç film 
yönettikten sonra, 1 986'da 
ülkesine döndü. 1 989'un 
başlarında, Askeri Cunta'nın 
ortadan kaldırılmasından ve 
Dayanışma'nın güç kazanarak 

Polonya hükümetinde iktidara 
ve sorumluluğa ortak 
olmasından sonra, yeni Polonya 
Halk Cumhuriyeti'nde 
senatörlüğe seçildi .  

Andrzej Wajda çağımızın en bol 
ödüllü yönetmenlerinden biridir. 
"Popiol i Diamenti 1 Küller ve 
Elmaslar" ( 1 958) Venedik'te 
Fipresci Ödülü; "Krajobraz na 
Muchy 1 Savaştan Sonraki 
Görünüm" ( 1 970) Mi lane'da 
Altın Küre; "Wesele 1 Düğün" 
( 1 972) San Sebastian'da Gümüş 
lstiridye; "Ziemia Obiecana 1 
Vaatler Ülkesi" ( 1 974) 
Moskova'da Altın Madalya ve 
Chicago'da Altın Hugo; "Panxiy 
z Wilko 1 Wilko'lu Genç Kızlar" 
( 1 978) Yabancı Film Oscar 
adayı. .. ve liste böylece uzayıp 
gider. 

Wajda'nın bir üçleme oluşturan 
ilk filmleri ["Pokolenie 1 Bir 
Kuşak" ( 1 954), "Kanal" ( 1 957) 
ve "Popiol i Diament 1 Küller ve 
Elmaslar" ( 1 958)] Polonya 
sinemasında bir dönüm noktası 
oluştururken, Wajda'yı da 
önemli bir Avrupalı yönetmen 
olarak tanıtmıştır. Bu fi lmlerde 
Wajda'nın, duygusal bir tarih 
yaklaşımı ve romantik bir insan 
yazgısı kavramından oluşan 
kendi sanatçı damgasın ın,  
yaratma yönteminin temellerinin 
atı ldığını görürüz. Wajda'nın 
eserleri çağımızın birçok biçimini 
ve katmanını ortaya koyar. 
Tarihi filmleri, çağdaş konulu 
filmler; geniş bir toplumsal 
yelpazeyi tarayan fi lmleri de, 
insanların en mahrem 
deneyimleri üzerinde yoğunlaşan 
filmler izler. Wajda'n ın tüm 
yapıtların ın diğer bir birleştirici 
öğesi de, onun edebiyat ve sanat 
kaynaklarına bağlı kal ış ıd ır. 
Fi lmlerinin hatırı sayı l ır bir 
bölümü edebiyattan gelirken, 
resimsel yönü de romantik sanat 
geleneğinden esin bulur. 
Fi lmlerinin ortak noktasını, onun 
büyük tarihsel sentezleri, 
mecazları ve sembolleri 
betimlemesini sağlayan tema 
seçimi tayin eder. Bireylerin ve 

toplumların kaderlerinde, traj ik 
biçimde sonuçlanan olayların 
kesişme noktasını oluşturan 
anlar, onu hep çekmiştir. 
Fi lmlerinde, insan varoluşunun 
ana motifleri içiçe geçmiştir: 
ölüm ve hayat, aşk, yenilgi, seçim 
yapma zorunda kalmanın traj ik  
ikilemi, ve büyük hayal leri ger
çekleştirmenin olanaksızlığı. 
Tüm bu motifler, hatta aşk gibi 
son derece öznel bir duygu bile, 
Wajda fi lmlerinde tarih 
bağlamında ele alınmıştır. 
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• Born in  Suwalk i ,  Poland on 6 

March 1 929. Son of a school 

teaeber and a cavalry officier who 

was k i l led in the WW2, Wajda 

fought in the Polish Resistance 

from the age of 1 6  while working 

i n a succession of jobs i nciueling 

painting church interiors. After 

the war, he studied painting at 

the F ine Arts Academy of Cracow 

( 1 945 -48) and film directing at 

the Lodz School of 

Cinematography ( 1 950-52) .  He 

became Aleksander Ford's 

assistant on "Piatka z ulicy 

Barskiej 1 Five Boys from Barska 

Street" and Ford was the arrisric 

supervisor on Wajda's first 

feature, "Pokolenie 1 A 

Generarion" ( 1 954). Wajda's 

features were among the first 

posr-war Polish films to be widely 

seen i n  the W esr and deservedly 

brought him i nternational 

acclaim.  His subsequent work for 

the cinema and TV has been 

remarkably eliverse in theme and 

content. He was elecred, in  197 2 ,  

a s  the president o f  the "Film U n i t  

X" - a b ran c h  o f  F i l m  P o  Iski 

established to em bolden the 

young filmmakers - and in  1 979, 

as the head of the Polish 

Fi lmmakers Association; but he 

was forced to resign from both 

posrs in 1 98 1 ,  due to the polirical 

si ruarion i n Po lan d. In 1 98 1 ,  

fol lowing imposition of martial 

law, he concentrated on theatrical 

projeers in Poland and on fi lm 

producrions i n  cooperation with 

non-Polish studios. Wajda soon 

sertled in exile in Paris. In 1 983 

the government d issolved Wajda's 

studio and film producrion group 

"X film unit" .  After directing a 

couple of films abroad, w i th the 

abolishment of the Mil itary Junta, 

Wajda returneel ro his native 

country in  1 986 and when 

Solidari ey rose to share power and 

responsibil ity in the Polish 

government in early 1 989, he 

became a senator of the new 

Polish People's Republic. 

Andrzej Wajda is  one of the most 

awarded fi lm-makers of our rime: 

"Ashes and Diamonds" ( 1 958) 

took the Fipresci Prize i n  Venice; 

"Landscape Afrer Bartle" ( 1 970) 

the Golden Globe in Milan; "The 

Wedding" ( 1 973 )  the Si lver Shell 

in San Sebastian; "The Promised 

Land" 0 97 5 )  the Gold Meda! in  

Moscow and the Golden H ugo i n  

Chicago; an Academy Award 

namination for "Maids from 

Wilko" i n  1 978 . . .  the l ist is 

endless. 

Wajda's first fearure films which 

form a trilogy - "Pokolenie" 

( 1954), "Kanal" ( 1 957)  and 

"Popiol i Diament" 0 958) 

established him as a major 

European d irector and markeel a 

turni ng point  in Polish c inema. 

In  rhese films we see the 

foundation of Wajda's own 

artisric stamps, his creature (Al i '  

Bunun "creative" olduğu yolunda 

ağır şliphelerim var) method, 

which consists of an emorional 

approach to history, a romantic 

canception of human fare. 

Wajda's work reveals many forms 

and many layers of our time: 

historical films alrernate with 

films on contemporary subjecrs; 

films with a broad social sweep 

alternate with films that 

concentrate on i ntimate human 

experiences. Anorher unify ing 

element i n  Wajda's oeuvre is his 

faithfulness to litetary and artisric 

sources. A significant portion of 

his fi lms came from l irerature, 

white the pictorial aspect finds i ts 

i nspiration i n  the romantic 

artisric tradirion. The affinity 

among his films is derermi ned by 

a choice of the themes which 

enables him to depicr great 

historical syntheses, metaphors 

and symbols. He is consrantly 

drawn to those moments in the 

destinies of individuals and 

grou ps that are crossroads of 

events with rragic consequences. 

On his films the main morifs of 

human exisrence are i nterwoven -

eleatlı and l i fe, love, defeat and the 

tragic di lernma of having to 

choose, the impossibil i ry of 

realizing great aspirations. I n  

Wajda's films, all these morifs are 

su bordinareel to history, even a 

feeling as subjective as love. 

Önemli Filmleri 
Selecrive Filmography 

1 950 Kiedy ty spisz Sen Uyurken 
(s hor/ kısa film) 
Zly chlopiec Kötü Çocuk 
(short kısa film) 

1 9 5 1  Ceremica llzecka 
llzecka Çömlekçiliği 
(documentary belgesel) 

1 955 lde ku Sloncu Güneşe Doğru 
(short kısa film) 
Pokolenie Bir Kuşak 

1 957 K<ınal 
1 958 Popiol i Diamenti 

Küller ve Elmaslar 
1 959 Lotna 
1 960 Niewimıi Czarodzieje 

Masum Büyücüler 
1 96 1  Srmıson 
1 962 Powiatowa Lady Makbel 

Sibiryalı Lady Macbeth 
Camour a vingt an s: \Vttrszawtı 
Yirmisinde Aşk: Varşova 

1 965 Popioly Küller 
1 967 Gates to Paradise 

Cennetin Kapılan 
1 968 Przekladmıiec (TV) 

Wszystko na Sprzedaz 
Herşey Sarılık 

1 969 Polowmıie na Muchy 
Sinek Avı 

1 970 Krajobraz po Bitwie 
Savaştan Sonraki Görünüm 

1 9 7 1  Brzeziııa Kayın Ormanı 
1 972 Wesele Düğün 
1 973 Pilatm und Andere 

Pilatus ve Diğerleri 
1 9 7  4 Ziemia Obiecana 

Vaatler Ülkesi 
1 976 Smug<t Cienia 

Gölge Çizgisi (TV) 
1 977 Czlolvick z Martnur 

M ermer Adam 
1 978 Bez Zwieczulenia 

Uyuşturmadan 
The Dea/ Class (TV) 

1 979 Prmxiy z Wilko 
Wilko'lu Genç kızlar 
N oc Ustopadowa 
Kasım Gecesi (TV) 

1 980 Dyrygeııt Orkestra Şefi 
1 9 8 1  Clzowiek z Zeloza. 

Demir adam 
1 982 Dmı/mı 
1 983 E in Liebe hı Deutschland 

Almanya'da Bir Aşk 
1 985 Kronika Wypadkow 

Milomych 
Aşk Olaylan Günlüğü 

1 987 Biesy - Les Possedes Ecinniler 
Shulde und Siihne 
Suç ve Ceza (TV) 

1 990 Korezak 
1 993 Pierscioııek z Or/em w Koronie 

Karral Taçlı Yüzük 



WA DA TARiHE BAKlYOR W AJDA REVISITS HISTORY 

POLONYA POLAND 

KÜLLER VE ELMASLAR 
POPIOL I DIAMENT 

ASHES AND DIAMONDS 

• Olaylar, 9 ve 1 O Mayıs 1 94S'te, 
Polanya'da bir taşra kasabasında 
geçer. Filmin kahramanı, Lond
ra'dan idare edilen Polanya Or
dusu'nun sağ hizibindeki genç bir 
askerdir. Varşova Ayaklanma
sı'nda çarpışmıştır ve kurtuluştan 
sonra da, bu kez yeni Komünist 
yetkili lere karşı çarpışmaya de
vam etmektedir. Yeraltı örgütün
de kal ışının nedeni, inançtan çok 
üstlerine olan sadakatidir. Maci
ek, yeni gelen Parti Bölge Sekre
teri Szczuka'yı öldürme emri alır. 
Filmi n başındaki suikast girişimi 
başarısızlıkla sonuçlanır ve Szczu
ka yerine iki masum kişi öldürü
lür. Bu olay ve kasabadaki garson 
kızla olan duygusal bağlantısı, Ma
ciek'in Szczuka'yı öldürmesi yo
lundaki yenilenen emrin doğrulu
ğu konusundaki şüphelerini arttı
rır. Yeraltı örgütünden ayrılmaya 
karar verir, ama önce emri yeri
ne getirecektir. Otelde Szczuka, 
Maciek'in Krystyna ile buluştuğu 
odanın yanındaki odada kalır. Kız 
onda normal, barışçıl bir hayat 
yaşama arzusu uyandırır. Bu ara
da, alt katta bir zafer şöleni veril
mektedir . . .  

Polanya Okulu'nun baş yapıtı 
olan epik KÜLLER VE ELMAS
LAR temelde kahramanlık soru
nuyla ilgili deği ldir; daha çok dö
nüm noktasındaki bir ulusun başı
na gelenleri özetlemek gibi daha 
kapsamlı bir görevi yerine getirir. 
Filmin yapımına, sol kanat dışın
daki hiziplerin de savaşta Nazi Al
manya'sına karşı mücadeledeki 
katkısı hakkında suskun kalma yo
lundaki gizli anlaşmaya bir son 
vermenin acil gereği yol açmıştı. 
Film 1 947'de yazı lmış ve 1 956'nın 
siyasi çalkalanmalarından sonra o 
anın ruhuna uygun olarak, savaşın 
sonunda siyasi sistemin tümden 
değişmesinin yol açtığı çatışmalar 
sonucu bölünmüş bir ulusu güç
lendirmeyi hedefleyen önemli bir 
roman üzerine kuruludur. KÜL
LER VE ELMASLAR'ın üslupsal 
olarak De Santis ve Rossell ini'nin 
i lk dönem Yeni Gerçekçilik'inden, 
Ayzenştayn'ın "Korkunç lvan"ın
dan ve ekspresyonist sanattan 
esinlendiğine hiç şüphe yoktur. 
Ancak KÜLLER VE ELMASLAR'a 
pırıltısını ve gücünü vermede ta
yin edici olan yaratıcı mizansen ya 
da imgelerin barok niteliği değil, 
Wajda'nın romantik, son derece 

kişisel bakışıdır. Film, duygusal ve 
kültürel yönden, yapıldığı ülkenin 
bütün ulusal geleneği i le organik 
bir bağ taşıd ığı için bu kadar bü
yüktür. 

• The serring is a provincial 
Polish town on May 9 and 1 0, 
1 94 5. The proragonisr is Maciek 
Chelmicki, a young soldier in the 
right-wing faction of the London 
run Home Army. He fought in the 
Warsaw Rising and afrer the 
I iberatian he continues to fight, 
this time against the new 
Communist aurhorities; he remains 
in the underground more out of 
loyalty to his superiors than from 
convicrion. Maciek is ordered to 
ki ll Szczuka, the newly arrived 
District Secretary of the Party. The 
assassination anempt, which opens 
the film, fails and two innocent 
people are kil led insread. This, and 
his emorional involvement with 
the local barmaid, increase 
Maciek's doubts as to the righrness 
of the renewed order to ki ll 
Szczuka. He decides to leave the 
underground, but afrer fulfilling 
che order firsr. Ar the hotel 
Szczuka srays in the next room to 
where Maciek meets Krysryna; rhe 
girl awakens in him desi res for a 
normal, peaceful life. Meanwhile a 
victory banquer is being held 
downstai rs . . .  

The k ey work o f  rhe Pot i s  h School, 
ASHES AND DIAMONDS is not 
principally concerned with the 
quesrion of heroism b ur performs a 
wider rask of summing-up the 
affairs of a narian at the crossroads. 
The making of the fi lm was 
prompted by the urgent need to enel 
the conspiracy of sitence about the 
contriburion of non-left factions to 
the warrime srruggle againsr Nazi 
Germany. The fi lm is based on an 
outstanding novel written in 1 947 
which, after the polirical upheavals 
of 1 95 6, cam e ro be i nterprered i n 
the spirir of the moment - in the 
mood of consolidaring a narian 
divided by confl icrs brought abour 
by the complere change of che 
potir ical system at che enel of the 
war. There is no doubr that ASHES 
AND DIAMONDS was stylisrically 
inspired by the early Neorealism of 
De Santis and Rossel l ini ,  by 
Eisenstein's " Ivan che Terrible" and 
by Expressianise arr. Bur ir was not 
che inventive m ise en scene nor rhe 
baroque qualiry of the images that 
were decisive in giving ASHES 
AND DIAMONDS bri lliance and 
power, bur Wajda's romantic, 
stormy, very personal vision. The 
fi lm is so great because ir is 
organically linked with the entire 
national crad irian of che country in 
which ir was made - emotional and 
culnıral. 

Yönetmen Director: 
Andrzej Wlajda 
Senaryo Screenplay: A ndrzej 
\'llajdrt & Jerzy Andrzejewski. bctSed 
on the notJel bJ•.Jerzy Andrzejeu1ski 
Görüntü Yön. 
Cinemarography:Jerzy l'llojrik 
Kurgu Ediıing: Halina Nau•rorka 
Müzik Music: Filip Noımk & 
i\lirhal Kleo/as Ogimki ( Potonaise 
"Farell 'ell My Home/and") 
Oyuncular Cas ı: Zbignieu• 
Cyb11/ski. Eım Krzyzeınka. Adrmt 
Paıdikoll'ski. IYI ada u· Zastrıezymki. 
Bogmnil Kobiela. )an Ciecierski 
Yapımcı Producer: 
Stcmislau• Ad/er 
Yapım Producıion Co.: Kadr 
Unil. 00-595 \Yicmau·. Ptdau•ska 
6 / .  POLAt D: Phone: 048 22 454 
923: Fax: 048 22 454 923. !'ilm 
Pol.rki 
Dünya Hakları Exporı Agcnt: 
!'ilm Po/ski. 1111-048 \Yiarsau•. 
Mazouierka 618. POLAND: Plıone: 
048 21 26 23 711: Fax: 1148 22 26 
23 70 

1 958 1 3 5  11//1/, 
Siyah-Beyaz ( B& W) 1 107 '  
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POLONYA-iNGil TERE-ALMANYA POLAND-UK-GERMANY 

KARTAL TAÇLI YÜZÜ K 
PIERSCIONEK Z ORLEM W KORON/E 

THE RING WITH A CROWNED EAGLE 

• 1 944 yı l ında çeşitli siyasi çizgi
lerden Polenyalı yurtseverler, 
Alman işgal kuvvetlerine karşı 
ayaklandılar. Polonyalılar, özel
l ikle yakınlardaki Kızıl Ordu'dan 
alacaklarına güvendikleri yardım 
gerçekleşmeyince başarısızlığa 
mahkum duruma düştüler, ama 
63 gün daha dayandılar . . .  Batıda 
Almanlar ve Vistula'nın öbür ya
kasındaki Kızıl Ordu arasına s ı
kışmış halde, Polonya Ordusu 
Savaşçıları bir sonraki darbeyi 
beklemektedir. Yaralı genç bir 
teğmen olan Marcin, özgürlük 
savaşçısı Wiska i le birl ikte, kaça
bilmek için mültecilerin arasına 
karışmaya çalışır. Wiska, Alman
lar tarafından sürüklenip götü
rülmeden önce, Marcin'e karta! 
taçlı (Polonya kraliyet tacı) bir 
yüzük verir. Marcin bir mahzen
de saklanır ve yı l lardır sevdiği 
hemşire Janina, ona ilaç getire
rek hayatını kurtarır. Savaşın so
nunda, Ruslar Almanları defedip 
Polonya Komünist bir devlet 
olunca, Marcin'e gönülden bağlı 
Janina, genç adama hem Wis
ka'yı, hem de ihanet, kazıkiama 
ve kuşku kentine dönüşmüş olan 
savaş sonrası Varşova'sında ha
kim olan siyasi kaosta, kendi yo
lunu bulma çabasında yardımcı 
olur . . .  

Yönetmen Andrzej Wajda'nın 
daha önceki filmleri "Kanal" 
( 1 957) ile "Küller ve Elmas
lar"dan ( 1 958) tanıdığımız bir 
dönemdeyiz yine. Bu filmlerde 
Komünistlerin savaştaki rolü 
mecburen vurgulanmıştı. Waj
da'nın yeni filmi ise, Polonya Di
renişi 'nin Alman Ordusu'na kar
şı ayaklanmasının damgasını vur
duğu bu trajik döneme tam anla
mıyla yeni bir perspektif getiri
yor. Wajda'n ın eskiden birlikte 
çalıştığı, müteveffa yazar Alek
sander Scibor-Rylski'nin uzun 
süre yasaklanmış romanını temel 
alan KARTAL TAÇLI YÜZÜK'te 
kahraman, Komünist olmayan 
bir Polonya Ordusu üyesi. Dev
let Sansür Bölümü'nde sadece 
elyazması biçiminde mevcut olan 
roman, yakın bir geçmişte San
sür Denetimi kalkana kadar 

esrarlı bir şekilde "bulunamı
yor"du Eser o vakitten beri, Po
lonya'da en çok satan kitaplar 
listesinde yer almaktadır. 

• In 1 944, Polish patriots of 

various poli tical seripes rose up 

against the German occupation 

forces. The Poles were doomed to 

failure, particularly when the help 

they counted on from the nearby 

Red Army did not materialize, 

but they held out for 63 days. 

Now sandwiched between the 

Germans to the W esr and the Red 

Army across the Vistula, the 

Home Army Fighters await the 

next blow. Marcin, a young 
wounded lieutenant, together 

with freedam fıghter Wiska, 
attempts to blend in with the 

refugees i n  order to escape. Wiska 
gives Marcin a ring with a 

crowned eagle on it (the Polish 

royal crest) before she is dragged 

away by the Germans. Marcin 

hides out i n a eellar and Jan i na, a 

nurse whom Marcin has been in  

love with for years, brings h im 

medicine and saves h i s  l ife. At  the 

end of the war, when the Russians 

oust the Germans and Paland 

becomes a Communist state, 

Marcin is helped by the devoted 

Janina in his attempt to fınd 

Wiska and his own way in the 

palirical chaos that reigns in 

postwar Warsaw which was 

transformed imo a city of 

betrayal, doublecrossi ng and 

suspicion. , _ 

This is the same terri tory that 

director Andrzej Wajda covered 

i n  his early fılms, "Kanal" ( 1 957)  

and "Ashes and Diamonds" 

( 1 958) ,  In  those fı lms, the 

Communist role in the war was, 

necessarily, emphasized. Wajda's 

new film offers us a completely 

new perspective on this tragic 

period marked by the uprising of 
the Polish Resistance against the 

German Army. THE RING 

WITH A CROWNED EAGLE is 

based on a long-banned novel by 

Wajda's old collaboraror, late 

author Aleksander Scibor-Rylski ,  

and i t s  hero is a member o f  the 

non-Communist Home Army. 

The novel existed in manuscript 

form alone in the State Censor 

Department, mysteriously 

"misplaced" umil  recently when 

the Censor Comrols were 

abandoned. The book has since 

been a bestseller i n  Poland. 

Yönetmen Director: 
A ndrzej Wl ajda 
Senaryo Screenplay: Andrzej 
\Vajda, Maciej Karpinski & A ndrzej 
Kotkowski, based on "Ring of 
Honehair" by A leksander Scibor
l?ylski 
Görüntü Yön. 
Cinemaıography: Oarimz Kuc 
Kurgu Editing: Ewa Smal 
Müzik Music: Zbigniew Gorny 
Oyuncular Cast: Rafa! 
Krolikowski, Agnieszka Wl agner, 
Adrianna Biedrzynska, Cezary 
Pazura, Zbigniew Cybulski, Tamaz 
Kaniczyky, Miraslaw Baka, Maria 
Chwalibog, J idwiga Jankowska· 
Clesak 
Yapımcı Producer:jaıımz 
Morgenstern 
Yapım Production Co.: 
Perspektyva, do Cine Elec/ra Ltd. , 60-
66 \Vardour Street, Landres \'(/] V 
3HP, UK; Phone: 7 1  287 1 1  23 ; 
Fax: 7 1  722 42 5 1  
Dünya Hakları Export Agent: 
C ine Electra Ltd . 60-66 Wl ardour 
Street, Landres \V I V  3HP, UK; 
Phane: 7 1  287 l l  23 : Fax: 7 1  722 
42 5 1  

1 992 1 3 5  1n11l. 
Renkli Color 1 1 06' 



Hürriyet'i her gün 
yüz binlerce sanatsever 

okuyor. 
S i nema,  tiyatro, müzik, görsel sanatla r, edebiyat . . .  

H ü rriyet'te sanat haberleri g üncel ,  kapsam l ı  ve ta rafs ız olduğu iç in ,  

her gün  yüz b in lerce sanatsever H ü rriyet okuyor .  

Bu  haberlere, her gün do lu  dolu b i r  sayfa ayı rd ığ ı m ız iç in ,  

sanatseverler H ü rriyet' i terc ih  ed iyor.  

En zevkle hazı r lad ığ ı m ız sayfa lardan b i ri o lan sanat sayfam ıza 

/ " --· - .  gösterd i kleri i lg iden ötürü,  tüm sanatsevedere 
·""· 

kk" "  ı , , teşe u r  er  . . .  
""' 



POLiTiKA ÜZERi N E  
REFLECTIONS ON POLITICS 

• 

H Ü RRiYET'in 
değer l i  katkılarıyla 
gerçekleştir i lm iştir. 

We should l ike to rhank 
HÜRRiYET 
for rheir conrributions. 

l 

IV A L  i 
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FRANSA FRANCE 

ÖZGÜ RLÜGÜMÜ VER 
LIBERA ME 

Yönetmen Director: A lain Cm•rdifr 
Senaryo Screenplay: Alaili Cm'fllier. 
Bemard C rombey & r\ 11dri Fmm Görüntü 
Yön. Cinemaıography: Patritk B/ossier 
Kurgu Edi ring: J\larie-Pmmm! Carierel 
Müzik Music:ja11m Oyuncular Cası: 
A nniı"k Condıa. Pierre Con(ha. ThienJ 
urbelle. Cbristopbe T11rrier. Pbili/JIIe Tm·dif 
C eri/e Nam. tllirbel urbelle Yapımcı 
Producer: Rme Fam•el Yapı m 
Production Co.: UGC. 14. at'ellltt! Cbarle.r
de-Ga�t!!e. '):!100 Netti!ly. FI?ANCE: Pho11e: 
4ô 40 44 00: Fax: 47 22 05 1 J. Le St11ılio 
Ca11al. Lrr Sept Ci11e11ta Dünya Hakları 
Exporı Agenı: UGC. 24. at'<llllf Cbarles
de-Galllle. 92200 Nmilly. FRANCE: Pbom•: 
4ô 40 44 00: Fax: 47 22 05 1 J 

1 99 3  1 3 5 mm. 1 Renkli Color / 80' 

• Bu fi lmde bir erkeğin bi leğine 
bağlı bir kadın mendili, iyice traş 
edilmiş bir domuz başı, zulümle 
mücadelede büyüklerinden daha 
yaratıcı olan gençler 
bulacaksınız.. . Ama kulağınıza 
herhangi bir diyalog 
çal ınmayacak. Kel imeler sizi 
fi lmin aksiyonuna 
hazırlamayacak, ona eşlik 
etmeyecek, ya da üzerinde 
yorumda bulunmayacak. Bu 
sessiz bir fi lm değil, sadece 
sinemada hayatın o 
konuşmadığımız anlarını 
muhafaza etmenin bir yolu. 
Seyirci belki de bu şekilde daha 
özgür yorum yapar ve, olur ya, 
belirli bir zevk al ır . . .  

Gizemli kısa öyküsü, ayrıntılara 
ve çarpıcı imgelere gösterdiği kıl ı 
kırk yaran özenle, 
ÖZGÜRLÜGÜMÜ VER çok 
gürültü koparabilecek bir sessiz 
fi lm. Çoğunlukla yal ın yakın 
çekimlerde gördüğümüz, 
birbiriyle i l intisiz eylemler 
içindeki yüzler, eller ve cansız 
cisimler. Filmin konusunun, 
şiddet dolu otoriter bir 
devletteki direniş ruhu olduğu 
ise, ancak fi lm ilerledikçe yavaş 
yavaş ortaya ç ıkmakta. 
Başlangıçta üslüp hatırı için üslüp 
yapan, hafif sanatsal, akademik 
bir deneme sanılan 
ÖZGÜRLÜGÜMÜ VER, 
sonunda, sessiz ama inkar 
edilmez bir bütünlüğü ve gücü 
olan, zaman ötesi, evrensel bir 

öykü halini alıyor. Yani 
Cavalier'n in olağandışı yöntemi 
sonuçta bir hile değil, yalın 
esaslar üzerine bir odaklanma. 
Bu yüzden de sessizlikle dolu bu 
80 dakika boyunca kendimizi 
düşünceli, melankolik ve rahatsız 
hissetmemize şaşmamak gerek. 
"Bu fi lmi yapmarnın sebebi, bana 
göre oldukça karmaşık bir 
devirde yaşıyor olmam .. .  
Çalışmam sırasında, çekmek 
istediğim aksiyonun, duygusal 
kuvvetini korumak için herhangi 
bir diyaloğa gereksinimi 
olmadığını keşfettim", diyor 
yönetmen. "Duygular ne kadar 
basit olursa, yorum gereksinimi 
de o kadar azalır . . .  Seçimlerim, 
bir tür arınmacı l ık sonucu ortaya 
çıkmadılar; sadece fi lmi 
boğacağından korktuğum harici 
bilgileri hafifletmekte bana araç 
oldular." 

• Tn this fi lm you will see a 

woman's handkerchief cied to a 

man 's wrisc, a pig's head well 

shaven, ceenagers more invencive 

than chei r elciers in che fight 

againsc oppression .. But you will 

not hear any dialogue. The words 

don't prepare, accompany or 

comment on che accion in che 

fi lm. Ic is not a silenc fi lm,  merely 

a way to reserve for the cintma 

those momencs in l ife when we do 

not speak. The speccacor will 

perhaps enjoy more freedam in his 

incerprecacion and , hopefuly, a 

parc icular pleasu re . . .  

Wich i cs enigmacic el l ipcical 

narrative, fascidious accencion to 

decail and serik ing images, 

LIBERA ME is a silenc fi lm that 

may provoke a lot of no ise. Whac 

we see, mainly in stark close-up, 

are faces, hands and inanimace 

objeccs involved in apparently 

unrelaced accions. Only as che 

fi lm proceeds does i c gradually 

become evidene chac i es subject is 
che spiric of resiscance in a 

violenc, aurhoricarian scace. By che 

enel, whac at firsc seemed a 

sornewhac arcy, academic exercise 

in scyle for scyle's sake has become 

a cimeless, universal fable of q uiec 

bur undeniable incegri ey and 

power. Cavalier's unusual method 

is not, finally, a gimmick, buc a 

focus on bare essencials. Ic isn 'c 

smprising, cherefore, chat during 

rhese 80 minuces fi l led wich 

silence, we feel pensive, 

melancholic and discurbed. " I  

made this fi lm i n  response to my 

living in times chac are slightly 

complicaced for me . . .  During my 

work I d iscovered chac che accion I 

wanced ro fi lm had no need for 

dialogue to recain ics screngch of 

emocion . The si mpler che 

sencimencs che less need for 

commencary . . .  These choices were 

not che resul c of any sorc of 

ascecicism; they were for me 

merely che means to relieve che 

fi lm of excraneous information 

which I feared mighc suffocace ir" ,  

says che director. 

ALAIN CAVALIER 

I 9 3  I 'de dogdu. IDHEC'te 
sinema eğitimi gördükten 
sonra, çıraklık dönemini Louis 
Malle ve Edouard Molinaro'ya 
asistanl ık yaparak tamamladı. 
Ilk kısa filmi "Un Americain 1 
Bir Amerikalı"yı I 958'de, i lk 
uzun metraj filmini ise I 962'de 
gerçekleştirdi. 

Born in 1 93 1 .  He graduared 
from ID HEC (Academy of 
Cinemawgraphic Snıdies) and 
served his appremiceship 
assisring Louis Malle and 
Edouard Molinaro. He made his 
firsr shon, "Un Americain", in 
1 958  and his firsr fearure, "Le 
Combar dans ! 'lle" in 1 962. 

Filmleri 
Filmography 

1 962 Le comh(lt dmıs /'lle 
1 964 L'insoumis 

J\rlise i'/ Si'IC 
1 968 ut cb(lmade 
1 975 Le plein de su per 
1 978 Martin et Li(! 

Ce rejıondeur ne prend /HIS de 
llıessages 

1 980 Un e/r(lnge voy(lge 
1 986 Tht!rese 
1 990 Vingt-quatre portraits 
1 993  Libera Me 
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AHLAM SAGHIRA 
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• Öykü, 1 3  yaşındaki M ıs ı r' l ı  
çocuk Garib'in çevresinde 
gelişir. Çarpıcı, rüya gibi 
başlangıç sahneleri, anne ve 
babasının düğününü, Garib'in 
doğumunu ve bebekliğini, 
babasın ın 1 956'da Süveyş Krizi 
s ırasında bir direniş kahramanı 
olarak hayatın ı  kaybedişini 
özetleyen, canl ı  renklerle 
açılmakta. Annesi Hoda'nın 
terzi l ikten kazandıkları onları 
geçindirmeye yetmeyince, 
Garib'i bir maatbacın ın yanında 
çal ışmaya yollaması üzerine 
gerçekler daha acımasızlaşır. 
Zorba patron Salah, Hoda'yı 
karş ı l ık görmeksizin sevmekte; 
Hoda ise adamın sürekli 
yinelediği evlenme tekliflerini 
geri çevirmektedir. Garib de 
onu babası yerine koymayı 
reddeder. Onun yerine, 
babasının yoldaşı olan ve 
dükkanında propaganda 
metinleri basan Mahmud'la 
yakınl ık kurar. Kısa sürede 
Garib politikaya karşı büyük bir 
i lgi duymaya başlar. Saatler 
boyu, gizlice Mahmud'un 
broşürlerini basmakta ve onları 
kasabada dağıtmaktadı r. Salah'la 
sürüp giden çatışması, annesinin 
zamanla Salah'ı kabul etmesi 
üzerine anlaşmazl ığa neden olur. 
Savaş çıkınca, eve dönerek 
düğünlerinin sonuna yetişir ve 
zaferiri yakın olduğuna inanarak, 
savaşan güçlere katı lır. Ancak ne 
yazık ki küçük düşlerini savaş 
s ırasında yitirecektir . . .  

Kendisi de Süveyş'in b ir  yeriisi 
olan yönetmen El Hagar, savaşın  
yaraladığı bu şehrin sakin lerinin, 
1 967'de lsrail karşıs ındaki Arap 
yenilgisine kadar geçen 25 yıl 
boyuncaki yaşamların ı  bize 
yansıtmakta. KÜÇÜK DÜŞLER, 
aynı konuyu işleyen diğer birçok 
Mısır fi lminden farklı olarak, 
Nasır rej iminin iyi ve kötü 
yanlarını incelemek gibi bir 
tuzağa düşmüyor. "KÜÇÜK 
DÜŞLER M ıs ır'da fazla para 
kazandırmadı, çünkü bu ciddi bir 
film", diyor yönetmen ve 
ekliyor: "Nasır'ı ve o dönemi 
biraz yerdiğim, ve fi lm 
eleşti rmenlerinin çoğu o 
nesilden olduğu için, fi lmimi 
beğenmeyeceklerini düşündüm. 
Ancak Nasır'ın partisinin l ideri, 
o dönem hakkında yapılmış en 
dürüst film olduğunu söyledi". 

• The srory pivors on Ghareeb, a 

1 3  year old Egyprian boy. 

Caprivaring, dreamlike opening 

scenes unfurl wirh vivid splashes 

of color, recapping his parenrs' 

wedding, his birrh and early 

childhood and his father's dearh as 

a Resisrance hero in the 1 956 

Suez conflicr. Real ity rakes on a 

grittier tone as the boy's morher, 

Hoda, unable to supporr rhem on 

her earnings as a seamsrress, sends 

Ghareeb ro work in a printer' s 

shop. The overbearing boss, Salah, 

carries a torch for Hoda, bur she 

rurns down his repeared marriage 

proposals. Ghareeb also rejecrs 

him as a farher fıgure, forming a 

bond instead wirh Mahmood, an 

ex-comrade of his father's, who 

prinrs propaganda ar the shop. 

Ghareeb is soon swepr up by 

political fervor, secretly priming 

Mahmood's craers afrer hours and 

disrriburing rhem in rown. His 

ongoing clash with Salah causes 

confl icr as his morher is gradually 

won over. As war breaks out, he 

arrives home ro catch the tail end 

of c heir wedding ceremony, and 

runs away to jo in  the war effort, 

convinced that vicrory is  near. B ur 

he will unforrunarely loose his 

l i  etle dreams during the war . . .  

H imself a nar i ve  of  Suez, d i rector 

El Hagar leads us through the 

l ives of the people of this war-torn 

ciry during the period of the 25  

years which lead up ro  the 1 967 

Arab defeat againsr Israel. Unl ike 

many other Egyptian fılms which 

deal wirh the same theme, 

AHLAM SAGHIRA avoids the 

usual pirfalls of analysis of the 

righrs and wrongs of the Nasser 

regime. " I t  didn't  make m uch 

money in Egypt because i r '  s a  

serious film",  the director rells. 

"Ir' s a  l i ttle bit atracking Nasser 

and that period , and most of the 

crit ics are of that generarion, so I 

rhought they wouldn't l ike it .  

Bur the head of Nasser's parry 

said ir was the most honest fi lm 

made about this period. "  

KHALED EL HAGAR 

2 1  Şubat 1 963'te Süveyş'te 
doğdu. 1 982- 1_987 yılları ara
sında, Kahire Universitesi'nde 
hukuk okudu. Üniversitedeki 
eğitimi sırasında, bir dizi kısa 
öykü yazdı ve yine kendi yaz
mış olduğu bir oyunu sahneye 
koydu. 1 98S'ten 1 989'a kadar, 
yönetmen Yusuf Şahin'in M ısr 
Uluslararası Fi lm Şirketi'nde, 
u luslararası filmler ve reklam 
filmlerinde yönetmen yardım
cısı ve oyuncu seçici olarak ça
lıştı. 1 989'da, birçok ödül ka
zanan i lk  kısa filmi, "Enta Omri 
1 Hayatımsın"ı yazıp yönetti. 
1 990'da, "Mısır Dans Tiyatro
su" üzerine bir video çalışma
sında yönetmenlik yaptı. 1 99 1 -
1 993 arasında, Beaconsfield, 
Ingiltere'deki Ulusal Sinema ve 
TV Okulu'nda, film ve televiz
yon yönetmenliği üzerine eği
tim gördü. Eğitiminin bir par
çası olarak, "Doody'nin Düşü" 
( 1 992) adlı kısa filmi yazdı ve 
yön etti. .. 1 993'�e yazıp, yönetti
ği KUÇUK DUŞLER ile Bir
mingham Festivali'nde "Samu
elson Film Odülü"nü ve Fran
sa'da yapılan Amiens Film Fes
tivali'nde "Amiens Kent Ödü
lü"nü aldı. 

Born in Suez on 2 ı February 
ı 963. In ı 982- ı 987 he studied 
law at the university of Ca i ro 
and gained the bachelors 
degree. During his college 
studies he also wrote two 
collections of short stories and 
wrote and directeel two one act 
plays. From ı 985 to ı 989 he 
worked in the fi lm industry as 
an assistant director and easting 
director for Yussef Chahine's 
company "Mısr International 
Films" in Egyptian and 
international films and 
advertising commercials. In  
ı 989 wrote and directeel his  
first shorr film "E nca Om r i  1 
You Are My Life" which won 
several awards. In ı 990 he 
directeel a video production for 
the "Dance Thearer in Egypt". 
In ı 99 ı - ı 993 he studied fı lm 
and TV d irecrion aı The 
National Fi lm and TV School ,  
Beaconsfıeld, U K. As part of 
the course work, he wrote and 
directeel a short fıction fılm,  
"Doocly's Dream" ( 1 992). In 
ı 993 he wrote and directeel his 
fi rst long fearure fi lm LITTLE 
DREAMS which won "The 
Samuelson Film Awarcl" ar che 
Bi  rm ingham Festival in che UK 
and the "Prix de la vi lle 
ci'Amiens" ar the Amiens Film 
Festival in  France. 
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iTALYA-FRANSA ITALY-FRANCE 

AYAKÇI 
IL PORTABORSE 

THE FOOTMAN 
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Senaryo Screenplay: Sandro Petmglia. 
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Yapı m Producıion Co.: Sarher Film . 
Eidosmf!e Prod11ctinns. ITAL Y: Bali Film. 16.  
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• Luciano, dar gelir ini 
desteklemek için, kalemini 
tükenmekte olan bir romancının 
hizmetine sunmuş, onun adıyla 
yazan genç bir edebiyat 
öğretmenidir. Bir gün yeteneği 
i le, yükselmekte olan genç 
taşralı politikacı Cesare 
Betero'nun ilgisini çeker. 
Kendisinden çok şey talep eden 
bir makama, Kamu Sanayii 
Devlet Yatı rımları Bakanlığı'na 
geti rilen Betero'nun bu yeni 
makamda tam da bu türden bir 
konuşma yazarına ve 
entellektüel danışmana ihtiyacı 
vardır. Luciano, Botero 
hakkında, 700 km. kadar uzakta 
yaşayan sevgi lisi l rene'in de 
paylaştığı bazı kuşkular besler, 
ama bu durum uzun sürmez. 
Luciano hükümetteki göreviyle 
s ıradışı ayrıcal ıklar kazanır: lrene 
Roma'ya tayin olur, kendisinin 
görev yaptığı hükümet binası 
yenileni r ve ulusal anıt ilan edi l ir, 
pahalı bir arabası olur ve hep 
yenileme bahanesiyle kapalı 
tutuldukları için halka açık 
olmayan kütüphaneler i le 
müzelerden yararlanma hakkını 
elde eder. Ne var ki 
Luciano'nun başlangıçta bu 
ayrıcal ıkl ı durumdan duyduğu 
hoşnutluk, kısa sürede hayal 
kırıklığına dönüşür. Oldukça 
şiddetli bir hükümet bunal ımının 
ardından, Betero'nun gerçek 
yüzünü görür . . .  

"Ayakçı" terimi, ellerinde evrak 
çantaları, önemli kişilerin 
ardında dolaşan yardımcılar için 
kullanı l ı r. !talyan politikacıların ı ,  
partilerdeki yozlaşma ile ciddi 
ahlaki sapmayı teşhir etmesi bir 
balyoz etkisi yaratan AYAK ÇI, 
ltalya'da gösterime i lk çıktığında 
skandal yarattı. Kabine üyeleri 
fi lmi itharn etti ler; tanınmış bir 
komünist olan Nanni Moretti, 
çizdiği genç, sinik, çok h ırs l ı  ve 
yoz politikacı portresi için 
yayl ım ateşine tutuldu. Engin 
mizahı ve alaycı zekasıyla, 
Luchetti ile Moretti 'n in 
ltalyanların siyaseti yürütme 
biçimine tuttukları dumanı tüten 
silahı pek de gizleyemeyen, bu 
kışkırtıcı ve keskin hiciv, hangi 
ü lkede yaşarsa yaşasın herkesin 
tanıyacağı, her yüzde bir 
gülümseme uyandıracak 
damarlara basıyor. 

• Luciano is a young lirerawre 

teaeber who ghosr wrires for a 

fai l ing novelise ro supplemenr his 

meagre income. One day his 

ralenrs are nored by an aspiring 

young provincial pol ir ician, 

Cesare Borero, who needs exacrly 

this ki  nd of speech-wrirer and 

inrellecrual adviser in his 

demanding new posirion as 

m inister of srare invesrmenr for 

public i ndusrry. Luciano has a few 

doubrs abour Borero which are 

shared by his girlfriend Irene, 

who lives some 700 kilomerres 

away, bur not for long. Wirh his 

new governmenr job, Luciano 

receives exceprional perks: Irene is 

transferred ro Rome, rhe 

governmenr house he' s assigned is 

renovared and declared a national 

monumenr, he has an expensive 

car and access ro I i braries and 

museums rhe general "public" 

can'r visir because they' re always 

closed for renovarions. However, 

Luciano's ini rial deligbt in this 

priviledged srarus soon rurns inro 

disillusionmenr; fol lowing a 

parricularly violenr governmenr 

crisis, he sees rhe rrue clıaracrer of 

Borero . . .  

The rerm "porraborse" refers r o  all 

rhose assisranrs who rrail along 

behind imporranr people carrying 

briefcases. A sledgehammer efforr 

exposing corruprion and a grave 

moral ri lr in Iraly's poliricians and 

parti es, IL PORTABORSE 

creared a seandal when i r  was fırsr 

shown in l raly. Cabiner miniseers 

denounced i r ,  and Nanni Morerr i ,  

himself a well-known communisr, 

came under fire for his porrrayal 

of rhe young, cynical , highly 

ambir ious and corrupr polirician. 

This provocarive and biring sari re 

whose broad humour and sariric 

i ntelligence hardly coııceal rhe 

smoking gun rhar Lucherri and 

Moreni poinr  ar the I ralian way of 

conducring pol i t ics, also rouch 

cords rhar anybody anywhere will 

recognise and smile abour. 

DANIELE LUCHETTI 

25 Temmuz 1 960'da Roma'da 
doğdu. 1 980- 1 982 yıl ları 
arasında Gaumont Film 
Okulu'na devam etti. 1 983'de 
"juke Box" adlı çok kıs ıml ı  
filmin, "Nei dintorni di  
Mezzanotte" başlıklı bölümünü 
gerçekleştirdi. 1 984 ve 
1 985'te Nanni Moretti'ye iki 
filminde asistan l ık yaptı. lık 
konulu uzun metraj filmini 
1 989' da yön etti. 

Born in Rome, on 25 July 
1 960. He aırended rhe 
Gaumonr Film School from 
1 980 ro 1982.  In 1 983 he 
realized rhe sequence ri tled 
"Nei dinrorni di Mezzanorre" 
for rhe episode-fılm "Juke Box". 
In 1 984 and 1 985 he worked as 
assisranr director in rwo Nanni 
Morerri fı lms. He direcıed his 
fırsr fearure fi lm in 1 989. 

Filmleri 
Filmography 

1 989 Damani tiCcadra 
Umutlar Yarına 

1 990 uı settimantı de/la sfinge 
Sfenksin Haftası 

1 99 1  Il portaborse Ayakçı 
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• Berlin Duvarı'nın 
yıkılmasından sonra, Sovyet işgal 
kuvvetlerinde binbaşı olan 
Viktor Borisoviç hastaneden 
taburcu olur ve birliklerin onsuz 
kenti terkettiğini öğrenir. 
Burada hapishane bile Rusya'ya 
dönmekten iyidir diye 
düşünerek Berl in'de kalmaya 
karar verir. Rütbesine uygun bir 
aracı olmadığı iç in ,  bir bisiklete 
kızıl bayrak takar ve eski 
kuralların artık geçerli olmadığı, 
yenilerin in ise henüz konmadığı 
garip sahipsiz bir ü lkede 
bisikletiyle dolaşmaya başlar. 
iş, yiyecek ve aşk arayışı onu, 
aralarında polislerin, 
karaborsacıların, mültecilerin, 
kızların ve siyasi iltica 
tüccarları nın bulunduğu çok 
çeşitli insanla bir araya geti rir. 
Bu baş döndürücü değişim 
döneminde, o da hayatın 
anlamını  bulmakta zorluk 
çekmektedir, ama öğrenmeye 
de istekl idir . . .  

Makavejev'in favori komik 
temasını ,  yani Büyük Sosyalist 
Aldatmacası'nın sahneye 
konuşunu, işleyen bu abzürd 
siyasi hicivde; kurgusal s inema, 
belgesel malzeme ve "Berl in' in 
Düşüşü" adl ı  1 949 yapımı 
debdebeli bir Rus fi lminden 
sahneler içiçe. Görünüşe göre, 
"Berl in' in Düşüşü"nün doruk 
noktasında, kızı l bayrağı 
Reichstag'ın tepesine diken 
Sovyet askerin in oğlu olan 
Viktor Boriseviç karakteri, 
elbette ki hayal i .  Kahramanına 

"soylu bir budala" diyen 
Makavejev onu, Dostoyevski'nin, 
abzürdün hakim olduğu bir 
dünyada (kendi "kurtuluşu" i le 
iş i biten bir dünyada) amaç 
arayan kahramanı Prens M işkin 
i le karşılaştırmaya davetiye 
çıkarıyor. Son yıl larda, tıpkı 
kahramanının paramparça olan 
yurdu gibi, kendi vatanı da bir 
kan gölüne dönüşen Yugoslav 
yönetmen, "Böyle bir film yapma 
fikri, Honecker'in, Duvar'ın el l i  
ya da yüz yıl daha ayakta 
kalacağını söylediği konuşmasını 
duyduğumda başladı", diyor. 
"Öfkeden çılgına dönüp, o 1 64 
kilometrelik beton yığını üzerine 
tamamen belgesel bir f ilmin ana 
hatlarını çıkarmaya koyuldum. 
Ama birkaç ay sonra Duvar 
çökmeye başladı. Ben de yeni bir 
öykü aramak zorunda kaldım." 

• Afrer the fal !  of the Berli n  

W all ,  Vicror Borisovich, a major 

of the Soviet oc cu pyi ng forces, is 

released from hospiral and 
discovers that his rroops have left 

wirhout h im.  Even prison here is 

berrer rhan going back home ro 
R ussia, he thinks, and clecides to 

stay in Berl i n .  Since he has no 

vehicle befitt ing his rank, he ties 

a red flag to a bicycle anel starrs to 

ricle about i n a strange no-man's

lancl in  which the old rules are no 

longer valid and new ones have 

not yer been found. His search for 

work, somerhing to ear and love 

brings h im togerher wirh a great 

variety of people inciueling 

policemen, black markereers, 

refugees, girls anel asylum 

mongers. During rhese heady 

rimes of change he too is having 

trouble fıncling che meaning of 

l i fe bur he's wi l l ing ro learn . . .  

This absurdist pal irical sat ire 

which eleals with Makavejev's 

favorire comic  rheme -che m ise

en-scene of che Grear Socialise 

I l lusion- is a seamless mixrure of 

ficrion, clocumenrary nıaterial and 

clips from a grancliose 1 949 

Russian film enritled "The Fall of 

Berlin" .  The clıaracter of Vicror 

Borisovich, ostensibly che son of 

che Soviet soldier who raised che 

reel flag arop che Reichstag in the 

aporheosis of "The Fal ! of Berl in",  

is, of cOLırse, ficrional. Makavejev 

has callecl his proragonisr a "noble 

icl iot", inviring comparison to 

Dosroievsky's Prince Mishkin 

who searches for purpose i n  a 

world pervaded by the absurcl - a 

world undone by i rs "l iberarion". 

"The idea to make a fi lm starteel 

when I heard Honecker's speech 
stating that the Wall woulcl stand 

for anorher 50 or l 00 years. l t  

nıade me so maci I wrore an 

outline for a srrictly documenrary 

film about those 1 64 km of 

cement. B ut a few monrhs larer 

che W all starred crumbl i ng, so I 

had ro fincl a new story", says the 

Yugoslav d irector whose 

honıeland has been turneel inro a 

bloocl barh i n  last years as his 

protogonist's !and has been 

shattered to bi es. 

DUSAN MA EV 

I 932 yı l ında Belgrad'da doğdu. 
Önce Belgrad Üniversitesi'nde 
psikoloji, sonra da Belgrad 
Film Okulu'nda sinema ve 
Tiyatro Akademisi'nde de 
televizyon eğitimi gördü. 
1 9SO'Ii yıl ların sonunda ve 
1 960'lı yılların başında birçok 
kısa deneysel film ile belgesel 
film yaptı; gazetelere ve film 
dergilerine sinema üzerine 
yazılar yazdı. Yönettiği i lk 
konulu uzun film, "Man ls Not 
A Bird 1 Insan Bir Kuş 
Değildir" ( I  964) oldu. Bunu 
birbirinden tamamen farklı, 
ama hepsi de onun alarnet-i 
farikası olan sıçramalı tekniğini, 
coşkun ve anarşik bir cinsell iği, 
kurgulu ve belgesel filmierin 
kolaj benzeri içiçe harmanını, 
ve hem Doğusu hem de 
Batısıyla çağdaş toplumların 
saçmalığına yönelik müstehzi 
bir bakışı sergileyen filmler 
yaptı. 

Born in  Belgrade in 1 932.  He 
fırst studied psychology at 
Belgrade University, then 
cinema at Belgrade Film School 
and television at the Academy 
of Theatre. He made many 
shorr experimental fılms and 
documentaries during the Iate 
' 50s and early '60s and wrote 
abour cinema in studenr 
newspapers, fılm journals.His 
debur as a d irecror of feature 
fı lms came in 1 964 wi th "Man 
ls Not A B i rd".  He fol lowed i t  
b y  fı l m s  o n  disparate subjects 
but al l exhibit ing the hallmarks 
of Makavejev's leaping 
associative technique, an 
exuberanr, anarchic sexuali ty, a 
collage-style i mercurting of 
fıcrion and documentary 
footage, and a wry eye for the 
absurdities of contemporary 
societies, East and W esr. 

Filmleri 
Filmography 

1 964 Mcın ls Not A Bird 
Insan Bir Kuş Değildir 

1 967 A Lo·ve Affair 
Bir Aşk Macerası 

1 968 lmwceııce Unprotected 
Korunamayan Masumiyet 

1 97 1  WR: M ysleries of the 
Organism 
WR: Organizmanın Sırları 

1 974 Sweet Movie Tatlı Film 
1 ·98 1  Montenegro 
1 984 The Coccı-Cola Kid 
1 988 Mcınifesto 
1 992 Gorilla Bcıthes at Noon 

Goril Öğlen Yıkanır 
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ARJANTIN-ALMANYA AR GENTlN A-GERM ANY 

AMIGOMIO 

Yönetmen Direcror:Jeanine !ılem1jifel & 
A Irides Chiesa Senaryo Screenplay: 

jeanine Meewpftl & A leit/es Chiesa. bam/ on 
the noı,el ·'Histnrim de Papa y AmiJ!,Omio" by 
Pablo Bergel Görüntü Yön. 
Cinemarography: Virtor Gonudez Kurgu 
Edi ring: Andrer1 \'(/enz/er Müzik Music: 
Osmldo Monm Oyuncular Cası : Daniel 
K11znierka. Diego Mesaglio. A tilio Veronelli. 
Alanuel Trital!otis. Christop Baliiiiniiii 
Yapımcı Producer: Saarliindisrher 
R11nd[ımk & Martin Btmrhhorn Yapı m 
Producrion Co.: Che/ko P1'0d11rriones S.I?.L. 
B11enos A ires. ARGENTINA: Telefi/m Saar 
G mb/-/. Esrhbeı-ge�· \Veg 65. 66 1 2 1  
Saarbriirken. GER!I•I A N Y: Phone: 06 8 1  8 1 0  
20: Fax: 0 6  8 1  8/0 243 Dünya Hakları 
Exporr Age m: Cinepool. Somtenstrane 2 1 .  
8033 1 Miinrhen. GEI?MANY: Phone: 89 5 5  
87 60: Fax: 8 9  5 5  87 6 1  88 

1 99 3  1 35 mm. 1 Renkli Color / 1 1 4 '  

• Neredeyse 30 yaşındaki 
Carlos Löwenthal, Arjantin'de 
yaşayan işsiz bir akademisyendir. 
1 930'1u yıllarda ebeveynleri 
Avrupa'yı terk etmeye 
zorlanmışlar ve kökleri olmayan 
göçmenler durumuna 
düşmüşlerdir. Şimdi tarih yine 
tekrarlanmak üzeredir. Carlos 
ve karısı Negra ayrı lmışlardı r. Bu 
arada, yedi yaşındaki oğlu 
Amigomio i le birbirlerini daha iyi 
tanıma olanağı bulmuşlardır. 
Daha sonra Carlos ve Negra 
tekrar birleşmeye karar verseler 
de bu sırada Negra kaçırı l ı r  ve 
Askeri Diktatörlük altında 
yaşam Carlos i le oğlu için çok 
tehlikeli olmaya başlar. Ülkeyi 
hemen terk etmelidirler. 
Ekvator'a doğru garip bir 
yolculuğa çıkarlar. Yeni yuvaları 
olacak Quito'ya varana dek, 
çeşitli Latin Amerika ülkelerine 
uğrar, garip insanlarla tanışır, 
harap otobüs ve trenlerle 
egzotik topraklardan geçerek 
tüm And dağların ı  dolaşırlar. 
Carlos, karıs ını ve anavatanını 
özlemektedir, ama benzeri 
anıların yükünü taşımayan ve 
politikadan anlamak için pek 
küçük olan Amigomio yeni 
çevresine kolay adapte olur. 
Çocuk bir Ekvatorlu olmayı 
istese de, babası Arjantin l i  
kalmak istemektedir . . .  

Yolculuk seyir defteri ya da 
siyasi bi ldiri klişelerinden kendini 
özenle sakınan AMIGOMIO 

(Fi lm Festival'inde önceki 
yıl larda gösterilmiş olan 
"Desembarcos 1 Anılar Dile 
Gelince"nin yaratıcı larının bir 
diğer çarpıcı çalışması) Latin 
Amerika'n ın bir panoramasın ı  
gözler önüne sermekte: Avrupa 
kökleri daha kuvvetli olan 
Carlos için yerli kültürlerin 
birikimi bir muamma olarak 
kalırken, Amigomio değişen 
çevresine, hayret ve maharetin 
saf karışımıyla ayak 
uydurmaktadır. Sürekli olarak, 
farkl ı kuşakların deneyimlerine 
odaklanan film, sürgündeki 
insanların benl iklerini, 
olanaklarını ve kimliklerini 
ararken yaşadıkları ailevi ve 
ruhsal çatışmaları açığa 
çıkarıyor. 

• Carlos Löwenthal, al most 30, is 

an unemployed academic l iv ing in 

Argentina. I n  the '30s his parents 

were forced ro leave Europe, 

becoming rootless emigrants. 

Now rhe cycle is abour ro be 

repeared. Carlos and his wife 

Negra have separared . In the 

m eantime he and his 7 -year-old 

son, known as Amigomfo, have 

gorten ro know each other better. 

Then Carlos and Negra decicle ro 

re-unire. Bur,  j usr as they are 

abour ro ger back rogerher again, 

Negra is suddenly kidnapped and 

l ife becomes roo dangerous for 

Carlos and his son under the 

mil i tary d ictarorship. They musr 

leave rhe country immecl iately. 

Heacling for Ecuador, they 

embark on a strange journey 

through various Latin American 

countries, meering peculiar 

people, raking di lapiclared busses 

and rrains across exoric 

landscapes, roaming the Andes 

unt i l  they arrive in Quiro, which 

wi l l  be their new home. Carlos 

misses his wife and his narive !and 

bur Amigomfo, not burdened by 

rhese memories and roo young ro 

understand the pol i t ics, is able ro 

aciapt ro his new environment. He 

wants ro become an Ecuaclorian. 

His farher, however, wants ro 

remain Argentinian . . .  

Careful ly avoiding cliches of 

rravelogue or pol i t ical rract, 

AMIGOMIO (anorher seriking 

work from the crearors of 

"Desembarcos" al ready shown in  

the Festival) develops an 

unfolding panorama of Latin 

America: the lore of the 

indigenous culrures are a mysrery 

ro Carlos, whose European roors 

remain stronger rhan his identity 

by birth, bur Amigomfo relares ro 

his changing environments with a 

naive mixrure of wonder and 

ingenuiry. Consranrly refocusing 

on the experiences of d ifferent 

generarions, the fı I m exposes the 

conflicrs bor h fa m i I i al and 

internal as people in exile develop 

the ir self knowledge, resources 

and iclent i ty .  

EANI N E  MEERAPFEL 

1 943 yılında Arjantin'in 
Buenos Aires kentinde doğdu. 
1 96 1 -64 arasında Buenos 
Aires'te bir gazeteci l ik okuluna 
devam etti, gazeteci ve editör 
olarak çalıştı. 1 964'de Alman
ya'ya göç etti ve 1 968' e kadar 
Fi lm Enstitüsü'nde eğitim 
gördü. ilk kısa fi lmini 1 966'da, 
ilk uzun metraj konulu fi lmini  
1 980'de yönetti. AMIGOMiO 
yönettiği beşinci fılmdir. 

Born in Buenos Aires, 
Argentina in 1 943 .  She 
anended a school for journal is m 
in Buenos Aires from 1 96 1  ro 
1 964 and worked as an edicor 
and journal ise. She moved co 
Germany in ı 964 and srudied 
ar che Film lnsrinıre u mil ı 968. 
She signed her firsr shorr in 1 966 
and made her firsr long fearure 
film in 1 980. AM IGOMIO is 
her fıfrh feanıre fi lm. 

ALCl DES CHI ESA 
1 948'de Arjantin'de doğdu. 
1 970-76 yılları arasında 
Buenos Aires'te Ulusal Sinema 
Enstitüsü'nde sinema eğitimi 
gördü ve çıraklık döneminde 
çeşitli filmlerde yönetmen 
yard ımcısı olarak çalıştı. Askeri 
d iktatörlük rejiminde, 1 977-83 
arasında siyasi suçlu olarak 
hapis yartıktan sonra, sinema 
kariyerine çeşitli belgesel 
filmlerde yapımcı, senaryo 
yazarı, kameraman ve 
yönetmen olarak geri döndü. 

Born in Argenrina in 1 948. In 
1 970-76 he snıdied fi lm ar rhe 
lnsrinıro Nacional de 
Cinemarografia in Buenos Aires 
before serving his 
apprenriceship as assistane 
direcror on several fi lms. A 
po li ri cal prisoner berween 1 977 
and 1 983 during che mil irary 
dicrarorship, he resumed his 
film career in 1 983,  working as 
producer, screenwrirer, 
cameraman and d i recror on 
various documentaries. 
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ITALYA ITALY 

MARiO, MARiA VE MARiO 
MARIO, MARIA E MARIO 

M.{\RIO, MARIA AND MARIO 

Yönetmen Director: Ettore Scola 
Senaryo Screen play: Ettore Scola & Silı•ia 
Sfoltt Görüntü Yön. Cinematography: 
Lnfiano Tovoli Kurgu Editing: Raimondo 
Crotitmi Müzik Music: Annando Trovajoli 
Oyuncular Casr: Ginlio Sfmpati. Valeria 
Cawtlli. bırico Lo Verso. Lanra Belli. Wl iller 
Bm·don. 1\1aria De Rose. Rostı Fermiolo. 
J\1ariangel:t Fremura Yapımcı Producer: 
Franco Commilleri & Lmimıo Ricari Yapı m 
Production Co.: Man/ilm. Via Bertoloni 
44. 001 97 Rome. ITALY; Phone: 87 06 79. 
Stndio El. !11atopigia. Les Films Alaili Sm·de, 
Filmtel Dünya Hakları Export Age nt: 
Safis. Via Tet�lada 28. 00 195  /?oma. 
ITALY: Phone: 3 7  49 8 1 :  Fax: 3 72 34 92 

1 9 9 3  1 3 5  mnı. 1 Renkli Color 1 1 12' 

• Berlin Duvarı 'nın yıkılması ve 
Doğu Bloğu ülkelerinde 
sosyal izmin çökmesi ile Avrupa 
kuvvetli bir değişim rüzgarı i le 
sars ı lmıştır. ltalya'da Komünist 
Parti sekreteri, ülkedeki tüm sol 
güçleri birleştirmek amacıyla 
partinin isim ve amblemini 
değiştirmeyi ve komünist 
olmayan yeni bir parti kurmayı 
önerir. Küçük çocuklu genç çift 
Mario ve Maria Boschi için bu 
haberler çok şaşırtıc ıd ır. Mario 
değişikliği kabul eder, fakat 
Maria böyle bir şeyin tamamen 
karşısındadır. Birbirlerine darılan 
genç çift, yerel parti 
merkezinde, zıt taraflarda yer 
alırlar. Yeni bir parti üyesi 
heyecanlı bir konuşma yapar: 
değişikl iğe karşıdır fakat herkesi 
beraber kalmaya zorlar. Mario 
adındaki bu genç Sicilyalı, çok 
parlak bir zekaya sahiptir. Maria, 
bu genç adamda, daha önce 
kocasında bulduğu anlayışı 
keşfeder: konuşma ve uzlaşmada 
kolaylı k  ve kendisiyle barışık 
olmak . . . 

• Europe is shaken by a powerful 

wind of change wirh rhe fal !  of 

rhe Berli n  W all and rhe collapse 

of socialism in the Easrern 

counrries. In Italy, the 

Communist Party secretary 

suggesrs changing the name and 

symbol of rhe Parry ro ereare a 

new parry, which wil l  be no 

longer Communist, ro bting 

together all rhe left-wing forces i n  

the counrry. For Mario and Maria 

Boschi ,  a young couple with small 

children, this news comes ! ike a 

boir our of the blue. Mario agrees 

wirh rhe change bur Maria is 

complerely opposed ro ir .  Ar rhe 

local parry headquarrers, they rake 

opposire sides, looking on one 

anorher in grear sadness. A new 

parry member gives a rousing 

speech: he is  opposed ro rhe 

change bur urges everyone ro 

remain united . This young 

Sicil ian, who also happens ro be 

called Mario, has a brillanr mi  nd. 

In him, Maria discovers the 

undersranding she had previously 

had wirh her husband, that she 

fınds i r  easy ro talk,  ro reach 

agreement and feel at peace wirh 

herself. . .  

ETTORE SCOLA 

1 0  Mayıs 1 93 1 'de lralya'nın 
Treviso kentinde doğdu. 
Roma Üniversitesi'nde hukuk 
öğrenimi gördü. Bazı mizalı 
dergilerinde karikatürist ve 
mizalı yazarı olarak çalıştı. 
Sinema kariyerine çok genç 
yaşta atıldı. Kısa zamanda 
komedi filmleri senaryosu 
yazarı olarak üne kavuştu. 
1 964' de "Si permettete, 
parliamo di donne 1 
Kadınlardan Söz Edelim" adlı 
i lk uzun metraj konulu fi lmini 
gerçekleştirdi ve o günden 
beri lralyan sinemasının en 
parlak yönetmenlerinden biri 
olarak tanındı. 

Born in  Trevico, l taly on L O  
M ay l 93 1 .  He srudied Law at 
che University of Ro me. He 
worked as a cartoon designer 
and lıumorisc for several 
sacirical magazines. He began 
his cinema career very young. 
He quickly became a reputed 
scripcwricer of comedies. In 
1 964 he direeceel his fırsc 
feanıre fi l m , "Si permettete, 
parliamo di donne" and s ince 
then he has been recognized as 
one of the most br i l l  i ant 
d i reccors of ] calian cinema. 

Önemli Filmleri 
Selecrive Filmography 

1 974 C'eravamo ttmlo tımati 
Birbirimizi Öyle 
Sevmiştik ki 

1 976 Brutti, sporebi e mttivi 
Çirkinler, Kirliler ve 
Kötüler 

1 977 Uua giomata partico/are 
Ozel Bir Gün 

1 9 79 La terrazza Teras 
1 9 8 1  Passione d'amore 

Aşk Tutkusu 
1 982 La tıuit de V arermes 

Varennes Gecesi 
1 983 Le btıl Balo 
1 985 Maccheroııi Makarna 
1 987 La ftımiglitı Aile 
1 988 Splmdor 
1 989 Che om e Saat Kaç 
1 993 Mario, Ma.rit�. e Mm·io 

Mario, Maria ve Maric 
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MARMARA 
I S T A N B U L  

TH E MARMARA'nın 
değerli katkı larıyla 
gerçekleşti ri lm i ştir . 

We should ! ike ro thank 
T H E MARMARA 
for their comributions. 

• 

I V  A L  i 
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FRANSA FRANCE 

E M MAN U E L  KANT'I N SON G Ü N LE Ri 
LES DERNIERS ]OURS D ıEMMANUEL KANT 

LAST DAYS OF IMMANUEL KANT 

Yönetmen Direcwr: Philippe Co/lin 
Senaryo Screenplay: Phi/iPf!e Co/lin & 
A ndreSm/o Görüntü Yön. 
Cinemawgraphy:JacqNeJ BoNqNin Kurgu 
Edi ring: i\1arrine BoNqNin Müzik Music: 
Tascanini & jean-LoNis Valiı·o Oyuncular 
Cast: David \'ilarri/ou•. A ndrf Wl i lım. 
Roltwd A mstutz Yapım Production Co.: 
Archipel 33. 52 me Charlol. 7 5003 Paris. 
FI?ANCE: Phone: 33- 1 - 42 72 1 0  70: Fax: 
33- 1  40 27 97 1 6/..a Sept. Pieı..-e Gri se 
Produuion Dünya Hakları Export 
Age m:  Anhipel 33. 52 me C har/ot. 75003 
Paris, PI?ANCE: Phone: 3 3 - 1 - 42 72 1 0  
70: PttX: 33-1  4 0  2 7  97  / 6  
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• Königsberg, Prusya, 1 804. 
Kentin ücra bir köşesindeki 
evinde, ünlü filozof Emmanuel 
Kant son günlerini yaşamaktadı r. 
Yaşamını çok katı b ir programa 
göre düzenleyen Kant, hiç 
yolculuk etmemekte ve her 
gününü aynı biçimde 
geçirmektedir . . .  Ama birden! 
Son günlerde yaşlı filozof güçten 
düşmeye başlar ve günlük 
yaşamı altüst olur. Zaman, onu 
ölçmeye çabalayanın karşısında, 
hızla akıp gitmeye başlar. Ünlü 
fı lozofu, yaşama veda etmeden 
önce, başka birçok etkinl iğinin 
yanı sıra, tek gözlü bir ressam 
tarafından portresi yapılırken, 
karmaşık olduğu kadar verimli 
b ir tören havasında, yatmaya 
giderken, uyurken, giyinirken, 
kahvesin i  içerken, Ocak ayın ın 
diğer aylar üzerindeki 
üstünlüğünü şarkı söyleyerek 
kutlarken, Königsberg 
köprülerinin çözülmez gizemini 
paylaşırken, tutuşan peruğunu 
söndürürken, ve son 
yürüyüşüne çıkarken izleriz ... 

• Königsberg, Prussia, 1 804. I n  
a house i n a remote com e r  of the 

cicy, che famous philosopher 

I m  manuel Kanc l ives out his last 

days. He has organized his life 

accordi ng to a very precise 

schedule. He never travels and 

spends each day che same usual 

way . . .  Bur  suddenly !  During che 

lasc days, his srrength deseres che 

elderly phi losopher and his daily 

life is chreacened. Time gecs 

panicky against what was 

measuring i t . . .  Before he leaves 

this l i fe, amongsc other activities, 

we see him: have his portrair done 

by a one-eyeel silhouette artist; go 

to bed, sleep, rise, gee dressed and 

cake his coffee, following a ri tual 

as compl i ca red as i c is effıcient; 

celebrate in song che supremacy of 

February over che other monchs of 

the calendar; share the unsolvable 

mystery of the Königsberg 

bridges; put out the flames, his 

wig having caught fire; and go off 

his last walk . . .  

PHILIPPE COLLIN 

Sinema kariyerinde i lk olarak 
Jean Renoir, Marc Allegret, 
Eric Rohmer ve Louis Malle'e 
asistanlık yaptı. Ardından iki 
uzun metraj film çekti: "Cine
Follies" ( 1 977) ve "Le Fils Puni 
1 Cezalı Oğul" ( 1 979). 
Televizyon için çeşitli 
programlar ve belgeseller de 
yaptı. "Elle" dergisinin sinema 
eleştirmenidir. 

I n  his film career, he first 
worked as an assistant ro Jean 
Renoir, Marc Al legrer, Eric 
Rohmer er Louis Malle. Then 
he made rwo fearure-lengrh 
films: "Cine-Follies" ( l 977) and 
"Le Fils Puni '' ( 1 979). He also 
realized various programs and 
documentaries for TV. He is a 
film eritic for the "Elle" 
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• Walter Benjamin'i anma 
amacıyla, yüzüncü doğum yı l ına 
denk getirilen SON SINIR, 
Alman Yahudisi bu filozofun 
yaşamı ve eserleri üzerine, hem 
belgesel hem de kurmaca öğeler 
taşıyan bir çalışma. Fi lm, 
Benjamin'in ispanya sınırı nda, 
Port-Bou'ya ulaşmak için, 
Pireneler'i aşmasını ,  ve 26 Eylül 
1 940'da, Hitler Almanya'sına 

geri dönmeye zorlanma 
olası l ığıyla karşılaşınca, kendi 
eliyle yaşamına son vermesini 
anlatır. Alman yönetiminden 
kaçan diğer mültecilerle birl ikte 
yapılan çetin dağ yolculuğu 
boyunca, geriye dönüşlerle, 
filozofun yaşamı ve düşünceleri 
aktarı l ır  ... 

Walter Benjamin, yüzyı l ımızın en 
etkili düşünürlerinden biri 
sayılmaktadı r. SON S IN IR. 
düşün alan ında kendine hiçbir 
sınır tanımayan bir aklın, hem 
derin l iğini hem de şaşırtıcı 
akıcıl ığını, karmaşık bir di l le 
yakalamaya çabalıyor. Fi lm, 
belgesel gerçekleri hayal ürünü 
oyunlaştırmalarla bir araya 
getiriyor. Büyük düşünürün 
yaşamı ve eserleri üzerine bu 
özgün incelemede, bir anlatıcı 
araya girerek, gerçekle, imgesel 
olanı birleştiriyor. Fransız resim 
eleştirmeni ve Otuzlu yıl larda, 
i biza'da, Walter Benjamin' le 
dostluk kurmuş olan Jean Salz'la 

yapılan dikkat çekici söyleşi, 
filozofu tanıyıp da, hala yaşayan 
az sayıdaki kişilerden birinin 
tanıklığını aktarırken, fi lmdeki 
belgesel özel l ikte bölümlerden 
birini oluşturmakta. Aynı 
şekilde, fotoğrafçı G isele 
Freund'un fi lmde görüntüler 
üzerinde yer alan yorumu, 
Walter Benjamin'in kişi l iği 
hakkında, bilgilendirici önemli 
ipuçları sağlamakta. 

• Timed ro coincide wirh and 

indeed commemorare the 

cenrenary of W al ter Ben jam i n· s 

birrh, THE LAST FRONTlER is 

borh a documenrary and ficrional 

reflecrion on the l i fe and work of 

the nored German Jewish 

phi losopher. The fi lm enacrs 

Benjam in's dramaric crossing of 

the Pyrenees ro rhe Spanish 

fronrier ar Porr-Bou, where on 

Seprember 26, 1 940, faced wirh 

the prospecr of being forced ro 

rerurn ro Hirler's Germany, he 

rook- his own l ife. The lung hours 

of the ardous nıountain journey in  

the company of or  her refugees 

from the German regime is 

puncruared by a series of 

flashbacks which serve to 

crysral lise cerrairı aspecrs of the 

phi losopher's l ife and thoughr. 

Walrer Benjanıin is now 

considered ro be one of the most 

influenrial rhinkers of our 

cenrury, and employing a highly 

complex idiom , THE LAST 

FRONTlE R  srrives ro caprure 

both rhe profondiry and 

astonishing fluidiry of a mi nd 

which chose ro recognize no 

i nrellecrual boundaries or 

fronriers. The film combines 

inıaginative dranıarisarion wirh 

documenrary facr.  The figure of 

the narraror intervenes ro l ink the 

facr and the ficrion of this original 

explorarion of the great 

phi losopher's l ife and work. A 

renıarkable interview wirh Jean 

Selz, French art erit ic and friend 

of Walrer Benjanı i n  in  Jbiza 

during the rhirries, represenrs one 

of the documenrary passages in 

the fi lm and a rare l iv ing 

resti mony to rhe philosopher. 

Similary, the "voice-over" 

comınenrary of phorographer 

Gisele Freund provides an 

im porram clocunıentary i nsighr 

i nto W alter Ben jamin's 

personali ry.  

MANUEL CUSSO-FERRER 

Teknik M ühendislik eğitimi 
gördükten sonra yurtdışına çıktı 
ve Louvain Üniversite'sinde 
tiyatro, Brüksel, Zürih ve 
Paris'te sinema okudu. 1 978'de 
döndüğü Barcelona'da reklam 
filmleri yapınıcısı ve TV 
dizileriyle uzun metraj filmlerde 
yönetmen yardımcısı olarak 
çalışmaya başladı. En tanınmış 
iki kısa filmi, "Katalonya'da 
Büyü" ( 1 983) ve "Gölge M üzesi" 
( I  984) ardından ozan Joan 
Brossa'nın estetiğini sinema 
di l iyle yansıttığı, i lk uzun metraj 
filmi "Antrakt"ı ( 1 988) 
gerçekleştirdi .  1 992 Berlin Fi lm 
Festival i 'nin Forum bölümüne 
seçilen ikinci uzun metraj fi lmi 
SON SINIR'da da, görsel 
düşüneeye yeni bir düzen 
getiren, şiirsel bir sinema di l in i  
yeğledi. 

Having srudied Technical 
Engineering, he embarked on a 
journey which !ed him ro study 
rhearre ar rhe University of 
Louvain, and ci nema in Brussels, 
Zurich and Paris. In I 978 he 
rerurned ro Bareelona where he 
began working as an adverrising 
fi lm producer and assisranr 
director of ful l-leııghr fı lms and 
relevisioıı series. His rwo besr 
known shorr fı lms "Magic in 
Caralonia" ( 1 983)  and "Shadow 
Museunı" ( 1 984) were ro lead 
him i nevirably ro recreare rhe 
aesrherics of rhe poer Joan Brossa, 
using a language of renewal 
which nıakes up his fırsr ful l 
lengrh fi lm "Enrracre" ( 1 988). In 
his second ful l-leııgrh fılnı LA 
ULTIMA FRONTERA, which 
was selecred ar rhe 1 992 Berl in 
Forum,  he sr i l l s  opr for a poeric 
cinema wirh offers a new orcler 
on visual rhoughr. 
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• "Insan bir şey hakkında 
konuşamıyorsa, o konuda 
suskun kalmal ıd ır" ... 
Çocuklarından üç tanesi intihar 
eden, zengin ve bahtsız bir 
ailenin dokuzuncu çocuğu olan 
Ludwig Wittgenstein, 1 889'da 
Viyana'da doğdu. Felsefe 
öğrenimi yapmak için 
Cambridge'i seçti ve daha 
başlangıçta felsefeci Bertrand 
Russell, i ktisatçı Maynard 
Keynes ve Russel l ' ın metresi 
Lady Ottoline Morrel l ' in 
h imayesi altında girdi .  
Wittgenstein, d i l  hakkındaki 
fikirlerin i  ve 20. yüzyıl düşünce 
dünyasının seyrini değiştirecek 
olan zihnini , işte bu ilerici, 
modernlik yanlısı çevre içinde 
geliştirdi. Onun bu üç kişiyle 
olan i l işkileri, özgün fikirleri ve 
eşcinsel eği l imleri, fi lmin esas 
odak noktasını oluşturuyor . . .  

Derek Jarman'ın bu fi lmi, 
20. yüzyıl ın en önemli 
düşünürlerinden biri olarak 
kabul edilen bu kiş in in mizahi bir 
portresi. Jarman, ve senaryoyu 
onunla birl ikte yazan Oxford 
eğitim üyelerinden edebiyat 
kurarncısı Terry Egaleton, 
izleyicinin ne Wittgenstein'a, ne 
de fikirlerine aşina olduğu 
varsayımı i le işe başlamışlar. 
Büyük filozoftan birçok alıntı 
içeren gerçekçi senaryoları, 
Jarman'ın maceracı ve deneyci 
üslubunu, özellikle de felsefi 
fikirlere görsel b ir boyut 

kazandırma yeteneğini 
gösteriyor. Gerçekten de 
Jarman, ciddi bir hastalığa 
(AIDS), kısıtlı b ir bütçeye 
(sadece 300.000 sterlin) ve 
sadece bi rkaç günlük çekime 
(tamı tamına bir düzine) rağmen, 
kendine özgü üslubunu burada 
da sergilerneyi başarmış. 
Filmdeki olaylar, renkli dönem 
kostümleri, çarpıcı görüntüler 
ve minimalist bir dekorun 
oluşturduğu fonun önünde 
ortaya seriliyor. Tutkulu bir 
ussallığa sahip, zaman içinde 
özgür, yaratıcı ve eğlenceli olan 
WITTGENSTEIN'da, insanın bir 
Derek Jarman fi lminde bu lmayı 
umduğu ve bu sefer bulduğu her 
şey var. 

• "Whereof one cannot speak, 

thereof one must be silent'' . . .  

Ludwig Wittgensrein,  ninth child 

of a wealrhy and un fonunare 

family, of which three children 

commitred suicide, was born in 

Vienna in  1 889. He chose 

Cambridge for his study of 

philosophy and early on he 

became a pron!ge of phi losopher 

Berrrand Russell ,  economist 

Maynard Keynes, and Russell's 

misrress, Lady Onoline Morrell .  

This is  the progressive, modernİst 

milieu in which Wittgenstein 

developed the ideas about 

language and the mi nd which 

cam e to change the course of 20th 

century thought. Wirrgensrei n's 

relarions with rhese three 

personages, his original ideas and 

his homosexual tendencies 

constiture the main focus of the 

film.  

Derek Jarman's fi lm is a 

humorous porrrait of a person 

considered to be one of the most 

im portant thinkers of the 20th 

century. Jarman and co-wrirer, 

Oxford academic and l i terary 

rheorist Terry Eagleton start with 

the assumption that the viewer is  

famil iar neirher with 

Wittgenstein nor his ideas. The 

realistic script they wrore, 

contain ing n umerous q uores from 

the great philosopher, i l lusrrares 

Jarman's adventureous and 

experimenralisr sryle, and 

especially his ability to give 

phi losophical ideas a visual 

dimension. l ndeed Jarman, 

despite a serious i l lness (AIDS), a 

l imited budget (only 300.000 

pounds) and only a few day' s of 

shooring (a dozen, to be exact), 

succeeds in demonstrating his 

unique sryle here as well - the 

colorful period cosrumes, srrik ing 

photography and minimalist 

background against which the 

events of the film unfold. 

Passionately cerebral, 

anachronisric, invenrive and 

amusing, WITTGENSTEIN is 

everything one hopes for i n a 

fearure by Jarman, and, this t ime 

raund, receives. 

DEREK JARMAN 

1 942 yıl ında Londra'da doğdu. 
Resim ve sanat tarihi öğrenimi 
gördü. Meslek yaşamına 
ressam olarak başladı. Resim 
yapma ve yazı yazmanın 
dışında, bale, opera ve filmler 
için kostüm ve dekor 
tasarımları gerçekleştirdi. 
Ayrıca müzik videoları yaptı. 
l ik  konulu uzun metraj fi lmini  
1 975 yılında ortaklaşa yönetti. 
"Caravaggio" ( 1 986) ise, 
eleştirmenlerden övgü aldı. 
T eatral sahneleme, eşcinsel 
bildiriler, müzikten zekice 
yararlanma ve sürekli oyuncu 
kadrosu ile ekibi gibi, kendine 
has damgaları taşıyan daha 
sonraki filmleri de, medyadan 
büyük ilgi gördü.  Şubat 1 994'te 
AIDS'ten öldü. 

Born i n  London in 1 942. He 
srudied painring and arr 
history. He srarred his career as 
a painrer. Aparr from painring 
and wriring, he has also 
designed cosrumes and sers for 
baller, opera and film. He has 
also made music videos. He co
direcred h is  fırst fearure i n  
1 97 5 .  "Caravaggio" ( 1 986) 
received eri rica! acclaim .  His 
larer fılms, bearing his 
trademarks such as rhearrical 
sraging, gay sraremenrs, elever 
use of music and regular casr 
members and crew, have 
arttaered much media arrenrion. 
He died of AIDS in February 
1 994 

Filmleri 
Filmography 

1 977 j u b i lee Jübile 
1 979 The Tempest Fırtına 
1 980 lıı the Shadow of the Suıı 

Güneşin Gölgesinde 
1 98 1 Psychic Rally in the Heaveıı 

Cennetteki Ruhi Toplantı 
A Room ofOne's Oum 
Kendine Ait Bir Oda 

1 983 The Dremn Machine 
Düş Makinası 
Pirale T ape Korsan Teyp 
\Vaiting for Godot 
Godor'yu Beklerken 

1 984 lmaghıing October 
Ekim'i Düşlemek 

1 985 Aııgelic Coıwersatiom 
Terbiyeli Konuşmalar 

1 986 Caravaggio 
1 987 The Lcıst of England 

Sonuncu Ingiliz 
1 989 \Var Requiem Savaş Ağıtı 
1 990 The Gaı·den Bahçe 
1 99 1 Edward ll 2. Edward 
1 993 \Vittgeııstein 
1 994 Blue Mavi 
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iTALYA ITALY 

SONSUZ SOKAKLAR 
LA STRADA 

THE ROAD 
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SINEMANI N  USTA BÜYÜCÜSÜ 
FEDERICO FELLiNi'NIN ANISINA 

AS A TRIBUTE TO THE MASTER MAGıCIAN 

OF THE CINEMA, FEDERICO FELLJNI 

• Karnavaliarda gösteri yapan 
ikinci sınıf vücutçu Zampano, tu
haf, yarı deli bir kız olan Gelso
mina'yı annesinden "satın al ır" ve 
ikisi birl ikte yola koyulurlar. 
Zampano (Fel l in i 'nin kansı G iul i
etta Masina'nın; Keaton, Chaplin 
ve Mareel Marceau'nun üsiGpları 
i le karşılaştırılan, garip bir pan
demirnci üsiGbuyla oynadığı) 
Gelsemina'ya karşı gaddarca 
davranır. Bir taşra sirkine katıl
d ıklarında, Gelsemina ip  cambazı 
Soytan Matto'yla tanış ır. Zampa
no ona amansızca sataşan Mat
to'dan nefret eder; bir seferinde 
tahrik üzerine bıçağını çekince 
tutuklanır, bir geceliğine hapse 
atı l ır. Gelsemina Zampano'yu 
terketmek ister ama Matto kızı 
onunla kalması için ikna eder ... 

Federico Fel l in i 'nin kariyeri, si
nema tarih in in en ilginç meslek 
yaşamlarından birid ir. Bir süre 
için dünyanın en ünlü sinemacısı 
oldu, Avrupa ve Amerika'daki si
nema izleyicileri ona taptı. Felli
ni, başka hiçbir yönetmenin pay
laşma iddiasında bulunamayacağı 
türden bir kişisel başarının sahibi 
olup, on yı l l ık bir dönem içinde 
en azından dört büyük fi lme 
imza atmıştı: otobiyografik bir 
fi lm olan "Aylaklar"; l i rik bir 
fi lm, büyük bir kişisel şi ir olan 
SONSUZ SOKAKLAR; etkileyici 
bir toplumsal yorum fi lmi olan 
"Tatl ı Hayat"; ve, belki de bir 

sanatçının f i lm şeridine yansıtıl
mış en büyük 'kendi portresi' 
olan "Sekiz Buçuk". 1 956'da En 
Iyi Yabancı Fi lm Oscar' ını alan 
SONSUZ SOKAKLAR, daha 
başka birçok ödül topladı. I nsan
ları gözyaşına boğma konusunda 
esrarengiz bir gücü olan bu yalın, 
ve mütevazı olanaklarla gerçek
leştirilmiş fi lm, pek çok kişinin 
en sevdiği Fel l in i  fi lmidir. Bir 
soytarılar, karnavallar ve s irkler 
çerçevesi içinde (fi lmlerinde sü
rekli bulunan bu motifin, bir kar
naval topluluğunun üyesi olarak 
kendi ergenl ik dönemi deneyim
lerinden geldiği bi l in ir) Fell ini bi
ze, toplumun uçlarında yaşayan 
marj in� l  kişiler üzerine enfes bir 
şi ir okur. En katı yürekli izleyici
lerin bile etkisinden kurtulama
dığı bir ş i irdir bu. 

• Gelsam ina, a srrange, half-mad 
girl is "boughr" from her morher 
by a second-rate carnival 
srrongman, Zam pano, and the 
rwo go on the road . Zampano 
brural izes Gelsamina (played by 
Fel l in i 's wife,  Giulierra Masina, in 
a wei rd panromimisr sryle that 
has been com pa red ro the sry le s of 
Kearon, Chaplin ,  and Mareel 
Marceau). When they join a 
provincial c ircus, Gelsamina 
meers che rightrope walker, Matta 
the Fool. Zampano hares Matta, 
who raunrs him mercilessly, and 
when, after provocation, he pulls a 
knife,  he is arresred and senr ro 
jail for the nighr. Gelsamina 
wanrs ro leave Zampano, but 
Matta convinces her ro sray wirh 
him . . . .  

The career of  Federico Fel l in i  i s  
one of  the most remarkable in the 
hisrory of cinema. He was for 
same rime the most famous 
fı lmmaker in the world, wirh 
movie audiences in Europe and 
America at his feer .  J n  ten years 
Fell ini  has made at leasr four 
great fı lms, a personal 
accomplishment that no other 
fıl mmaker can daim.  "I Virelloni "  
is a surpassing aurobiographical 
fi lm;  LA STRADA is a lyrical 
fi lm,  a great personal poem; "La 
Dolce Vira" is an influenrial fi lm 
of social comment; "Otto e 
Mezzo" is probably the grearesr 
self-porrrait of an arrisr on 
celluloid. LA STRADA won the 
Oscar for Best Foreign Film in  
1 956, and has collecred numerous 
other prizes. This simple and 
modestly produced fi lm wirh 
uncanny power ro move people ro 
rears is the favorire Fel l in i  of 
many people. In a comexe of 
clowns, carnivals anel c ircuses - a 
conrinuing motif in his movies, 
derived, we are rold, from his own 
adolescenr experiences as a 
member of a carnival rroupe 
Fell ini  s ings us an exquisire poem 
about marginal people living on 
the fringes of sociery. J c is a poem 
that haunrs even members of the 
roughesr au d iences. 

Bu filmi n gösterimi, Cinecitta International 
kurumunun degeri i katkılarıyla gerçekleşti
rilmiştir. Istanbul !talyan Başkonsoloslugu ile 
Istanbul !talyan Kültür Merkezi'ne yardımla
rından dolayı teşekkür ederiz. 

The screening of rhis film has lx·en possible wirh 

rht valuable cooperarion of Cintcina l mtrnarional. 
\V/e should !ike m dıank dıe Gtntml Consulalt of 
lraly in lsranbul for rheir ki nd htl p. 

FEDERICO FELLINI  

20 Ocak 1 920' d e  Rimini' de 
doğdu. On yaşında evden kaçtı 
ve bir sirke girdi. Üniversiteye 
yazıldı ama, derslere devam 
edeceğine bir hiciv dergisine 
yazı yazıp karikatür çizdi. 
2. Dünya Savaşı sırasında film 
senaryosu çalışmalarına katıldı 
ve bir tiyatro topluluğu i le 
bütün ltaiya'da turneye çıktı. 
1 943'te aktris Giul ietta Masina 
ile evlendi. Resseliini ile 
"Roma, Citta Aperta 1 Açık 
Şehir, Roma"nın senaryosu 
üzerindeki işbirliği, onun 
büyük şansı oldu. l ik filmini 
1 950'de Alberto Lattuada ile 
birlikte yönetti. Şanlı şerefli 
yönetmenl ik mesleği boyunca 
En Iyi Yabancı Film Oscar'ını 
dört kez kazandı. Meslek 
yaşamında gösterdiği başarı 
için 1 993 yı l ında özel bir 
Oscar'la onurlandırıldı. Kasım 
1 993'te yaşama veda etti. 

Born in Ri mini  on 20 January 
1 920. He ran away from home 
ar che age of ren and joined a 
circus. He enrolled ar che 
University bur, insread of 
acrend ing classes, he wrore and 
drew carroons for a sarirical 
magazine. He began ro 
collaborare on fi lm seripts and 
he toureel che whole lraly wirh a 
rhearrical group during WW2. 
He married acrress Giul iecra 
Masina in 1 943.  His big chance 
came when he col laborared wirh 
Rossell ini on che script of 
"Roma, Ci na Aperra" .  He co
direcred his firsr fi lm in 1 950 
w ith Alberro L1cruada. He won 
four times the Oscar for Best 
Foreign-Language Film in an 
i lluscrious d ireecing career. In 
1 993 he was bonored with a 
special l ife-rime achievement 
Oscar. He died on November 
1 993 

Önemli Fi lmleri 
Selecrive Filmography 

1 953 1 Vitelloni Aylaklar 
1 954 Let Sirada Sonsuz Sokaklar 
1 960 La Do/ce Vita Tatlı Hayat 
1 963 O/lo e Mezzo Sekiz Buçuk 
1 969 Fellini Satyricon 
1 972 Fellini's Roma 

1 973 Aınarcord 
1 983 E la Nm;e Va Ve Gemi Gidiyor 
1 985 C inger e Fred Ginger ve Fred 
1 987 /ntervista Görüşme 
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YAŞAMI N  SOLUGU 
BARAKA 

Yönetmen Director: Ron Fricke 
Senaryo Screen play: !?on Frirke. Mark 
Magidson & Bob Green Görüntü Yön. 
Cinematography: Ron Frirke Kurgu 
Editing: Ron Friı"ke. Mark Magidson & 
David E. Aubrey Müzik Music: J\1irhael 
Stearns Yapımcı Producer: ,\1ark 
Magidson Yapım Production Co.: 
MagidJon Fibm lnr. 10001 jeflerson 
Bott!evard. Cu/ver City, Califomia. USA; 
Phone: 13 10) 842 85 16: l'ax: 13 10) 842 
85 1 8  Dünya Hakları Export Agenr: 
N orman Katz. The NarKat Ltd . . 280 Sotttb 
Beverly Drive, Silile 306. Beverly Hi!IJ. 
California, USA 90212: Phone: 1 3 1 0) 276 
674 1 :  Fax: 13 10) 276 3427 

1 992 1 70 mm. 1 Renkli Color / 92' 

"Mutluluk, doğa ve çevrenin kurallarına da 
saygı duyulduğu ölçüde gerçekleşir. Doğa'nın 
belli başlı kuralları ise, yaratmak 
ve uyumdur." Dr. Nejat F. ECZAClBAŞI 

"Happiness is  rtlari ve ro rhe degree of respecr 

fet c for che rules of narure anel the 

environmenc, that is, che rules of crearion and 

harmony." Dr. Nejar F. ECZAClBAŞI 

• "Baraka", "bir kutsama" ya da 
"soluk" ya da "evrimsel sürecin 
kendisinden meydana geldiği ya
şamın özü" şekl i nde çevri lebile
cek bir Sufı sözcüğüdür. Bu-çağ
rışımların her biri, 24 ülkede çe
kilen ve yapımı beş yıl süren bu 
benzersiz ve güçlü fı lmde çok 
güzel bir şekilde yansıtılmış. 
"Ryan's Daughter 1 Madencinin 
Kızı"ndan beri kullanılmamış 
olan büyük formatlı 70mm ka
meralarla çalışan kameraman 
yönetmen Ron Fricke ile yapımcı 
kurgucu Mark Magidson, dünyayı 
üç kez dolaşarak efsanevi yerler
de çekim yaptılar: Everest Dağı, 
Angkor Wat, Tiananmen Meyda
n ı ,  Brezilya'nın yağmur ormanla
rı, Ghiza'daki piramitler, Ku
veyt'teki yanan petrol kuyuları, 
lsfahan'daki Emam Cami i  ve Ek
vator'un Galapagos Adaları, bun
lardan sadece birkaçı .  Sonuç, iz
leyiciyi savaş, saldırganl ık ve ve 
rekabet görüntülerinden, dünya
daki en esin verici manzaralardan 
en harap olmuşianna taşıyan ola
ğanüstü bir görüntü ve ses seli . . .  

Amerikan felsefeci-denemeci Jo
seph Campbell'in "The Power of 
Myth 1 Mitin Gücü" adlı eserin
deki fikirler üzerine kurulan YA
ŞAMI N  SOLUGU, dünyanın ev
rimin in, insanın çeşitl i l iğinin, ve 

iskan ettiği dünya üzerindeki et
kisin in öyküsünü anlatır. Ama bu 
türdeki çalışmaların öncüsü olan 
(ve Hopi kızılderil i lerinin di l inde 
"dengesiz hayat" anlamına gelen) 
"Koyaanisqatsi" fi lminin tersine, 
yönetmen Fricke burada, insan
lar ve doğanın birbir ine bağıml ı l ı 
ğı ve üstünlüğüne olan inancını 
sergiliyor. Ne beylik bir yolculuk 
öyküsü, ne de bir belgesel olan 
YAŞAMIN SOLUGU, "iç kişisel 
deneyim"i epik sinemacılığa dön
dürme yolunda bir çaba. Fricke, 
res imleri ve sesi ustal ıkla b irleş
tirerek (New Age bestecisi M ic
hael Stearns, yerel müzikleri, öz
gün bir akustik ve elektronik 
kompozisyon biçiminde doku
muş) kişisel bir yolculuğu, bütün 
izleyicilere bireysel bir esin ve
recek, çok anlaml ı  bir yapıta dö
nüştürmüş. 

• "Baraka" is a Sufi word rhar can 
be rranslared as "a blessi ng" or as 
"the brearh" or as "the essence of 
l ife from which rhe evolurionary 
process unfolds" .  Each of rhese 
connorarions is beauriful ly  
realized in  rhis unique and 
powerful film rhar was shor in 24 
countries and was five years in the 
making. Shooting wirh large 
formar 70mm cameras that hadn'r 
been used since "Ryan's 
Daughrer", cameraman/director 
Ran Fricke and producer/co
ediror Mark Magidson made three 
complete journeys araund rhe 
world, filming in such legendary 
locarions as Mounr Everest, 
Angkor W ar, Tiananmen Square, 
the Brazilian rain forest, rhe 

pyramids ar Ghiza, rhe burning 
oil fields in  Kuwair, rhe Emam 
mosque ar Isfahan, and on 
Ecuador's Galapagos Islands - to 
name only a few.  The result is a 
ri ver of extraordinary sights and 
sounds that carries the viewer 
from images of war, aggression, 
and comperirion, from some of 
rhe most inspirarional landscapes 
on earth ro so me of rhe most 
devasrated . . .  

Based on ideas found i n  "The 
Power of Myrh" by the American 
philosopher-essayisr Joseph 
Campbell, BARAKA rells rhe 
srory of Earrh's evolution, man's 
diversiry and his impact on the 
world he i nhabirs. Bur in comrast 
to " Koyaanisqatsi" (which means 
" l ife o ur of bal an ce" in rhe 
language of Hop i l ndians), the 
pioneer of this ki  nd of cinemaric 
works, director Fricke 
demansuares his belief in  the 
inrerdependence and 
rranscendence of humans and 
nature. Neirher a conventional 
rravelogue nar a documenrary, 
BARAKA is an attenıpt ro 
transiate " inner personal 
experience" i nto epic filmmaking. 
Through the masrerful art of 
combining picrures and sound -
the score by New Age composer 
Michael Srearns weaves 
i ndigenous music into an original 
acousric and electronic 
composirion - Fricke successfully 
turns a personal odyssey inro a 
work of mulriple meanings rhar 
will  inspire everyone in rhe 
audience in individual ways. 

RON FRICKE 

Önce "Koyaanisqatsi"nin 
( I  983) görüntü yönetmeni, ve 
kurgucuları ile senaristlerinden 
biri olarak uluslararası alanda 
adını duyurdu. lMAX projesi 
için yönettiği "Sacred Site 1 
Kutsal Yer" ( 1 986) ve 
"Chronos 1 Kronos" ( I  987) 
filmleri için hareket kontrollu 
imgeleri çekme yeteneği olan 
IMAX'a uygun bir kamera 
tasarladı. Son filmi YAŞAMIN 
NEFESI'nin ( 1 992) finalini 
sağlayan dönen yıldız 
kümelerini yakalamak için 
gerekli esnekliği sağlamak 
üzere bu kamerayı yeniden 
tasarladı. Şu s ıralarda 
meditasyon ve insanlık 
deneyiminde kutsal kavramı 
üzerine sözsüz, 70mm üç 
filmden oluşacak bir seriyi 
gelişti riyor. 

He fırst received international 
attenrion as rhe director of 
photography, co-editor and co
writer for " Koyaanisqatsi" 
( 1 983).  He directed two fılms 
for lMAX, "Sacred Sire" ( 1 986) 
and "Chronos" ( 1 987), for 
which he designed an lMAX 
compatible camera with the 
capaci ty to shoot motion
controlled images. He 
redesigned the camera to 
provide the flexibi l ity needed to 
caprure rhe rotaring srar fıelds 
rhar provide the fınale ro his 
most recenr film,  BARAKA 
( 1 992). He is currenrly 
developing a rri ptyclı of 
nonverbal, 70mm fılms on 
mediration and the sacred in 
human experience. 
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M E LEKÇ i K, MUTLULUK GETiR 
ANGELOTCHEK, SDELAI RADOST 

BABY ANGEL, GIVE ME A TREAT 

Yönetmen Director: U sman Saparoıı 
Senaryo Screen play: L11dmila Papilwa & 
U sman Saparov Görüntü Yön. 
Cinematography: Vladimir S binkin 
Kurgu Editing: Alla Niazovc1 & L11dmila • 
BollfiiZOl'a Müzik Music: 1\1itia l?ybnikov 
Oyuncular Cast: Vova Frank. Tauia 
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Yapımcı Producer: Ludmila Papiloı•a 
Yapım Production Co.: International 
!?olan Bykov"s Cent re of Young Fii/1/J 
{i\1osco11'): Phone: 924 40 5 1 :  Fax: 200 32 
03: Tm·kmenian Centre ofChildmı"s Films: 
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• Ikinci Dünya Savaşı s ırasında, 
Georg küçük bir Alman 
toplumunun üyesi olarak 
Türkmenistan'da yaşamaktadır. 
Köy doğrudan doğruya 
çarpışmanın ortasında yer 
almasa da, savaşın etkileri 
hissedilmektedir. Çok küçük 
çocukların anneleri dışında kalan 
bütün erkek ve kadınlar askere 
al ınmıştır. Georg'un anne ve 
babası da büyük bir kamyonla 
götürülür. Ortal ık birdenbire 
hayalet bir köye dönüşür. Ailesi 
ve arkadaşların ın arayış ında, 
Georg bir evden diğerine koşar. 
Onları çocuk yuvasına götürmek 
isteyen yabancı bir adam 
tarafından, diğer çocukların 
zorla bir arabaya bindirild iklerini 
görünce, kaçıp saklanır. Ancak 
Türkmen arkadaşı Orazka, 
Georg'un nerede saklandığı 
bilmektedir  ve onu ele verir. 
Şimdi Georg tek başına 
kaçmaktadır. Bir sabah kendine 
yaptığı barınağa bir bardak taze 
süt bırakılmış olduğunu görünce, 
çocuk bir kez daha umut ışığının 
belirdiğini hisseder . . .  

• Georg lives in a t iny German 

community in Turkmenistan 

during the Second World War. 

Although the vi llage is not 

directly involved in the fighting 

the affects of the war can stili be 

felr. All the men and women have 

been drafted, except for mothers 

of very smail chi ldren. Georg's 

parents are also taken away in  a 

large truck. Suddenly, the vii iage 

is ! ike a ghost town. Georg runs 

from house to house in  search of 

his family and his friends. When 

he sees other children being 

forced onro a carr by a strange 

man who wanrs to take them to a 

children's home, he runs away and 

hides. Bur his Turkmen friend, 

Orazka, knows where he is hiding 

and gives him away. Now Geotg 

is on the run alone. One morning 

he discovers a glass of fresh m i lk 

has been placed in the nest he has 

built for h inıself and he feels a 

gl immer of hope once more . . .  

l l l llllm:i[;)w0 
ULUSLARARASI INŞAAT TAAHHUT SAN. ve TIC . .f._Ş. 

EKPAR'ın değerli katkılarıyla 
gerçekleştirilmiştir. 

W e should ! ike to rhank EKPAR 
for rheir conrriburions. 

USMAN SAPAROV 

1 9  Şubat 1 938'de 
Türkmenistan'da doğdu. 
1 958'den 1 962'ye kadar 
Moskova'daki VGIK Sinema 
Okulu'nda kameramanl ık  
eğitimi gördü. On adet konulu 
fılmde ve yirmiden fazla 
belgeselde kameraman olarak 
çalıştı. 1 977-78 yılları arasında 
yönetmen ve senarist 
olabilmek için daha i leri 
düzeyde eğitim gördü. 
1 978' den beri konulu film 
yönetmenliği yapmaktadır. 

Born on 19 February 1 938 in 
Turkmenisran. He studied from 
1958 ro 1 962 i n  the camera 
faculty at VG1K Film School in 
Moscow. He worked as a 
cameraman on ren features and 
mo re rhan rwenty 
documenraries. He rook up 
furrher studies to become a 
d irector and scriprwrirer fron 
1 977-78. He has been a feature 
fi lm director si nce 1 978.  

Filmleri 
Filmography 

1 979 Little C(/.mel Yavru Deve 
(kısa sbort film) 

1 982 Men Up-bringing 
Erkekler Yerişirken 

1 985 Small lslands Adveııtures 
Küçük Adalar Serüvenleri 

1 992 Angelotchek, Sdelai Radosl 
Melekçik Mutluluk Getir 
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• 

Cumhuriye( 
CUMHURIYET'in 
değerl i  katkılarıyla 
gerçekleştir i lmiştir. 

We should !ike to rhank 
CUMHURİYET 
for rheir conrriburions. 

• 

IV AL  i 
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KANADA CANADA 

NORMAN HcLAREN 

• 1 1 Nisan 1 9 1 4'te iskoçya'da, 
Stirling'de doğdu. Stirling'in özel 
okullarında ve Glasgow Sanat 
Okulu'nda okudu. Burada, soyut 
bir ortam olarak gördüğü fi lmle 
denemeler yaptı. Öğrenciyken, 
1 934'te lskoçya Fi lm 
Festivali 'nde birincil ik ödülünü 
kazanan, canlandırma sekansl ı ,  
savaş aleyhtarı bir fi lm yaptı. 
Sanat Okulu'ndan mezun 
alamayınca Len Lye'ın, ham film 
üzerine desenler çizme 
tekniğiyle yaptığı denemeleri 
destekleyen John Grierson 
yönetimindeki Posta idaresi F i lm 
Bir imi 'ne katı ld ı .  Lye gibi, 
McLaren da canlandırmayla 
sınırl ı  kalmadı: "Book Bargain" 
(Kitap Pazarlığı, 1 937) gibi 
belgeseller, ya da "Love on the 
Wing" (Kanatlı Aşk, 1 938) gibi 
canlandırma fantezileri yaptı. 
McLaren, optik kuşak üzerinde 
doğrudan doğruya çalıp, elle 
çizi lmiş ya da kazı lmış sesler 
kul lanarak, d irekt fi lmin sonik 
eşdeğeri sayılacak deneyler 
yaptı; ama bunları herhangi bir 
filmde kullanmadı .  1 936'da, 
Ispanya Iç Savaşı sırasında, 
ispanya'da kameraman olarak 
çalıştı. 1 939'da, bir başka savaşın 
ayak seslerini duyarak, ve hala 
Ispanya deneyiminin etkisinden 
kurtulmamış bir halde, 
Ingiltere'den ayrı ldı ve bir 
mülteci olarak New York'a 
varıp, renkli film üzerindeki 
soyut deneylerine yeniden 
başladı. Birkaç ay işsiz kaldıktan 
sonra bir şi rkette sanayi fi lmleri 
ve halkla i l işkiler fi lmleri 
yapımcısı olarak çal ışmaya 
başladı. 1 94 1 'de yeni kurulan 
Kanada Ulusal Fi lm Kurumu'nda, 
Grierson'a katı lmak üzere 
Kanada'n ın  Ottawa kentine gitti. 
Oraya yerleşti ve seçkin bir 
canlandırma bir imini kurarak 
elamanlarını eğitti; ama bu arada 
çok sayıda kişisel yapıt vermeyi 
de sürdürdü. 

Norman McLaren belki de hala 
en fazla, doğrudan fi lm tekniği 
üzerindeki çeşitlerneleriyle 
tanınır: "Dollar Dance" (Dolar 
Dansı, 1 943), "Fiddle-de-Dee" 

(Çal Kemancı, 1 947), "Bi inkity
Biank" (Bir Var Bir Yok, 1 954), 
"Short and Suite" (Kısa ve Süit, 
1 959), "Mosaic" (Mozaik, 1 965) 
ve diğerleri. "Begone Dul l 
Care"de (Defol Kasvetli Sıkıntı, 
1 949) l ineer kompozisyonda 
yeni bir akışkanl ık  elde etmek 
için kare bölünmeleri yok 
sayılmıştı. Bu uygulama, "Lines 
Horizontal" (Dikey Çizgiler) ve 
"Lines Vertical"in (Yatay 
Çizgiler, 1 960) deneyleriyle daha 
da geliştirildL Bu filmler, müziğin 
ritmini ve akışkanlığın ı  taklit 
ederek, insanı neredeyse 
bil inçaltı düzeyinde etkiler. Çoğu 
kez Maurice Blackburn 
tarafından bestelenen müziğin 
kendisi de, yorum ve tepki için 
ritmik bir temel oluşturması 
nedeniyle önem taşır. McLaren 
"Aiouette"te ( 1 944), Emi le 
Cohl'un öncülüğünü yaptığı bir 
teknikle, kesi l ip çıkarılmış 
şekilleri canlandırdı. 
"Rhythmetic" (Ritmetik, 1 956) 
ve "Le Merle" (Karatavuk, 1 958) 
da benzer teknikle yapı lmıştır. 
"La Poulette grise" (Gri Piliç, 
1 946), basit pastel çizimlerle bir 
Fransız-Kanada ninnis ini usulca 
yorumlar. Şiddetin beyhudeliği 
üzerine acımasız bir kinaye olan 
"Neighbours" (Komşular, 1 952), 
1 953'te En iyi Kısa Belgesel 
Oscar'ını kazandı. McLaren 
burada ve "Two Bagatelles"de 
(Iki Küçük Parça, 1 952), 
aktörlerin yer aldığı bir fi lmi 
canlandırma tekniğiyle 
birleştiren "resimleme"den 
yararlanmıştı."Chairy Tale"de 
(lskemleli Bir Öykü, 1 957) ve 
"Opening Speech"de (Açış 
Konuşması, 1 960), bu teknik 
mizahi bir şekilde cansız 
nesnelere uygulanır. "Canon" 
(Kanon, 1 964) bütün bu 
teknikleri, müzikal biçimin görsel 
anlatımında birleştirir. "Pas de 
Deux"de ( 1 968) çok etkili 
biçimde, insan figürünün çok
imaj l ı  çekiminden yararlanı l ır .  
McLaren ayrıca, Britanya 
Festivali için üç boyutlu bir 
canlandırma fi lmi olan "Around 
is Around"ı (Dört Bir Yanda, 
1 95 1 )  da yaptı. Fi lmlerinin çoğu 

-- - -- ·--.. - . .. 

deneysel canlandı rma ürünleri 
olduğu halde, son yapıtlarından 
bazı larında, örneğin "Ballet 
Adagio" (Bale Adagio, 1 972) ve 
"Narcissus"ta (Narkisos, 1 983), 
aynı derecede deneysel bir 
amaçla, danstan ve dansçılardan 
yararlanmıştır. Biri Çin'de 
( 1 949-50), biri de Hindistan'da 
( 1 952-53) olmak üzere, iki kez 
UNESCO adına çal ışarak, kendi 
canlandırma tekniklerinin kitle 
eğitimi potansiyalini kanıtlamıştır. 

Yaratıcı ve teknik bir parlaklığın 
yanısıra, insanlık durumuna 
mizah ve sempatiyle yaklaşma, 
McLaren' ın meslek yaşamının 
temel özell iklerid ir. i lk  büyük 
deneyciler kuşağını izledi 
(Eggeling, Richter, Fischinger, 
Lye) ama bunların hepsinden 
daha fazla, olağanüstü düzeyde 
bir teknik virtüozite gösterdi. 
McLaren, diğer sinemacıların 
hepsinden fazla sayıda ödül 
kazanmıştır. Şöhret; devlet eliyle 
onurlandırmalarla, ödüllerle, 
fahri doktorluklarla, konferans 
davetleriyle, fi lm festivallerinde 
jüri üyeliğiyle, söyleşiler ve 
üzerine yazılan yazılarla, 
McLaren'in peşinden ayrılmadı . 
Bu "saygınl ık işaretleri"ne de 
değer vermekle birl ikte, çalışma 
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odasının sessizliğini, herkes 
tarafından tanınmanın 
şamatasına tercih ederdi. 
1 970'1erde şöyle demişti: "Artık 
canlandırma sineması benim için 
cazibesini yitirdi; herhalde bu 
kadar çok yaptığım için. Hala 
(çok ufak ölçüde olsa da) 
deneysel olan, ama beni 
ilgilendiren fi lmleri nasıl yaparım 
arayışındayım. i nsan yaşlandıkça 
zevkleri de değişiyor. 
Gençlikteki o ilk heyecan ve 
canl ı l ık, zamanla düşüneeye 
yöneliyor . . .  Aslında, pek de 
bilmiyorum. i nsanların yüreğine 
erişmiş, ya da yüreklerinin yağını 
eritmiş, ya da onları herhangi bir 
şeki lde etkilemiş, ya da 
heyecanlandırmış bazı filmler 
yapmış biri olarak hatırianmak 
isterdim." Norman Mclaren 
1 987'nin Ocak ayında, 
Quebec'te yaşama veda etti. 

• Born in Stirling, Scotland on 

ı ı Apri l ı 9 ı 4. He was educated 

at Stirl ing public schools and at 

the Glasgow School of Art where 

he experimenteel with fil m  as an 

abstract medium.  While a student 

he made an anti-war filrı:. w ith 

animateel sequence which won 

first prize at the Scottish Fi lm 

Festival in  1 934. Fai l ing to 

graduate from the School of Art, 

he jo ined John Grierson's General 

Post Office Fi lm U n i t  which was 

spansoring Len Lye's experiments 

with direct film,  a technique of 

inscribing designs directly on to 

clear film stock. Like Lye, 

McLaren was not restricted to 

animation: he made 

straighrforward documentaries 

such as "Book Bargain" ( 1 937)  as 

well as animareel fantasies, ! ike 

"Love on the Wing" ( 1 938). 

McLaren experimenteel wirh a 

sonic equivalenr of direec film ,  by 

worki ng d i rectly on the oprical 

rrack wirh hand-drawn or 

engraved sounds bur d id not use 

rhese i n a f i lm. In 1 936, during 

che Spanish Civil W ar, he worked 

as a cameraman in Spain. In ı 939, 

sensing the approach of anorher 

war and sri ll haunted by his 

Spanish experience, he left 

E ngland and arrived New York as 

a landed immigrant, resurui ng his 

absrract experiments on colour 

film .  Afrer several monrhs of 

unemploymenr he gor a job wirh 

a company producing i ndusrrial 

and public relarions films. I n  

1 94 1 ,  h e  lefr for Ottowa, Canada 

to join Grierson ar che newly

formed National Fi lm Board of 

Canada, where he has remaineel 

anel where he formed anel rrained 

a disringuished animarian unir ,  

rhough always maintain ing a 

prolific personal output. 

McLaren is stili perhaps best 

known for his many variations on 

direct film rechnique: "Dollar 

Dance" ( ı 943) ,  "Fiddle-de-Dee" 

( 1 947),  "Bi inkiry-Blank" ( 1 954), 

"Short and Suire" ( ı 959), 

"Mosaic" ( ı 965), and many more. 

In "Begone Dul! Care ( ı 949) 

frame divisions were ignoreel to 

achieve a new fluidity in  l inear 

composirion, fLmher developed by 

the experiments of "Lines 

Horizontal" and "Lines Vertical" 

( ı 960). These fi lms achieve rheir 

effect ar an almosr subsonscious 

!eve!, emular ing the rhyrhm and 

fluidity of music. Music irself, 

frequently composed by Maurice 

Blackburn, is im portant as a 

rhyrhmical basis for i nterprerarion 

and response. In "Aiouette" 

( 1 944) McLaren animareel cur-our 

shapes, a method pioneered by 

Emi le Cohl. S imilar in technique 

were "Rhythmeric" ( 1 956) and 

"Le Merle" ( 1 958) .  "La Poulette 

grise" ( 1 946) gently i nterprered a 

French-Canadian lullaby wirh 

simple pastel drawings. 

"Neighbours" ( 1 95 2), a relenrless 

allegory of che futi l i ty of violence 

won an Oscar for Best 

Documentary Short Subject i n  

ı 95 3 .  McLaren here, and i n  "Two 

Bagatelles" ( 1 95 2), used 

"pixillarion" ,  the process of 

animaring fi lm of human actors. 

In "Chairy Tale" ( 1 957)  and 

"Opening Speech"  ( 1 960) the 

rechnique is applied humorously 

to i nanimare objecrs. "Canon" 

( ı 964) combines all of these 

rechniques in a visual depicrion of 

musical form. "Pas de Deux" 

( 1 968) used multiple-image 

photography of the human figure 

to beaut i ful effect . McLaren has 

also produced "Around is  

Around" (ı  95 1 ), a three

dimensional animareel fi lm for che 

Festival of Brirain .  While most of 

his films have been mainly 

experimenral animarion, i n  some 

of his lasr fi lm s ,  e.g. "Baller 

Adagio" ( 1 972)  and "Narcissus" 

( 1 983),  he has used ciance and 

daneers to w ard eq u all y 

experimenral ends. He has rwice 

worked for UNESCO, in China 

( 1949-50) and i n  India ( 1 952-53), 

demenserating che mass

educarionaJ poremi al of his 

animarian rechniques. 

Mclaren's career has been 

characrerized by creative and 

technical brilliance, and by 

humour and symparhy for the 

human condition. He followed 

the firsr grear generatian of 

experimenters - Eggeling, 

R ichrer, Fischinger, Lye - bur 

more than any of these, he has 

demonsrrared extraordinary 

technical virtuosity. McLaren has 

won a grearer number of awards 

rhan any other film-maker. Srare 

honors, awards, honorary 

doctorares, i nvitations to speak, 

j ury work at film fesrivals, 

inrerviews and arricles - celebriry 

has pursued McLaren .  Though 

valuing rhese "marks of esteem", 

he has preferred the q uier of his 

workroom to the d in  of publicity. 

"Animarion as such has losr its 

appeal to me; j usr because I 've 

done so m uch, I rhink. I' m 

searching for ways of mak i ng 

films which are stil! (somerimes, 

in  very smail ways) experimental, 

bur interesr me. As you grow 

older, your casres change. Your 

i nir ial exeirernem and viraliry of 

yourh turns i nto somerhing more 

medirarive . . .  Well ,  I don'r know. 

I j use would lik e to be 

remembered for having made 

some films which have rouched 

people greatly or meireel rhem or 

moved rhem in some way or 

excired rhem", he once rold i n  the 

Seventies. Norman Mclaren died 

in Quebec, i n  January 1 987 . 
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N ORMAN HcLAREN' iN  KISA CAN LAN Dl RMA FiLM LERi 
NORMAN McLARENıs SHORT ANIMAT/ON FILMS 

YILDIZLAR VE 
ÇUBUKLAR 
STARS AND STRIPES 

(1940 1 35mm 1 Renkli Color 1 3') 
• Amerikan bayrağı üzerine bu 

. fantezide, Sousa'n ın aynı adl ı 
marşından yararlanılmış. Resim
ler, 35mm film üzerine kalemle 
çizilmiş ve renk, artık kullanılma
yan iki renkli Warnercolor tek
niğiyle, optik olarak sonradan 
eklenmiş. Bağımsız bir yapım 
olarak ABD'de gerçekleştirilen 
fi lm, daha sonra Kanada Ulusal 
Sinema Kurumu (NFB) tarafın
dan gösterime sokulmuştu. 

• This fantasia on the American 
flag used Sousa's march of the 
same title. The visuals were 
drawn with pen on 3 5 mm film 
stock, the color being added later, 
optically, using Warnercolor - a 
rwo color process now obsolete. 
Made independently in the 
U.S .A. ,  it was later released by 
National Film Board (NFB). 

ERKEN POSTALA 
MAIL EARLY 

(1941 1 35mm 1 Renkli Coıor 1 2') 
• Kanada Posta Idaresi için 
hazırlanan bu tanıtım klipinde, 
35mm'l ik ham film üzerine 
kalemle çizilen soyut olmayan 
simgeler, fotoğrafı alınmış boyalı 
bir fona bindiri lmişti. Bir Benny 
Goodman plak kaydından alınan 
"J ingle Bells", fi lme canlı bir ses 
katar. Mclaren'in Kanada Ulusal 
Sinema Kurumu (NFB) için yap
tığı ilk film. 

• Publicity elip for Canada Post 
in which non-absrract symbols -
drawn with pen on clear 35mm 
film stock - were superimposed on 
a photographed painted 
background. "Jingle Bells" from a 
Benny Goodman recordi ng 
provided the lively sound. 
Mclaren's first film for the NFB. 

ZAFER IŞARETi 
("VICTORY"NİN "V"Sİ) 
V FOR VICTORY 

(1941 1 35mm 1 Renkli Color 1 2') 

• Bir Savaş Tahvilleri kampanya
sı için tanıtım fi lmi. Çöp adam 
fıgürü, simgeler ve harfler, bir 
bandonun çaldığı Sousa'nın mar
şı "The Thunderer" ile senkro
nize olacak şekilde doğrudan 
doğruya 35mm'l ik fi lme çizi ldi. 
Rengi, Warnercolar tekniği kul
lanılarak laboratuvarda basıldı. 

• Publicity message for a W ar 
Bond campaign. A matchstick 
figure, symbols and Jettering were 
drawn directly on clear 3 5 mm 
fi lm stock to synchronize with a 
brass band rendirian of Sousa's 
march "The Thunderer." Co! or 
printed in laboratory by 
Warnercolor process. 

DÖRDE BEŞ 
FIVE FOR FOUR 

(1942 1 35mm 1 Renkli Color / 4') 
• Savaş Tasarrufu kampanyası 
tanıtım fi lmi. Doğrudan doğruya 
35mm'l ik film üzerine çizilen 
şekiller, boyalı basit bir fon 
önünde hareket ve dans eder. 
Müzik, "Pinetop Boogie"nin 
Albert Ammons tarafından yo
rumlanmış bir kaydından al ınma. 
Uzun süredir kullanımdan kal
kan, üç-renkli Vitacolor tekni
ğiyle renklendirildi. 

• Warrime Savings campaign 
publicity. Symbolic figures, 
drawn directly on 35mm film 
stock, move and dance against a 
simple painted background. The 
music was from a recording, 
"Pinerop Boogie," played by 
Alberr Ammons. Vitacolor, a 
three-color process that has long 
been obsolete. 

TAVUK SEKiŞI 
HEN HOP 

( 1942 1 35mm 1 Renkli Color 1 3 '  1 7") 

• Bu film, Kanada "ambar dan
sı" müziğin in görsel bir yorumu
dur. Bir Zafer Tahvi l i  kampanya
sının tanıtımı için kullanı ldı . Doğ
rudan doğruya 35mm'l ik filme 
çizi ldi ,  renk (Warnercolor) son
radan eklendi. 

• This film is a visual 
interpretation of Canadi an "bam 
dance" music. Used to publicize a 
Victory Bond drive. Drawn 
directly on 35mm film stock, the 
color (Warnercolor) having been 
added later. 

DOLAR DANSI 
DOLLAR DANCE 

( 1 943 1 3 5 mm 1 Renkli Color 1 5'30") 

• Savaş s ırasındaki enflasyon ve 
fıyat kontrollerinin rolü, (Mcla
ren'in 1 930'1u yılların sonunda 
ve 1 940'1ı yıl larda yaptığı birçok 
fı lmde olduğu gibi) 35mm'l ik fil
me doğrudan doğruya kalemle 
yapılan çizimierin kare kare can
landırı lmasının kullanıldığı bu ta
nıtım fragmanının konularını 
oluşturur. Filmin ses kaydı, Louis 
Applebaum'un orkestra için bes
telediği bir parçanın eşliğinde 
okunan kafıyeli mısralardan oluşur. 

• Wartime inflarian and the role 
of price controls are the subjects 
of this publicity trailer which 
employs single frame animatian 
of d irect-pen-drawing on 35mm 
film stock (as in  the case of many 
films made by Mclaren in the Iate 
30s and 40s). The soundtrack 
consists of rhymed verses spoken 
to an orchesrral accompaniment 
composed by Louis Applebaum. 

ALOUETTE 

( 1944 1 35mm 1 Siyah-Beyaz (B& W) 1 3') 
• Mclaren, yeni kurulan Kanada 
Ulusal Sinema Kurumu Canlan
dırma Birimi'nin i lk yapımcısı sı
fatıyla, çocuklar için "Birlikte 
Şarkı Söyleyelim" dizisi "Let's All 
S ing T ogether"a dahil edilecek 
bu fi lmi Rene Jodoin'la birl ikte 
canlandırdı. Fi lmde, kağıttan ke
silen şekillerin kare kare canlan
dır ı lması tekniği kullan ı ld ı .  

• Mclaren, as first producer of 
the newly-formed NFB 
Animatian U nit, co-animated 
w i th Rene Jodoin this irem for 
inclusion in a sing-along series 
"Let's All  Sing Together". Single

frame an imation of paper cutouts 

was the technique used. 
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ÇENENI TUT 
KEEP YOUR MOUTH SHUT 

( 1 944 1 35mm l Siyah-Beyaz (B& W) 1 3'! 

• Savaş sırasında dedikodu 
karşıtı kampanyanın bir parçası. 
Bir insan kafatası, ironik bir me
saj iletmek üzere, canlandırı lmış. 

• Part of the wattime antigossip 
campaign. A human skull is 
animated to speak an i ronic 
message. 

C'EST L'AVIRON 

( 1 944 1 35mm 1 Siyah-Beyaz (B& W) 1 3') 

• "Chants Populaires 1 Popüler 
Şarkılar" dizisine dahil edilmek 
üzere gerçekleştirilen bir dizi 
Fransız-Kanada halk şarkısından 
biri. Siyah kartlara yapılmış be
yaz guaş çizimler, nehirde ve 
gölde giden bir kanonun i lerleyi
şini verecek biçimde, üstten alın
mış "zoom"larla çekildi . Fi lm ön
ce "Chants Populaires" No.S 
olarak gösterime girdi, sonra da 
"Chants Populaires" No. 6 ola
rak yeniden gösterildi . 

• One of a series of F rench
Canadian folk  songs made for 
i nclusion i n  the "Chants 
Populaires" series. White gouache 
drawings on black cards were 
photographed with overplann ing 
"zooms" to suggest the forward 
movement of a canoe along rivers 
and lakes. This film was first 
released as "Chants Populaires" 
No.5 and was then re-issued as 
"Chants Populaires" No.6. 

IA-HAUT SUR CES 

MONTAGNES 

( 1 945 1 35mm l Siyah-Beyaz (B& W) 1 3') 

• "Chants Populaires 1 Popüler 
Şarkılar" dizisinden bir başka ör
nek. Tek renk pastel çizimler, 
bir canlandırma kamerası altında 
dönüşüme uğratı ldı .  "Chants Po
pulaires" No.6'nın bir bölümü 
olarak gösteri ld i .  

• A further i tem in  the "Chants 
populaires" series. Monocheome 
pastel drawings were 
metamorphosed under an 
animation camera. Released as 
part of "Chants populaires" No.6. 

ZIP ZIP 
HOPPITY POP 

( 1 946 1 35mm 1 Renkli Color 1 2'28") 

• Soyut l ineer şekiller, 35mm'l ik 
f i lm üzerine doğrudan çizi ldi ve 
sirklerde çalınan eski moda org 
müziği i le senkronize edilmek 
üzere, kare kare canlandırı ldı .  

• Absrracr l inear configurations 
were drawn d irectly on 35mm 

film srock and animated frame by 
frame ro synchronize with the 
sound of old-fashioned circus 
calliope m usic. 

ÇAL KEMANCI 
FIDDLE-DE-DEE 

( 1 947 1 35mm 1 Renkli Color 1 3'22") 

• Büyük kısmı kare çizgisini de 
geçecek şekilde, 35mm'l ik fi lme 
doğrudan çizilerek, boyanarak 
ve kazınarak elde edilen bu de
senler, Gatineau Vadisi halk ke
mancısı Eugene Desormaux'nun 
güçlü müziğine uyum sağlar. 

• Drawn ,  pai nted and scratched 
directly on 35mm film stock, 
across the frame line for the most 
part, the patterns mimic the 
vigorous m usic of Gatineau 
Valley folk  fiddler Eugene 
Desormaux. 

GRI PILIÇ 
POULETTE GRISE 

( 1 947 1 35mm 1 Renkli Color / 5 '32") 

• Eski bir Fransız ninnisinin ınıs
ralarını yansıtan renkli pastel çi
zimler, kamerada yapılan sürekli 
bir miksler zinciri içinde dönüşü
me uğrar. Çizimiere eşlik eden 
melodiyi Montrealli Anna Malen
fant söyledi. 

• Colored pastel drawings 
i l lusrrative of the phrases of the 
old French lullaby metamorphose 
in a continuous chain of mixes 
made in the camera. The 
accompanying melody was sung 
by Anna Malenfant of Montreal. 

DEFOL KASVETLI SlKlNTI 
BEGONE D ULL CARE 

( 1949 1 35mm 1 Renkli Color 1 7 '48") 

• Oscar Peterson Üçlüsü'nün 
çaldığı ve Oscar Peterson beste
si, birbirine karşıt üç caz parçası-

nın bir yorumu. Imgeler fi lm 
üzerine Norman Mclaren ve 
Evelyn Lambart tarafından bo
yandı, çizi ldi ve özellikle yavaş 
tempolu orta bölümde kazılarak 
işlendi. 

• An interpretation of three 
comrasting jazz pieces played by 
the Oscar Peterson Trio and 
composed by Oscar Peterson. The 
visuals were painted, drawn and, 
notably in  the slow middle 
section, engraved on fi lm srock by 
Norman McLaren and Evelyn 
Lam bart. 

KOMŞULAR 
NEIGHBOURS 

( 1 952 1 35mm 1 Renkli Color 1 8'10") 

• Normalde çizimieri ya da 
kuklaları canlandı rmada kullanı
lan teknikler, bir çiçeğe sahip ol
ma konusunda birbiriyle çatışan 
ve bir trajedi yaşayan iki kişi 
üzerine bir kıssada, gerçek ak
törler için kullanı ldı .  Filmin sesi 
de canlandırma: kromatik bir 
skalanın 60 notasının ses-dalgası 
desenlerin in çizildiği kartlar, 
fi lmin ses kuşağı bölümüne 
çekilmişti. 

• Techniques normally used to 
animate drawings or puppets are 
used to animate l i  ve actors in a 
parable about two people who 
come to blows and tragedy over 
the possession of a flower. The 
sound is animated: cards i nscribed 
with sound-wave patterns for 60 
no tes of a chromatic scale were 
photographed on the soundtrack 
area of the fi lm.  

IKi KÜÇÜK PARÇA 
TWO BAGATELLES 

( 1 952 1 35mm 1 Renkli Coıor 1 2'22") 

• Hareket üzerine, "Komşu
lar" da kullanılan ve bazen "re
simlendirme" diye adlandırılan 
yöntemi sürdüren iki çalışma. 
"On the Lawn" adlı birincisinde, 
Munro, Hclaren' in sentetik mü
ziği eşliğinde esrik bir vals yapı
yor. "In the Backyards" adlı ikin
ci çalışma ise, eski moda bir org 
müziği eşliğinde hızlı bir yürüyüş. 

• Two studies in movements, 

continuing with the technique 
used in "Neighbours" that is  
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sametimes called "pixi lation."  In 
the first study, entitled "On the 
Lawn," Munro does a pixilated 
waltz to Mclaren's synthetic 
music. The second, "In the 
Backyards , "  is a fast march to the 
m usic of an old-fashioned 
calliope. 

BiR VAR BiR YOK 
B LINKITY BLANK 

( 1 9 5 5  1 3 5 mm 1 Renkli Coıor 1 5 ' 1 5 ") 

• "Fasılalı" canlandırma i le bir
denbire görünüp kaybolan imge
lerin kullanıld ığı bu deney, gözün 
retinasında "görüntünün kal ıcı l ı
ğı"yla ve "sonraki imge"yle oy
nuyor. Imgeler, opak siyah fi lme 
hakkediidi ve renklendirildi. Ma
urice Blackburn'ün müziğini ça
lanlar, bir miktar doğaçlama da 
yaptılar. 

• This experiment with the use 
of " intermittent" animatian and 
spasmodic imagery makes play 
with "persistence of vision" and 
"after-image" in the retina of the 
eye. The visuals were engraved 
and colored on opaque black fi lm 
stock. The music, by  Maurice 
Blackburn, made use of so me 
degree of improvisation by the 
instrumentalists. 

RITMETiK 
RHYTHMETIC 

(1956 / 35mm 1 Siyah-Beyaz ve Renkli 

(B& W & Coıor) 1 8'35") 

• Siyah fon üzerine, kesilmiş be
yaz şekilleri kul lanarak aritmeti
ğin en basit kuralların ı  canlandı
ran bu fi lm, Norman Mclaren 
ile Evelyn Lambart'ı n  ortak ürü
nü. Doğrudan doğruya fi lm üze
rine hakkedi len ses, Mclaren ta
rafından gerçekleştiri ldi. 

• An animated exploration of the 
simplest rules of arithmeric using 
white paper cutouts on a black 
background, this film was the 
joint work of Norman McLaren 
and Evelyn Lambart. The sound is 
by Mclaren, engraved directly on 
fi lm.  

ISKEMLELi BIR ÖYKÜ 
A CHAIRY TALE 

(1957 1 35mm 1 Siyah-Beyaz (B& W) 1 9'50") 

• Özellikle farklı kamera hızla
rıyla, az miktarda "resimleme" 

yöntemi uygulamakla birl ikte, bir 
aktör i le etkileşim halindeki bir 
iskemlenin göze görünmeyen 
telleri e oynatı lmasını ( caniandı
rıimasını değil) içeren insanl ı
canlandırmalı bir öykü. Hintli s i
tar ustası Ravi Shankar'n imzası
nı  taşıyan müzik, özel olarak bu 
film için yapıldı . 

• Live-action parable employing 
some "pixilation" techniques, i n  
parti cu lar the use o f  different 
camera speeds, but also much 
manipulation (not animation) of a 
chair by invisible threads i n  
i nteraction with a n  actor. The 
m usic by the l ndian sitarplayer, 
Ravi Shankar, was composed 
especially for the film. 

KARATAVUK 
LE MERLE 

( 1 958 1 35mm 1 Renkli Coıor 1 4'07") 

• Kağıttan kesilmiş beyaz şekil
lerin kare kare canlandırılması, 
sonradan optik olarak, yalın bir 
şekilde renklendiri lmiş fonlar 
üzerine bindiri lmişti. Stilize bir 
kuş, "saçma" bir Fransız-Kanada 
halk şarkısı eşliğinde dans eder. 

• Single-frame animatian of 
w h i te pa per curours la ter 
superimposed, optically, on 
simple colored backgrounds. A 
sryl ized bird dances to a French
Canadian "nonsense" folk-song. 

KISA VE SÜiT 
SHORT AND SUITE 

(1959 1 3 5 mm l Renkli Coıor / 4'47"! 

• Kazılmış, hakkedi imiş ve çizil
miş soyut şekiller, bir caz toplu
luğu için Eldon Rathburn tarafın
dan bestelenmiş müziğin ölçüsü
ne ve duygularına tercümanl ık 
etmekte. 

• Scratched, engraved and drawn 
abstracr shapes transiate the 
mavement and mood of the 
m usic, written for a jazz ensemble 
by E ldon Rathburn. 

SERENAL 

(1959 1 35mm 1 Renkli Coıor / 4') 

• Yönetmen, elektrikli bir "vib
ra-delgi" kul lanarak, 1 6mm'l ik 
opak fi lm şeridi üzerine, bir Batı 
H int Adaları teneke çalgılar gru-

bunun ritmlerini yansıtan desen
leri çizmiş ya da hakketmiş. 

• Using an electric "vibradrill" 

the filmmaker inscribed or 
engraved a strip of opaque l 6mm 
film srock with the patterns that 
mirror the rhythms of a West 
Indian sreel band. 

DiKEY ÇiZGiLER 
LINES VERTICAL 

( 1 960 1 3 5 mm 1 Renkli Coıor 1 5'50") 

• Bu fi lm 35mm'l ik siyah film 
üzerine bir stilo ve cetvel le boy
lamasına uzun belirgin hatlar 
hakkedilerek yapı ld ı .  Fon rengi, 
optik olarak eklendi. Maurice 
Blakcburn'ün besteleyip elek
trikli bir piyano ile çaldığı müzik, 
fi lme katılan son unsur oldu. 

• This film was made by 
engraving, using a stylus and 
ruler, long clear l ines length-wise 
on black 35mm film srock. 
Background color was added 
optically. The m usic, composed 
and played by Maurice Blackbum 
on an elecrric piano, was the last 
element ro be i ncorporated . 

YATAY ÇiZGiLER 
LINES HORIZONTAL 

( 1 960 1 3 5 mm 1 Renkli Coıor 1 5'58") 

• Bu fi lm, "Dikey Çizgi ler"in 
her karesini özel bir optik me
todla yan döndürmek suretiyle 
gerçekleştiri ldi. Renk, daha son
ra optik bir baskı aygıtında filtre
lerle eklendi. Müziği ise Pete Se
eger besteledi ve yorumladı. 

• This film was achieved by 
turning each frame of Lines 
V enical on i ts side by a special 
optical process; color was added 
later by filrers in an optical 
printer. Pete Seeger composed and 
performed the m usic. 

AÇIŞ KONUŞMASI 
OPENING SPEECH 

( 1 960 1 35mm 1 Siyah-Beyaz (B& W) 1 6'5 1 "! 

• Nesnelerin canlandırılması i le 
bi r aktörün (Mclaren'in kendisi) 
animasyonunu içeren bir "hilel i" 
fi lm. 1 96 1  Montn�al Uluslararası 
Fi lm Festival i 'n in açı l ışı için yapıl
mıştı. 
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• A "erick" fılm involving 
animatian of objects and 
animatian of an actor (McLaren 
himself). Made for the opening of 
rhe 1 96 1  Monrreal Inrernarional 
Fi lm Festival. 

KAN ON 
CAN ON 

1 1 964 1 35mm 1 Renkli Color 1 9'1 3") 

• Bu fi lm, "kanon"un görsel ve 
müzikal bir sunumudur. Arala
rında üç boyutlu nesnelerin kare 
kare canlandırılması ile, kesilmiş 
ve boyanmış yassı şekillerin de 
bulunduğu çeşitli canlandırma 
tekniklerinden yararlanıldı. Bir 
aktörün, Grant Munro'nun in
sanlı-canlandırmalı çekiminden 
oluşan uzun bir bölümde bir dizi 
optik efekt de kullanı ld ı .  Hem 
basit, hem de karmaşık kanonlar 
ele alındı. 

• This fılrp .is a visual and 
m usical dernonsrration of rhe 
"canon."  Various animarian 
rechniques were used, i ncluding 
single-frame animarian of rhree
dimensional objects and of flat 
painred cutours. A bartery of 
optical effecrs were alsa applied to 
a long seetion of live-acrion 
photography of an actor, Grant 
Munro. Both simple and complex 
cannons are dealr wirh. 

MOZAIK 
MOSAIC 

(1 965 1 3 5mm 1 Renkli Color 1 5'27") 

• Mclaren, "Dikey Çizgiler" i le 
"Yatay Çizgiler"in baskılarını (si
yah üzerine beyaz çizgiler) bir 
araya getiri nce, sadece kesişme
ler göze göründü, ve bu küçük 
kareler de mozaikleri oluşturdu. 
Fonlar, fıltre i le renklendiri ldi . 
Ritmik ses kuşağı, siyah fi lm 
üzerine doğrudan kare kare hak
kedilerek elde edildi. 

• When McLaren placed prints 
(white l ines on black) of "Lines 
Vertical" and "Lines Horizonral" 
togerher, only rhe inrersecrions 
were visible and rhese smail 
squares creared the mosaics. The 
backgrounds were colored 
through fılrers. The rhythmic 
sound-rrack was produced by 
direct single-frame engraving on 
black fılm stock. 

PAS DE DEUX 

( 1 967 1 35mm 1 Siyah-Beyaz (B& W) 1 1 3'22") 

• Iki dansçı, önce yavaşlatı lmış 
harekette çeki ldi . Sonra tek bir 
pozitif fi lm şeridinde, sayıları 
onikiye kadar varan bir üstüste 
çekim dizisiyle, dans hareketleri 
geliştirildi, vurgulandı ve eşsiz 
bir sinemasal form kazandı. 

• Two daneers were fırsr 
photographed in slow morion. 
Then, i n a series of up to twelve 
m ultiple exposures into a single 
srrip of pasiri ve fı lm, the dance 
movements were extended, 
emphasized and given unique 
cinematographic form. 

KÜRELER 
SPHERES 

( 1 969 1 35mm 1 Renkli Color 1 7 '28") 

• Renkli fonlar üzerine bindiri
len, kesilmiş kürelerin kare kare 
canlandırılması, biraz karmaşık 
bir soyut "dans" yaratmaktadır. 

• Single-frame animatian of 
cutour spheres superimposed on 
colored backgrounds ereare an 
abstract "dance" of so me 
complexity. 

SYNCHROMY 

SENKROMI 
( 1 9 7 1  1 35mm 1 Renkli Color 1 7'27") 

• Yönetmenin canlandırma-ses 
kompozisyonu, aynı zamanda 
�örsel malzemeyi sağlar. (Ses 
kuşağındaki ses çizgilerinin yeri 
değiştirilir, çoğaltı l ı r  ve optik ka
merada renklendiri l ir.) "Gördü
ğünüz şey, işittiğiniz şeydir." 

• An animared-sound 
composition by the fı lmmaker 
provides alsa rhe visual marerial 
(the sound striations on the 
soundrrack are being moved over 
and mulriplied - and colored - in  
rhe optical camera). "Whar you 
see is w har you hear . "  

BALE ADAGIO 
BALLET ADAGIO 

( 1 972 1 35mm 1 Renkli Color 1 9'59") 

• Anna Marie ve David Hol
mes'un  bir "pas de deux"sünü 
kaydetmek için geleneksel ağır 
çekim tekniğinden yararlanı lmış.  
Klasik balenin estetik tadın ı  art
tırmayı, ve dans öğrencilerinin 

adagio hareketlerin tekniği i le 
mekaniğini gözlemelerini sağla
mayı amaçlayan bir çalışma. 

• Slow-morion convenrional fılm 
photography is used to record a 
"pas de deux" danced by Anna 
Marie and David Holmes. It was 
meant to heighren the aesrhetic 
appreciation of classical baller and 
to afford observation of the 
rechnique and mechanics of 
adagio movemenrs to dance 
srudenrs. 

NARKISOS 
NARCISSUS 

( 1 981 1 3 5 mm 1 Renkli Coıor / 2 1 '47") 

• Kendisinden aşk bekleyenleri 
reddederken, kendi yansısına 
aşık  olup ölümcül bir tutkuya 
kapılma bahtsızlığına uğramış naif 
genç hakkındaki eski Yunan efsa
nesini yeniden anlatan bir film 
balesi. 

• A fılm baller re-rell ing rhe 
ancient Greek legend about the 
naive youth who, rejecting those 
seeking his love, had rhe 
misfortune to fal !  in love wirh his 
own reflection - a passian which 
proved fatal .  
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• 

RENAULT-MAİS 
RENAUL T-MAiS'in 
değerl i  katkılarıyla 
gerçekleştir i lmiştir. 

We should !ike ro rhank 
RENAULT-MAİS 
for rheir conrriburions. 

• 

A L  i 

Bu toplu gösteri, Fransız Dışişleri Bakan lığı'nın değerli 
işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. Istanbul Fransız Kültür 
Merkezi'ne yardımlarından dolayı teşekkür ederiz. 

This retrospective has been possible with the valuable 
cooperarion of the M inistry of Foreign Affairs of France. 
We should !ike ro thank che French Cultural Cenrer in 
İstanbul for their kind help. 
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FRANSA FRANCE 

FRANÇOiS TRUFFAUT 

• 6 Şubat 1 932'de Paris'te 
doğdu. Annesiyle babasın ın tek 
çocuğuydu, ve sekiz yaşındayken 
annesi ve manevi babası hayli 
gönülsüz bir şekilde görevi 
devralana kadar, büyükannesi 
tarafından büyütüldü. T ruffaut 
gerçek babasın ın kim olduğunu 
asla bilernediğini ve hatta Fransız 
uyruğunda olup olmadığından 
bile emin olmadığını söylemişti. 
Ergenl ik dönemi; okuldan 
kaçmak, sık sık gizlice sinemaya 
gitmek, en azından bir kez 
karşılıksız aşk macerası yaşamak 
ve I S  yaşında kendi sine
kulübünü kurmakla noktalanan, 
hayli zor bir dönemdi.  Gençlik 
yılların ın bir bölümünü, 
cezalandırı larak islahevine 
kapatı lmak, askerden kaçmak ve 
çeşitli cezaevlerinde yatmakla 
geçirdi. Çoğu hüzünlü bu anı lan, 
daha sonra fi lmlerinin büyük 
kısmına yansımıştır. Sinema 
tutkusu, ünlü film eleştirmeni 
Andre Bazin'le tanıştığı Fransız 
Sinematek'inde gelişti. 1 953'ten 
başlayarak, sekiz yıl boyunca 
"Cahier du Cinema"da yazan 
Truffaut, derginin en sivri 
kalemli yazarlarından biri olarak 
ün kazandı . "Auteur teorisi"nin 
kabul edilmesinden sorumlu 
birkaç kişi aras ındadı r. Birkaç 
kısa metraj filmden sonra 
gerçekleştirdiği i lk uzun metraj 
fi lmi "400 Darbe" ile Cannes'da 
En Iyi Yönetmen ödülünü 
kazanarak hem kendi adını, hem 
de sinema kariyerin in i lk 
dönemiyle özdeşleşen ve o 
zamanlar yeni gelişmekte olan 
"Yeni Dalga"yı tanıtmış oldu. 
Daha sonraki çalışmalarıyla, pek 
çok sinemacının umutsuzca 
yakalamaya çalıştığı hedefi, kitle 
sinemasının kabul edilen yapısı 
içinde seçkin ve kişisel bir 
üslubu yaratabilmiştir. Biri 
Oscar olmak üzere sayısız 
ödülün sahibi olan yönetmen, 2 1  
Ekim 1 984'de, beyin 
tümöründen öldü. 

1 9SO' I i  yı l ların başlarında Andre 
Bazin'in "Cahiers du Cinema"sı
na yazı yazan beş genç Fransız 
sinema eleştirmeninden biri olan 

François Truffaut, kendi 
kuşağının önde gelen Fransız 
yönetmenlerinden biri olmuştur. 
Fransız "kalite geleneği"ne i l işkin 
daha edebi, senaryo yönelimli 
sinema yönetmenlerine karşı 
"gerçek sinema adamları" olan 
yönetmenleri (Fransa'da Renoir, 
Vigo, Tati; ABD'de Hawks, 
Ford, Welles) savunan bir film 
tarihi ve film sanatı görüşü olan 
'auteur' politikasın ı  ilk formüle 
eden kişi, Truffaut'ydu. 
Truffaut'nun orijinal terim ve 
ayrımları, aralarında Andrew 
Sarris, Robin Wood, Y.F. 
Perkins ve Dave Kehr'in de 
bulunduğu daha sonraki Angio
Amerikan film eleştirmenleri 
kuşağı tarafından ödünç al ındı ve 
çevri ldi .  Truffaut 1 959 yıl ında i lk 
uzun metraj l ı  filmi "400 
Darbe"yi yaptığı zaman, 
sinemada kendi liğindenlik 
üzerine fikirlerini, bel irsiz ama 
ferah bir gelecekle karşı karşıya 
gelmek üzere Fransız 
toplumunun kısıtlamalarından 
kurtulan ergenl ik çağındaki 
birini, Antoine Doinel'i ele al ıp 
inceleyerek uygulamaya koydu. 
O fi lmden sonra Truffaut'nun 
meslek yaşamına, Doinel 
karakterinin geleceği i le 
Truffaut'nun Antoine'ı oynamak 
üzere bulduğu aktörün (Jean
Pierre Leaud) keşfi hakim 
olmuştur. Truffaut'nun film 
çektiği 25 yıl boyunca 
yönetmenin kendisi, Doinel 
karakteri ve Leaud, hep birl ikte 
büyüdüler. 

T ruffaut'nun filmleri, "Yeni 
Dalga"nın ilk fi lmlerinde 
beğendiği bütün nitelikleri 
yansıtır: zarafet, hafifl ik, tevazu, 
ş ık l ık, ritm. Onun görüşünce, 
kayda değer fi lmler yapmak için 
bir yönetmenin gereksindiği 
nitelikler "duyarlılık, önsezi, 
zevk ve zekadır ... Bunlardan bir 
tanesinden biraz bulunması çok 
az şey hasıl eder, ama herhangi 
birinden çok miktarda varsa 
cazip bir fi lm, dördünden de çok 
varsa bir başyapıt ortaya ç ıkar." 
Yıllar boyunca Truffaut'nun 
fi lmleri, bütün bu nitelikleri 

çeşitli dereceler ve bileşimlerde 
sergilemiştir. Fi lmlerinde, 
eleşti rilerin in zehirine 
rastlanmaz. Ama T ruffaut'yu 
sinema ustaların ın en 
çekicilerinden biri yapan da, 
onun yumuşaklığı ve kimseyi 
mahkum etmeyişidir. Dostu ve 
çağdaşı Jean-Luc Godard'ın 
aksine, Truffaut film biçimlerin in 
ve fi lm imgelerin in radikal siyasi 
eleşti rilerine girişeceğine, hep 
sanat ve hayat, fi lm ve kurgu, 
gençlik ve eğitim, sanat ve eğitim 
konusundaki, kendi son derece 
biçimsel ternalarına bağlı kaldı. 
T ruffaut, Nazi leşmiş Paris'teki 
bir tiyatro grubunu inceleyen, en 
siyasi fi lmi "Son Metro"da kendi 
konumunu beyan eder gibidir. 
Ünlü yönetmen, o dönemdeki 
aktörler gibi, ancak bi ldiği 
şeki lde sanat yapmayı 
sürdürebileceğini, biçimsel 
sanatın kusursuzluğa bağl ı 
kalmasının, sonunda güçlü 
sanatın daima hizmet ettiği siyasi 
amaçlara hizmet edeceğini ,  ve 
kendi sanatsal gücüne siyasal ve 
programsal amaçlarla ihanet 
etmesinin, belki de kötü sanat 
yapmaya ve kötü siyasi 
bi ldirilerde bulunmaya yol 
açacağını itiraf eder sanki. 
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Sanatsal biçime kendini bu 
şeki lde yeniden adarken, 
T ruffaut büyük bir ihtimalle 
"Cahiers du Cinema"da üzerine 
yazılar yazdığı Jean Renoir ile 
olan yakınl ığını yeniden beyan 
etmektedir. Truffaut gibi Renoir 
da gençliğinde daha isyankar 
siyah-beyaz fi lmler yapmış, ama 
olgunluk çağında renkl i fi lmler 
çekmeyi kabul etmişti; Truffaut 
gibi Renoir da kendi fi lmlerinin 
bazılarında bell ibaşl ı  rollerde 
oynamıştı; T ruffaut gibi Renoir 
da çatışan kişisel seçimlerin 
kolaycı ahlaki ya da siyasi 
formül lere göre mahkum 
edilemeyeceğine inanırdı; ve 
Truffaut gibi Renoir da sanatın 
(ve sinema sanatının) 
yaradı l ışına, biçimden yoksun 
gerçeğin kaosa varabilecek 
düzensizliğine karşı, gerçekten 
insani ve anlamlı bir cevap 
gözüyle bakardı. Ancak Renoir, 
52 yaşında yaratıcı gücünün 
zi rvesinde ölen Truffaut'dan çok 
daha uzun süre yaşadı. 

• Born on 6 February ı 932 in 

Paris.  He was an only c h i lcl and 

was broughr up by his  

granclmorher unri l  the age of 

eighr when h i s  morher and 

acloprive farher rather re l ucrant ly  

rook over. Truffaur srarecl that  he 

never knew who his real farher 

was and was not even sure of 

hav i ng French narional i ry .  H i s  

adolescence was a particularly 

d i ffıculr  period , pu ncruared by 

truancy from schoo l ,  freq uenr 

ciandesri ne rrips to the c i nema, ar 

least one u n req u i red love affair  

and the found i ng of h i s  own ci ne

c lub at rhe age of ı 5. H is early 

l i fe inc luded a spel l  in a 

rcformatory, elesertion from 

m i l i rary service, and consequenr 

r ime i n  various prisons.  These 

mosrly sad memories are reflecred 

i n many of h is la ter fi 1 m s .  He 

nurtureel his passian for cinema i n  

Ci nemarheque Française where h e  

m e r  famous fi l m  erit ic A ndn:: 

Bazi n. From 1 95 .) ,  for eighr years, 

he wrore for ''Cahiers du Cinema·· 

and earııed the repurarion of 

wie lding i rs most acid pen .  H t: 

was one of the k ey fıgures 

respons i bl e for rhe esrabi ishmenr 

of the "aureur rheory··. Fol lowing 

several short fi lms,  h i s  fi rsr fearure 

fi l m ,  "Les Quarre Cenr Coups' ' ,  

won rhe prize for Best D i rectian 

ar Cannes and esrabl ishecl a 

reputarion for Truffaut  and rhe 

cıııerging "Nouvclle Vaguc" wi rlı 

w h i ch his early career was 

associ ared . He has achieved i n  h i s  

larer work w h a r  m a n y  fi l m 

makers seek i n  vai n ,  a cl isricrive 

personal expressian w i r b i n  the 

acceprecl formu lae of mass ci nema. 

Recipienr of several awards, 

i nc i uel i n g  an Oscar, he el ieel of a 

b ra i n ru mor on 2 ı Ocrober ı 984 . 

François Truffaur was one of five 

you ng French Film crir ics,  wr i r ing 

for Anel re Bazi n' s "Cah iers d u  

Ci nema" i n  rhe early 1 95 0s, who 

became one of rhe leadi ng French 

Fi l m makers of his generat i on. Ir 

was Truffau r  who fırsr formulared 

the pol i t i q ue des aureurs, a view 

of fı l m  h isrory and fi l m  art that 

defencled those clirecrors who were 

" rrue men of the cinema" -

Renoir,  V igo, Tari in France; 

Hawks, Ford, Welles in USA 

rather rhan rhose mo re 1 i rerary, 

scripr-orien recl fi l m  d irectors and 

wri rers associared w i rh the French 

"rracl i rion of qual i ry" .  Truffaut 's 

origi nal term and disr i nctions 

were subsequently borrowecl anel 

translareel by larer generarions of 

A ngio-American fi l m  cr ir ics, 

inc iueli n g  Anclrew Sarris, Robin 

Wood, V.F. Perkins,  anel Dave 

Kehr. When Truffau t  made h i s  

firsr fearure i n  1 959, "Les Quatre 

Ceıır Coups" , he pur his ideas of 

c i nema sponraneiry i nro pracrice 

w ith rhe srucly of an aclolescenr, 

Amui ne Doi n e l ,  who breaks free 

from the constricr ions of French 

sociery ro face an uncertain bur 

open fu rure.  Si nce rhar clebur, 

Truffaur·s career has been 

clomi nared by an explorarion of 

the Doi nel characrer's furure and 

by rhe acror (Jean-Pierre Leaud) 

whom TrufEım d iscovered ro play 

Anroine. In Truffaur's 25 years of 

making fi 1 m s, rhe d i recror, the 

Doi nel characrer, and Leaud al l  

grew up together. 

Truffaur's work reflu:rs all rhc 

q uali ries he �Ki m i red in the early 

fılıns of the " nouvel le vague":  

grace, l ighrness, modesry, 

elegance, pace. I n  his own opinion 

the q uali ries req u i red by a 

d i recror i n ord er to mak e 

worrhwh i l e  fl l ıns are "sensir iv i ty, 

i ııruir ion,  good rasre and 

i nrell igence . . .  A l i rr le  of one of 

rhese w i l l  yield very l i rt le,  bur a 

grear dea! of any of the m w i l i  

make an appea l i ng fi l m ,  and alor 

of a l l  four w ili  nıake a 

masrerpiece . ., Over the years 

Truffaur's fi l ms have exhibired a l l  

rhese atrributes in varyi ng clegrees 

anel conı bi narions.  The vi rulence 

of his  cri t ica! wri r i ng has beeıı 

coııspicuously m iss i ng from h i s  

fı l nıs .  I r  is i n deeel precisely h i s  

genrleness a n d  lack o f  

condemnarion rhar make h i m  one 

of rhe most arrracrive among rhe 

masters of ci nema. U n l i ke h i s  

friend a n d  conrenıporary, Jean

Luc Godarcl, Truffaur remained 

consistently comnı i rrecl ro h i s  

h ighly  formal rhemes of a r t  anel 

l i fe,  filnı and fict ion,  yomh and 

ed ucarion,  arr and eclucarion,  

rarher rhan venruring i nr o  racl ical 

pul i rical critiques of fi l m  forms 

anel Fi l m  i nıagery. Truffaur seems 

ro srare his  pos ir ion i n  "Le 

Dernier Merro", his mosr pal i r i cal 

Fi l m ,  exami n i ng a rhearer rroupe 

i n  Nazifıed Paris. The fi lm 

d i recror seems to confess that, ! i ke 

those acrors in tlıar period, he can 

only coıır inue ro make art the way 

he knows how, that h is 

comm irmenr ro formal artisric 

exeellence wil l  even tually serve 

the pal ir ical  purposes rhar 

powerfu l  art always serves, anel 

tlıar for h i m  to berray h i s  own 

artisric powers for pol i ri ca l ,  

program maric purposes would 

perhaps lead ro his  making bad 

arr and bad po! ir ical srarements. 

In this recledicarion ro arristic 

form, Truffau r  is probably 

resrari ng h is affi n i ty w i t h  rhe Jean 

Renoir he wrore abour for 

"Cahiers du C i nema".  Renoir,  ! i ke 

Truffaut,  progressecl from making 

more rebe l l ious black and whire 

fılnıs in his yourtı ro more 

accepring color fi l ms i n  h i s  

maruriry; Renoi r, ! i ke Truffaur 

playeel major rol es in several of his  

own fı l nıs: Renoir,  ! ike Truffaur 

bel ieved thar confl icri ng h u man 

choices could nur be condemned 

accord ing to fac i l e  moral or 

po! i r ical fornı ulae; and Renoir 

! i ke Truffaur saw the creatioıı of 

arr (and fi l m  art) as a gen u i nely 

h u mane and mean i ngful response 

ro the porenrioally chaoric 

elisorder of formless real i ry .  

Renoi r however l i ved m uch 

langer rhan Truffaut,  who elieel ar 

age 52 ar rlıe heighr of h i s  

creative powers. 

Filmleri 
Filmography 

1 954 Uue ı•isile 
Ziyaret (.<hor/ kısa film) 

ı 958 Le.< !Ilis tom Yaramazlar 
(short kısa film) 
Uue bistoire d'eau 
Bir Su Öyküsü 
(.<hort kısa film) 

ı 959 Le.< qualre cm/.< cottfJS 
400 Darbe 

ı 960 Tirez .wr le fJiauiste 
Piyanisti Vurun 

ı 962 )u le.< et jim Jules ve J im 
A ntoiue et Co/elle 
Antoine ve Colette 
(.<hort kısa film) 

ı 964 U1 pea u do11ce 
Yumuşak Ten 

ı 966 Fabreubeit 4 5 1  
Değişen Dünyanın insanları 

ı 967 Ut llhtriie it ait e u uoir 
Siyah Gelinlik 

1 968 Baisers vrJ!is 
Çalıntı Öpücükler 

1 969 Lt-1 sirille du 1Hi.uissij)i 
Evlenmekten Korkuyorum 

1 970 L'eufaut .wuı ıage 
Vahşi Çocuk 
Domicile coujugtd 
Koca Evi 

ı 97 ı  LeJ deux Auglai.wJ et le 
coutineu/ 
iki Ingiliz Kızı 

1 972 Uue beliefille com me moi 
Genç ve Güzel 

1 973 u.,  u u it  A mcfricaiue 
Amerikan Gecesi 

ı 975 L'bistoire D 'Adele H. 
Adele H.'nin Öyküsü 

ı 976 L'tırgenl de Jıocbe 
Cep Harçlığı 

ı 977 L'homme qui aimai/ fes 
femmes 
Kadınları Seven Adam 

ı 978 Ut dıa m bre ver/e 
Yeşil Oda 

ı 979 L'ctmour en [u ile 
Kaçak Aşk 

ı 980 Le deruier mi/ro 
Son Metro 

ı 98 ı  La /emme d' cl ı:i'Jte 
Komşu Kadın 

ı 983 Viveme111 elimanehel 
Neşeli Pazar 



ANILARINA: FRANÇOiS TRUFFAUT IN MEMORIAM: FRANÇOIS TRlTFAl'T 

FRANSA FRANCE 

400 DARBE 
LES QUATRE CENT COUPS 

THE 400 BLOWS 

• Orta sın ıftan bir ailenin oğlu 
olan 1 3  yaşındaki Antcine 
Doinel, Paris'in kasvetli iç 
mahallelerinden birindeki tıkış 
tıkış bir apartman dairesinde, 
annesi ve üvey babasıyla birl ikte 
yaşamaktadır. Karıs ın ın baskısı 
altında, zayıf kişi l ikl i ,  bir kı l ıbık 
olan üvey babanın tek merakı 
arabalardır. Annenin bir sevgil isi 
vardır. Karı koca sık sık kavga 
ederler. Ama, Antcine'ın evdeki 
yaşamı tümüyle mutsuz sayılmaz. 
Okulda öğretmenler, eski püskü 
s ınıfta, medası geçmiş cezalar 
vermektedir. Özgür ve içten bir 
çocuk olan Antoine, ne çok 
parlak ne de durgun zekal ıdır. 
Ancak, yaşamın zenginl iklerine 
karşı olağanüstü bir duyarlılığı 
olan Antcine'ın başı beladan 
kurtulamamakta, ve kendisini 
yaln ızca arkadaşı Rene 
desteklemektedir. Günün 
birinde, bir bürodan çaldıkları 
daktiloyu satamayan çocuklar, 
onu tam yerine iade edecekken 
yakalanı rlar. Antoine, yaşı küçük 
suçluların gönderildiği bir 
kuruma yollanır ... 

Hümanizm, her zaman, 
Truffaut'nun ilgi alanın ın 
merkezini oluşturmuştur. 400 
DARBE yaşamın onüçüncü 
yıl ının anlatıldığı dokunaklı ve 
duyarlı bir öykü, hafif mizahi, ve 
son derece kişisel bir biçimde, 
saf idealle;·i ve düşleriyle 
ergenl ik dönemini anlatan l irik 
bir belgedir. Bu i lk uzun metraj l ı  
fi lminde Truffaut, büyük ölçüde 
kendi ergenl ik dönemi 
deneyimlerine yasianıyor ve 
önemli fikirlerinden birini , 
çocuklara karşı duyduğu i lgi ve 
alakayı di le getiriyordu. Fi lmi için 
yönetmen, "Çocukların 
dünyasına büyüklerin 
dünyasından daha yakınım. Anne 
ve babalar için bi l inmezliğini 
koruyan yaşamın bu belirl i 
dönemini ,  elden geldiğince 
gerçeği yansıtacak biçimde 
incelemeye kadar verdim" 
demişti. Bugüne değin, çocukluk 
döneminin sinemaya yansıtılan 
en dokunaklı ve aydınlatıcı 
örneği olarak kabul edilen fi lm, 
"Yeni Dalga" akımını da büyük 

ölçüde etkilemiştir. 400 DARBE, 
daha sonra, fi lmdeki hayali 
kahramanla birl ikte büyüyen 
Jean-Pierre Leaud'nun 
canlandırdığı, yeni Antcine 
Doinel serüvenlerini anlatan 
fi lmierin çeki lmesine yol 
açmıştır. 

• 1 3-year-old Anroine Doinel, 
the son of midelle class parenrs, 
l ives in a cramped aparrmenr in a 
glum i nner Paris suburb wirh his 
morher and srepfarher. The 
stepfarher is weak and henpecked 
by his wife ;  his only incerest is in 
cars. The morher has a !over. The 
parenrs ofren guarrel. Bm on the 
whole Anroine's home l i fe is  not 
exceprionally unhappy. Ar school, 
reachers aciminister old-fashioned 
punishmenrs in the old classroom. 
Free and sponraneous, neirher 
bri l l ianr nor dull-witted , bur 
acutely sensirive to the richness of 
living, Anroine gers inro a series 
of serapes in which he is 
supported only by his friend 
Rene. One day the boys sreal a 
rypewrirer from an office, find ir  
impossible to sel i  and are caughr 

as they try to rerurn it. Anroine is 
sem ro an i nstirution for j uvenile 
delinguenrs . . .  

H umanism has always been ar the 
center of Truffaur's interesrs, and 
LES 400 COUPS is a render and 
sensitive chronicle of the 
thirreenrh year of l ife,  a lyrical 
documenr of adolescence with irs 
naivere, ideals and dreams • 
genrly humorous and very 
personal. I n  his firsr feature fi lm,  
Truffam was clearly drawing on 
rhe experiences of his own 
adolescence, anel was giving 
expressian to one of his principal 
preoccupations, his care anel 
concern for children.  He said: " I  
am more familiar wirh the world 
of chi ldren rhan w ith the world of 
adults. l decided to give a study 
of this part icular period in l ife,  as 
fairhfully as possible, because ir is 
not well known ro parenrs." One 
of the most touching anel 
understand ing portrayals of 
childhood in the cinema and a 
work of considerable influence in 
"Nouvel le Vague", LES 400 
COUPS has larer led to a whole 
series of fi 1 m s abour further 
advenrures of Anroine Doinel , 
Jean-Pierre Leaud enacring 
various srages in the l ife of this 

ficrional clıaracrer while he, the 
actor, grows up. 

Yönetmen Director: 
François Tmfjallf 
Senaryo Screenplay: 
François Tmffiurt. u 'ith rlialog11e by 
Ma ne! Jllormy. baserl on rr s tory by 
François '(rrrffmt 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Hmri Decıu 
Kurgu Editor: i\1arie:fosephe 
Yoyotte 
Müzik Music: )t>tm Crmsltmtin 
Oyuncular Cast: 

Jean-Pierre Lit111d. C/ai re l\1ourier. 
A lbm l?iwy. C11y Dewwble. Ptrtrirb 
A111fray 
Yapımcı Producer: 
Ceorges Chrrrlot & Frcmçois '(mjfurt 
Yapım Production Co.: 
Les Filrm d11 C"mme. SED! r 
Dünya Hakları Export Agent: 
t\lade!eim' Alorgemtern. Ln Film s du 
CarmJJe. 5 rue l?oht'r/ Estienne, 7500N 

Pari•. fl?i\ NCT:: Pbmre: 42 51i 12 73 
Kaynak Source: 
Burem1 du Cinima. J\linistere des 
Affaim Etrangem. 23. rrre La Peronse 
750 1 6  Pm·is. FRANCE: Pbone: 40 

66 (j(j 62 

1 9 5 9  1 35 /}1/J/, 1 
Siyah · Beyaz (B& W) 1 94' 



97 ANILARINA: FRANÇOiS TRUFFAUT IN MEMORIAM: FRANÇOIS TRL.FFACT 

FRANSA FRANCE 

PiYAN iSTi VU RU N 
TIREZ SUR LE PlANISTE 

SHOOT THE PIANO PLAYER 

• Charlie Kolher salaş bir mey
hanede piyanisttir. Gangsterlerle 
sürekli dalaş halindeki kardeşle
rinden Chico, adamlardan kaçar
ken küçük bir bistroya sığın ı r. _ 
Charlie'ye aşık olan garson kız 
Lena, onun gerçek kimliğini bi l
mektedir. Bir zamanlar evli olan 
Charlie aslında tanınmış bir vir
tüozdur. Onu menejeriyle alda
tan karısı bir gün Charlie'ye, 
şöhretini kendisine borçlu oldu
ğunu söyleyip ardından intihar 
edince, o da sefil bir piyanist ol
muştur. Charlie'yi eski ününe 
kavuşturmaya niyetli Lena, önce
l ikle onun meyhaneden ayrılması 
için uğraşır. Tam ayrılacakları sı
rada, Lena patronu Plyne'e haka
ret eder, kendini savunmak zo
runda kalan Charlie Plyne'e vu
rur. Bu arada, Charlie'nin diğer 
kardeşi Fido, gangsterler tarafın
dan kaçırılmıştır. Lena ve Char
lie kaçıp, Charl ie'nin kardeşleriy
le birl ikte bir dağ evine sığınır ve 
gangsterleri beklerneye başlarlar ... 

François Truffaut, şaşırtıcı bir 
başarı kazanan i lk fi lmi "400 
Darbe"den sonra, Georges De
lerue ile veriml i  bir işbirliğine 
girdiği ikinci filminde, "Yeni Dal
ga" fi lmlerini ayırt eden unsurla
rın çoğunu yansıtır. Truffaut'nun 
da farkında olduğu gibi, asl ında 
gerçek sınav ikinci filmdir. O da 
bu sınav için "400 Darbe"ninki
lerle taban tabana zıt b ir konu 
ve üslup seçmişti. PiYANISTI 
VURUN Truffaut'nun gerçek ha
yatından uzaktır, hatta bazı larına 
göre, genelde hayattan da uzak
tır. Standart bir dedektif roma
nına dayanan film, "Kara 
Fi lmler"in etkisini yansıtır ve 
Truffaut ile çağdaşların ın ilk kez 
değerini verdikleri bir sinemaya 
göndermelerle doludur. T ruffa
ut'nun planı, önce Amerikan si
nemasını taklit etmek (gangster 
janrı buradan kaynaklanır), sonra 
da kendi görüşünce ülkesinde 
filmleri dondurmuş olan gele
neklerle zevki, keyif içinde altüst 
ederek çağdaş Fransız sineması
na yeniden yaşama gücü ver
mekti. T ruffaut'nun, Charles Az
navour'un zeka dolu çekiciliği i le 
ustaca yakaladığı, temel karak
teri hüzün olan bu fi lmine, Raoul 
Coutard tarafından neşeli bir ha
reketl i l ik içinde yönetilen kame-

ra, teknik numaralar ve şakalar, 
kaygısızl ık katmaktadır. 

• Clıarlie Kolher is a pianist in a 
ravern. Ch i co, one of his brothers, 
who is in consranr row wirh the 
gangsrers, rakes refuge in a smail 
bisrro white fleeing them. The 
wairress Lena, who is in love wirh 
Charle, knows his real idenrity. 
Clıarlie was in facr a married and 
a famous vi rruoso in his rime. His 
wife has betrayed him wirh his 
manager. One day his w i fe 
commitred suicide afrer tel i ing 
Clıarlie that he owed his fame to 
her, and he subjequently became a 
miserable pianist. U:na who is 
derermined that Clıarl ie will  
recaprure his previous fame, tries 
to make him leave the ravern, as a 
first measure. When they are 
abour to leave, Lena insulrs Plyne, 
the bass, and Charlie, in an 
attempt to defend himself, seri kes 
Plyne. Meanwhile Fido, Charlie's 
other brorher has been kidnapped 
by the gangsrers. Lena and 
Clıarlie run away and take refuge 
in a house in the mounrain and 
start to wair for the gangsrers . . .  

Afrer François Truffaut's 
astonishing success in his debur, 
"Les 400 Coups",  his second 
fearure fı lm,  in which he began 

his fruitful collaborarion wirh 
Georges Delerue, again reflecrs 
many of the elemenrs which 
disringuished rhe fılms of rhe 
"Nouvelle Vague". As Truffaut 
himself recognized , the second 
work is the real rest, and for his 
resr he chose a subject and a sryle 
utterly opposed ro rhat of "Les 
400 Coups". TI REZ SUR LE 
PlANISTE is distanr from 
Truffaur's personal l ife,  disranr 
some would say from l ife in 
general; ir is as much as possible a 
fı lmmaker's fi lm. Based on a 
standard dereeri ve novel , ir 
reflecrs rhe influence of the "Film 
Nair", and is fu ll of rhe references 
to cinema to which Truffaut and 
his conremporaries fı rsr gave 
currency. Ir was Truffaut's plan to 
in jecr l ife inro conremporary 
French cinema fırsr by emulat ing 
the American cinema (hence, the 
gangsrer genre) and then by 
gleefully upsetting the 
convenrions and good rasre rhat in 
his view had rigidified the movies 
in his counrry. A gai ly ınobile 
camera, admirably di recteel by 
Raoul Coutard, technical rricks 
and jokes lend l ighr-heartesness to 
a fı lm which has rhe basic sadness 
characrersiric of Truffaut, well 
caught by rhe wisrful charm of 
Charles Aznavour. 

Yönetmen Director: 
PrallfOi.r Tmlfaili 
Senaryo Screenplay: Prallfoi.r 
Tmf/allt & !l'larrel M omsy. ba.recl 011 
"Oouw tbere" by Daı,id Gooclis 
Görüntü Yön. 
Cineıııatography: 
l?ao11l Co111(11·d 
Kurgu Editing: Cerile Demgis 
Müzik Music: Gem·ges Deleme 
Oyuncular Cast: Charles 
Aznavour. i\llttrie Dubois. Nicole 
Berger. Mirhe/e Alerrier. Calherille 
Lttlz. Al beri Remy. Clcwde Mamard. 
Dmıiel Boulanger 
Yapımcı Producer: 
Pierre Brttllnberger 
Yapım Production Co.: 
Les Pilm.r de la Pliiade 
Dünya Hakları Exporr Agenr: 
Mar/eleine Morgemtem. Les Pilms d11 
Carros.se. 5 r11e Robert Estienne. 
75008 Pm·is. PI?A NCE: Phone: 42 
56 12 73 
Kaynak Source: 
Bm-eau du Cinimc1. Ministl:re des 
A/faires Elrmıgem. 23. me La 
Perowe 7501 6  P11ris. PI?A NCE: 
Phone: 40 66 66 62 
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98 ANILARINA: FRANÇOiS TRUFFAUT IN MEMORIAM: FRANÇOIS 'I Rl fFALT 

FRANSA FRANCE 

J U LES VE J i M  
JULES ET JIM 

JULES AND JIM 

• Birinci Dünya Savaşı öncesinin 
Paris'inde iki genç adam, Alman 
Jules i le Fransız Jim, kolay kolay 
yıkılmaz bir dostluk kurarlar_ 
Ancak güzel ama havai genç bir 
kadın olan Catherine hayatiarına 
girip çekingen Jules i le i l işki ku
runca, durum değişir. Ikisi evle
nir ve küçük kızları ile Alman
ya'ya yerleşirler. Kısa süre sonra 
savaş başlar ve bir zamanlar bir
birinden ayrılmayan iki arkadaş, 
kendi lerini iki düşman tarafta as
kere al ınmış bulurlar. Savaştan 
sonra Paris'te başarıl ı bir gazete
ci olan Jim, çifti ziyaret eder ve 
bu ziyaret sırasında onların hu
zur ve mutluluk iç inde oldukları
n ı  sanarak aldanır. Ancak Jules 
bir mektupla Catherine'i elinde 
tutamadığını hüzünle itiraf eder 
ve hatta karısını muhafaza ede
bilme yolundaki umutsuzca bir 
çabayla, arkadaşını onunla yat
ması için teşvik bile eder. Cathe
rine'in kaprisli ruh halleri ve ras
gele sadakatsizliği ile aynı şeki lde 
yeni lgiye uğrayan Jim kısa sürede 
Paris'e ve geride bırakmış oldu
ğu pasif ama sadık sevgil isi Gil
berte'e döner. Yllar geçer . . .  

Henry-Pierre Roche'un yetmiş 
küsur yaşındayken yazdığı pek 
bi l inmeyen otobiyografik bir ro
mana dayanan JULES VE J IM, 
Truffaut'nun üçüncü fi lmiydi ve 
hala da en sevilen fi lmidir- S ın ır
sız bir yaratıcıl ığa ve bastırılmaz 
bir coşkunluğa sahip olan JULES 
VE JIM, bir tek kez görmekle bi
le akıl lardan çıkmayan nadir film
lerden birid ir_ Fi lmin galasında 
seyirciler ayağa kalkıp tam onbeş 
dakika alkışlamışlardı. Dünyanın 
her yanındaki festivallerden 
ödüller aldı. Filmi, eleştirmenler 
de, izleyiciler de sevgiyle benim
sediler. Bu takdir, bugün de azal
madan sürmektedir. Bütün yeni 
Dalga yönetmenleri içinde, Vigo 
ve Renoir'in, bir zamanlar en 
sivri kalemli eleştirmeni olduğu 
Fransız l irizmi geleneğini sürdü
ren tek yönetmen, Truffaut'dur. 
En şaşırtıcı olan ise, Truffaut'nun 
bu zaman zaman mutluluk dolu 
üçlü i l işki öyküsünde, bir yandan 
"jump cut"lar, "freeze frame"ler, 
nostaljk iris çekimleri gibi moda
ya uygun bir dizi araçtan yararla
nırken; bir yandan da komedi 

(daha doğrusu, neşe), dram ve 
sonunda trajedi arasında gidip 
gelişindeki ustaca rahatl ıktır. 

• In pre-World War I Paris, rwo 
young men, rhe German Jules and 
Frendırnan J im,  form an 
indestructible friendship. The 
s ituarian changes however when 
Catherine, a beautiful bur volatile 
young woman, enrers their lives 
and begins an affair w i th the 
diffidenr Jules. They marry and, 
wirh their smail daughrer, serrle 
in Germany; when war breaks out 
soon after, the once inseparable 
friends find rhemselves 
conscripted on opposire sides. 
Afrer the war J im,  now a 
successful journalise in Paris, pays 
the couple a visit, during which 
he is deceived inro believing rhat 
rhey are idyllically happy. But 
Jules sadly canfesses in a lerter 
rhat he is unable ro hold on ro 
Carheri ne and eve n encourages h is 
friencl, in  a desperare arrempt ro 
keep his wife, ro sleep with her. 
J im,  no less defeared by 
Catherine' s capricious moocls and 
casual inficlel ity, soon returns ro 
Paris and the passively loyal 
gi rlfriend, Gilberre, whom he had 
left behind. Several years pass . . .  

Based on a I i rtle-known 
aurobiograph ical novel wrirten by 
Henry-Pierre Roche when in his 
sevenries, JULES ET JIM was 
Truffaut 's third fi lm anel is stili 
the one by which he is most 
affecrionarely known. Endlessly 
invenrive anel unquenchably high
spirited, it is one of those rare 
fi lms which, afrer no more than a 
single viewing, inspire virrually 
rota! recai! .  When the fi lm was 
given irs premiere, the audience 
rose and applauded for a ful l  
fifreen minures. l t  wenr on ro 
receive prizes from fesrivals all 
over the world and an affecrionare 
acclaim from crirics and publ ic 
which remains undiminished. Of 
all rhe Nouvelle Vague direcrors, 
ir is Truffaur alone who has 
carriecl on rhe traclirion of Frene h 
lyricism o ur of Vi go and Renoir 
despire once being irs mosr 
virriolic criric Mosr asronishing 
is the masrerly ease with which, 
in  rhis ral e of an inrermirrenrly 
fel ic irous menage a rrois, Truffaur 
moclulares berween comedy (or 
rarher, gaiery), drama and , 
u lr imarely, rradegy, while 
eleplaying a bartery of periously 
moclish clevices - j ump curs, freeze 
frames, nostalgic iris shors. 

Yönetmen Direcıor: 
Fraii{OiJ Tmlfaili 
Senaryo Screenplay: 
Fı-allfOis Tmlfaili & }ea11 Gma11/1. 
based 011 "}11/es el}iw·· hy d"Henri
Pierre Rorbe 
Görüntü Yön. 
Cinemarography: 
Raoul Coutard 
Kurgu Ediıing: C/cmdi11e Bom·hi 
Müzik Music: Georges Deleme 
Oyuncular Cas ı :  

jeamıe Moreau. Oskar \Vernet·. J\Jarie 
D11bois. Bm·is Bassiak. Da11iel/e 
Bassiak. Sabi11e Ha11depi11 
Yapım Producıion Co.: 
Les Filws d11 Carrosse. SEDIF 
Dünya Hakları Export Agenı: 
Made/ei11e Morge11.r1em. Les Filws c/11 
CarroJJe. 5 me l?ohert Estiemll!. 
7 5008 P(l/·is. FI?ANCE: Pho11e: 42 
5o 1:! 1 1  
Kaynak Source: 
Bttreau d11 Cinima. J\'finistere des 
Af/aires E1.-angeres. 23. me La 
Pero11se 75016  P(l/·is. FI?ANCE: 
Pho11e: 40 66 66 62 
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FRANSA FRANCE 

ÇALI NTI ÖPÜCÜ KLER 
BAISERS VOLES 

STOLEN KISSES 

• i lk  kez "400 Darbe"de çocuk
luğunu izlediğimiz Antoine 
Doinel'in serüvenleri del ikanlı
ğında da sürmektedir. Askeri ha
pishanede bir süre yattıktan 
sonra değişen Antoine, aşık ol
duğu Christine'in ailesiyle tanı
ş ır. Aile genç adama bir gece 
bekçiliği işi bulur. Bu görevden 
çabucak kovulan Antoine özel 
dedektifliğe başlar. Bu arada es
rarengiz bir adam tarafından ta
kip edilmekte olan Christine'i 
görmeye devam eder. Şüpheci 
kocası tarafından izlemekle gö
revlendiri ldiği Mme. Tabard'ı ta
kip ederken, Antoine kendini bu 
olgun kadına kaptırır. Bu durum
dan kurtulmak isteyen Mme. Ta
bard, Antoine'ın ortadan kaybol
ması karş ı l ığında onunla bir kez 
birlikte olmaya razı olur. Ama 
durum ortaya çıkar ve Antoine 
işini bırakmak zorunda kalır. Bu 
kez de televizyon tamirciliğine 
soyunur. Bu arada Christine, 
Antoine'ı görebi lmek için işini 
aksatmaktadır . . . 

ÇALINTI ÖPÜCÜKLER gere
ğinden fazla hoş ve büyüleyici 
görünüyorsa eğer, bu kısmen fil
mi okuyuş biçimimizden kaynak
lan ır. 1 968 Şubat ve Mart'ında, 
Truffaut fi lmi çekerken, müte
veffa Henri Langlois'nın Fransız 
Sinematek' inin başında kalmasını 
sağlayan protesto etkinl iklerinin 
de tam içindeydi. Langlois'ya it
haf edilen fi lm, kapatı lan Sinema
tek'ten bir çekimle açı l ır  ve 
Truffaut'nun nispeten nesnel 
olan önceki fi lmlerinin aksine, 
yönetmenin hem sinema geçmi
şiyle, hem de özgeçmişiyle aynı 
derecede ilgi l i  olan ÇALINTI 
ÖPÜCÜKLER'in ironik bir de
rinl iği vardır. Biçim ve uygulanış 
olarak, 30'1u ve 40'1ı yıl ların bazı 
sinema romanslarını hatırlatır ve 
tema parçasını oluşturan 30'1u 
yıl lardan kalma Charles Tre net 
şansonunun ima ettiği atmosferi 
yeniden yaratır. Fi lmin büyük 
kısmı Antoine'ın girdiği, bir vakit 
sürdürdüğü ve sonra da komik 
bir kendine güvenle kaybettiği iş
ler dizisine adanmıştır. ÇALINTI 
ÖPÜCÜKLER'in kaygısız dünyası 
büyüleyici değil, büyülenmiş bir 

dünyadır. Hayattan ziyade fi lm
lerden öğrenilmiş romantik im
geler vasıtasıyla hatırlanan ve ye
niden yaratılan bir geçmiştir bu. 

• The advenrures of Anroine 
Doinel who's chi ldhood we have 
wirnessed in "Les Quarre Cenrs 
Coups" continue in his yomh. 
Anroine, who has changed afrer 
serving a rernı in the nı i l i rary 
prison, nıeers the family of 
Chrisrine wirh whonı he's in  love. 
The fa m i 1 y ger the young man a 
job as nighr porrer. Antoine, who 
is soon sackecl from this job, srarrs 
working as a privare derecrive and 
nıeanwhile keeps seeing Chrisrine, 
who is being followecl by a 
nıysterious man. When he is 
assignecl by Mnıe. Tabard's jealous 
husband ro rai l  her, Anroine fal ls 
in love wirh this nıarure wonıan. 
Mnıe. Tabard, who wishes to ger 
out of this sirurion, agrees to sleep 
with Anroine once, on the 
condition that he will ger losr 
larer. However, the schenıe is 
cliscovered anel Anroine has ro 
leave the job. Then he arrenıprs to 
work as a relevision repair man. 
Chrisri ne, on the other hancl 
neglecrs her job in order to see 
Anrione . . .  

If B AlSERS VOLES seems a l  most 
too charnı ing, that is parrly a 
funcrion of the way we read fi lm .  
During February and March 
1 968, white Truffaur was 
shoori ng the fi 1 nı, he w as al so 
cleeply involvecl in the proresrs 
wh ich evenrually saveel the Iate 
Henri Langlois his posir ion as 
heacl of the French Cinemarheque. 
The fi lm opens w ith a slıor of the 
closed Cinenıarlıeque anel is 
dedicarecl to Langlois. Unl ike i ts 
relarively objective preclecessors, 
BAISERS VOLES has an ironic 
deprtı ro ir: i r  is as nıuch alıout 
Truffaur's fi lnı ic pasr as ir is alıout 
his biographical pasr. In shape 
anel execurion ir recalls a mınıher 
of cinemaric ronıances from the 
30s anel 40s anel recreares the aura 
suggesred by the 30s' Charles 
Trenet chanson which is irs 
rhenıe. Mu ch of the fi Inı is 
devorecl ro a series of jobs w h i ch 
Anroine gers, keeps for a whi te, 
rhen loses wi rlı hunıorous 
aplonıb. The l ighr-lıearrecl world 
of BAISERS VOLES is not 
charnı ing bur charınecl: a pasr 
recalled and re-crearecl through 
romantic i nıages learned from 
fi lnıs rather rhan l i fe. 

Yönetmen Director: 
f'•m•rois Tm/faili 
Senaryo Screen play: 
f'ranroi.r Tmfj(wt. Ciande de GitJr<l)' 
& Benıard l?eı,on 
Görüntü Yön. 
Cinematography: 
Oenp Clerfltd 
Kurgu Editing: Agnis Gnille111ot 
Müzik Music: A ntoine Dnh<�lllel 
Oyuncular Cast: 

Jecm-Pierre Liaud. Clcllldejacle. 
Daniel Cmaldi. Ci<�ire Dnha111el. 
Delphi ne Seyrig. !vlichael Lunsı/al e. 
A ntiri Fcdam 
Yapım Production Co.: 
Les Films c/11 Cm-roJJe. LeJ Proc//1(/İom 
A rti1!e' A 1'\"fl(i{r 
Dünya Hakları Expon Agent: 
tV! arieleine Morgmslern. Le.r Fihm du 
CarrOJJe. 5 me /�aber! E.rtieune. 
7 5008Paris. !'NA NCE: Pbone: 42 
5ô 12 73 

Kaynak Source: Burecm du 
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100 ANILARINA: FRANÇOiS TRUFFAUT IN MEMORIAM: FRANÇOIS TRUFFAL"T 

FRANSA FRANCE 

i Ki i N G i LiZ KlZI 
LES DEUX ANGLAISES ET LE CONTINENT 

TWO ENGLISH GIRLS 

• Claude Roc, yüzyı l ın başında 
Paris'te, Anne Brown adında bir 
ingiliz kızıyla tanışır. Anne, Cla
ude'u kendisiyle evlendirrnek ni
yetinde olduğu kızkardeşi Muriel 
i le tanıştırmak ister. ikisi birl ikte, 
Galler ü lkesine Muriel' i görmeye 
giderler. Claude, başlangıçta Mu
riel'e ilgisiz kalsa da, daha sonra 
ona evlenme teklif eder. Claude 
ve Muriel' in anneleri, gençlerin 
duyguların ı  s ınamak için, onların 
bir yıl ayrı kalmalarını isterler. 
Paris'e dönen Claude başkalarıy
la da birl ikte olunca, bu durum
dan acı çeken Muriel'le araları 
bozulur. Claude Anne'ı tekrar 
görür ve onunla kısa süreli bir 
i l işkiye girer. Bir ayrı l ık döne
minden sonra, Claude'dan Muri
el' in Paris'te olduğunu öğrenen 
Anne geri döner ve kızkardeşine 
Claude'la olan i l işkisini açıklar. 
Muriel bir darbe daha yemiştir. 
Claude'un yazdığı kitabın yayım
cısı Diurka, Anne'la evlenmek 
üzere Ingiltere'ye gider ama 
genç kadın ölür. Yı l lar geçer, 
Claude'la Muriel Calais'de bulu
şur ve birl ikte olurlar. Muriel 
ondan hamile kalmayı düşünür 
ama sonuç hüsrand ı r  ... 

1 97 1  yılı baharında T ruffaut, "Ju
les ve J im"in yazarı olan Henri
Pierre Roche'nin bir başka ro
manın ı  ele aldı. Aslında uzun sü
redir  kafasında olan b ir  projeydi 
bu. iKi  iNGILIZ KlZI, "Jules ve 
J im"i tamamlayan bir yapıt ola
rak görülmelidir. Ama "Jules ve 
J im", güçlü bir yaşam gücü duy
gusu i leterek etkilerken, bu fi l
me bir ölüm ve çürüme atmos
feri hakimdir. Anne ve Muriel' in 
neredeyse sulu gözlü hassasiyeti, 
Catherine'in canl ı l ığı ile taban ta
bana zıttır. Claude Roc'un tem
kinl i l iği de (Truffaut için ilk kez 
Doinel dışında bir rolde oynayan 
Jean-Pierre Leaud), fi lmle aramı
za mesafe koyan etkenlerden bir 
başkası d ır. T ruffaut Roche'nin 
romanının metniyle yıl lardır uğ
raşıyordu. Fi lmin had derecedeki 
üslupçuluğunda güdülen bir gaye 
de, bize metinle yapılan bu mü
cadelenin karmaşıklığını yansıt
maktır. Truffaut, fi lmin hazırlık 
ve çekim sürecinde, zihninin 
Bronte kardeşler ve Mareel Pro
ust'la çok meşgul olduğunu be
l irtmişti. Fi lmi de, bu kurgusal 
dünyaların içine kapanıki iğı i le 

rokoko erotizmini  büyük ölçüde 
paylaşmaktadır. 

• Claude Roc meets an E nglish 
gir! nameel Anne Brown in Paris 
at the beginni ng of the century. 
Anne wants to introcluce Claucle 
to her sister Muriel , w i th whom 
she inrencls to marry h im.  They 
both go to Wales to see Muriel . 
Claude, even though he is  
indifferent to M uriel at the 
beginning, proposes to her !ater. 
The morhers of Claude and 
Muriel want them to stay apart 
for a year, to test their feel ings. 
On his return to Paris, Claucle, 
has affairs with other women and 
they break up with Muriel who 
suffers a lot because of these 
affairs. Claude meets Anne once 
more and they have a short affair. 
After a period of separarion, 
Anne, who learns from Claude 
that Muriel is in Paris, comes 
back and tells her sister about her 
relation with Claude. This proves 
to be anather blow for M uriel . 
Di urka, the publisher of che book 
that ClaLıcle is writ ing,  goes to 
Britain to marry Anne, but the 
young woman dies. Years pass, 
Claude and Muriel meet at Calais 
and go to bed together. Muriel 
plans to ger pregnant from him 
but  is d isappointed . . .  

I n  the spring o f  ı 9 7  ı ,  Truffaut 
turned to anather novel of Henri
Pierre Roche, the author of "Jules 
et J im",  a project he had had in 
mi nd for a long time. LES DEUX 
ANGLAISES ET LE CONTINENT 
must be seen as a companian 
piece to that earlier f ilm.  But 
where ''Jules et Jim" İ nıpresses by 
communicating a srrong sense of 
the l ife force, this fi lm is pervaded 
by an aura of eleatlı and decay. 
The almost maudl in sensitivity of 
Anne and Muriel is in d irect 
comrast to che v itality of 
Catherine. The reserve of Claucle 
Roc (Jean-Pierre Leaud in his fırst 
non-Doinel role for Truffaut) is 
anot!ıor factor which ineteases our 
distance from the fi lm .  Truffaut 
had been struggling with the text 
of Roche's novel for a good many 
years: part of the purpose of the 
high stylization of the film is to 
give us a sense of the conıplexity 
of this struggle w ith the text. 
Truffaut has noteel that the 
Bronte sisters and Mareel Proust 
were very nıuch in his mi nd 
during peeparation and shooring. 
The fi lm shares m uc h of rhe 
introversion and rococo eroricism 
of those fıctional worlcls. 

Yönetmen Director: 
Prclll{Oİs Truffaut 
Senaryo Screenplay: 
Franrois Trttf/allt & jean Grttalllt. 
based on ··Les cleux AnglaiJes et le 
continen(' d'Henri-Pierre RodJ f  
Görüntü Yön. 
Cinematography: 
N es/or Almenclros 
Kurgu Editing: Yann Oedet 
Müzik Music: Geoı'fieS Delertte 
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FRANSA FRANCE 

KAD l N LARI SEVE N ADAM 
LıHOMME QUI AIMAIT LES FEMMES 

THE MAN WHO LOVED WOMEN 

• Hayatını kadınların peşinden 
koşup onları baştan çıkarınakla 
geçiren Bertrand Morant 
Montpellier'de toprağa 
verilmektedi r. Fetihleri arasında, 
temizleyici dükkanında gördüğü 
hatundan, araba kiralama 
servisindeki sekretere, kadın iç 
çamaşırı satan bir butiğin 
yöneticisi olan Helen'e kadar 
sayısız cinsi latif vardır. Bertrand 
aşk anılarını yazmaya karar verir. 
Eskiden il işkisi olduğu yayımcı 
Delphine'i, daha sonra da onu 
gerçekten seven tek kadın olan 
Vera'yı bulur. Kitabının 
hazırlanması s ırasında, 
yazdıklarını ateşli bir şekilde 
savunan Genevieve i le tanışır. 
Kadın onu görmek için defalarca 
Montpell ier'ye gelir. Bir gece 
Genevieve'i uğurladıktan sonra, 
rastladığı bir kadını izlemeye 
koyulur. Ama ne yazık ki gel ip 
geçen arabalara dikkat etmeyi 
unutmuştur ... 

Komik olanla ciddi olanın 
karışımı açısından, "Piyanisti 
Vurun"dan bu yana Truffaut'nun 
en başarılı yapıtı, ismine rağmen, 
bir Don Juan'ı anlatmaz; 
Truffaut'nun da belirttiği gibi , 
Bertrand sadece annesi 
tarafından sevi lmemiş bir 
adamdır. Bu yüzden de hayatı, 
kadınları kovalayarak geçer; hem 
de bütün kadınları. Kadınlar 
Truffaut fi lmlerinde önemli bir 
rol oynar ve üç ana kategoriye 
ayrılırlar: düş tanrıçaları, anne 
figürleri ve fahişeler. Son grup 
genellikle i lk ikisi başarısız 
olduğu zaman teselli sunar. 
"Bütün kadınlar fahişedir, annem 
ve kızkardeşim hariç" görüşü, 
Truffaut'nun fi lmlerinde hakim 
olan erkek yaklaşırnma ilginç b ir  
ipucu oluşturur. Erkek 
kırılgandır, reddedilmeye açıktır 
(Truffaut'nun kendi annesinin 
onu reddetmesi gibi) ve bu 
yüzden de kadınları ya küçük 
görmeye ya da idealize etmeye 
yatkındır. Bu da, uzun süreli bir 
i l işkinin in iş çıkışları i le 
kusurlarına razı olmamaya yol 
açar. Ancak, KADlNLARI 
SEVEN ADAM'da kahramanın 
kadınlarla yatma konusundaki 
karşı koyamadığı isteği, 

muhtemelen annesinin ona 
çocukluğunda ettiği muameleye 
ve dizi dizi aşıkları olmasına karşı 
bir tepkidir. 

• Bercrand Morant, who has 
spent his l i fe by chasing and 
conquering women is being 
buried ar Montpellier. His 
conquesrs include anyone from 
the woman he has mer ar the 
drycleaners ro the secrerary in rhe 
renc-a-car service and ro Helen 
who is rhe manager of a bourique 
sel i ing women's unclerwear. 
Bertrand decicles ro w ri re dow n 
his escapades. He gers hold of rhe 
publisher Delphi ne wirh whom 
he formerly had an affair anel rhen 
Vera, who is rhe only woman who 
really loves h im.  While he is 
wri r ing rhe book, he meets 
Genevieve who fervently defencls 
his wriring. The woman comes ro 
Monrpellier qu i re a number of 
times ro see h im.  On such a visir 
after the sees Genevieve off, he 
srarts following a woman he has 
encounrered . Unforrunarely he 
has forgotten to pay attention ro 
the cars passing by. 

In this fi lm,  the mixrure of the 
comic and the serious is Truffaur's 

most successful si nce "Tirez sur le 
pianisre". In spire of rhe title, it is 
not a film abour a Don ]uan: 
Berrrand is, as Truffaur poinrs 
our, simply man who was not 
loved by his mother; and so his 
adult l ife is spent in  rhe pursuir of 
women - all women. Women 
fearure srrongly in  Truffaur's 
fılms and fal! i neo three major 
categories: clream goddesses, 
morher figures and whores. The 
lasr group usually provide 
cansolation when rhe fırst rwo 
have failecl. The jokey idea that 
"All women are whores except my 
morher and my sister" provides an 
incerest ing clue ro the male 
arrirudes prevalent in Truffaur's 
fılms. The man is vulnerable, 
l iable ro rejection (as Truffaur's 
own morher rejected him) and 
rherefore prone eirher ro despise 
or ro idealize women which leads 
ro an i nabiliry ro involve himself 
in the flucruarions and 
imperfecrions of a long-term 
relarionship. However, in  
L'HOMME QUI AIMAJT LES 
FEMMES, the hero's compulsive 
need ro sleep with women is 
possibly a reacrion ro his morher's 
treatment of h i m as a boy, and ro 
her string of lovers. 

Yönetmen Director: 
Frallj'Ois Tmf/allf 
Senaryo Screenplay: 
Fraufois Truffaut. Michel Fermaud & 
Suzan ne Schiffinan 
Görüntü Yön. 
Cinematography: 
Nestor A lmendros 
Kurgu Editing: Martille Baımq11i 
Müzik Music: Mallri<"e}tmbeı-t 
Oyuncular Cast: 
Charles Demıer. Brigitte Fossey, Ne/Iy 
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Bomıier 
Yapım Production Co.: 
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FRANSA FRANCE 

YEŞiL ODA 
LA CHAMBRE VERTE 

THE GREEN ROOM 

• 1 930'1u yı l larda küçük b ir  
kentte oturan Ju l ien Davenne 
başyazarlık yapmaktadır. Bir sü
re önce vefat etmiş olan karısı 
Ju l ia'n ın anılarıyla yaşayan Ju lien, 
karısına evin odalarından birini, 
"Yeşil Oda"yı adamıştır. Ju l ien' le 
birl ikte evde bir dadı ve sağır 
d i lsiz bir çocuk da yaşamaktadır. 
J u l ien, Celia adında bir kadınla 
tanışır ve ondan, daha önce ken
disine ihanet etmiş olan eski 
dostu Massigny'nin öldüğünü öğ
renir. Yeşil Oda'da yangın çıkar; 
bunun üzerine Jul ien karıs ının 
anısını korumak için, onun bal
mumundan bir heykel ini yaptırır
sa da sonuçtan hoşlanmaz. So
nunda, sürekli olarak mumlar 
yaktığı, eski küçük bir ki l iseyi ka
rısın ın anısına adar. Celia'yı bu
ranın bekçisi olarak görevlendi
rirse de, kadın ın bir zamanlar 
Massigny'nin metresi olduğunu 
öğrenince onu kovar. Jul ien ağır 
hasta bir şekilde evinde inzivaya 
çeki l ir . Celia bir mektupla Jul ien 
için duyduğu aşkı itiraf eder; ikisi 
küçük kilisede buluşurlar ... 

1 978'de Truffaut, "Henry James 
temaları üzerine kurulu" olduğu 
belirtilen ama asl ında James'in 
kısa öyküsü "Aitar of the De
ad"in, içine "The Beast of the 
Jungle"dan bir-iki fikir atılmış 
hayli sadık  bir uyarlaması olan 
YEŞIL ODA ile cesur bir yeni l ik
çi denemede bulundu. Truffaut, 
kendini bir anma kültüne adayan, 
karısı ölmüş dul erkeği bizzat 
kendisi oynuyor. "The Beast in 
the Jungle"dan ödünç alınmış 
olabilecek unsur, aslında "Aitar 
of the Dead"de de belli belirsiz 
mevcuttur: kahraman ile, ölmüş 
sevgiliyi kalpte ve zihinde canlı 
tutma çabasında ona katı lan ka
dın arasında bir tür romantik 
i l işki olması olanağı. Film " iki in
gi l iz Kızı"nı anımsatsa bi le, daha 
Bu fi lmi, imkansız olana duyulan 
sapiantıyı işlediği için, "Adele H." 
i le de karşılaştırmak mümkün
dür, ama YEŞIL ODA daha az 
romantik ve daha az mesafel idir. 
Truffaut'da, sonsuz bir kendini 
yenileme yetisi olduğu, her yeni 
fi lmiyle bizi şaşı rtmaya devam 
etmesinden anlaşılmaktadır . .  

• J ul ien Dave n ne who lives in a 
smail rown in rhe 1 930's, is an 
ediror-in-chief. He is occupied 
wirh rhe memories of his w i fe 
Ju lia, who was deceased some 
rime ago, and he has dedicared ro 
her one of rhe roonıs in rhe house, 
rhe "Green Room" .  Togerher wirh 
J ulien, a deaf and du nı b clıild and 
a careraker l i  ve in rhe house. 
Jul ien nıeers a wonıan nameel 
Celia and learns from her rhar his 
old friend Massigny, who once 
had berrayed him, is dead. There 
srarrs a fire in rhe Green Room . 
J u! i en larer has a wax srarue of her 
wife nıade in areler to keep her 
nıenıory, but is not pleased wirh 
rhe resulr. Finally he cleclicares a 
smai l ,  old clıapel to her, ar which 
he is always having candles !it to 
the nıemory of his w i fe . Firsr he 
assigns Ce! ia as the keeper of rhe 
church, but when he gets to k now 
that she was Massigny's ex
nıisrress, he clisnıisses her. Jul ien,  
now seriously i l i ,  lives in 
seclusion in his house. Celia 
co n fesses her love for J ulien in a 
lerrer. The rwo of rhenı nıeer ar 
the sm all chapel. . .  

I n  1 978 Truffaut nıade a daring 
new cleparrure wirh h is LA 
CHAMBRE VER TE, eredireel as 

"basecl on rhemes by Henry 
James" bur acrually a fairly close 
aclaprarion of James' slıorr story 
"Al tar of the Deacl" w ith a notion 
or rwo from from "The Beasr i n 
rhe Jungle" rhrown in .  Truffaur 
plays the principal role h inıself, 
that of a bereavecl wiclower ( in  the 
James story, the he ro losr his 
fi nancee, not his wife) who 
devores hinıself to a cu lt of 
renıenıbrance. The elemenr rhar 
might have been borrowed from 
''The Beast in rhe Jungle" is in 
facr vaguely presenr in  "Al tar of 
the Dead" :  the possibil iry of there 
being sonıe ki nd of romantic 
relationship berween the hero and 
the wonıan who joins him in his 
arrempt to keep the dead al ive in 
their hearrs and minds. The fi lm 
resembles "Deux Anglaises er le 
Cominenr" ,  bur this is an even 
darker and nıore tragic fi lm. Of 
course, one could also conıpare 
rhis fi lm with "Aciele H. " ,  in that 
borh dea! wirh an obsession wirh 
the i nıpossible, but LA 
CHAMBRE VERTE is less 
ronıanric, less disranced. Ir would 
seenı rhar Truffaur is blessecl wirh 
an infini re capaciry for self
renewal, and that he has 
conrinued to surprise us wirh 
every new fi 1 nı. 

Yönetmen Director: 
Fraurois Truffcwt 
Senaryo Screenplay: 
Fr�mrois Truffwt & Jean Gruault 
baserl on ·fA lite! des mor/s. Les Am is 
des awis & 1--EI B&te dam la jung/e" b)1 

1-/emJ.fames 
Görüntü Yön. 
Cineınaıography: 
Nestor A Imm d roJ 
Kurgu Editing: iliartine Bmmq11f 
Müzik Music: J\la11ricejauhert 
Oyuncular Cas c:  
Fmnrois Tmf/alll. Natbalie Baye. 

.Jean Dasti. jean-Pierre J\l oulin. 
A moine Vi tez. Jane Lobre. Patrit-k 
tllalfon 
Yapım Produccion Co.: 
Les Fihm du Carroue. Les Prot/u(fiom 
Artis/n Auodfs 
Dünya Hakları Export Agcm: 
1\ladelt'ine t\lnrgemtenı. /...es Pi!JJJs du 
Carrosse. 5 rue l?oberl Es/inme. 
750118 Paris. I'I?ANCE: Phone: .:/2 
5!i 1:! 7 ;  

Kaynak Source: 
Bureau du Cinima. 1\!lhıistCre des 
Af/tti res EtrangCres. 23. me La 
Perome 7 5 0 1 6  Paris. FRANCE: 
Phone: 40 66 66 62 

1 9 78 1 35 mm. 1 

Renkli Color 1 94' 



103 ANILARINA: FRANÇOiS TRUFFAUT IN MEMORIAM: FRANÇOIS TRCFFAUT 

FRANSA FRANCE 

SON M ETRO 
LE DERN/ER METRO 

THE LAST METRO 

• 1 942, Paris. Montmartre 
Tiyatrosu'nun yöneticisi, Yahudi 
asıl l ı  Lucas Steiner'in Fransa'yı 
terkettiği sanı lmaktadır. 
Steiner'in aktris karısı Marion, 
kocasının görevini üstlenir ve 
aktör Bernard Granger'yi yeni 
oyunları için kadroya al ır. 
Bernard tiyatronun kostümcüsü 
Arlette'i baştan çıkarmaya 
çal ış ırken, bu kadının gözü genç 
aktris Nadine'dedir. Oyunun 
yönetmeni Jean-Loup Cottins, 
tiyatroyu tehdit etmekte olan, 
sözü geçer eleştirmen 
Dexiat'nın desteğini ümitsizce 
sağlamaya çalışır. Bu arada, 
Lucas Steiner'in aslında 
tiyatronun alt katında 
saklandığını ve oradan provaları 
gizlice izlemekte olduğunu 
öğreniriz. Oyunun ilk gününde, 
Steiner'in orada bulunduğundan 
emin olan Dexiat, oyunu yerden 
yere vurur. Dayanamayan 
Bernard, Dexiat'nın üstüne 
yürür ama bu davranış, 
tiyatronun ayakta kalmasından 
başka bir şeyi düşünemiyecek 
durumda olan Marion'u kızdırır. 
O günden itibaren, Bernard'la 
yalnız replik vermek için 
konuşur. Tiyatronun geleceği 
tehlikede olduğundan Marion, 
Dietrich'in desteğini sağlamaya 
çal ış ır. Direnişçilere katılan 
Bernard ise, Gestapo'nun 
yakalamak üzere olduğu Steiner'i 
kurtarır. Marion ve Bernard 
artık birbirlerin i  
sevmektedirler . . .  

• 1 942 ,  Paris. Lucas Steiner, the 

manager of Jewish origin of the 

Manmartre Theatre, is assumed to 

have left France. Marion, the 

actress w i fe of Sreiner, underrakes 

her husband's job and employs 

the actor Bemard Granger for 

rheir new play. Bemard is rrying 

ro woo the dresser of the rheatre, 

Arlerre, w hi le she only has eyes 

for che young acrress Nadine .  The 

director of the game Jean-Loup 

Corrins desperarely seeks the 

support of che presrigious eri tic 

Dexiar, who is rhrearening the 

rhearre. Then we become aware 

that Lucas Seeiner is in facr hiding 

in the basemenr of che rhearre 

building and secrerly warching 

the rehearsals from rhere. In  the 

first day of the play, Dexiar who is 

sure that Seeiner is rhere, 

mercilessly criric izes che play. 

Bemard, who cannot bear i r ,  

assaulrs Dexiar. However this 

behaviour angers Marion who 

only aims to keep the thearre 

going, and from that day on, she 

doesn't speak to Bemard bur j usr 

to give him c ues. As the furure of 

che thearre is ar srake, Marion 

atremprs to ger Dierrich's 

support. Bemard who has joined 

the Resistance, rescues Seeiner 

when Gestapo is abour to ger 

him.  Marion and Bemard are now 

in love wirh each other. . .  

Yönetmen Director: 
François Tmjjc1111 
Senaryo Screenplay: 
Frctnçois T ruffalt! & S11zaune 
Schiffman 
Görüntü Yön. 
Cinemaıography: 
Nestor A b11endı·os 
Kurgu Editing: /VI(Ir/ine f3arraqılf 
Müzik Music: Geoıxe.r Deleme 
Oyuncular Cast: 
Catherine Deneuve. Cirm·cl OejJttrdieu. 

Jean Poirel. Heinz Bemıeut. A ndrfa 
Fen·iol. Pellllelle Dubost. Sabine 
Ha��tlepin 
Yapım Production Co.: 
Les l'ilms tin CcnToss<'. SED/ F. TFI. 
SFP 
Dünya Hakları Export Agent: 
M ade/ei m: Mnrgemtern. Le.r Pilm.r du 
Cctrro.rse. 5 rue /?fJ!Jerl Estinme. 
7501!8 Pari>. FI?ANCE: Pho11e: 42 
)(ı 1:! 7 l  
Kaynak Source: 
Bureau du Cinima, Minisıere des 
Aifaires Etrangeres, 23, me La 
Pero11se 750 1 6  Paris, FRANCE; 
Phone: 40 66 66 62 

1 980 1 35 tntn. 1 

Renkli Color 1 128' 
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FRANSA ERANCE 

KOMŞU KAD l N  
LA FEMME DıA COTE 

THE WOMAN NEXT DOOR 

• Bernard ve Mathilde yedi yıl 
önce fırtınalı bir aşk yaşamıştır. 
Daha sonra Mathilde, Phil ippe 
ile evlenmiş ve karı koca, bir 
süre önce tesadüf eseri, karısı 
Arlette ve oğluyla yaşayan 
Bernard' ınkine bitişik eve 
taş ınmışlardır. Bernard ve 
Mathi lde'in yeniden 
karşılaşmaları, uzun bir süre 
önce sevda yüzünden kendini 
pencereden atmış, şu anda ell i 
yaşlarında olan Mme. Jeanne'ın 
tenis kortunda gerçekleşir. 
M me. Jean ne sır saklamasını 
bilen bir kadındır. lik komşuluk 
i l işkilerinin ardından, Mathilde ve 
Bernard yeniden tutkulu bir 
şeki lde biraraya gelirler. Bir parti 
s ırasında Mathilde sakarca 
eteğini yırtınca, Bernard 
herkesin gözü önünde Mathi lde'i 
tartaklar, ve sonra Phil ippe ile 
Arlette'e, onun için duyduğu 
aşkı itiraf eder. Phi l ippe 
Mathilde'le bir yolculuğa çıkar; 
geriye döndüklerinde de 
karısının Bernard'ı uzun bir 
süredir tanıd ığın ı  öğrenir. 
Mathilde depresiyona girer ve 
hastaneye kald ırı l ır .  Phi l ippe 
taşınmalarına karar verir. Bir 
gece Mathi lde eski eve geri 
döner; gürültüyü duyan Bernard 
kadın ın yanına gelir . . .  

• Bemard anel Marbi lele 

experiencecl a srormy love affair 

seven years ago. Then Marbi lele 

has marriecl Phil ippe anel recenrly 

they've acciclenrally movecl nexr 

cloor ro Bernarcl, who l ives wirh 

his wife Arlerre anel his son. 

Bemard anel Marbi lele meer again 

in rhe ren n is courr of Mme. 

Jeanne who is abour fıfry anel who 

has rhrown herself from a window 

as a resLıl t  of a love affair a long 

rime ago. Mme. Jean ne is a 

woman who knows how ro keep a 

secret. Afrer rheir fırsr 

neighbourly relarions, Marhilcle 

anel Bemard reunire in passian 

once more. In a parry when 

Marb i lele awkwardly rears her 

skirr, Bernard pushes and shakes 

her in front of the arlıers and rhen 

canfesses his love for her to 

Phil ippe and Arlerre. Phil ippe 

rakes Marbi lele on a journey and 

on rhei r rerurn, becomes aware of 

the facr that his wife has known 

Bernard for a very long rime. 

Marhilde undergoes depression 

and is hospiralized. Phil i ppe 

decicles on moving. One nighr 

Marbi lele comes back to che old 

house and Bernard, who has heard 

rhe noises, comes to meer her.. 

Yönetmen Director: 
Frcmrois Tmffaut 
Senaryo Screenplay: 
François Tmffa/1/. S!IZ(l//1/f Scbiffman 
&Jean Am·e! 
Görüntü Yön. 
Cinemacography: Aletin Venisse 
Kurgu Edi ring: Alarline Barraqm! 
Müzik Music: Georges Deleme 
Oyuncular Casr: 
Girr1rd Depardieu. Fa ml)' A rdmll. 
Hem·i Garcin. Michel e Bmo11gctrtner. 
Vironique Sifı,er. l?oger Van 1-lor;/, 
Philippe /vlorier-Genoml 
Yapım Producrion Co.: 
Les Films c/u Carrosse. TFI Films 
Pmd11rfion 
Dünya Hakları Export Agenr: 
1\lcu/e/eine 1\lorgemtem. Les Fihm d11 
Cctrrone. 5 rm: l?obert Estienne. 
75008 Paris. FI?ANCE: Pbone: 42 
5(ı 1 2  7 l  
Kaynak Source: 
Bureau du Cinima, !VIinistere des 
A/faim Etrangem, 23, me La 
Perome 75016 Paris. FI?ANCE; 
Phone: 40 66 66 62 

1981 1 35 mm. 1 
Renkli Color 1 1 06 '  
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FRANSA FRANCE 

FRANÇOiS TRUFFAUT: ÇALI NTI PORTRELER 
FRANÇOIS TRUFFA UT: PORTRA/TS VOLES 

FRA IS TRUFFAUT: STOLEN PORTRAITS 

Yönetmen Director: Seı-ge Tonbiana & 
Michel Pasral Görüntü Yön. 
Cinemaıography: tvıcmrire Fellons. Jean
Yves Le Meııer & l'vlii:hel Sonrionx Kurgu 
Ediıing: Dominiqne B. Martin Müzik 
Music: joseph Haydn Yapımcı Producer: 
tvıoniqne Annattd Yapı m Producıion Co.: 
Chrysalide Fif,11s, 7. me Castijt�. 92100 
Bonlog11e, FRANCE: Phone: 46 94 65 00: 
Fax: 46 94 65 99 Dünya Hakları 
Exporı Age nı: Le Stndio Cana/ +. 1 7. me 
D11mo111 d'Urville. 75 1 16 Paris. FRANCE: 
Phone: 47 20 1 7  39: Fax: 47 20 92 79 
Kaynak Source: SP!. Hatay S ok. 1 6116 
Koratepe. Ankara. TURKEY: Phone: 3 1 2  
4 1 9  3 1  03: Fax: 3 1 2  4 1 8  02 23 

1 993 1 3 5 mm. / Renkli Color / 93 '  

• Bu film yeni bir tür sinemayı 
gözler önüne sermekte: b ir  
yaratıcı sinemacı üzerine 
deneme. Amaç yönetmen olarak 
iyi tanınan, fakat kişi olarak pek 
bi l inmeyen François Truffaut'un 
hayatın ı  ve çalışmalarını 
anlatmaktır. Truffaut'un "Yeşil 
Oda"sında, Jul ien (yönetmeni n 
kendisi oynamıştı) genç karısını 
yeni kaybeden Gerard'ı şu 
sözlerle tesel l i  eder: "Onu 
kaybettiğini düşünme; onu bir 
daha kaybedemeyeceğini düşün. 
Tüm düşüncelerini, 
hareketlerini, sevgini ona ada. 
Ölülerin bize ait olduklarını 
göreceksin ve biz de onlara ait 
olmayı kabulleniriz... Bizim 
ölülerimiz yaşamaya devam 
edebilir." Bu sözler, M ichel 
Pascal ve Serge T oubiana'ya, 20. 
yüzyıl ın ikinci yarıs ının en büyük 
sinemacılarından birinin belgesel 
portresini çizmelerinde i lke 
olmuş. 

T oubiana, "Fi lm, bi l inen önemli 
bir şahısla başlar ve daha az 
bi l inen, pek tanınmayan ve hatta 
hiç bi l inmeyen Truffaut'ya doğru 
ilerler" diye açıkl ıyor. Bu 
düşünce ışığında, yönetmenler 
Truffaut ile yapılan tüm 
söyleşileri bir kenara bırakıp, 
Truffaut'nun Eric Rohmer, 
Claude Chabrol, Gerard 
Depardieu, eski karısı Madeleine 
Morgenstern, kızları Ewa ve 
Laura, çocukluktan beri dostu 
Robert Lachenay ve hem son 

birkaç fi lminin yıldızı hem de son 
eşi olan Fanny Ardant gibi 
arkadaşlarının, aile fertlerinin ve 
meslektaşların ın anılarını 
kullanmayı yeğlemişler. Bu 
söyleşi ve anıların yanısıra fi lm, 
çok sayıda fotoğraf, Truffaut'un 
kendi fi lmlerinden, özellikle de 
otobiyografik olanlardan 
bölümler ve kamera arkası 
görüntüleri içerir. Fi lmde ayrıca, 
küçük yaşta suçlu olan sevgisiz 
çocuğu, ordudan firar eden 
askeri, ve muhteşem sinema 
kariyerine başlamadan önceki 
parlak fi lm eleştirmenini, yani 
Truffaut'nun özel yaşamını  
tanırız. Bu fi lm bi l inmeyen 
T ruffaut'un "layiha"sı olmadığı 
gibi hiçbir şekilde "methiye"si de 
değildir. 

• This film unveils a new sort of 

cinemarography: rhar of an essay 

on an aurhor. The ai m is ro 

recoum che l i fe and work of 

François Truffaur, a well 

recognised d irecror bur hardly 

known as a person. In  Truffaur's 

"La Ch am bre V ere" ,  J u! i en 

(played by che direcror himself) 

consoles Gerard, whose young 

wife has j usr d ied, wirh rhese 

words: "Don'r rhink rhar you've 

losr her; rhink rather rhar you can 

no langer lose her. Dedicare all 

your rhoughrs ro her, all your 

acrions, all your love. You'li see 

rhar rhe dead belong ro us and we 

accepr ro belong ro rhem . . .  Our 

dead can cominue ro live." And 

those words became a mono for 

Michel Pascal and Serge Toubiana 

in making this documenrary 

portrair of one of rhe grearesr 

fi lm-makers of this half of rhe 

20rh Cenrury. 

"The film srarrs wirh a well

known personnage, and makes irs 

way roward a lesser-known, less 

recognizable, even unknown 

Truffaur", explains Toubiana. 

Toward rhar end che direcrors 

eschewed all d i reec i merviews 

wirh Truffaur ,  using i nsread che 

recollecrions of friends, family 

members and colleagues such as 

Eric Rohmer, Claude Chabrol, 

Gerard Depardieu, Truffaur's ex

wife Madeleine Morgensrern, his 

daugbters Ewa and Laura, his 

friend since childhood, Robert 

Lachenay, and Fanny Ardam, srar 

of several of his lasr films and his 

fina! companion. Along wirh 

rhese i nrerviews and 

reminiscences, rhe film includes 

numerous phorographs, behi nd

rhe-scenes foocage and exrracrs 

from Truffaur's own films, mainly 

those wirh aurobiographical 

perrinence. We learn parricularly 

abour rhe personal Truffaur, che 

unloved boy who became a minor 

delinquem, wem A WOL from 

rlıe army and became a brill iam 

film eritic before lannching his 

own magnificem career. This film 

is nor an "expose" of rhe unknown 

Truffaur, bur neirlıer is  ir in any 

way an "eulogy" .  

SERG E TOUBIANA 

I S  Ağustos 1 949'da Tunus'ta 
doğdu. 1 973'te "Cahiers du 
Cinema" dergisine karıldı ve 
1 98 1  'den 1 992'ye kadar 
burada baş editörlük yaptı. 
Rene Allio'nun "Moi, Pierre 
Riviere" adlı filminde ( 1 976) 
yardımcı senaryo yazarlığı 
yapan T oubiana, üniversitede 
sinema üzerine ders vermiş, 
ve birçok dergi, kitap ve radyo 
programına katkıda 
bulunmuştur. 

Born in Tunisia on 1 5  Augusı 
1 949. He joined ıhe "Cahiers 
du Cinema" magazine in 1 97 3  
and was i t s  editor-in-chief from 
1 98 1  unıil  1 992. Co
screenwrirer of Rene Al lio's 
"Moi, P ierre Riviere" ( 1 976), he 
has ıaughı film at university 
and conıribuıed to numerous 
magazines, books and radio 

MICHEL PASCAL 
27 Aralık 1 95 1  'de Paris'te 
doğdu. Gaumonr şirketi için 
fi lm dağırımcılığı yaptı ve on yıl 
süreyle Europe 1 için sinema 
programı yapımcılığını üstlendi. 
Halen Paris-Premiere TV' de 
sinema akşamları 
programlarını sunmaktadır. 

Born in Paris on 27 December 
1 95 1 .  He worked in film 
distribution for Gaumont and 
was producer of 
programıning on cinema for 
Europe 1 for ren years. He is  
currenrly hosr of rhe c inema 
evenings on Paris-Premiere 
TV. 





AN I LARI NA: LUC HiNO ViSCONTi 
IN MEMORIAM: LUCHINO VISCONTI 

• 

ÇANAKKALE SERAM iK  KALEBO D U R'un 
değerli katkı larıyla 
gerçekleştir i lmiştir. 

We should l ike to rhank 
ÇAN AKKALE SERAMİK KALEBODUR 
for the ir coıırri butions. 

T 
• 

IV  A L  i 

Bu toplu gösteri, Cinecitta International kurumunun 
değerli işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. Istanbul !talyan 
Başkonsolosluğu ile Istanbul ltalyan Kültür Merkezi'ne 
yardımlarından dolayı teşekkür ederiz. 

This retrospective has been possible with the valuable 
cooperation of Cinecitta International. W e should !ike 
to thank the General Consulate of Italy and the Italian 
Cultural Center i n  İstanbul for their kinci help. 



108 ANILARI NA: LUCHiNO ViSCONTi IN MEMORIAM: UJCHINO VISCONTI 

iTALYA ITALY 

LUCHINO VISCONTI 

• 1 906'da Mi lano'da, Kont Don 
Lucino Yisconti di  Modrone adı 
altında dünyaya geldi .  
Charlemagne'a kadar uzanan 
aristokratik bir ailenin oğlu 
olarak, Mi lano ve Como'daki 
özel okullarda eğitim gördü. 
Gençliğinde müzikle ilgiliydi, 
sinemayı meslek edinmeyi hayal 
dahi etmiyordu. 1 929'da 
oyunculuğa başladı. Amatör bir 
sahne tasarımcısı ve yarış atı 
eğitmeni olarak çalıştı. 1 936'da 
Paris'e yerleşti ve orada Jean 
Renoir'la tanıştı, daha sonra 
onun asistanı oldu. Yisconti, 
Renoir'dan oyuncu yönetmeyi, 
karakter çizmeyi ve bireylerle 
çevreleri arasında bağlantı 
kurmayı öğrendi. 1 942'de i lk 
fi lmini  yönetti. Visconti'nin, Halk 
Cephesi'nin oluşumu s ırasında 
Fransa'daki deneyimi, onun 
siyasi görüşlerini keskinleştirdi 
ve 1 940' 1 ı  yı l ların başında radikal 
bir grupla bağlantı içine girdi .  
Faşist yönetim altında ise 
Yisconti aristokrat kökeninden 
gitgide uzaklaştı. Sol kanadın 
yeraltı örgütüne katı ldı , 
tutuklandı ve ancak Amerikalılar 
tarafından serbest bırakıldı . 
Savaştan sonra Yisconti kendini 
tiyatroya adadı ve "yedinci 
sanat"a sadece 1 947'de, 
Komünist Partisi için bir fi lm 
yapmak üzere döndü: "Yer 
Sarsılıyor". Belki de opera 
deneyiminden etkilenen 
Visconti, çalışmalarında yeni bir 
döneme girmeden önce bir 
yeni-gerçekçi fi lm daha yaptı: 
"Bellissima" ( 1 95 1  ). Neo
romantik "Senso" 1 954'te, 
"Beyaz Geceler" de 1 957'de 
ortaya çıktı. Dostoyevskivari 
nitelikleriyle "Düşman 
Kardeşler" ise, yeni-gerçekçi l ik 
i le yeni-romantizm arasında 
neredeyse tematik ve üslupsal 
bir köprüyü temsil ederek, 
"Leopar" ( 1 962), "Lanetliler" 
( 1 967), "Yenedik'te Ölüm" 
( 1 97 1 )  ve son fi lmi "Masum" 
( 1 976) gibi, Visconti 'n in büyük 
barok, operamsı yapıtların ın 
öncüsü oldu.  1 948'de "La Terra 
Tre ma 1 Yer Sarsılıyor" i le 

Yenedik Fi lm Festivali 
Uluslararası Ödülü'nü ve 
1 97 1  'de de Cannes Fi lm Festivali 
25. Yıldönümü Ödülü'nü alan 
Yisconti, kırk yı l l ık meslek 
yaşamı boyunca, çağdaş 
sinemanın devlerinden biri oldu. 
Şöhreti, son derece az sayıda 
filme dayal ıdır. Ne gariptir ki, 
eleşti rmenlerin yanl ış 
anlamalarına, çeşitli uluslararası 
festivallerde her yeni fi lmine 
karşı açıkça düşmanlık 
gösteri lmesine ve yapımcılar i le 
dağıtırncıların genelde bu 
yapıtiara karşı kayıts ız 
kalmalarına (ya da onları budayıp 
sakat bı rakmalarına) rağmen bu 
şöhret zedelenmedi. 1 976 
yı l ında öldüğünde Visconti'n in 
el inde birçok proje vardı. Ancak 
hepsinden fazla, on yı l ı  aşkın 
süredir üzerinde çalıştığı ama 
finans ve senaryo sorunları 
nedeniyle bir türlü 
gerçekleştiremediği bir projeyi, 
Mareel Proust'un "Yitirilen 
Zamanın Peşinde"sini, çekmek 
istiyordu. 

Yisconti, bir sinemacı olarak 
mesleğini sürdürürken, bir 
yandan da tiyatroda çalışmaya 
devam ederek, i lk yıl larında 
toplumsal içerikli oyunları, 
ardından klasikierin yeni l ikçi 
yorumlarını, son yıllarında da 
pek çok operayı yönetmiştir. 
Ayrıca iki balenin prodüsiyonuna 
da katı lmıştır. Sinemadaki en iyi 
işleri, tiyatro deneyimi görkemli 
eseriere kaydıkça gelişen, 
bel irgin bir görsel zenginl ik ve 
biçimseil ikle seçkinleşir. 
Renoir'in natüralizmi ve yeni 
gerçekçil ikle erken bir çağda 
tanışmasının etkisi, yerini yavaş 
yavaş, görsel dokular ve 
kompozisyonlara yönel ik bir 
kaygıya bırakmıştır ki ,  bu alanda 
Yisconti şüphesiz sinemanın en 
büyük ustalarından biridir. Çok 
az yönetmen "auteur" diye 
adlandırı lmayı hakketmişse de, 
Visconti kesinl ikle bunlardan 
birid ir. Konu seçimi i le 
senaryonun geliştirilmesinden 
tutun da, nesnelerin sette 

nereye konacağına kadar 
fi lmlerinin her noktasında söz 
sahibi olmuştur. 

Yisconti 'nin filmleri, üslup 
açıs ından ve enteltektüel yönden 
savaş sonrası italyan sinemasın ın 
en fazla etki yaratm ış yapıtları 
arasındadır. Soylu bir ai lenin 
çocuğu olarak, aristokrat 
duyarl ı l ığı i le zevkini, italyan sınıf 
yapısı konusunda sağlam bir 
bilgiyle destekleyerek, inançlı bir 
Marksist siyasi bi l inçle 
birleştirmeyi başarmıştır. 
Burjuvazinin çöküş halinde 
oluşu, aile hayatın ın yıkıcı 
gerilimleri ve italyan 
aristokrasisinin ölüm sancıları, 
Luchino Visconti 'n in ileri dönem 
çalışmaların ın  tümünde rastlanan 
temalardır. Ama fi lmlerinin her 
karesi, böylesine kıl ı kırk yararak 
resmettiği çürümekte olan 
yaşam biçimleriyle şiddetli bir 
tezat oluşturan, çarpıcı 
güzel l ikte birer 
kompozisyondur. 



Z(f) 
• Born i n  Mi lan, i n  1 906, as 

Count Don Lucino Visconci di  

Modrone. Scion of an aristocratic 

fami ly going back to the days of 

Charlemagne, he has been 

educared at privare schools i n  

Milan and Como. I n  his yourh, he 

was inceresred in  music and never 

dreamed of a career in  cinema. In 

ı 929 he began to do some acting. 

He worked as an amateur srage 

designer and race-horse trainer. I n  

ı 936 h e  moved to Paris where he 

mer Jean Renoir and later became 

his assisrant. From Renoir, 

Visconti learned to direct actors, 

to portray character, and to relare 

individuals to rheir surroundings. 

In ı 942 he directeel his first fi lm. 

Visconti's experience i n  France, 

during the formarian of the 

Popular Front sharpened his 

po! i r ical views and duri ng the 

early fonies he was associared 

with a radical group. U nder 

Fascism, Visconti distanced 

himself more and more from his 

aristocraric origi ns .  He joined the 

lefrisr underground, was arresred, 

and only released by the 

Americans. After the war, 

Visconti devoted h imself to 
rhearre, and only returneel to the 

"seventh art" to make a fi lm for 

the Communist Party -"La Terra 

Trema"- i n  ı 947 .  Tlıere was one 

more neo-real isric fi lm -

Bel l issima ( 1 95 1  )- before 

Visconc i ,  perhaps i nfluenced by 

h is experience i n  opera, began a 

new period i n  his work. The neo

romantic "Senso" appeared i n  

ı 954,  and "White Nighrs" i n  

1957 .  "Rocco anel His  Brothers" 

( ı 960), wirh irs Dostoievsky-l ike 

qualiries, represents al most a 

themaric and srylisric brielge 

between neo-real ism and neo

romanticism, anel paves the way 

for Visconci 's great baroque, 

opera-! ike works: "The Leopard" 

( 1 962), "The Damned" ( 1 967), 

"Dearlı in Venice" ( ı 97 1 ), and his 

last film,  "The Innocenr" ( 1 976). 

He received the International 

Prize at V en ice Film Festival in 

ı 948 for "La Terra Trema", and 

25rh Anniversary Award at 

Cannes Film Festival in ı 97 1 .  

Throughout the four elecades of 

his career Luclıino Viscom i 

ranked as one of the giants of the 

contemporary cinema. His 

repuration was based on an 

extremely smail number of fılms. 

Ironically, that repuration 

remained incact in the face of 

critica[ m isapprehension, open 

hostil iry to eaclı new film at 

various international festivals, and 

general indifference to his work 

(or m urilarion of it) by producers 

and d isrributors. At the r ime of 

his dearh in ı 976, Visconti had 

several projeers in hand. More 

rhan any other, however, be 

wanted to fi lm Mareel Prousr's "A 

la Recherche du Temps Perdu",  a 

project be had worked on for over 

a decade bur could never qu i re 

realize because of problems over 

fı nan ce and seri pt. 

Visconri has continued to work in 

the rhearre throughout his career 

in fı lms, directing socially 

committed plays i n  his early 

years, i nnovatory i nrerpretarions 

of the classics, and, of recent 

years, many operas. He was also 

involved in the production of rwo 

ballers. His best work in the 

cinema has been characrerized by 

a elisrineri ve visual riclıness and 

formality which has developed as 

h is rhearrical experience has 

tended more towards the 

grandiose. The influence of his 

early contact wirh Renoir's 

naruralizm anel wirh neo-realism 

has gradually given way to a 

concern with visual rextures and 

composirions, in  wlıich be is  one 

of the undoubred masters of 

cinema. Few directors deserve to 

be called "auteurs", but Viscom i 

certainly eloes. He bad a fırın 

h anel in every aspect of bi s fılms, 

from clıoice of subject and 

development of script to the 

placing of objecrs on the ser. 

Visconr i 's fi lms are among the 

most srylistically and 

incel lecmally influenrial of 

posrwar I ralian cinema. Born of a 

noble family, be integrared the 

most hererogeneous elemencs of 

aristocraric sensibiliry and raste 

wirh a committed Marxİst 

poli rical consciousness, backeel by 

a fırın knowledge of Ira! ian class 

strucrure. The decadence of the 

bourgeoisie, the destrucrive 

rensions of family l ife and the 

dearh-tlıroes of the Italian 

aristocracy are the themes that 

nın through Luclı i no Visconri's 

la ter work. Yer each frame of b is  

fılms is a serik ingiy beautiful  

composirion, comrasti ng starkly 

witlı the decayi ng l ife-sryles be 

portrays so mericulously. 

Filmleri 
Filmography 

1 942 Ossesione Tutku 
1 947 La TeıTa Trema 

Yer Sarsılıyor 
1 9 5 1 Bel/isima 
1 95 1  Appmıti su un Fatto 

di Cı-onaco 
(documentary short 
kısa belgesel) 

1 953 Siamo Dmme 
(episode "Anna Magnani" 
bölümü) 

1 954 Senso Günahkar Gönüller 
1 957 Le Notti B ianche 

Beyaz Geceler 
1 960 Rocco e i Suoi Frtıtelli 

Düşman Kardeşler 
1 962 Boccaccio '70 (episode 

"// Lavaro" bölümü) 
1 963 ll Gattopardo Leopar 
1 965 Vaghe S te/le deli'Orsa 
1 967 Le Streghe (episode 

"La Strega Bruciata Viva" 
bölümü) 
Lo S tı-aniero Yabancı 

1 969 La Cadula degli Dei 
Lanetli ler 

1 97 1  Morte a Venezia 
Venedik'te Ölüm 

1 973 Ludwig 
1 975 Gruppo di Famiglia 

itı un lnterno 
Aile Tablosu 

1 976 L'lnnocente Masum 
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iTALYA ITALY 

TUTKU 
OSSESSIONE 

OBSESSION 

• Yakışıklı bir otostopçu olan Gi
no'nun yolu, kırda bir hana düşer. 
Haneının güzel karısı Giovanna ile, 
neredeyse ilk bakışta birbirlerine 
tutulurlar. Giovanna, Gino'yu ya
nına yardımcı olarak alması için 
kocasını ikna eder. Iki sevgilinin 
tutkularının ateşi, onları bir kaza 
planlayıp kocayı katletmeye iter. 
Ama vicdan azabı ve korku, çiftin 
yekdiğerine husumet ve kuşku 
duymasına yol açınca, bu cinayet 
aşklarını da mahveder . . .  

Luchino Visconti'nin bu ilk yapıtı, 
James M. Cain'in tutku, suç ve ce
za üzerine ünlü romanı "Postacı 
Kapıyı Iki Defa Çalar"ın şimdiye 
kadar yapılmış dört film versiyo
nunun ikincisidir. Tam anlamıyla 
!talyan bir çevreye aktarılmış bu 
uyarlama, dört filmin arasında en 
erotik, ve çoğu kişinin fikrince de, 
en iyi olanıdır. Visconti, başkaları
nın yapıtlarını sinemaya uyarlar
ken, ilerki yıl larda da genellikle ya
pacağı gibi, dramatik motivasyon
ları ve öykünün çoğunu değiştir
mişti. Cain'in radikal melodramı, 
toplumsal çözümleme çerçevesine 
oturtulup, Jean Renoir ile Mareel 
Carne'nin filmlerinin ve Giovanni 
Verga'nın yeni gerçekçi romanları
nın apaçık etkisiyle kamufle edilin
ce, hayli farklı bir görünüm kazan
mış. Enerjik bir kameranın yardı
mıyla, burada herşey (oyuncular, 
cansız nesneler) Visconti'nin kişi
sel lirizminin bir simgesine dönü
şümektedir. TUTKU, öncelikle 
toplumsal olmaktan ziyade psiko
lojik keşifler yapan; ve pek çok 
bakımdan (bir erkeğin seks objesi 
olarak kullanılması, polis ile ruh
ban sınıfının eleştirilmesi, bir eş
cinsel karaktere gösterilen sempa
ti ve iki anti-kahramanın karakter
lerinin çiziliş şekli gibi) çağımızı se
zinleyen, özgün bir fılmdir. Ama 
fi lmin gerçek öncülüğü, italyan fa
şizminin kara günlerinde yapıldığı 
halde, ilk yeni-gerçekçi fi lm olma
sından kaynaklanır. Ülkedeki ger
çek yaşam, taşra kasabaları i le Ku
zey ltalya'nın geniş ovalarının çe
lişkiler içinde sıkışmış insanları, i lk 
defa beyazperdede boy göster
mektedir. Sansür kurumu, fi lmin 
özgün bitiriimiş halini kabul etme
di, ve TUTKU'nun, ltalya'da sınırl ı 
sayılacak bir gösterime girebilmesi 
için yarısından fazlasının kesilmesi 
gerekti. Ancak kesintisiz fi lmin 
özel gösterimleri, Faşist sansürün 

kısıtlamaları yüzünden keyifleri ka
çan genç ltalyan sinemacı larını, 
benzeri şekilde çalışmaya teşvik 
etti. 

• Gino, a handsome hitchhiker, is 
dropped off ar a counrry inn. 
Almosr at firsr glance he and 
Giovanna, the innkeeper's beauriful 
w i fe, fall for each other. Giovanna 
persuades her husband ro enıploy 
Gino as an assistanr, and the heat of 
their passion drives the two ro srage 
an accidenr and murder the 
husband. But the murder 
completely undermines their love, 
as renıorse and fear breed 
anragonisnı and nıurual suspicion 
berween the couple . . .  

Luchino Visconri's first fi lm i s  the 
second of four fi lm versions of 
James M. Cain's famous novel of 
passion, erime and punishnıenr, 
"The Postman Always Rings 
Twice". Transplanred inro a srricrly 
! ralian environmenr, this version is 
the most erotic of the m, and i n the 
opinion of nıany, the best .  As 
would beconıe his general practice 
in adapting the work of orhers, 
Visconri changed deamaric 
nıorivarions and nıuch of the srory 
i rself. Cain's rad ical metodrama 
assunıes a quite differenr aspect 
when it takes place in the conrext of 
social analysis, and is canıouflaged 

by the apparenr i nfl uences of the 
film s of Jean Renoir and Mareel 
Carne, and the neo-realistic novels 
of Giovanni Verga. Wir h the help 
of an energeric canıera, everyrhing 
here - acrors, inanİnıare objects 
beconıe a symbol ofVisconri's 
personal lyricisnı. OSSESSIONE is 
primarily inceresred in making 
psychological, rather than social 
discoveries. lt is an original film 
which anricipates our times: the 
facr of making a sex object of the 
nıale form, the criticisnı of the 
police and the clergynıan, the 
synıparhy shown ro the character of 
a homosexual, and the way in 
which the rwo anri-heroes are 
portrayed. Bur the real pioneering 
lies in che fact that, alrhough it was 
nıade during the clark days of 
! ralian fascisnı, ir is the first neo
realistic fi lm. For the first rime the 
real l ife of the counrry appeared on 
the screen, the l ife of conflicr-rorn 
people from the provincial rowns 
and w ide open spaces of N orthem 
ltaly. The fınished work was 
unacceprable ro the censors, and it 
was reduced ro u nder half i ts length 
before limited release in ltaly; bur 
private screenings of the complere 
fi lm srinıulated young Iralian 
fılnımakers, frustrated by the 
resrricrions of Fascisr censorship, ro 
work along sinıilar lines. 

Yönetmen Direcror: 
L11chino V iseanti 
Senaryo Screenplay: 
Luchino Visconti. i\lrırio Alirata. 
A ntonio Pietrangeli. Giamıi Puaini 
& Gi11seppe De Stmlis. based on 1he 
novei "The PaSlman Alll 'ays Rings 
Twire'' by james M. Cain 
Görüntü Yön. 
Cinenıarography: 
Al do Tom i & Domeniro S ra lti 
Müzik Music: Gimeppe Rosati 
Oyuncular Casr: 
C/a,.a Calamai. 1\lassimo Girolli. 

}�tan de Landa. Elio Marmzzo, Dhia 
Cristiani. Vittorio O/ISe, lVIiche/e 
Rirrardini. Mirhele Sakara 
Yapımcı Producer: 
Libero Solaro/i 
Yapım Producrion Co.: 
lndmlrie Cinema/Ografirhe llaliane 
(/.C. I . ) .  Rome 
Kaynak Source: 
Cineriila lnlernaıional. 001 73 Roma. 
Via Tmcolona 1 055 .  ITA L Y: Phone: 
39 6 722 28 24: FtiX: 39 6 722 3 1  
3 1  

1 942 1 3 5 mm. 
Siyah Beyaz (B& W) 1 1 3 5 '  
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iT AL YA-FRANSA IT AL Y -FRANCE 

BEYAZ G EC E LE R  
LE NOTTI BIANCHE 

WHITE NIGHTS 

• iki yalnız ruh bir gece şans 
eseri karşılaşır. Mario, yalnızlığı 
as l ında toplumdaki konumundan 
kaynaklanan utangaç bir memur
dur. Natalia ise, hayatı tecrit al
tında geçtiği için yalnızdır; ruh 
halleri ağlamak ile rüyamsı bir 
neşe i le tatl ı l ık arasında şiddetle 
gider gelir. Ertesi gece Mario, 
kadın ın ziyan zebil olmuş çocuk
luğunu ve gençliğini, ve özel l ikle 
de bir zamanlar sevmiş olduğu 
adamı öğrenir: yolculuğa çıkıp 
bir yıl sonra dönmeye söz veren 
bir gemicidir bu. Verilen süre 
sona ermiş, ama adam gelmemiş
tir. Natalia onun yakındaki bir 
otelde kalıyor olabi leceğini düşü
nür ve Mario'dan ona bir mek
tup götürmesini ister. Ama kıza 
aşık olan Mario, ızdırap içinde 
mektubu yırtar. Daha sonraki 
gecelerde de, Natalia'yı sevgi l is i
n in asla dönmeyeceği konusunda 
ikna etmeye çabalar ... 

Dostoyevski 'nin ünlü kısa roma
nının, duygusal deneyimi yakala
ma çabası açısından daha çok 
Stendhal'i andı ran güncel bir 
uyarlamasıdır. Bir hayalperest i le 
naif bir kızın, yüz yıl öncesinin St. 
Petersburg'unda geçen öyküsü
nü, günümüzün hareketli Liver
no'suna aktarmak son derece 
zor bir işti. Fi lmin kesinl ikle en 
büyük değeri olan genel havası ,  
özgün edebi yapıtınkine eşdeğer 
olmasa bile, gene de güçlü ve 
çarpıcıdır. Rüya benzeri, hüzünlü 
bu film, Visconti'nin doğal bir 
çevreden yapay bir alana, dış 
mekanlardan stüdyo çekimlerine 
(ki burada set ve ışıklandırma, 
gerçeklikten kopuk bir atmosfer 
yaratır), yönetmenin çalışmaları
nın yeni-gerçekçi l ikten yeni-ro
mantik dönemine geçişinin sim
gesidir. Visconti burada yeni-ger
çekçi fi lmlerinin dolaysızlığını ve 
"Senso 1 Günahkar Gönüller"in 
humması i le kaderciliğini terk 
ederek, onların yerine kasıtlı ola
rak teatral ve yapay bir üsiOp or
taya koyar. Yeni-gerçekçi l iğin 
öncülerinden biri olarak tanınan 
yönetmenin eği l imindeki bu ani 
değişim, hayranlarından bazı larını 
öfkelendirmiş, hatta onu ihanetle 
suçlayanlar bile olmuştu. BEY AZ 
GECELER Visconti'nin sürekl i 
temasını teşkil eden, başkalarına 

değil de içine dönen bir bireyi, 
gerçeklikten hayaller dünyasına 
bir kaçışı anlatır. 

• Two lonely souls meet by 
dıance one night. Mario is a shy 
clerk whose lonel iness essentially 
stems from his siwation in 
society. Naralia is  lonely because 
her l i fe has been livecl in isolarion. 
Her moocls swing clrastically 
berween weeping, anel a clreamy 
gaiery anel sweerness. The next 
night Mario hears about her 
wastecl chi lclhoocl anel youth, anel 
especially about the man she 
lovecl - a sailor that ser off on 
voyage anel promisecl ro rerurn 
wirbin rhe year. The appointecl 
r ime has come bur he is nor back. 
Naralia rhinks he may be sraying 
ar a nearby hotel anel asks Mario 
ro deliver a lerter ro him. Bur 
Mario, who has fallen in  love with 
the gir!, rears i r  up in anguish. 
The fol lowing nights, he tries ro 
convince Naralia that her !over 
will never return . . .  

WHITE NIGHTS is  an upclareel 
adapeation of the famous short 
novel by Dosroyevsky, more ! ike 
Seencihal from the point of view of 
his attempt ro grasp the 
emotional experience. 1 r was 

extremely d ifficult ro transform 
rhe srory of a daydreamer and a 
naive gir!, ser in St. Perersbmg of 
a century ago ro the busy presenr
day Liverno. While rhe moocl , 
decideclly the grearest value of the 
film, is  not necessarily an 
equivalent of that li terary 
original, ir is srill powerful and 
strik ing. Dreamlike and elegiac, 
rhis film represents the transition 
of Visconti from a na w ral 
environment ro an artilical arena, 
from outdoor ro studio 
phorography (where the ser and 
the l ighting ereare an armosphere 
clivorced from reality), from neo
realism ro rhe neo-romantic 
period of his work. Visconti 
abanclons here the d i rectness of 
his neo-realist fi lms anel rhe fever 
and faralism of "Senso'' in favor of 
a deliberarely rhearrical anel 
artificial sryle. The sharp change 
of clirecrion in the work of a 
director iclentified as the pioneer 
of neo-realism aroused rhe i re of 
some of his admirers, anel there 
were those who even accused him 
of betrayal .  WHITE NIGHTS 
expouncls Visconri's constant 
rheme of an incliviclual who turns 
rowards his inrerior anel not 
rowards others, of an escape from 
reality i nro a world of illusion. 

Yönetmen Director: 
L11rhino Vistofıti 
Senaryo Screenplay: 
L11chino Viston/i & S mo Cecchi 
O'A mico. based on tbe short novel 
·Be/ye nocbi'' by Fyodor Do.floyevsky 
Görüntü Yön. 
Cincınatography: Gi11seppe Rollmno 
Kurgu Editing: Mm·io Sercmdrei 
Müzik Music: Nino /?ota 
Oyuncular Cast: !ı1anello 
t\le�Siroianni. t\laria Sdıe/1. jean 
!H ara is. C/ara Calama i. D irk 
Smıders. Ciorgio List11zzi. i\1arcelle� 
l?ol'ella. t\laria Zanolli 
Yapımcı Producer: 
Frcmco CriSialdi & }e<�n-Palll G11ilbeı· 
Yapım Production Co.: 
Cinematografica Associata, Vides 
( !?ome) & /ntermondia Film (Pe�ris) 
Kaynak Source: 
Cineriila /ute,·natiouctl. 001 7 3 Roma. 
Vie� Tmcolona 1055. ITA L Y: Pbone: 
39 6 722 28 24: Fctx: 39 6 722 3 1  

3 1  

1 9 5 7 1 3 5  111/11. 
Siyah-Beyaz (B& W) 1 107' 
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DÜŞMAN KARDEŞLER 
ROCCO E I SUOI FRATELLI 

ROCCO AND HIS BROTHERS 

• Rosaria Pafundi ,  kocasın ın ölü
münden sonra oğullarıyla birl ikte 
kasvetli Sicilya'dan ayrılarak en 
büyük oğlu Yineenzo'nun bir sü
redir  yaşadığı kuzeydeki sanayi 
şehri Mi lane'ya gelir. Her karak
ter, içinde bulunduğu duruma ta
ban tabana zıt biçimlerde tepki 
gösterir. Visconti'nin keskin ba
kışlı objektifi onları kuzey ltal
ya'da yaşadıkları beş yıl boyunca 
izler. Film, herbiri oğullardan 
birinin adını taşıyan beş bölüme 
ayrı lmıştır. Olay örgüsü özel l ikle 
kardeşlerden, birbirine hiç mi hiç 
benzemeyen iki tanesinin üzerin
de odaklaşır. Simone vahşi ve iç
güdülerine dayanan biridir; Roc
co ise pasif ve düşüncelidir. Roc
co da, Simone de boksör olurlar 
ve her ikisi de aynı kadına, göz 
kamaştırıcı fahişe Nadia'ya tutu
lurlar . . .  

Visconti DÜŞMAN KARDEŞ
LER'i, "La Terra Trema 1 Yer 
Sarsılıyor"un ( 1 948) devamı ola
rak görüyordu. Burada, mesleği
nin ilk yıl larında üzerinde durdu
ğu yeni-gerçekçi ternalara geri 
dönse de, "Beyaz Geceler"de 
( 1 957) geliştirdiği yeni-romantik 
kuramlara, daha sonraki filmle
rinde üslup ve kavram açısından 
olgunlaşan kuramiara da sadık 
kalmıştır. Filmde Dostoyevski'nin 
"Budala"sının, Thomas Mann'ın 
"Joseph ve Kardeşleri"nin, ve 
hatta Arthur Mi l ler'in "Köprü
den Görünüş"ünün yankıları 
gözlenir. Ancak Visconti 'nin ko
nuyu ele alışı , ve bu yolunu şaşır
ma trajedisini aydınlatmak için 
seçilen duygusal olaylar, fi lmi si
yasi adaletsizl ik üzerine bir yo
rumdan çok bir kişisel çatışma 
dramına dönüştürür. Başı sık sık 
sansürle derde giren Visconti, 
DÜŞMAN KARDEŞLER'de de 
farklı bir durumla karşılaşmadı . 
Çekim sırasında filmin geçtiği yö
redeki turizme zarar verebileceği 
kaygısı yüzünden mekan değiştir
mesi gerekti. Venedik'teki dünya 
prömiyerinde fi lm, bazı sahneleri 
kesilmiş olarak gösterildi. Fi lmin 
Mi lane'da gösterimi yasaklandı .  
ltalya'da gösterilen kopyalar, öz
gün versiyondan 45 dakika daha 
kısaydı. Gene de DÜŞMAN 
KARDEŞLER, kendi ulusal paza
rında muazzam bir ticari başanya 

ulaşmış ilk Visconti fi lmi oldu ve 
sinema çevrelerini, Visconti 'n in 
gerçekten de büyük bir film yö
netmeni olduğu konusunda ikna 
etti. 

• Afrer rhe dearh of her husband, 
Rosaria Pafundi leaves depressed 
Sicily wirh her sons for rhe 
indusrrial norrhern ciry of M ilan, 
where her eldesr, Vincenzo, has 
been l iving for some rime. Each 
characrer responds ro h is or her 
s iruarian in urrerly d ifferenr ways. 
Visconri 's sharp lens follows rhem 
through rhe five years they live in 
Norrhern Iraly, and the film is 
divided i nro five secrions, each 
nameel for one of rhe sons. The 
plor focuses parricularly on rwo of 
rhe brothers, who could nor be 
less al i ke .  Simone is fierce and 
insrincrual; Rocca is passive and 
rhoughrful. Borh Rocca and 
Simone become boxers, and borh 
fall for rhe same woman, Naclia, a 
gorgeous prosrirure . . .  

Visconri saw ROCCO E I SUOJ 
FRATELLI as a follow-up of "La 
Terra Trema" ( 1 948). He rerurns 
here ro rhe neo-realisric rhemes 
which occupied him in  his early 
career, yer remains fai rhful ro rhe 
neo-romanric rheories he 

developed in "Whire Nighrs" 
( 1 95 7 ), rheories which marured 
srylisrically and conceprually in 
his larer work. There are echoes 
here of Dosroyevsky's "Idior", of 
Thomas Mann's "Joseph and His 
Brorhers", and even of Arrhur 
Miller's "A View from rhe 
Bridge". Visconri 's  rrearmenr of 
rhe subject, however, and rhe 
sensarionaJ evenrs chosen ro 
i l iumi nare rhis rragedy of 
d isorienrarion, make rhe film 
more of a d rama of personal 
conflicr rhan a commenr on 
polirical in jusrice. Visconri ofren 
had problems wirh rhe cencors, 
and ROCCO was no exceprion. 
During producrion he was fareeel 
ro change a locarion because i r  
was felr rhar rhe  fi lm could harm 
rhe rourisr craele rhere. Ar irs 
world premiere in  Venice, rhe 
fi lm was projecrecl wirh scenes 
cur .  The ciry of M ilan refusecl ro 
have ir clisrribured rhere. The 
prinrs c irculared in Iraly run 45  
minures shorrer rhan rhe original 
version. Neverrheless, ROCCO 
was rhe firsr Visconri film ro 
achieve enormous commercial 
success in irs national marker, and 
i r  convinced rhe fi lm communiry 
rhar Visconri was indeeel a major 
film direcror. 

Yönetmen Direcror: 
Luchino Viscami 
Senaryo Screenplay: Lurhino 
Visrom i. S !ISo Cerrbi D'Amiro. 
Pasquale Fesla Campanile. tV!aJJimo 
Franciosa & Em·ico 1\tledioli. based on 
the novel "If pome de/la Ghiso/fa" by 
G ioı'tmni Tesrm·i 
Görüntü Yön. 
Cinemarography: Giuseppe Rotmmo 
Kurgu Editing: Mtlrio Smmdrei 
Müzik Music: Nino Rota 
Oyuncular Cast: A lain De/on. 
Renato Safı,atori. A nnie Gira,.dot. 
Katinet Paxinou. Roget· H emin. Paolo 
Stoppa. Rorco Vidolazzi. Claudia 
Cardinale 
Yapımcı Producer: 
G offredo Lomb"rdo 
Yapım Production Co.: 
TilallllS ( Rome) & Les Films Marceau 
(Paris) 
Kaynak Source: 
Cineriila J,mmational. 00 1 7  3 l?on/(1. 
Via TIISrolona 1055 .  /TA L \': Pbone: 
39 6 722 28 24: Fax: 39 6 722 3 1  
3 1  

1 960 1 3 5  nl//1. 
Siyah-Beyaz (B& W )  1 180' 
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IT AL YA-ALMANYA IT AL Y -GERMANY 

LAN ETLiLER 
LA CADUTA DEGLI DEl 

THE DAMNED 

• Baron Joachim von Essen
beck'ın doğumgünü töreni, Re
ichstag binasın ın yandığı haberi
nin al ınmasıyla kesi l ir . Bu haber, 
bu çelik sanayicisi ailenin içinde
ki, yeni Nazi rej imini ne derece
ye kadar destekleyecekleri ko
nusundaki fikir ayrılıklarını da 
açığa çıkarır. Aynı gece, Naziler 
aile tesislerine el koymak üzere 
ilk adımları atarlar. Ondan son
raki iki yıl boyunca, 30 Nisan 
1 934'te SS'Ierin Parti 'nin kont
rolunu ele geçirdikleri "uzun bı
çaklar gecesi"ne kadar, (Krupp 
ailesin in örnek alındığı) Essen
beekler'in çöküşü, çirkinlikleri, 
cinsel sapmaları ve tamahiarı 
teşhir edi l ir. Essenbeck'ler bir
birlerini acımasızca istismar 
ederler. Sonunda, kendi lerine 
fazla güvenmeleri ve hadım edici 
gururları onları güçlerinden yok
sun bırakır ve Essenbeck'lerin 
yapabi lecekleri tek şey olarak, 
kendilerininkinden de daha güçlü 
bir kötülüğe boyun eğmek kalır ... 

Visconti LANETLiLER'de, Ac
ton'un "her tür güç yozlaş ır, ve 
mutlak güç mutlaka yozlaşır" şi
arını benimsemiştir. "Macbeth" 
ile "Hamlet"ten, Thomas 
Mann'ın "Buddenbrook Aile
si"nden, Wagner' in "Nibelun
genleid"inden, Dostoyevski"nin 
"Ecinni ler"inden ve "Oedipus 
Rex"ten yola çıkan Visconti, 
kendine özgü o taklit edilemez 
muhteşem opera üslubuyla Nazi 
iktidarını gözler önüne serer. 
Sonuçta, eşcinsellik, çocuklarla 
cinsel i l i şki, travesti l ik, ensest ve 
Nazizm gibi itici ve büyüleyici 
malzemesi nedeniyle, yönetme
nin en tartışmalı filmlerinden biri 
ortaya çıkmıştır. Visconti'nin 
fi lmlerinde sürekli görülen bir 
tema, aile biriminin "ahlaki par
çalanışı" olmuştur. "Leopar"da 
olduğu gibi LANETLILER'de de 
yönetmen, yeni bir toplumsal 
düzenle karşı karşıya gelme zo
runda kalan, ve klasik mücadele 
silahlarının yeterli olacağı konu
sundaki hayalleri, düşüşlerin in 
ana nedeni olan, yönetici sınıftan 
bir aileyi ele al ır. LANETLILER'i 
çökmüş bir çürüme atmosferine 
boğan ve tanrıların alacakaranlı
ğını, operamsı bir canl ı l ıkla ve 

barok üslupla izleyen Visconti, 
bu sefer de Ikinci Dünya Sava
şı 'nın kabus yıl larından önceki 
terör dönemine ışık tutmakta
dır. 

• The birrhday celebration of 
Baran Joachim von Essenbeck is 
inrerrupted by the news of the 
buming of the Reichsrag 
building. The message exposes 
the divisions wirbin this family of 
sreel-indusrrialists over the extent 
of their supporr for the new N azi 
regime. The same night the fırsr 
sreps are raken roward a pro-Nazi 
takeover of the family plants. 
Over the following two years, 
u nt il the "night of the long 
kn ives" on 30 June 1 934, when 
the S.S. esrablished i ts control of 
the Parry, the extent of the 
decadence, ugliness, sexual 
deviance, and avarice of the 
Essenbecks (modelled on the 
Krupp family) is exposed . The 
Essenbecks exploit each other 
mercilessly. In  the end, rheir 
overweening self-confıdence and 
emasculating pride srrips rhem of 
their srrength, and all that is left 
ro them is ro surrender ro an evi! 
more powerful even than rheir 
own . . .  

With T H E  DAMNED, Visconri 
adopred Acron's d ierum that "all 
power corrupts, and absolu te 
power corrupts absolurely" .  
Drawing upon "Macbeth", 
"Hamlet", Thomas Mann's 
"Buddenbrooks",  Wagner's 
"Nibelungenleid ",  Dosroyevsky's 
"The Possessed" and "Oedipus 
Rex" ,  Visconti fashioned a vi  e w of 
Nazi power in  his in imitable 
grand operatic sryle. The resulr is 
his most conrroversial fı lm mostly 
d ue ro the repellent and 
fascinating subject marrer: 
homosexual ity, pedoph il ia, 
transvestism, ineesr and Nazism. 
A recurrenr theme throughout 
Visconti's work has been "moral 
disinregrarion" of the family un it .  
As in  "The Leopard" ,  THE 
DAMNED deals with a ruling 
class family who need ro canfront 
a new social order, and the main 
reason for rheir downfall is their 
i l i  us i on that the classical weapons 
of srruggle are suffıcienr .  This 
rime Visconti sheds l ighr on the 
period of rerror that preceded the 
nightmare years of the Second 
World War. He smorhers THE 
DAMNED in  an armosphere of 
decadent decay, and rraces the 
rwilighr of the gods wirh an 
operatic elan and in  baroque sryle. 

Yönetmen Direcror: 
L11chino Visam/İ 
Senaryo Screenplay: 
L11rhi11o Vi.rmmi. Nimlc1 Bfldal11rro & 
E11rim lviedio/i 
Görüntü Yön. 
Cinemarography: 
A rmaudo Namwzzi & PttStf!tale De 
Salilis 
Kurgu Editing: 
Ruggero J\1astroianJJi 
Müzik Music: t\'lm1rire )en-re 
Oyuncular Cast: 
D irk Boj!,arde. f11grid Tb11lill. 1-/elmllt 
Berge,·, Helmlll Grim11. l?entmd 
Vfldey. Umberto Orsi11i 
Yapımcı Producer: 
A lfredo Leı1y & Ever 1-/aggiag 
Yapım Production Co.: 
PegaJo Pilıll-ltalllolegy,io ( !?ume). 
Eichherg Film-Praesidem Film 
(i\•ıli11rhe11) 
Kaynak Source: 
Cineci/ht lntenwtional. 00 1 7  3 l?mna. 
Via TilSm/ona 1055 .  ITA L Y: Phone: 
3 9  6 722 28 24: Pax: 39 !i 722 3 1  
3 1  

1 969 1 3 5 /111/1, 
Renkli Color 1 164 '  



1 14 ANILARINA: LUCHiNO ViSCONTi IN MEMOR I AM: u·cHINO VISCONTI 

iT AL YA-FRANSA-ALMANYA-MONAKO IT AL Y -GERMANY-FRANCE-MONACO 

LU DWIG 

• l l .  Ludwig, 1 864'te, 1 8  yaşın
dayken Bavyera Kralı olarak taç 
giydi ve Avrupa tarih indeki en 
garip hükümdarlardan biri oldu. 
Kral l ık, Avusturya safında Prus
ya'ya karşı bir savaşa, Prusya sa
fında da Fransa'ya karşı ikinci bir 
savaşa girdiği halde, Ludwig, 22 
yıll ık saltanatı boyunca siyasete 
karşı tamamıyla kayıtsız kalmış 
ve politikacıları da hor görmüş
tü. Onun asıl ilgisini çeken işler, 
görkemli şatolar inşa ettirmek, 
Richard Wagner'in müziği, ve 
serbest bir aşk hayatıydı. Devlet 
hazinesinin sıfırı tüketmesi üze
rine, Ludwig deli ilan edildi, taht
tan indiri ldi ve iki gün sonra da 
ölü bulundu. Bu ölümün intihar 
sonucu mu, kazayla mı, yoksa 
bir cinayet mi olduğu bugün bile 
bel i rsizdir ... 

Visconti, LUDWIG'de biraz Sha
kespeare' in " l l .  Richard"ı gibi 
klasik bir traj ik karakter yaratır 
ve kahramanının kiş i l ik yapısı i le 
uğraşır: Avusturyalı kuzinine 
karşı savunmasızlığı ve bu kızın 
Ludwig'in çekingenliğiyle alay et
mesi, her ne pahasına olursa ol
sun evl i l ikten kaçınması, onu hiz
metkarların bölümüne getiren 
yasak arzuları, kendini alamadığı 
tatlı düşkünlüğü, vs. 
LUDWIG'de hakim sınıfın çö
küşü ve toplumsal düzendeki 
değişikliğe ayak uydurması 
teması, daha farklı ve basit bir 
biçimde tasarlanmıştır. "Leopar" 
ve "Lanetliler" gibi fi lmierin aksi
ne, LUDWIG'de bir uzlaşmaya 
vanldığı görülmez. Bir yanda ma
iyeti ve tufeyll sanatçıları ile ze
val bulmuş "çılgın Bavyera kralı"; 
öte yanda da sonunda onu de
virmeyi başaran "düşünürler" ile 
zevk ve estetik yoksunu kişi ler 
vardı r. Cinsel yaşamını, haneda
nın ın idamesine ayırma yükümlü
lüğüne karşı isyan eden Ludwig, 
zevki için genç erkek sarayl ı lar 
ve hizmetkarlardan oluşan ma
iyetine yönelir. Bireysel ve psi
kolojik düzeydeki n ispeten sem
patik eşcinsel l ik portresi, eşcin
sel kısırl ığın ideoloj ik bakımdan 
lanetlendiğinin dalaylı ifadesiyle 
dengelenir. Bireysel erotik seçi
min ardında ise, kaçın ı lmaz ola
rak, yapısal aile sorunu yer al ır. 
LUDWIG'in kısaltılmış versiyo
nu gösterime girdiğinde buz gibi 
eleştiriler almıştı, oysa Visconti, 
çok iyi katardığı biçimde, stilize 
ve ayrıntı l ı  sinematik bir opera 
inşa etmişti. izleyeceğiniz bu 

eksiksiz versiyon, LUDWIG'in 
döneminin ilerisinde bir yapıt ol
duğunu ortaya koymaktadır. 

• ln 1 864, at the age of 1 8, 
Ludwig li was crowned King of 
Bavaria, and became one of the 
strangest rulers in  European 
hiscory. His 22 years of rule were 
markeel by tOtal i nd i fference to 
pol itics and abhorrence of 
pol itic ians, this despite his 
k ingdom's involvement in a war 
against Prussia on the side of 
A ustria, and an other agai nsr 
France on the s ide of Prussia. H is 
true in teresrs lay in build ing 
showcase castles, in the music of 
R ichard Wagner, and in a 
permissive love-life. With the 
coral depler i on of the state coffers, 
Ludwig was eleciared i nsane, 
dethroned, and found dead two 
days later - wherher from suicide, 
accident or murder is  unclear to 
this day . . .  

In  LUDWJG, Visconti bui lds a 
classic tragic fıgure, somerhing 
! ike Shakespeare's "R ichard l l " ,  
and eleals with the personali ey 
make-up of his he ro: his 
defencelessness in the face of his 
Austrian cousin and her mockery 
of his inhibit ions, his avoidance of 
marriage at any price, his 
lorbidden passions which bring 
him w his servants' quarters, his 
self- indulgent guzzling of 
confections, and so on. In 

LUDWJG the issue of decadence 
of the ruling class and i ts 
accommodarion with changes in 
rhe social order is differently and 
more s imply framed . Unlike the 
other fı l ms, such as "The 
Leopard" or "The Damned", 
LUOWIG does not show an 
accommodation bei ng reached . 
On the one side srands the 
decadent "mad king of Bavaria" 
with his retinue and artistic 
hangers-on; on the other the 
"bien-pensants" and phil isti nes 
who evennıally succeed in 
overthrowing him.  Rebel l ing 
against the obligarion tO 
subordinate his sex l ife tO the 
perpenıation of his dynasty, he 
turns for enjoyment tO an 
en tourage of young mal e courriers 
and servants. The relatively 
sympatlıetic portrayal of 
homosexuality at the personal and 
psychological level is offset by an 
implicit ideological 
condemnation of i ts sreri l i ry. 
Beh ind the individual issue of 
erotic clıoice stands, inevitably, 
rhe strucnıral quesrion of the 
family .  As he knows how tO do so 
well ,  Visconti bui lds here, a 
styl ised and detailed cinemaric 
opera which, when it appeared in 
a shortened version, was greeted 
with a shower of cold reviews. 
The current ful l  version reveals 
that LUDWIG was ahead of i ts 
time. 

Yönetmen Director: 
Lurbina Visconti 
Senaryo Screcnplay: 
Ludıiuo Visrom i. Em-ko J\ledioli & 
S mo Cecdıi D'Ami(O 
Görüntü Yön. 
Cinemarography: 
A n11am/o Nmmuzzi 
Kurgu Ediring: 
l?uggero JVlciStroian!li 
Müzik Music: Franco Mmmino 
Oyuncular Casr: Helmlll Berger. 
Romy Sdıueider. Trevar /-lou'çlrd. 
Si/ııana t\langmıo. 1- /elmlll Griem. 
Geri Fı·obe. Umberto Orsini. lsabella 
Telezymka 
Yapımcı Producer: 
Robert Gm-don Erlll'ctrds 
Yapım Producrion Co.: 
tilega Film ( !?nme). Cinetel (Paris). 
Dietet· Geissler Filmproduklion 
( 1\'liinchen). Diı•iıw-Film (t\ınnam) 
Kaynak Source: 
Cinecilla International. 00 1 73 Roma. 
Via Tuscolona 1055 ,  ITAL Y: Phoııe: 
39 6 722 28 24: Fax: 39 6 722 3 1  
3 1  

1 972 1 3 5  111111. 1 

Renkli Color 1 2 3 1 '  
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iT AL YA-FRANSA IT AL Y -FRANCE 

AiLE TABLOSU 
GRUPPO DI FAMIGLIA IN UN INTERNO 

CONVERSATION PIECE 

• Filmin kahramanı, lüks bir Ro
ma apartman dairesinde, dış dün
yadan kopmuş, daha çok ingiliz ai
le gruplarının resimlerinden olu
şan zengin bir 1 8. yüzyıl ingiliz sa
natı koleksiyonu ile çevrelenmiş, 
kahyası ve anılarıyla yaşayan yal
nız, emekli bir profesördür. T ec
rit edilmiş sığınağını aniden eg
zantrik bir karakter dörtlüsü istila 
eder: faşist bir sanayicinin karısı, 
onun siyasi yönden etkin solcu 
aşığı, oğlu, oğlunun (ve aşığının) 
genç metresi. Bu insanlar kendi is
teklerini yaşlı adama kabul ettirir
ler, apartmanını yeni bir düzene 
sokarlar ve kendilerini çeşitli cin
sel ve toplumsal birl ikteliklere 
terkederler. Yaşlı adam, yalnızlık 
ve kendine acıma duyguları nede
niyle, konuklarının duygusal gelgit
lerinde neredeyse aktif bir rol oy
namak zorunda kalır. Onların adi 
canl ı l ıkları profesöre hem ızdırap 
verir, hem de onu büyüler. "Ken
dini kontroldan aciz insanlarla ilgi
lenmediği" halde, kutsall ıktan 
uzak bu aile onun biraz da mera
kını uyandırır. Başlangıçta onların 
"yozlaşma"sı ve "zevksizliği"nden 
dehşete kapılsa da sonunda geç
mişi ve "sanat"ı reddederek şim
diki zaman içinde, insanlarla birlik
te yaşamayı öğrenir ... 

Visconti'nin 1 4. fi lminin konusu, 
"Venedik'te Ölüm"ü hatırlatır ve 
italya'nın 1 970'1 i  yılların ortasında
ki toplumsal bunal ımının siyasi, 
ekonomik ve kişiler- arası yönleri
ni yansıtır. AiLE TABLOSU 
Noweli-Smith'in şu sözlerini doğ
rulamaktadır: "Visconti'nin gücü, 
dekoratif ve operatik yetenekleri
ni tümüyle özgün bir yapıda kulla
nabildiği zaman ortaya çıkar." Fil
min italyanca adının çevirisi, "Bir 
Iç Mekanda Aile Grubu", ingil izce 
adı "Sohbet Konusu"ndan daha 
uygundur. Gerçekten de filmin 
bütünü bir iç mekanda; daha doğ
rusu iki iç mekanda geçmesine ve 
bu yüzden olay akışının, diyaloğa 
çok bağımlı kalmasına rağmen, 
Visconti bu durumu kendi üslübu
na başarıyla uyarlamıştır. Koyu 
kahverengi tonlarla, ölçülü oyun
culukla ve her dekoratif ayrıntıya 
dikkat eden özenle tasarlanmış 
bir dekorla, hem bir klostrofobi 
duygusu yaratmış, hem de kahra
manının bu mekandan kaçma yo
lundaki umarsız ihtiyacını ver
miştir. Filmin zaafları da vardır 

kuşkusuz, ama Visconti'nin aktör
leri yönetme, kamerasını yönlen
dirme ve atmosfer yaratma konu
larındaki dehası, bunu onun son 
yıl lardaki en iyi filmlerinden birine 
dönüştürmüştür. 

• The hero of rhe fi lm is a rerired 
professor who lives alone wirh his 
housekeeper and his memories, in a 
luxurious Rome aparrmenr, cur off 
from rhe outside world , surraundeel 
by a rich collecrion of L Srh cenrury 
English arr, mainly painrings of 
English family groups. An eccenrric 
quarrer of characrers invades his 
isolared preserve: rlıe w i fe of a 
fascist industrialisr, her politically 
acrive lefrisr !over, her son, and her 
son's (and lover's) young misrress. 
They impose their will on the old 
man, rearrange his aparrmenr, and 
abandan rhemselves ro various 
sexual and social encounrers. Our of 
his feelings of loneliness and self
piry, the old man is forced to take 
an al most active parr in rhe 
emotional ups and downs of his 
house-guests. Their vulgar virality 
pains him, but it also fascinares 
him. And alrhough he is "nor 
inceresred in people who lose 
comrol of rhemselves·· he is al so nor 
a lirtle inrrigued by rhis unholy 
menage. At first horrified by their 
''corruption" anel "bad tasre", he 

learns finally ro rejecr the pasr, anel 
"art", and ro live in rhe presenr, 
wirh people . .  

The subject of Visconri 's L4rh fi lm 
is reminiscenr of "Morre a Venezia", 
and reflects rhe political, economic 
and ineer-personal aspecrs of lraly's 
social erisis in rhe micl- l 970s. 
GRUPPO DI FAMIGLIA IN UN 
INTERNO was a jusrification of 
Noweii-Smith's sratemenr rlıat 
"Visconri 's srrengrlı is show n when 
he can use his decorative and 
operatic talenrs for a rorally original 
consrrucrion." The I ralian tirle of 
rhe fi lm -Family Group in an 
lnrerior- was more exact than rhe 
English one, "Conversation Piece". 
Alrhough rhe whole fi lm d id take 
place in an inrerior - or rather in 
rwo inreriors, anel is therefore very 
depenclenr on dialogue, Visconri 
successfully adapts this to his style. 
In heavy brown rones, through 
resrrained acring, anel with a 
carefully-designed set rhat pays 
atrenrion to every decorarive clerail, 
Visconri ereares a feel ing of 
claustrophobia and the desperare 
need of his hero ro flee ir. The fi l m  
had its weaknesses bur Visconri's 
genius for hanel i ing acrors, for 
moving his camera anel for creating 
armosphere made it his best film in 
years. 

Yönetmen Director: 
Lurbino Vist"OJJti 
Senaryo Screenplay: 
Ludıino Viscalili & Sm() Cerchi 
D'Amiro. based rm rı stury by Enriro 
tiledio/i 
Görüntü Yön. 
Cinemarography: 
PciSquale De Semt is 
Kurgu Editing: 
I?Hggero MctJtroicmni 
Müzik Music: 
Frcmm 1\lamıino. \fi.A. J\lozarl 
Oyuncular Cast: 
B11r/ Lancaster. Si!vtmtl l�lcmgano. 
Heln1111 Berger. Cla11dia Caı·dinale. 
Dominique Sam/ct. Cla11dia Alarsan i. 
Stej(mo Patrizi. Elvir(t Cortese 
Yapımcı Producer: 
Gioı'mmi Bertol11ffi 
Yapım Production Co.: 
1?11sami Film (Rome) & Gcnmıont 
ll!ll!l'llatioua/ (Paris) 
Kaynak :>ource: 
Cinerirta lntemational, 001 73 Roma, 
Via Twcolona 1 055 ,  ITALY; Phoııe: 
39 6 722 28 24: Fax: 39 6 722 3 1  
3 1  

1 974 1 35 1fl7n. 1 
Renkli Color 1 120' 
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iTALYA-FRANSA ITALY-FRANCE 

MASUM 
L'INNOCENTE 

THE INNOCENT 

• Çöküş içindeki, yoz ve 
çürümüş bir dünyayı temsil eden 
Baron Tull io, kendini kabul 
görmüş toplumsal davranış 
kural ların ın üstünde gören, 
mağrur bir aristokrattır. Güzel 
karısını tamamen ihmal ederek 
yabancı kadın ların, ve özel l ikle 
kuşkucu bir feminist dulun 
ardında koşmayı tercih eder. Bir 
gece karısı genç bir yazarla bir 
aşk macerasına sürüklenir. Aşık, 
boynuzlu koca kendisini 
öldürerneden önce ölünce, 
Tul l io'nun kıskançl ık duyguları 
tatmin olmaz. Karıs ın ın hamile 
kaldığı çocuğu yok ederek 
intikamını  al ır. Ruh huzurunu 
yitirmesi, b i l incini esir alan derin 
pişmanl ık duygusu hayatın ı  
cehenneme çevirir ve mahvına 
yol açar ... 

MASUM, Luchino Visconti'nin 
son fi lmidir. Yönetmen, "Aile 
Tablosu" ile yaratıcı gücüne 
yeniden eriştiyse bile, bu arada 
sağlığı iyice kötülemişti. Visconti, 
son fi lmini tekerlekli sandalyede 
yönetti ve kurgu tamamlanı rken, 
kalp krizinden öldü. Fi lm, 
Gabriele D'Annuzio'nun 1 9. 
yüzyıl sonunda yazdığı bir roman 
üzerine kuruludur. Avrupa 
aristokrasisinin çözülme sürecini 
araştırmayı çok seven Visconti, 
bu kez romanı geliştirerek 
çağdaş düşünüşe uyarlamış ve 
"Leopar" i le "Venedik'te 
Ölüm"ün bir tür devamı hal ine 
getirmişti. Fi lmle ilgi l i  bazı 
oyuncu seçimi yanlışl ı klarından 
söz edilebi l irse de (Laura 
Antonell i ,  çok güzel bir kadın 
olmasına rağmen, ihanete 
uğradıktan sonra felakete yol 
açan bir eşin öyküsüne can 
verecek çoşkudan uzak kal ı rken; 
komedi filmleriyle tanınmış bir 
aktör olduğunu unutturmaya 
çalışan Gian-Carlo G iannini de 
ızdırap çeken bir baron rolünde 
kendini oldukça zorlamakta), 
sonuçta ortaya görkemli kırmızı 
ve sarı tonlarıyla her tasarım 
ayrıntısına özen gösterilmiş ve 
inceden ineeye işlenmiş 
muazzam bir yapıt çıkmış. 

• Baran Tullio represenrs a 

decadenr,  corrupr and decaying 

world :  he is a haughry arisrocrar 

who sees himself above rhe 

accepred codes of social behaviour. 

He emirely ignores his beauriful  

wife, preferring ro chase srrange 

women, and in parrinılar a cerrain 

cynical femin ist widow . One 

nighr his wife is swepr i mo an 

amorous adventure w i rh a young 

wrirer. Tull io's feel i ngs of 

jealousy are frusrrared when rhe 

lover dies before rhe cuckolded 

h usband can k i l l  h im.  He rakes 

his revenge by desrroyi ng rhe 

child his wife bears. The loss of 

his peace of mi nd, and rhe sense 

of re m orse rhar preys on h is 

conscience, rurn his l i fe imo hel l ,  

and lead him ro  ru in  . . .  

L'INNOCENTE i s  Viscomi's lasr 

fi lm.  The d irecror had returneel ro 

ful l  creative power wirh 

"Conversarion Piece", bur his 

health rhen rapidly declinecl. 

Viscami directeel his lasr fi lm 

from h i s  wheelchair and elieel of  a 

srroke as rhe ediring was alnıosr 

conıplered. The fi lm is based on a 

novel wrirren by Gabriele 

D' Annunzio ar rhe enel of rhe 

1 9dı cemury. Viscomi, who so 

loved ro explore rhe proce�s of 

disinregrarion of European 

arisrocracy, improved on rhe 

novel, aciapteel i r  ro the modern 

m inci, and turned ir i mo a sorr of 

sequel ro "The Leoparcl" and 

"Dearh of Venice" .  The rhenıes of 

sexual arrracrion and fami ly 

disimegrarion wirhin a 

melodrama were rreared wirh 

ronıanric discrerion. Alrhough 

rhere were a few problems in 

rerms of casring - Laura Amonel l i  

is exrremely beauriful ,  bur she 

doesn'r have rhar glow wh ich 

would viralize this srory of a 

berrayed w i fe who comes ro grief, 

and Gian-Carlo Giannin i ,  doing 

his besr ro nıake us forger that he 

is a comic actor, rries harci for the 

rortured Byronic look - rhe resulr 

is a grand and elegam work, in  

specracular shades of  red and 

ye l lo w, w i rh arrenrion pa id to 

every design ele ra i 1 .  

Yönetmen Director: 
Lucbino Visamti 
Senaryo Screenplay: 
Sn so Cecchi D 'Amico. Em·ico M edio/i 
& L11chino Visconti. bc11ed on 1be noı1e/ 
b)' Gc1briele D'A mumzio 
Görüntü Yön. 
Cinematography: 
Pasq11ale De Sa nt is 
Oyuncular Cast: 
Gian-Carlo Giaunini. Lcmra 
Antonel!i. )ennifer O 'Neil. Ri na 
Morel!i. !llassimo Girol/i 
Kaynak Source: 
Cinecitta /ntenıational, 00 1 7 )  
Roma, Via Tuscolona 105 5 ,  
ITALY; Phoue: 3 9  6 722 2 8  24; 
F(IX: 39 6 722 3 1  3 1  

1 976 1 35 mm. 1 
Renkli Color 1 1 28' 
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WOODY ALLEN 

• 1 Aralık 1 93S'te Brooklyn'de, 
Alien (bazı kaynaklarda Alan) 
Stewart Konigsberg adıyla 
doğdu. Brooklyn'deki Midwood 
Lisesi'nde öğrenim gördü. Kısa 
sürelerle New York 
Üniversitesi'ne ve New York 
City College'a devam etti, ama 
ikisinden de kovuldu. 1 9SO'de 
nükteler ve tek cümlelik fıkralar 
yazarak, Woody Alien adıyla 
bunları gazetelerin köşe 
yazariarına göndermeye başladı. 
Lise'den mezun olduktan sonra, 
televizyon ve önde gelen 
Amerikan komedyenleri için 
yazmaya koyuldu. 1 96 1 'de TV 
yazarlığı işini, stand-up 
komedyen olmak için bıraktı. 
1 964'te, gece kulübündeki 
numarasını gören yapınıcı 
Charles Feldman, "What's New, 
Pussycat?"i yazması için onunla 
anlaştı. Alien, aynı zamanda bu 
fılmde oynadı .  1 966 yıl ında i lk 
Broadway oyunu olan "Don't 
Drink the Water" başarıyla 
sahnelendi. Bu arada i lk fi lm 
çalışması olan "What's Up, Tiger 
Lily?"yi, bir Japon samuray 
gerilim fi lmine Ingilizce müzik 
koyup komik altyazılar yazarak 
gerçekleştirmişti. 1 969'da 
yönetmen, senaryo yazarı ve 
aktör olarak ilk konulu uzun 
metraj fi lmini yaptı. 1 969-70 
sezonunda, oyunu "Play lt Again, 
Sam"in başarı l ı  b ir Broadway 
prodüksiyonunda rol aldı. O 
dönemden bu yana yılda yaklaşık 
bir fi lm yaptı ya da bir fi lmin 
başrolünde oynadı .  F i lmlerinden 
hiçbiri Hol lywood'un diğer 
bell ibaşlı komedi fi lmi yapınıcıları 
Mel Brooks ya da Neil Simon'ın 
fi lmleri kadar gişe hası latı 
sağlamadığı halde, hepsi para 
kazanmış; hemen hemen hepsi 
dünyanın dört bir yanındaki 
büyük kent sinemalarında tekrar 
tekrar gösterilmiş ve çoğu 
şimdiden komedi klasikleri 
arasında yerini almıştır. 

Eleştirmenler Alien' in yapıtların ı  
disipl insiz, zihin karışıklığı içinde, 
kendi duygularına düşkün, 
psikolojik ve sanatsal olarak da 
dürüstlükten uzak olarak 

nitelendirdiler. Ama büyük kısmı 
tahsil l i , orta ve üst sın ıflardan 
si nema izleyicileri, onun dünya 
görüşü üzerine inşa ettiği 
sinirleri tahrip edici küçük 
öykülerle özdeşleşmek; ve kent 
yaşamına gerçekten de onun 
çizdiği vefasızlığın, sahte 
öğütlerin, nörotik güvensizliğin 
ve yaygın zevksizliğin musal lat 
olduğunu, alaycı bir şekilde 
onaylamak için, salonları gittikçe 
daha çok doldurdular. 

Asl ında, SEKS HAKKI NDA 
ÖGRENMEK iSTEDiGiNiZ 
(AMA SORMAYA 
ÇEKINDiGiN iZ) HER ŞEY gibi 
Alien'in i lk fi lmleri, doğru dürüst 
filmler olmaktan çok, gece 
kulübü numaralarını andırıyordu. 
Bunlar sinemasal bir 
kompozisyon yaratma yolunda 
hiçbir ciddi çaba söz konusu 
olmadan, bir tema etrafında bir 
araya tutturulmuş şakalardı .  
1 977'de gerçekleştirdiği ANNIE 
HALL ile birl ikte, Al ien birden 
fi lmlerinin tonunu değiştirdi; 
daha önceki sıradışı formatları 
bıraktı, özyaşam öyküsel 
denebi lecek bir yapıya döndü ve 
mizahı, bile isteye New 
York'taki kent yaşamından 
küçük, dokunaklı trajediler 
olarak tasarladığı öykülerin 
tamamlayıcı öğesi olarak 
kullanmaya başlad ı .  Bundan 
sonraki fi lmlerinde, eski kaygılar 
hala varl ığın ı  sürdürür, ama 
onların yanısıra yeni, daha derin 
endişeler de ortaya çıkmıştır: 
kendi şöhretinin değeri 
konusunda onu yiyip bitiren, 
paniğe yakın bir kuşku, ve bu 
kuşkuya sanki kelepçelerle 
bağlanmış gibi kadınlar, onların 
kendisini kurtarma ya da 
mahvetme gücünden 
kaynaklanan asap bozucu kadın 
sorunu. ANNiE HALL'de, 
MANHATTAN'da ( 1 979) ve 
ST ARDUST ANILARI 'nda 
( 1 980), vurgulanan konu, 
kahramanın bir kadın la bir i l işkiyi 
sürdürmedeki başarısızlığıdır; ve 
buna her seferinde kendisinin, 
kendi yaratıcı bütünlüğü ve işinin 
gerçek değeri konusundaki 

sapiantısai güvensizliği neden 
olur. Alien'in özel yaşamındaki 
son gelişmeler de, fi lmlerinde 
sürekli itiraf ettiği korkuların bir 
yansımasıdır kuşkusuz. 

• Born Alien (Alan in some 

sources) Srewarr Konigsberg in  

Brooklyn, l December 1 93 5 .  He 

was educared ar Midwood High 

School ,  Brooklyn; briefly ar New 

York U niversity and Ci ry College 

of New York and was expellecl 

from borh. In 1 950 he began 

wrir ing quips and one-li ners 

seneli ng rhem ro newspaper 

columnisrs under name Woody 

Alien. Fallawing graduarion from 

high school he began ro write for 

relevision and rop American 

comedians. In 1 96 1  he quired job 

as TV wrirer ro become stand-up 

performer. In 1 964 , after seeing 

his nighrclub acr, proclucer 

Charles Feldman bi reel him ro 

write "Whar's New, Pussycar1" 

anel he also acred i n  the fi lm .  

1 966 saw rhe  succesful opening of 

his fırsr Broadway play, "Don'r 

Drink rhe Water". Meanwh ile he 

realisecl lıis fırsr fi lm work, 

"Whar's Up, Tiger Lily", by 

purring English sounclrrack and 

dubbing funny caprions ro a 

Japanese samurai rhri l ler. In 1 969 
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he made h is firsr fearure film as 

director, scriptwriter and actor. 

During the 1 969-70 season, he 

performed in successful Broadway 

run of his play "Play Ir Again ,  

Sam".  Since that period he has 

made or srarred i n  approximately 

one fil m  a year - and while none 

has been a box-office smash to the 

same degree as the fi lm s of Mel 

Brooks or Neil S imon, 

Hollywood's other major comedy 

filmmakers, all have earned 

money, nearly all go being shown 

and reshown in  big-ciry cinemas 

around the world, and many are 

already considered comedy 

classics. 

Critics have called Allen's work 

und iscipli ned, confused, 

emorionally self- indulgenr, 

psychologically and arrisrically 

d ishonesr. Bur audiences 

composed largely of the educared 

midelle and upper dasses have 

neverrheless come more and more 

to idenrify wirh the nerve

wracki ng l irrle fables he builds 

upon h is view of the world, and ro 

agree, wryly, that modern urban 

l ife really is plagued by the 

rreachery, false counsel, neurotic 

i nsecurity and pandemic 

philistinism he porrrays. 

Allen's early films, ! ike 

EVER YTHING YOU AL W A YS 

W ANTED TO KNOW ABOUT 

SEX (BUT WERE AFRAID TO 

ASK), were, in fact, more ! i ke 

nighrclub rourines rhan proper 

movies - gags srrung togerher 

around a rheme wirh no serious 

arrempr ar organic cinemaric 

composition. Beginning wirh 

ANNIE HALL in 1 977 ,  Alien 

abruptly shifteel tone in his fi lms, 

dropped rhe earlier improbable 

formars, became nearly 

autobiographical, and began 

using humour as a counrerparr to 

stories he deliberarely inrended as 

smai l ,  poignanr rragedies of New 

York ciry l i fe .  The old worries 

srill persisr in the films that 

follow bur new, more profound 

worries appear, too: a gnawing, 

almost panic-srricken doubt abour 

the value of his own celebri ry, and 

arrachecl to that doubr, as i f  by 

hanclcuffs, the harrowing quesrion 

of women and rheir power to save 

or clesrroy him.  In ANNIE 

HALL, MANHATTAN ( 1 979) 

and ST ARD UST MEMORIES 

( 1 980), the dominant issue is  the 

hero's fai lure to susrain a 

relarionship with a woman, each 

rime caused by h is obsessive 

insecuriry abour h is creative 

i nregri ry and the real value of h is 

work. The recenr developmenrs i n  

Allen's privare l ife are norhing 

bur a m irror image of the fears he 

has consrantly canfessed in his 

fi lms. 

Filmleri 
Filmography 
(yönetmen olarak 1 <�s directo,.) 
1 969 Ta.ke the Money a.nd Rım 

Parayı Al ve Kaç 
1 9 7 1  Banana.s Muzlar 
1 972 Everything You Always 

Wa.nted to K now About 
Sex, But Were Afraid to As k 
Seks Hakkında Öğrenmek 
Istediğiniz (Ama Sormaya 
Çekindiğiniz) Her Şey 

1 973 S leeper Kış Uykusu 
1 975 Love and Dea.th 

Aşk ve Ölüm 
1 977 Annie Ha.ll 
1 978 /nteriors Iç Mekanlar 
1 979 Manhatta-n 
1 980 S tardust Memories 

Stardust Anıları 
1 982 A Midsmnmer Night's 

Sex Comedy 
Bir Yaz Gecesi Seks 
Komedisi 

1 983 Zelig 
1 984 Broa.dway Danny Rose 
1 985 The Purple Rose of Cairo 

Kahire'nin Mor Gülü 
1 986 Ha.mıah and Her Sisters 

Hannah ve Kızkardeşleri 
1 987 Radio Days Radyo Günleri 

September Eylül 
1 988 Another Woman 

Bir Başka Kadın 
1 989 New York Stories 

New York Öyküleri 
Crimes and Misdemeatıors 
Suçlar ve Kabahatler 

1 990 Atice 
1 992 Shadows and Fog 

Gölgeler ve Sis 
Hmbands and Wives 
Kocalar ve Karılar 

1 993 Manhattan Murder 
My s tery 
Manhattan Cinayetinin 
Gizem i 
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SEKS HAKKINDA ÖGRENMEK iSTEDiGiNiZ (AMA SORMAYA ÇEKiNDiGiNiZ) HER ŞEY 
EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED TO KNOW ABOUT SEX (BUT WERE AFRAID TO ASK) 

• Woody Alien' in i lk dönem 
fi lmlerinden tipik bir örnek . . .  
Dr. David Reuben'in çok satmış, 
cinsel konular üzerine zekice 
incelemesinin yaln ızca adını ve 
bazı simgesel soruların ı  ödünç 
alan Woody Alien, altıncı 
senaryosuna imza atarken, 
kendini de üçüncü kez 
yönetiyor. Aslında bir dizi 
skeçten oluşan fi lm, Reuben'in 
kitabından seçtiği sorulara 
Alien'ın verdiği sürrealist 
yanıtlardan oluşan yedi bölüme 
ayrı lmış. Tek cümlelik fıkralara, 
imalara ve seks üstüne sayısız 
gülünç şakaya dayanan film, 
özel l ikle Gene Wilder'ı. b ir  
koyuna aşık olan, her şeyini 
kaybeden ve sonuçta 
kaldırımlarda yün yumuşatıcısı 
içerek kafayı bulan, isterik bir 
psikiyatr olarak gösteren, çok iyi 
yönetilmiş bir sekansla dikkati 
çeker. Fi lmin ilgi uyandırmış bir 
başka bölümü ise, park edi lmiş 
bir arabada cinsel i l işkiye giren 
bir erkeğin tepkilerini idare 
eden, "200 l "den esinlenmiş bir 
vücut içi görev kontrol 
merkeziyle i l işkin olan, oldukça 
komik, ama haddinden bi raz 
uzun ve kabaca bir skeçtir. 
Woody Alien'ın uzun karanl ık 
yolculukta ölmekten korkan 
gönülsüz bir sperm olması fikri, 
kağıt üzerinde komik görünse 
bile, beyazperdede sulu bir 
ergenl ik şakasını andı rmaktadır. 

Alien'in yeteneği, her zaman 
hayal kırıklığına uğratıcı biçimde 
erişilmez olan hatun kişilerle bir 
i l işkiyi yürütmekten aciz çağdaş 
entellektül "şapşal"ı anlatmasın
da ortaya çıkmıştır. Bu kişi l ik, 
günümüzün cinsel ahlak 
kurallarına i l işkin, iğneleyici bir 
komedinin odak noktası olarak 
ona bir kez daha hizmet 
edebilirdi. 

• A typical example of Woody 

Allen's early cinemaric period . . .  

Borrowi ng only the r i  d e  and some 

typical quesrions from Dr. David 

Reuben's ofren ingenuous bur 

widely read overview of sexual 

marrers, Woody Alien wrires his 

sixrh screenplay and serves for the 

dıird r ime as his own direcror. 

The fi lm is  divided inro seven 

segmenrs, a series of revue 

skerches i ndeed, that presumably 

are Allen's surreal fstic answer ro 

selected questions from the 

Reuben rome. Leaning hard on 

one-liners, innuendo, and a lot of 

ridiculous l ibidinal props, ir is 

especially norable for one finely 

directed sequence fearuring Gene 

W ilcler as an hysrerical 

psychiarrisr who falls in  love wirh 

a sheep, loses all ,  and ends up on 

Skid Row swigging Wooli re .  One 

of the popular ep isodes in the f i lm 

is a very funny bur a l i rde bir 

prolonged piece of crude humour 

involving a "200 1 "-inspired 

mission control cenrre wirbin the 

human body that is engineering a 

boll( of intercourse in a parked 

car. Idea of All en as a rel uctant 

sperm who is afraid of dying i n  

the long clark j ourney may sound 

funny on paper, bur ir plays l ike 

an adolescent jape. 

Alien '  s gifr is in the depicrion of a 

comem porary i nrel lecrual 

"shlump" who cannot seem ro 

make i r  wirh the chicks always 

ranralizingly out of reach. That 

persona could well have served 

him once more as the focus for a 

good bit of causric comedy on 

roday's sexual mores. 

Yönetmen Director: 
\Voody A Ilen 
Senaryo Screenplay: 
Woody Alien 
Görüntü Yön. 
Cinemarography: David M. \Yialsh 
Kurgu Editing:James T. Herkart 
& Erir A lbertson 
Müzik Music: ililindeli Lowe 
Oyuncular Cas ı: Woody Alien. 
john Carradine. Anthony Q11ayle. 
Tony Randa//. Bnrt Reynolds. Gene 
W i/der 
Yapımcı Producer: 
Charles H. } offi 
Yapım Production Co.: 
United Artis/s 
Dünya Hakları Exporı Agent: 
United lntenıational Pirtures. 
t\tlortitner House. 3 7-41 lYlortimer 
Street. London \'(i 1 A 2} L. 
ENGLAND: Phone: 7 1  636 1655 :  
Fax: 7 1 636 4 1 1 8  
Kaynak Source: U IP: T11rkey. 
Eytam Cad. 16116. Kat:5 . Mctçka. 
İstanb11/: Phone: 2 1 2  225 92 22: 
Fax: 2 1 2  225 91 92 

1 9 72 1 3 5 mm. 
Renkli Color 1 87' 
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AN N I E  HALL 

• New Yorklu başarılı Yahudi 
komedyen, l 6  yıldır ruh doktoru
nun müdavimi, iflah olmaz mazo
hist Alvy Singer, kafası karışık bir 
genç kadın olan Annie i le tanışır 
ve ona aşık olduğuna karar verir. 
Derhal onu, olmadığı bir kişiye 
dönüştürmek için uğraşmaya ko
yulur: kendisi kadar zeki, kültür
lü, suçluluk duygusuyla ezilen ve 
güvensiz birine. Besbelli ki, bu 
tavrın temelinde, "kalıcı" bir i l iş
kinin rizikosuna girmek zorunda 
kalmamak yatar. Sonunda bu 
yaklaşım elbette işe yarar Annie, 
Alvy ile hayatın artık hiç de eğ
lenceli olmadığını keşfeder ve en 
büyük ihaneti işleyerek Hollywo
od'a gider. Dost kalırlar ama, 
Annie geçirdiği sınavda başarısız
lığa uğramıştır, Alvy artık güven
lik içinde, sözde kendini daha ra
hat hissettiği aniaşılamayanların 
yalnız diyarına çekilebilir ... 

ANNIE HALL'da Woody Alien 
sonunda, kendi episodik tek 
cümlelik şakalar formatından da
ha fazlasına dayanan, bütünlük 
içinde bir yapıt sundu. Yönetmen 
bu filmde de geçmişteki sapiantı
Iarının çoğunu bir araya getirmiş: 
New York'a olan sevgisi, Los 
Angeles'a hiç muhabbet duyma
yışı, başarıyla başa çıkamayışı. 
Ama bu sefer bunları aile ve il iş
kiler hakkındaki duygularının de
rinlemesine bir incelenmesi i le 
birleştirmiştir. Sanki Alien, 2 1  
yıl l ık Freudiyen analizlerden son
ra nihayet kendi nevrozunu be
yazperdede ele almaya karar 
vermiş gibidir. Zaman zaman fi l
min, kendi bil inç akımı anlatısının 
yarattığı gerçeklik i l lüzyonunu yı
kacak bir günah çıkarma dolay
sızlığı ile konuşarak, izleyiciyi ruh 
doktoru yerine koyar. Fi lm bo
yunca, al ışılmış Alien episodları, 
anılar aracılığıyla, d iyalog hızlan
dıran geri dönüşlerle zekice bağ
lanmıştır. Fi lmin önemli bir yanı, 
Alien'in kendini beyazperdedeki 
gerçekten uzak tutma yetisidir. 
Bunu, perdedeki diyaloğa karşıt 
dış ses yorumları ve/veya altyazı
lardan tutun da, aniatısal aksiyon 
üzerinde yorumda bulunmak ya 
da olayların akışını düzeltmek 
için fiziki olarak sahnenin dışına 
çıkmaya varana kadar, çeşitli şe
killerde sağlar. Filmin sonunda 
Alvy, Annie'den ayrı l ışı üzerine 
bir oyun yazmaktadır. "Manhat
tan"da yazdığı kitap bizim izledi
ğimiz filme dönüşürken, burada 
yazdığı oyun, bir geriye bakışla, 

az önce görmüş olduğumuz fi lm 
olmaktadır. Alien'ın daha önceki 
yapıtlarının çok ötesinde bir ba
şarıya ulaşan ANNIE HALL, ro
mantik komedi janrına yeni bir 
soluk getirmiştir. 

• Alvy Singer, successful New 
York Jewish comedian and all-in 
masochist, already 1 6  years in 
analysis, meets Annie, m ixed-up 
Midwestern W ASP and decides 
he's in love. He immediately starts 
trying to turn her inro somebody 
she isn ' r - somebody as brighr, 
culrurally-hip, guilr-ridden and 
insecure as he is - so he won'r  have 
to risk somerhing "permanenr" is 
rhe apparenr underlying 
psychology. Evenrually, of course, 
i r  works. Annie discovers l ife with 
Alvy isn'r fun anymore, leaves him 
and goes out to Hollywood - the 
ultimare betrayal . They remain 
friends, but Annie has failed her 
rest, and Alvy can safely rerreat 
back to the lonely land of the 
misunderstood - where, 
presumably, he feels most 
comforrable . . .  

In ANNIE HALL Woody Alien 
finally del ivered a unified work, 
one that relied on more than his 
episodic one-liner format. In this 
film he brought together many of 
his past obsessions, among them 
his love of New York, his lack of 
affecrion for L.A.,  the inability to 

handie success; but this time, he 
merged them with an in-depth 
examination of his feelings about 
family and relationships. lt was as 
if, after 2 1  years of Freudian 
analysis, he finally decided to deal 
with his neuroses on the screen.  
Occasionally speaking with a 
confessional direcrness that 
destroys the fi lm's i l lusion of 
reality of his stream-of
consciousness narrative, he situates 
the spectator as analysr. 
Throughout the film the 
customary Alien episodes are 
cleverly I inked together through 
memory, with dialogue 
precipitating flashbacks. A key 
aspect of the film is Allen's abi lity 
to remove himself from the on
screen real ity. This he achieves in 
a number of ways, from voice-over 
commenrary and/or subtitles 
which contradict the on-screen 
dialogue, to physically stepping 
out of the scene either to comment 
on the narrative action or to 
correct the flow of evenrs. At the 
film's end Alvy is writing a play 
about his breakup with Annie. 
Where in  "Manhattan" the book 
he is writing becomes the film we 
are seeing, here the play he is 
writing becomes, in  retrospect, 
the film we've j ust seen. ANNIE 
HALL succeeded beyand any of 
Allen's earlier work and brought 
new l ife to the romantic comedy 
gen re. 
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MAN HATTAN 

• lsaac Davis, çağdaş kültürün 
çürüyüşünü teşhir edecek kitabı
nı yazmak için işinden ayrılan 
tatminsiz bir televizyon-komedi 
yazarıdır. O'Neil ' in biyografisi 
üzerinde çalışan bir öğretmen 
olan Yale ile karısı Emily, lsaac'in 
en iyi dostlarıd ı r. Sanat ve çeşitli 
konular üzerirıe yazılar kaleme 
alan gazeteci Mary Wilke ile Ya
le'in arasında i l işki vardı r. lsaac 
de son zamanlarda, 1 7  yaşında, 
muhteşem üstelik de masum bir 
genç kız olan Tracy'ye takılmaya 
başlamıştır, ne yazık ki araların
daki yaş farkı, lsaac için gitgide 
büyüyen bir engel oluşturur. Ya
le'in geçici olarak bıraktığı, hızlı 
konuşan bir sözde entellektüel 
olan metresi Mary ile karşılaştığı 
zaman bu durumun büsbütün 
farkına varır. lsaac derhal bu 
kadın ın cazibesine kapı l ır. Bu 
arada lsaac'i başka bir kadın için 
terkeden eski karısı Ji l l , evlil ikleri 
üzerine feminist bir kitap yayım
lar. Sonunda lsaac, gözyaşları 
içindeki Tracy'yi, hayatın ı  kendi 
yaş ın ın iki katı bir adamla ziyan 
ettiği ve kendisine oyunculuk 
okuluna girmesi teklif edilen 
Londra'ya gitmesi gerektiği ko
nusunda ikna ederek, duyarlı ve 
olgun Mary'yi tercih eder . . .  

Woody Alien MANHATTAN'Ia 
New York gerçekçi l iğine ve 
"Annie Hall" i le deneyip başarı l ı  
olduğu yola dönmektedir. Fi lm, 
New York kentinden çarpıcı im
gelerle açı l ırken, Alien'ın sesi, 
yazar lsaac Davis olarak kitabı
nın birinci bölümüne başlar: 
"New York kentine bayı l ırdı .  
Onu her türlü orantın ın üstünde 
ilahlaştırırdı." Bu "AIIen-kent"e, 
sanatçıyı oluşturan kente bir 
saygı sunuşudur. Alien, i l işkileri 
daima vaktinden önce sona eren 
ve haddinden fazla başarı 
peşinde koşan nevrotik kentl i ie
rin tanıd ık öyküsünü anlatırken, 
New York'tan da bir fon olarak 
yararlanır. Bu kentin yaşamak 
için ne kadar harika bir yer ol
duğunu anlatan bu keyifli fi lm, 
aynı zamanda aşk arayışı ve kalıcı 
i l işkilerin olanaksızl ığı hakkın
dadır. Gershwin'in müziği i le si
yah-beyaz fi lm kullanımı ise, 
yaşamın ve aşkın şimdikinden 
daha basit ve daha saf olduğu bir 

geçmişin ruhunu çağırmak için 
yapı lmış nostalj ik nitel ikte seçim
lerdir. 

• Isaac Davis is a succesful bur 
unfulfilled relevision-comedy 
wrirer who quirs his job ro write 

his book, an expose of che decay of 
comemporary culrure. Yale, a 
reacher who is working on a 

biography of O'Neil ,  and his wife 

Emily is Isaac's best friends. They 

are an upper-middle class, 
educared Manharran couple, and 
Yale is having an affair wirh Mary 
Wilke, a journalise who wri res on 

ari: and a variety of or her ropics. 

Isaac has larely raken up wirh 

Tracy, a gorgeous and innocem 

l 7  -year-old, b ur che age 
difference is becoming roo much 

of an obsracle for him.  Thar's 
especially rhe case when he meers 
Mary, Yale's remporarily defecred 

misrress, a fasc-ralking pseudo

imellecrual ro whom lsaac is 

insranrly atrracted. Meanwhile, 
lsaac's ex-wife Ji l l ,  who has left 

him for anather woman, publishes 

a feminist tract on their marriage. 
Evemually Jsaac opts for the 

sensitive and marure Mary, 
convincing the rearful Tracy that 

she is wasring her l ife wirh a man 

twice her age and should go ro 
London where a place in an acting 

school has been offered her. 

Hearrbroken Tracy agrees ro leave 

him.  Isaac only realizes Tracy was 
right for him all along when Mary 
soon announces she is leaving,  
roo . .  

Wirh MANHATTAN, Woody 
Alien rerurned ro New York 
real ism and the proven path 

blazed by "Annie Hal l " .  The film 
opens wi rh seriking images of 
New York Ciry over which rhe 

voice of Alien, as wrirer Jsaac 
Davis, begins c hapter one of his 
new book: "He adored New York 
Ciry. He idolized ir om of 
proportion . "  This is an ho m age ro 

"Ailen-rown",  ro rhe ciry that 

spawned h im.  Alien uses New 
York Ciry as a backdrop for the 

fami liar srory of the successful bm 
neuroric urban over-achievers 

whose relarionships always seem 
ro enel premawrely. This 

beauriful film is jusr as much how 

wonderful a place this ciry is ro 
l ive in, as ir is abour the elusive 

search for love and the 

impossibiliry of lasring 

relarionships. Borh the use of 

Gershwin music and black-and

white fi lm were nosralgic choices, 
sunı maning che spirir of the pasr 

when l i fe and love seemed simpler 

and purer rhan they do now. 
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STARDUST ANI LARI 
STARDUST MEMORIES 

• Dalkavuk hayranlarıyla, hak et
mediği şöhretinin boğduğu, 
önemsiz komedi filmlerinin son 
derece popüler yapınıcısı Sandy 
Bates, kendini "iyimser final
ler"den kurtarma ve iş işten geç
meden hayatına bir anlam kazan
dırma özlemi çekmektedir. Rüya
ların ı  ve hayallerini ölüm doldur
makta, ve acilen bir kadının aşkı
na gereksinim duymaktadır. Or
tada da, Alien için üç olası kurtu
luş yolunu temsil eden üç kişi, 
evrensel bir triumvira, vardır. 
Kıskançlıkla ve kendi yaratma be
l irsizlikleriyle kıvranan, nevrotik 
bir aktris olan ve çağdaş kadını 
cisimlendiren Dorie, Alien'ın dişi 
karşıtıdır. Ona tutku, heyecan, 
zeka ve kendi ikilemini derhal an
lama şansı sunar. Sandy'nin bizzat 
küçümsediği fi lmlerinin toplu 
gösterisin i  içeren bir festival sıra
sında, tatil oteli Stardust'ta tanış
tığı genç müzisyen Sandy masu
miyeti, yeniden başlamayı ve 
"Manhattan"daki Tracy gibi, he
saba katı lmamış bağl ı l ığı simgeler. 
Kocasından henüz ayrılmış, iki 
çocuklu bir Fransız kadın ı  olan 
Isobel ise, bilgeliği, olgunluğu, 
sabrı, yuvayı ve tutarl ı l ığı temsil 
eder. Her üç ilişki de başarısızlık
la sonuçlanır ama bu fi lmde başa
rısızlıklar doğru gibidir, Sandy'nin 
dönüştüğünü bildiği kişi l ik i le tu
tarlı l ık içindedir: eski aşk sahne
lerinin hala umutlu olan, ama ha
yalleri ve besbelli zamanı bitmek 
üzere olan bir oyuncusu . . .  

Woody Alien, "Manhattan" ve 
"Annie Hall"da özyaşam öykü
süyle dalga geçmişken, ST AR
DUST ANILARI'nda her türlü 
bahaneyi kenara bırakır. Sandy 
Bates karakterini, Alien'den baş
kasıymış gibi gösterme yolunda 
hiçbir çaba harcanmamıştır: önce 
kaçık komedileri için, sonra yavaş 
yavaş da bir sinema dehası olarak 
hayran olunan bir sinemacıdır bu. 
Alien, bil inçli olarak Fel l ini'nin 
ünlü "Sekiz Buçuk" fi lmini model 
aldığı, düş benzeri, zaman gezgini, 
fi lm içindeki filminde, eleştirmen
lerle hayranlarının geliştirmesi 
gerektiğine karar verdikleri 
yerine, sanatçının kendi düşlerini, 
imgelerini ve özlemlerini keşfet
mesine neden izin vermediklerini 
merak etmektedir. Yönetmen, 
başlangıçtaki komedilerini daha 
sonraki "daha derin" fi lmlerinden 
daha fazla sevenlerin soytan ol
duğunu düşünürken, daha sonra-

ki yapıtlarının anlamını inceleme
ye çalışanların da entellektüel ap
tallar olduğu fikrindedir. Ona gö
re, STARDUST ANILARI'nı tahl i l  
etmeye kalkışmak ise, haddini bi l
nıemek demektir. 

• Sandy Bares, an enormously 
popular maker of insignifıcanr 
comedy movies, who is suffocared 
by his sycophanric fans and 
undeserved celebriry, longs to rid 
himself of '\ıpbear endings" and 
do somerhing meaningful wirh his 
l ife before i r 's roo !are. Dearh fı l ls 
his clreams and visions, and feels 
an urgenr neecl for a woman's love. 
Now rhere are rhree, a universal 
rriumvirare, who represenr for 
Alien rhe rhree possible roaels to 
salvarion. Dorie, a neuroric acrress 
plaguecl by jealousy anel her own 
crearive uncerraiııries, embodies 
rhe conremporary woman, Allen's 
female counrerparr, anel offers 
passion, exciremeıır, inrell igence 
and an immediare undersraneling 
of his own eli lemma. Daisy, a 
young musician Sandy meers ar 
rhe resorr horel where he is 
arrending a rerrospecrive fesrival of 
his own fı lms which he elespises, 
symbolizes innocence, a fresh srarr, 
and iike Tracy in "Manharran", 
unconsielerecl allegiance. lsobel, a 
Frenchwoman wirh rwo chi ldren 
who has recenrly lefr her husband, 
represenrs wiselom, maruriry, 

parience, home and srabi l i ry .  Al l  
rhree relarionships fai l ,  bur che 
fai lures seem righr in rhis fi lm,  
consisrenr wirh rhe fıgure Sandy 
knows he has become: a player of 
old love scenes, sri l l  hopeful bur 
running shorr of i l lusions anel 
apparenrly, rime . . .  

While Woody Alien reaseel wirh 
autobiography in "Manharran" and 
"Annie Hall", he drops all prerense 
in STARDUST MEMORIES. No 
efforr is made to prerend rhar his 
characrer of Sanely Bares is 
anyboely bur Alien himself - a 
fı lmmaker fırsr adareel for wacky 
comedies, rhen gradually 
appreciareel as a cinemaric gen i us. 
Alien models his elream-l ike rime
wandering fı lm-wirhin-a-fı lm 
consciously on Fell ini 's famous 
"Orro e Mezzo", wonelering why 
his crirics and fans won'r ler him 
explore his own dreams, images, 
and longings, rarher rhan che ones 
rhey have elecided he oughr ro 
develop. The elirector rhinks rhose 
who ] ike his early comeel ies more 
rhan his larer "eleeper" picrures are 
buffoons; he rhinks rhose who rry 
ro sifr rhrough rhe m eaning of his 
larer works are inrel lecrual 
lamebrains anel he makes clear rhar 
any arrempr ro analyze 
STARDUST MEMORIES i rself 
would be rhe heighr of pompous 
prerension. 
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KANADA CANADA 

DAVI D C RO N E N B E RG 

• I S  Mart 1 943'te Kanada'n ın 
T oronto kentinde doğdu. 
Piyanist bir anne ile yazar bir 
babanın oğlu olarak, kitaplarla 
dolu bir evde büyüdü. Biyokimya 
ve biyoloji eğitimini yarıda 
bıraktıktan sonra T oronto 
Üniversitesi Ingiliz Di l i  ve 
Edebiyatı bölümüne geçti, ve 
sonunda buradan "şeref' 
derecesiyle mezun oldu. 
Üniversitede okurken, film 
yapan bir s ınıf arkadaşından 
esinlenerek yönetmenliği 
denemeye karar verdi. 
"Transfer" ( 1 966) i le "From the 
Drain" ( 1 967) adlı 1 6mm'lik kısa 
fi lmleri ve "Stereo" ( 1 969) i le 
"Crimes of the Future 1 
Geleceğin Suçları" ( 1 970) adl ı 
deneysel konulu uzun metraj 
filmleriyle kısa sürede 
"underground" bi r şöhret 
kazandı .  Fransa'da kaldığı b ir yıl 
içinde, hayli düşündükten ve 
Cannes Fi lm Festivali 'ne 
aydınlatıcı bir ziyarette 
bulunduktan sonra, bu işin 
ticaretin i  yapıp ekmeğini 
sinemadan çıkarmaya karar 
verdi. 1 975 yıl ında "Shivers 1 
Ürpertiler" i le (bazı kaynaklarda, 
"Parasite Murders 1 Parazit 
Cinayetleri" ya da "They Came 
From Within 1 Içerden Geldiler" 
diye de bi l in ir) i lk kez adını 
duyurdu. 

David Cronenberg, son yirmi 
yılda, çağdaş sinemanın en 
derin l ikli yapıtlar toplamını  bir 
araya geti rmiştir. Sinema 
mesleğine atıldığından beri, 
bütün fi lmlerini karakterize eden 
temalar çok açıkca ortadadır: 
insan ile bi l im arasındaki i l işki, ve 
beden ile ruhun karşı karşıya 
gelişi. Senaryoların ın hemen 
hemen hepsin i  kendi yazan 
Cronenberg, yıllar geçtikçe 
korku janrının en çarpıcı 
yeni l ikçilerinden biri ve büyük 
tartışmalara yol açan bir 
"yaratıcı" sinema ustası olarak 
gelişti. Onu ya küçük gördüler, 
ya da taptılar; bunun ortası 
yoktu besbel l i .  Cronenberg'in 
kendisi de asla tartışmadan 

kaçınmadı. Her yeni fı lmle 
birl ikte, özde aynı mesajı i letmek 
için bir yol daha buldu. 
Fi lmleri korku ve bi l im-kurgu 
janrların ın geleneklerini 
paylaştığı halde, yönetmen 
asl ında bunlardan, insan 
varoluşunun doğasına, özell ikle 
de insan bedeni i le ruhunun 
aniaşılmasına i l işkin felsefi 
soruları deşmede yararlanır. 
Zihin-beden i l işkisinin bu ana 
teması; hastalığın, biyolojik 
deneyleri n, telepatik güçlerin, eş 
yumurta ikizlerinin, ya da 
uyuşturucunun yol açtığı 
halüsünasyonların bir sonucu 
olarak ortaya çıkabi l ir. 
Cronenberg'in filmleri, karşı 
karşıya gelmemeyi tercih 
edeceğimiz şeylere duyulan 
korkuya sıkıca kök salmıştır. 
Bunlar, peri masalı korkuları 
değil, zührevi hastal ıklar, kanser, 
fiziki ya da ruhi çürüme, ölüm 
korkusu gibi gerçek endişelerdir. 

Özel efektler Cronenberg 
fi lmlerinde, metafizik gerçeklerin 
fiziki tezahürleri olarak bellibaşlı 
bir rol oynar. Hikaye edilen 
görünür şeyin sembol ik içeriğini 
oluşturan bu efektler, çoğu kez 
sarsıcı ölçüde gerçekçi oldukları 
halde, Cronenberg'in yapıtların ın 
çağımız kültürünün en öneml i  ve 
unutulmaz anlatımları arasında 
sayılmasına yol açan özellik, 
onun rahatsız edici imgelerle 
fantezi leri saptama yeteneğidir. 
Işleri olgunlaştıkça David 
Cronenberg'in bedene karşı 
duyduğu derin ve güdüsel 
sapiantın ın yerini, ruhsal ve 
cinsel kimliğimizin nüvesine 
duyulan bir kaygı aldı. En 
derinlerdeki korkularının mekanı 
da, bağırsaklardan beyne göç 
etti. 

• Born in Toronro, Canada on 1 S 
March 1 943 .  Son of a pianisr 

morher and a wrirer farher, he 

grew up i n a house ful l  of books. 

Afrer dropping our from a srudy 

of biochemisrry and biology, he 

swirched ro English Language and 

Lirerarure ar rhe University of 

Toronro, evenrually graduaring 

"wirh disr incrion" .  Inspired by a 

classmare who made a fearure fi lm 

while srudying ar rhe university 

he decided to rry his hand ar 

direcring. He soan acquired same 

ki nd of underground repurarion 

wirh rhe 1 6mm.  shorrs "Transfer" 

( 1 966) and "From rhe Drain" 

( 1 967) and rhe experimenral 

fearure fi lms "Srereo" ( 1 969) and 

"Crimes of rhe Furure ( 1  970). 

During a one year scay in  France, 

afrer much rhoughr and an 

i l luminaring visir ro rhe Cannes 

Film Fesrival, he decided to rake 

rhe commercial road and to 

upgrade film-making to his 

breadwinning. He firsr macle his 

name in  1 97 5  wirh "Shivers" (alsa 

known as "The Parasire Murclers" 

or "They Came From Wirhin) .  

In  rhe lasr rwenry years, David 

Cronenberg has puc togerher, one 

of rhe mosr profound bocl ies of 
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work i n  conremporary cinema. 

From the very start of his 

cinematographic career, the 

rhemes which characterise almosr 

all his fi lms have been very 

visible: rhe relationship berween 

man and science and the 

confronration berween body and 

spirir. Over the course of years, 

almost always wriring his own 

seri pts, Cronenberg has developed 

i nro one of the most st ri k ing 

i nnovarors i n  rhe horror genre and 

an exrremely conrroversial film 

author. He was scorned or 

worshipped - rhere was apparently 

no m iddle way. Cronenberg 

h imself never avoided rhe debare. 

W ith each new fi lm he found yer 

anorher way ro communicare in 

essence rhe same message. 

Alrhough his films parrake of the 

convenrions of horror and science 

fıction genres, he uses rhese ro 

explore philosophical quesrions 

abour rhe narure of human 

exisrence, parricularly rhe 

undersranding of the human body 

and psyche. This fundamenral 

rheme of the relationship of mi nd 

ro  body may be brought inro 

focus as a consequence of d isease, 

biological experimenrarion, 

releparhic powers, rhe siruarion of 

idenrical rwins or drug-induced 

hallucinarions. Cronenberg's fı lms 

are fı rm l y roored i n a fear of 

rhings wirh which we would 

prefer nor ro be confronred. Real 

anxieries, not fairyrale fears: fear 

of VD, cancer, physical and 

spirirual decay, dearh. 

Special effects and objecrs play a 

central role i n  his fi lms as the 

physical manifesrarion of 

metaphysical real iries. They make 

the symbolic conrexr of rhe 

narrative visible. White these 

effecrs are often shockingly 

realisric, it is  Cronenberg's abil i ry 

to pinpoint disturbing images 

and fanrasies which has led to 

world w ide recognirion of his 

work as one of the most im portant 

and compelling expressions of the 

culrure of our time. As his work 

has marured, Cronenberg's 

visceral obsessions with the flesh 

have been replaced by a concern 

abour the very core of our 

psychological and sexual idenrity. 

The locus of Cronenberg's inner 

horror has migrared from rhe 

bowels ro rhe brain .  

Filmleri 
Filmography 

1 966 Transfer 
( 1 6mm. short kısa film) 

1 96 7 From the Drain 
( 1 6mm. short kısa film) 

1 968 Stereo (short/kısa film) 
1 969 Crimes of the Future 

(shortlkısa film) 
1 975 Shivers Ürpertiler 
1 976 Rabid Kudurmuşlar 
1 978 Fast Compmıy Hızlı Ekip 
1 979 The Brood Kuluçka 
1 980 Scanners Tarayıcılar 
1 983 Videodrome 
1 984 The Dead Zone Ölüm Alanı 
1 987 The Fly Sinek 
1 988 Dead Ringers 
1 99 1  Naked Lunch 

Müthiş Yemek 
1 993 M. Butterfly 
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KANADA CANADA 

Ü RP E RTiLER 
S HIVERS 

• Yüksek teknik ürünü modern 
bir apartman kompleksi olan 
Starliner Tower, dış dünyadan 
bağımsız bir işleyişe sahip olacak 
kadar eksiksizdir. Bu kentsel 
sükunet mucizesine, yolunda 
gitmeyen bir bi l imsel deneyin 
ürünü süzülür. Dehşet verici bir 
cinayet ve intihar, fal lus benzeri 
muazzam bir parazit 
organizmanın bütün binaya 
yayı lmasına yol açar. Gittikçe 
daha çok sayıda kişi, bunun 
beyin üzerindeki etkisi olarak 
ortaya çıkan vahşi cinsel 
davranışların kurbanı olur. 
Starliner'ın doktoru Dr. St-Luc, 
salgını denetim altına almaya 
uğraşır ama parazit her yeni 
olayla birl ikte çoğalmaktadır. 
Hemşiresi parazite boyun 
eğerken, doktor çıldırmış bu 
dünyadan kaçmaya çalışır. Ancak 
kendini , cinsel manyaklardan 
oluşan saldırgan bir kitleyle 
sarı lmış bulur. Dışardan 
gelebilecek her türlü yardımın 
önü kesi ldiği için, St-Luc da 
parazite kurban gider. Son 
sahnede, bir dizi araba, 
apartman kompleksinden 
çıkarak kente doğru yola 
koyulur . . .  

David Cronenberg'in i lk konulu 
uzun metraj fi lmi olan 
ÜRPERTILER'in piyasaya çıktığı 
ilk günlerde Kanada'da büyük 
gürültü patırtı koparmasının 
nedenlerinden biri de, film için 
gerekli olan paranın, devletin 
sübvanse ettiği Kanada Fi lm 
Geliştirme Kurumu tarafından 
sağlanmış olmasıydı. 
Eleştirmenler, fi lmin acayip 
cinsel imaları yüzünden, 
yönetmenini "zührevi korkunun 
kralı" diye tanımladılar. 
Cronenberg uzun süre bu 
yaftayı taşıdı. Ne var ki, bütün 
bu olumsuz tanıtımiara rağmen 
(ya da, belki bu sayede) 
ÜRPERTILER o vakte kadar en 
fazla gişe hasılatı sağlayan 
Kanada fi lmi oldu ve Cannes'da 
da büyük ilgi gördü. Film ayrıca 
Avoriaz'ın saygın fantastik fi lm 
festivalinde b irinci l ik ödülünü 
alarak Cronenberg'i, Steven 
Spielberg, John Carpenter ve 
Brian de Palma gibi şöhretli 

meslekdaşları i le eşit düzeye 
getirdi. Cronenberg'i meşhur 
eden dar bütçeli korku fi lmi 
janrının mükemmel 
örneklerinden i lki olan bu film, 
çarpıcı l ık düzeyinde nahoş özel 
efektleri sayesinde, neredeyse 
yirmi yıl sonra bi le insanları şoka 
uğratabiliyor. 

• Srarliner Tower, a modern hi
rech aparrmenr complex so 
complere, ir funcrions in roral 

independence . . .  I nro rhis scene of 

urban r ranq ui liry creeps the 

aftermath of a scienrific 

experiment gone awry. A 
gruesome murder 1 suicide sencls 
an enormous phallus-l i ke parasitic 

organism spreading throughout 
the build ing. In i ts wake, an 

evergrowing number of victims 
are serieken with i ts effecrs on the 

brain :  violent sexual behaviour. 

The medical docrot of the 
Srarliner, Or. St-Luc struggles to 
control the rampage, but the 

parasi te multiplies with every 

strike. When his nurse succumbs, 
the docror tries ro escape this 

world gone berserk, but fincls 

himself surrouncled by rampaging 

crowds of sexual maniacs. W ith 

all hope of outside help cut off, 

Sr-Luc roo, falls vicrim ro the 

parasire. In the fina! scene, a l ine 
of cars streams out of rhe isiand 

complex heacl i ng rowards rhe 
city . . .  

David Cronenberg's feature 

debut, SHIVERS has caused an 
enormous stir in  Canada when it 

was first releasecl, part ially 
because money had been provided 

by the srare-subsiclised Canaci ian 

Fi lm Development Corporation. 
The critics panned it  mercilessly, 
describing rhe maker as "king of 
venereal horror" because of the 

bizarre sexual implicarions of rhe 

fi lm;  Cronenberg was sacldleel 
with this stigma for a long time. 
Despite (or maybe, because of) all 

the negative publ icity, SHIVERS 
became the biggest Canaciian box

office h it of all time and d id great 
business at Cannes. The film alsa 

won a first prize at the prestigious 
fantasy fi lm festival in Avoriaz, 

pmting Cronenberg on a par with 

i l lustrious colleagues such as 

Steven Spielberg, John Carpenter 

and Brian de Pal ma. First of the 

perfen examples of the law
buciger horror genre which macle 

Cronenberg famous, this fi lm can 

stili shock almost twenty years 

later, rhanks ro stunningly 

unpleasant special effecrs. 

Yönetmen Direcror: 
Dc111id Cronenberg 
Senaryo Screenplay: 
Dar1id Crouenberf!. 
Görüntü Yön. 
Cinematography: 
Robert Saad 
Kurgu Editing: Patritk Dot/d 
M üzik Music: lt'an Reitman 
Oyuncular Cast: 
Paul Hampton. joe Silı •er. A lan 
Aligicoı1sky. Susan Petrie. Bm·b�1ra 
Steele. Ronalt! i\llotlzik 
Yapımcı Producer: 
john Dunning 
Yapım Production Co.: 
Dal Prodlfrtiom Limited. 8275 
lllayrami Street. t\lontrial. Quibet 
H4P 2C8. CANA DA: Phone: 5 1 4 
342 23 40 
Dünya Hakları Export Agent: 
Cinepix Ine. . 8275 t'vlayrand Street. 
Montrial. Quebet l-14P 1C8. 
CANA DA: Phone: 5 14 342 23 40 

1 97 5  1 35 111111. 1 
Renkli Color 1 8 7 '  
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KU DURMUŞLAR 
RAB ID 

• Kırdaki bir motosiklet 
kazasının ardından Rose ile 
sevgi l isi Hart, yerel kliniğe 
götürülürler. Karnında büyük 
yanıklar olan ağır yaralı Rose'a 
acil cerrahi müdahalede 
bulunulur. Kliniği yöneten Dr. 
Dan Keloid, bu fırsattan 
yararlanarak yaralı kıza henüz 
deneme aşamasında olan kendi 
cerrahi deri yenileme tekniğin i  
uygular. Amel iyat başarıyla 
sonuçlanır  ama Rose'un 
organizması, koltuğunun altında, 
kızın metabolizmasında temel bir 
değişiklik meydana getiren yeni 
bir organ yaratarak tepki 
gösterir: Rose artık yalnızca 
kanla beslenmek zorundadır. 
Böylece Rose, kanlarıyla 
beslenmek için erkekleri 
cezbetmeye başlar. Kudurgan bir 
�innete itilen kurbanları 
başkalarına saldırıp 48 saat 
içinde ölmelerine yol açan 
hastalığı onlara bulaştırdıkça, 
dehşet yayı l ır. Rose, kendisinin 
bağışık olduğu bu öldürücü 
hastalığı yaymaya devam eder ve 
hükümet sıkı yönetim ilan etmek 
zorunda kal ı r  . . .  

l ik  fi lmi "Ürpertiler"in 
umulmadık başarısı, 
Cronenberg'e bir sonraki fi lmi 
KUDURMUŞLAR için, 
Kanada'da açı k  kart verilmesini 
sağladı. Ve Cronenberg, 
Amerikalı ünlü porno-yı ldızı 
Marilyn Chambers'a pornografik 
olmayan bir filmde i lk başrolünü 
vererek gene gürültü patırtı 
çıkmasına yol açtı (Cronenberg, 
bu rol için i lk seçimi olan Sissy 
Spacek'le anlaşabilseydi tepki bu 
kadar büyük olur muydu sorusu 
ise ortadadır). Eleştiriler bu 
sefer de merhametli olmaktan 
çok uzaktı, ama Cronenberg hiç 
değilse Kanadalı izleyicilerin 
desteğine güvenecek 
durumdaydı. Asl ında 
KUDURMUŞLAR, 
Cronenberg'in bir önceki fi lmi 
"Ürpertiler"in temasını işler: 
insanl ık bir kez daha başıboş 
kalmış tutkularla karşı karşıyadır. 
Genelde fi lmin tonu daha hafif 

kalsa bile, finali son derece 
karanl ıktır. Bu arada olup 
bitenler de, KUDURMUŞLAR'ı 
en kan dondurucu ve gerilim 
dolu filmlerden biri hal ine getirir. 

• Fallawing a motorcycle 

accidenr in the counrryside, Rose 

and her boyfriend Hart are 

transporred to rhe local clinic. 

Critically in jured with massive 

burns to her abdomen, Rose 

undergoes emergency surgery. Dr. 

Dan Keloid, rhe director of the 

clinic, seizes the opportunity to 

apply to the in jured girl his owıı, 

new surgical rechnique for 

regenerating skin,  which is stil i ,  

however, in the experimental 

stages. The operation is succesful, 

but Rose's organism react by 

creati ng a new organ under her 

armpit, which brings about a 

fundamenral change in her 

metabolism: Rose must, from now 

on, feed only on blood. She thus 

begins to lure men in  order to 

nourish herself on the ir  blood. 

The terror spreads as her victims, 

driven in ro frenzied rage, in turn 

attack and comaminare others, 

which leads to their death within 

48 hours. Rose continues to 

rransmit the lerhal disease, 

against which she herself is  

immune, which forces the 

governmenr to declare marrial 

law . . .  

The unexpected success o f  h is first 

film, "Shivers", has en s u red 

Cronenberg carre blanche i n  

Canada for h i s  next fi lm, RABID. 

And again he caused a riot by 

giving the famous American 

porno-star Marilyn Chambers her 

first leading role i n a straight fi lm 

( the  q uestion remains whether the 

consternation would have been as 

great had Cronenberg managed to 

net h is  first choice for the role: 

Sissy Spacek). The reviews were 

again far from render, but 

Cronenberg could at least counr 

on the support of Canadi an 

audiences. RABID etaborates on 

the the me of Cronenberg's 

previous fi lm,  "Shivers", in that 

humani ey is again confronted 

with passions on the loose. While 

in  general i ts tane is sornewhat 

lighter, the ending is exrremely 

sambre and what happens 

meanwhile makes RABID one of 

the most chill ing and suspense

filled fi lms. 

Yönetmen Director: 
David Cronenbeı·g 
Senaryo Screenplay: 
David Cronmberg 
Görüntü Yön. 
Cinematography: Ren{ Verzier 
Kurgu Editing:Jemı Lafleur 
Müzik Music: l?ichard Lightstone 
Oyuncular Cast: Marilyn 
Chambeı·s, Frank Moore.joe Silver. 
Howard Ryshpan, Patricia Gage, 
Susan Roman 
Yapımcı Producer:John Dunning 
Yapım Produc<ion Co.: Cine1110 
Entertainment Enterprises Limited, 
8275 Mayrand Street. Montrial. 
Quebec H4P 2C8, CAN ADA; Phone: 
5 1 4  342 23 40 
Dünya Hakları Export Agenı: 
Cinepix Ine., 8275 !l•layrand Stı·eet, 
Momria!, Quebec H4P 2C8, 
CANADA; Phone: 5 1 4  342 23 40 

1 976 1 3 5 mm. 
Renkli Color 1 90' 
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ABD USA 

M. BUTTERFL Y 

• 60'1arın ortasında, Pekin'deki 
diplomatik bir kabul töreninde 
meydana gelen tesadüfi bir 
karşılaşma, tutkulu bir ilişkiyi 
başiatacak kıvılcımı yaratır. 
Puccini 'nin trajik  operası, ateşl i 
"Madam Butterfly"dan derinden 
etki lenen Rene Gall imard, Pekin 
Operası 'ndan güzel bir 
primadonnayla tanıştırı l ır. 
Harcamaların ayrıntıl ı 
hesaplarına gömülmüş, Fransız 
elçil iğinin muhasebecisi olan 
Gal l imard, "benim egzotik 
kelebeğim" dediği bu gizemli 
i lham perisinin, Song Lil ing'in 
cazibesine kendini kaptırıverir. 
Tam bir tutucu ve evli olan 
Gallimard, genç kadınla birl ikte 
gizem dolu Çin müziği ve 
kültürünün gizli dünyasına girer. 
Sonunda da kendini ,  aklından 
çıkmayan, baş döndürücü bir aşk 
i l işkisinin içinde bulur. Öylesine 
tutkulu bir ilişkidir ki bu, 
uğrunda, yaşamında geri kalan 
her şeyi seve seve riske atar, 
daha sonra ise tümden 
reddeder. Ne var ki, bu ateşl i 
fantazi devam edemez: 
Gallimard, u luslararası politik bir 
oyunda kullanıldığının farkına 
varır . . .  

David Henry Hwang, büyük 
beğeniyle karşılanan Broadway 
oyunu "M. Butterfly"ı yazarken, 
Fransız diplomat Bernard 
Boursicot ve onun Çinl i  sevgilisi, 
Pekin Operasının eski 
primadonnası, Shi Pei Pu'nun 
1 986'daki casusluk davasının 
gazetelerde ç ıkan haberlerinden 
esinlenmişti. Ancak oyundaki ve 
fi lmdeki hayal ürünü karakterler, 
gerçek yaşamdaki kişilerden 
belirgin biçimde farklılar. David 
Cronenberg, arzuların, düşlerin 
ve gerçeğin traj ik bir biçimde 
içiçe geçtiği bu aşk öyküsünde, 
değişen duygu ve ruh 
durumlarından, zengin bir palet 
yaratmış. Cronenberg' in 
dünyasında asl ında hiçbir şey 
göründüğü gibi değil. Ne var ki, 
yönetmen bir kez daha algıladığı 
dünyanın sınırlarını genişletip, 
izleyiciyi, düş öğesinden 

arındırmak için betimlemeden 
ustal ıkla yararlandığı, çarpıcı bir 
deneyimi paylaşmaya sürüklüyor. 
Cronenberg, yanılgıya düşmeyen 
bir gözlemcilik, sürükleyici bir 
anlatım ve bu benzersiz aşk 
i l işkisinin dönekliğini duygusal 
yönden irdeleyişinde tamamen 
insancıl bir yaklaş ım sergiliyor. 

• A dıance encounrer ar a 

diplamatic reception i n  mid

sixries Peking sparks rhe 

beginni ng of a passianare affair. 

Afrer being deeply moved by a 

performance of Puccini 's rragic 

opera, the incandescenr "Madama 

Burrerfly", Ren e Gallimard is 

i nrroduced ro a beaurifu l  diva 

from the Peking Opera. An 

accounranr ar rhe French embassy 

engrossed in the minuriae of 

expense accounrs, Gallimard is 

lured by his mysrerious muse, 

Song Lil ing ,  whom he refers ro as 

his "own, exoric Burrerfly". The 

sraunchly conservarive and 

married Gall imard follows her 

inro rhe hidden world of areane 

Chinese music, culrure and finally 

i nro a haunring, inroxicaring love 

affair so passianare that he 

will ingly risks, and rhen rejecrs, 

every or her parr of his l i fe. B ur 

this fevered fanrasy cannot lasr: 

Gall i m ard discovers rhar he has 

been rhe objecr of a deadly game 

of i nrernarional palirical 

man i pularion . . .  

David Henry Hwang was inspired 

ro write rhe acclaimed Broadway 

play "M. Burrerfly" by a 

newspaper accounr of the 1 986 

espianage rrial of Frene h diplarnar 

Bemard Boursicor and his Chinese 

!over, Shi Pei Pu, a former di va in  

rhe Bei j ing Opera, alrhough rhe 

ficrional characrers in  rhe play and 

rhe fil m  di ffer significanrly from 

rheir real-life counrerparrs. David 

Cronenberg ereares and susrains a 

palerre of shifting moods and 

emorions in a love srory where 

desires, dreams and real ity are 

rragically inrerrwined. Norhing is 

as it appears i n  the Cronenberg's 

world, however, and rhe direcror 

once again expands the ! imi ts of 

his perceptual un i verse and 

i ncludes the viewer i n a vivid 

experience that ski l lful ly ut i l izes 

imagery to strip away i l lusion. 

Cronenberg's eye is unerring, his 

srory-relling urterly compelling, 

and his emotional grasp of the 

volatile of this most extraordinary 

of love affairs is profoundly human. 

Yönetmen Director: 
Otwid C ronenberg 
Senaryo Screen play: 
David Henry H U1ang. based on his 
original pltiJ 
Görüntü Yön. 
Cinematography: 
Peter Smrhitsky 
Kurgu Ediıing: Ron Sanders 
Müzik Music: H01mrd Shore 
Oyuncular Cas ı: 
jeremy from. john Lone. Barbartl 
Sukowa. A nnabel Leventon. !tm 
Richardson 
Yapımcı Producer: 
Gabriella Martinelli 
Yapım Producıion Co.: 
Geffen Picfllres. M. Bnueıfly 
Produrtions l11c. 
Dünya Hakları Exporı Agenı: 
\li'arner Bros. International. 4000 
lli'arner Bfı,d .. Bm·hank. CA 9 1 522, 
USA: Phone: SIS 954 6054: Fax: 
SIS 954 6132 
Kaynak Source: 
\flc1rner Bros. Turkey: Bronz S. ok . .  
Bronz Apt . .  3 6 .  80200 Marka. 
İstanbul. 'fU!?KEY: Phone: 2 1 2  23 1 
2 5 69: Fax: 2 1 2  23 1 70 70 
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MEKSiKA MEXICO 

ARTURO RI PSTEI N 

• 1 3  Aralık, 1 943'te Mexico 
City'de doğdu. Meksikalı fi lm ya
pımcısı Alfredo Ripstein, Jr. i le 
Texas'l ı  Frida Rosen'in oğludur. 
l ik film deneyimlerini üç yaşın
dayken bir stüdyo setinde edin
di :  "Stüdyoya yaptığım ziyaretle
ri anımsıyorum. Zaten stüdyoda 
olmadığım zamanı pek hatırlamı
yorum. Orada büyüdüm ben. El
bette bunun benim üzerimde 
büyük etkisi oldu. Ama hayatı
rnın belirl i bir döneminde, baba
mın yaptığı filmierin benim yap
mak isteyeceğim türden fi lmler 
olmadığını farkettim. Yani onun 
etkisi bana çelişki ve muhalefet 
yoluyla geldi." Genç bir çocuk 
olarak Arturo, sık sık babasıyla 
buluşan Luis Buiiuel' i tanıdı: 
"Onbeş yaşındayken, babam be
ni "Nazarin"i izlemeye götürdü. 
Bu benim iç in tam bir şok oldu. 
Daha önceleri de benim için 
stüdyoda çalışmaktan daha 
önemli hiçbir şey yoktu ama, 
orada ne yapacağımı tam olarak 
bilemiyordum. Buiiuel' i tanıdığım 
zaman, her şey açıklığa kavuştu: 
yönetmen olmak istiyordum. 
"Nazarin" benim Buiiuel gibi 
fi lmler yapma arzumu ortaya çı
kardı." Önce hukuk, daha sonra 
da tarih ve sanat tarihi öğrenimi 
gördü ama ikisini de tamamla
madı .  Aynı zamanda, üniversite
deki sinema okuluna devam edi
yordu. 1 962 yıl ı nda "El Angel 
Exterminador 1 Yokedici Me
lek" de Buiiuel'in asistanl ığını 
yaptı: "Zor oldu, çünkü sendika
lar yeni üye alınmasına izin ver
miyordu. Onun için jenerikte 
adım yoktur. Bütün çekim s ıra
sında oradaydım ve elimden ge
len her şeyde Buiiuel'e yardımcı 
oldum. Muhteşem bir deneyim
di." 1 965 yılında Arturo Ripste
in, Gabriel Garcia Marquez i le 
Carlos Fuentes'in senaryoları 
üzerine ilk konulu uzun metraj 
fi lmi "Tiempo de Morir 1 Ölmek 
Vakti"ni çekti. O günden bu ya
na, yirmiyi aşkın konulu uzun 
metraj film, çok sayıda kısa fi lm 
ve belgesel i le, Meksika sinema
sının en düşünceli, yenilikçi ve 
velut sanatçılarından biri olarak 
kendine imrenilecek bir isim 
yaptı. Yakın bir geçmişte Münih 
ve Ontario'da, filmlerinin çok ilgi 
gören retrosp�ktifleri i le onur
landırıldı. Daha önceki bir evli
l ikten iki oğlu olan Ripstein, bi
zim toplu gösterimizde yer alan 
üç fi lminin de senaryosuna imza 
atan, yazar ve senarist Paz Alicia 
Garciadiego i le birl ikte yaşıyor. 

Arturo Ripstein, Yeni Meksika 
Sineması akımından, sinema sa-

nayii bünyesinde (bir ölçüde) sü
rekli çalışabilen tek is imdir. Ge
ne de, bu sanayi onu destekle
mekten çok, hoşgörmektedir. 
Yapıtları Meksika sinemasın ın 
1 965'ten bugüne kadarki gelişi
mini yansıtır. Bu toplu gösteri
deki fi lmleri, Meksika'nın geçmişi 
ve bugünü üzerine düşünen film
lerdir. Kendi kültürel ifadesin i  
arayan; bunun iç in de edebiyat
tan, müzikten, ü lkesinin destan
ları ile efsanelerinden, gündelik 
kültürden yararlanan fi lmler. In
san Ripstein' ın, uluslararası öl
çekte tanıtılmayı hak eden fi lm
lerinde, hayli bi reysel ve garip 
bir Meksika şi iri bulur ve büyüle
yici Meksika görüntüleriyle kar
şılaşır. 

• Born in  Mexico City on 1 3  
December 1 943 .  He is  the son of 
Mexican fi lm producer Alfredo 
Ripstein, Jr. and Frida Rosen of 
Texas. His first experiences of 
film were at the age of three on a 
studio set. He reminisces: "I  
remember my visits to the studio 
- that is: I can't remember a t ime 
when I was not i n  a studio. I grew 
up there. Of course that 
i nfluenced me greatly. But, at a 
cerrai n  point i n  my l i fe, I realised 
that the films my father made 
were not films I would have l iked 
to make. Thus his i nfluence came 
through contrad iction and 
opposition . "  As a young boy 
Arturo came to know Luis B unuel 
who often met his father: "When 
I was 1 5 ,  my father took me to see 
"Nazari n" .  That was a sh oc k for 
me. Before this nothing had been 
more i mportant for me than to 
work i n  the studios. I j ust didn't 
know what I would do there. 
When I met Bui\uel, i t  was clear: 
I wanted to be a director. 
"Nazarin"  confirmed my desire to 
make films ! ike Bunuel" .  He 
in itially starteel studying law, and 
later history and art history, but 
didn't complete these studies. At 
the same time, he attended the 
fi lm school at the university. In 
1 962 he was B unuel 's assistant on 
"El Angel Exterminador 1 The 
Extermi nating Angel" ( 1 962). 
"That was d ifficult as the unions 
wouldn't allow any new members. 
So my name doesn't appear in the 
opening credits. I was present 
during the whole shoot and 
helped Bunuel wherever I could. 
I t  was a fantastic experience." I n  
1 965 Arturo Ripstein directeel his 
first feature film,  "Tiempo de 
Morir", based on a screenplay by 
Gabriel Garcia Marquez and 
Carlos Fuentes. Since then, 

through his more than 20 fearure 
films and numerous short films 
and documentaries, R ipstein has 
established an enviable reputation 
as one of Mexican cinema's most 
thoughtfu l ,  i nnovative, and 
prolific artists. He was recently 
honoured at Munich and Onrario 
with h ighly popular retrospectives 
of his w or k. Ripstein - farher of 
two sons from a previous marriage 
- lives with the authoress and 
screenwriter Paz Alicia 
Garciadiego who also happens to 
be the w ri ter of the three fi lms 
i ncluded in our retrospective. 

Arturo Ripste in is  the only figure 
of the New Mexican Cinema who 
has been able to work continously 
- to some extent - wirbin the film 
i ndusrry, but  is  more rolerateel 
than supported by i t .  His oeuvre 
m irrors the development of 
Mexican cinema from 1 965 to 
taday. His  works whicb have been 
brought rogether for this 
retrospective are films which 
reflect on Mexican past and 
present. And they are Mexican 
fi lms which are searching for their 
own cultural expression, make use 
therefore of l i terature, of music, 
the counrry's legends and myths, 
of an everyday culture. One w i l i  
fi nd a quite individual and 
strange Mexican poetry i n  
Ripstein 's films which deserves to 
be made known to an 
i nternational public. One can 
come across fascinating images of 
Mexico in his fi lms. 

Filmleri 
Filmography 

1 965 Tiempo de morir 
Ölmek Vakti 

1 968 Los rewerdos del porvenir 
1 969 La. bora. de los ııiıios 

Çocukların Saati 
Salon iııdepemliente 
(short kısa film) 

1 970 Crimen Cinayet 
(short kısa fi lm) 
La. hel/eza Güzellik 
(short kısa film) 
Exorcismo Eziyet 
(short kısa film) 

1 97 1  El ııaufra.gos de la. calle de 
la providencia (medium
leııgth orta metraj film) 
Autobiografia. Öz Yaşam 
Öyküsü (short kısa fi lm) 

1 972 El castil/o de la pm·eza 
Saflık Kalesi 

1 973 El santo oficio Kutsal Kurum 
1 97 4 Los otros ııiıios Diğer Çocuklar 
1 975 Foxtrot 

T iempo de correr 
1 976 Lecmnherri 

(El pa.lacio ııegro) 
Lecumberri (Siyah Saray) 
( docmnentary belgesel) 
El Borracho ( documentary 
short kısa belgesel) 
Lı1- causa ( documentary 
.<bart kısa belgesel) 

1 977 El luga.r sin liınites 
Sınırsız Cehennem 

1 978 Cade1w perpetua 
Yaşamak için 
La viuda. ııegra. Kara Dul 

1 979 La sed11cci011 Baştan Çıkarma 
La i/ega./ Kanunsuz 

1 98 1  Ra.stro de muerte 
1 985 El otro Diğeri 
1 985 El irnperio de la fortuna. 

Yazgının Krallığı 
1 988 Mentiras piadosas 

Aşk Yalanları 
1 993 Prhıcipio y fiıı 

Başlangıç ve Son 
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YAZGI N I N  KRALLIGI 
EL IMPERIO DE LA PORTUNA 

THE REALM OF FORTUNE 

• Dionisio Pinzon için yaşam 
çok zordur. Sakat eli yüzünden 
fiziki bir işte çalışamaz. Yoksul 
ve eğitimsiz olduğu için, ciddi 
şeki lde hasta annesinin koruması 
altında yaşar. Pinzon'un tek bir 
marifeti vardır: çığırtkan olarak 
halka açık olayları ilan etmesini 
sağlayan güçlü bir sese sahiptir. 
Bazen kentte pazar kurulduğu 
zaman, horoz dövüşlerinin 
çığırtkanlığı yapar. Bu 
dövüşlerden bi rinde, etkileyici 
bir horoz, ciddi biçimde 
yaralanır. Dionisio onu eve 
götürüp bakar, iyileştirir. 
Horozu büyük bir dövüşçü olur 
ve Dionisio'ya servet, mutluluk 
ve güzel bir kadın ın aşkını 
getirir. I lerki yıl larda horozu 
olmadan bi le tal ih i  yaver gider. 
Ama o, kumarın pis dünyasına 
karışır, değişir, sert ve kibirl i biri 
olur. Güç ve para için duyduğu 
h ırsla, sonunda her şeyi 
mahveder. Eski hamisi 
Lorenzo'yu, ailesini ve kendini .  . .  

Bu fi lm, Latin Amerika'nın en 
önemli yazarlarından biri olan 
Juan Rulfos'un bir öyküsünden 
uyarlandı. Yirmi yıl önce de "El 
Gallo de Oro" (Altın Horoz) 
adıyla çekilmişti. Öykünün, 
ölümünden kısa bir süre önce 
Rulfo tarafından da onaylanan bu 
yeni versiyonu, YAZGININ 
KRALLIGI ,  Meksika'yı artık 
geçmişteki gibi renkli, mutlu bir 
ü lke olarak göstermiyor. Bu 
Meksika'da, ekonomik 
durgunluk almış yürümüş. 
Sadece dar bir kesim refah 
içinde; servete hazır l ıkl ı  
olmayanlar ise ş imdinin bir 
parçası iç in geleceğini bile 
satacak durumda. "YAZGININ 
KRALLIG I  en kişisel fı lmim 
olmasa da, yapmak istediğim bir 
fılmdi. Yoksul ve umarsız kişiler 
üzerine anlattığım öyküler, iyi 
durumda ve görgülü kişiler 
hakkında anlattığım öykülerden 
daima daha iyi olur", diyor 
yönetmen. 

• Ir' s a  rough l i fe for Dionisio 

P inzon :  he cannot do any physical 

work because of a crippled hand . 

Poor and wichout an education, 

he lives under the protection of 

his seriously ili morher. Pinzon 

has only one gift :  a powerful voice 

which he uses as rown crier 

announcing public events. 

Sometimes when the market is  i n  

rown h e  i s  caller for the cock 

fights. During one of these fights 

an impressive cockerel is gravely 

i njured; Dionisio takes it  home 

and nurses it  back ro health. His  

bird turns into a great fighter and 

brings Dionisio wealth, happiness 

and the love of a beauriful 

woman. In  the following years, 

success remains with Dionisio 

even withour the bird. But he 

gets i nvolved in the dirty world of 

gambl ing .  He changes, becomes 

hard and arrogant. In his greed for 

power and money, Dionisio 

eventually ruins everything: his 

former patron Lorenzo, his fami ly 

and h imself. . .  

The f i lm i s  a n  adapeation o f  a 

srory by )uan Rulfos, one of the 

most i mportant writers in Latin 

America. It  had already been 

f ilmed 20 years ago under the 

title "El Gallo de üro". The new 

version, EL IMPERIO DE LA 

FORTUNA, which Rulfo gave 

his approval ro shortly before his 

death, no longer shows Mexico as 

a colorfu l ,  happy !and of the past. 

In this Mexico the economic 

depression has taken its rol ! .  Only 

a few are affluent, and whoever 

isn't prepared for wealth will  even 

seli his furure for a piece of the 

present. "EL IMPERIO DE LA 

PORTUNA is a film I wanted to 

make, although it  isn't necessari ly  

my most personal film.  When I 

rold srories abour poor or 

desperare people, they were 

always better than my srories 

abour well si tuated and well

behaved people", comments the 

director. 

Yönetmen D irecror: 
A rturo Ripstein 
Senaryo Screenplay: 
Paz A licia Garciadiego, based on a 
story by }uan Rttifos 
Görüntü Yön. 
Cinematography: 
A ngel Goded 
Kurgu Editing: Cari os Savage 
Müzik M us i c: Lucia Alvarez 
Oyuncular Cast: Ernesto Gomez 
Cruz, B/anca G11erra, A lejandro 
Parodi, Margarita Sanz, Zaide Silvia 
Gutiert·ez. Ernest Ya1ıez 
Yapım Production Co.: 
lmcine, A tletas No.2, Co!. Country 
Cl11b. Coyoacan, Mexico D.F., CP 
04220. MEXICO; Phone: 689 
3035:  Fax: 689 1 989 & 549 093 1 
C onacine 
Dünya Hakları Export Agent: 
1 nstituto !Yiexicano de Cinematografia, 
Promotion Department, Tepic No 40, 
Co!. Roma Sur, Mexico, D.F. C.P. 
06760; Phone: 584 72 83: Fax: 564 
41 87 & 5 74 07 1 2  

1 985 3 5  11/1/l. 1 
Renkli Color 1 1 3 5 '  
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AŞK YALAN LARI 
MENTIRAS PIADOSAS 

LOVE LIES 

• Mexico City'deki bir şifalı ot 
dükkan ının sahibi lsrael Orde
nez evli, üç çocuklu bir adamdır. 
Eşcinsel okul arkadaşı Matilde ile 
dostlukları yıllardır sürmektedir. 
Çok uzun süredir T enochtitlan 
kentin in bir modeli üzerinde ça
l ış ırlar. Modeli bir fantastik sanat 
müzesine satmak istemektedir
ler. lsrael bu satışın, maddi kay
gıianna bir son vereceğini umut 
eder. Derken eski aktris Clara 
Zamudio ile tanışır, onunla bir 
maceraya atılır, ve sonunda ona 
s ırı ls ıklam aşık olur. i kisi de aile
lerini terkedip şifalı otlar dükka
nının üstündeki bir daireye taşı
n ırlar. Bir süre sonra aşıklar ara
sına kıskançlığın hayaleti girer. 
Onlarla aynı daireyi paylaşan 
Matilde birbirlerine nasıl güven
mediklerin i ,  birbirlerin i  gözetle
yip incittiklerini görür. Bir gün 
lsrael Clara'yı döver, o da mo
deli parçalar. Bu olay, i l işkilerini 
son erdirir ... 

Yönetmen, "AŞK YALANLARI, 
bir sürü engel söz konusu oldu
ğu için, ketarnıası zor bir fi lm ol
du" diyor. "Ama eğer çektiğim 
fi lmierin içinden bir tanesini seç
mem gerekse, bunu seçerdim. 
Filmi Mexico City'de, bütün ha
yatımı geçirdiğim ve her yerden, 
her taştan, her köşeden ve her 
kişiden yayılan umutsuzluk nede
niyle sevdiğim merkezde çektim. 
Bunlar yapıp yapacağım en iyi 
fi lmler. Paz Alicia ve ben, her iki 
filmi n de (AŞK Y ALANLARI ve 
TALIHIN KRALLIGI) ayakta kal
mayı başaranları anlattığını düşü
nüyoruz. Bunlar, yüreklerimize 
çok yakın karakterler. Bir kişinin 
çevresinde, bizim tahrik edip ha
rekete geçirmemizle meydana 
gelen olayları gözlemek, berrak 
bir anlayışa ulaşmanın yoludur. 
Ben, beni büyüleyen şeyler üze
rine film çekerim, ve burada be
ni büyüleyen o kadar çok şey 
var ki, bazen kendimi yabancı gi
bi hissediyorum." 

• Israel Ordonez, owner of a 

her bs s to re in Mexico Ciry, is a 

married man wirh three chi ldren. 

He has been friends wirh his gay 

school pal, Marilde, for several 

years. They have been working for 

ages on a model of rhe rown of 

Tenochrirlan. They wanr to seli i r  

to a museum o f  fanrasric arr. 

Israel hopes this will bring an end 

to his financial worries. He rhen 

meers former acrress Clara 

Zamudio, begins an affair wirh 

her, and finally falls deeply i n  love 

wirh her. They borh leave rheir 

fam i l ies and move inro a flar 

above rhe herbs s to re. Afrer a 

shorr while, rhe phanrom of 

jealousy comes berween rhe 

lovers. Marilde, who is sharing 

rhe flar wirh rhem, sees how rhey 

disrrusr , spy on and hurr each 

orher. One day Israel bears Clara 

up, whereupon she desrroys rhe 

model . This acr marks rhe end of 

rheir relarionship . . .  

' 'MENTIRAS PIADOSAS was 

d iffıculr ro make because rhere 

were so many obstacles. B ur if I 

had to choose a f i lm from rhe ones 

l 've made, this would be rhe one. 

I made it in Mexico Ciry, in rhe 

centre, where l 've l ived my whole 

l i fe and which I love, because of 

rhe desperation which emanares 

from everywhere, from every 

srone, every corner, and every 

person. Those are rhe best films I 

wi l l  ever make. Paz Alicia and I 

fee l  that both f ilms (MENTIRAS 

PIADOSAS and EL IMPERIO 

DE LA FORTUNA) dea! wirh 

survivors. These are characters 

rhar are very near ro our hearrs. 

To observe rhings which happen 

araund a person, which we move 

and motivate rhem - that is rhe 

way to a clear understand ing. I 

make fılms abour rhings rhat 

fascinare me and rhere are so 

many rhings which fascinare me 

here rhat I sametimes feel l ike a 

stranger", comments the d i rector. 

Yönetmen Director: 
Ar111ro !Vpstein 
Senaryo Screenplay: 
Paz Alirict Garriadiego 
Görüntü Yön. 
Cineınaıography: 
Angel Goded 
Kurgu Ediıing: Cc�rlos Pnente 
Müzik Music: Lm·ia Alvaı·ez 
Oyuncular Casr: Alomo Erhanove. 
Delia Casanova. Enıesto Yanez. Luisa 
Huertas. Fernando Palavirini. Leonor 
Llr111sm. Mario dejews Vii/ers. VIises 
Juarez 
Yapınıcı Producer: 
Jacobo Peldman & Marcos Srılawe 
Yapı m Producıion Co.: 
PFI. Univtrsitiit Guadalajara. 
ST PC. Anda. Jaime i\•!arcos. 
Armando Ayata Angniano. Knkiai 
Dünya Hakları Exporı Agenı: 
lnstitNto Mexicano de Cinematografia. 
Pmmotion Department. Tepic No 40. 
Co/. Roma Snr. Mexico. D. P. C. P. 
06760: Phom: 584 72 83: Pax: 564 
4 1 87 & 5 74 07 12 

1 988 1 35 mm. 
Renkli Color 1 1 00' 
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BAŞLANG l Ç  VE SON 
PRINCIPIO Y FIN 

THE BEGINNING AND THE END 

• Botero ailesi babalarının 
ölümünden sonra yüzüstü kalır. 
Babanın cenazesi, onları neyin 
beklediğinin bir işaretid ir: 
yoksul luk. Dört çocuk annesi 
dul Dona lgnacia, yoksullukları 
i le başa ç ıkabilmek için idareyi 
ele almaya karar verir ve sert 
önlemler al ır: töre tanımaz 
büyük oğlu Guama'yı evden atar; 
kızı Mireya'yı okuldan alır ve 
dikişe başlatır; oğullardan biri 
olan Nicholas, para kazanmak 
için Vera Cruz'a gönderi l ir; sefi l 
bir çatı katına taşın ırlar, ve iyi 
şeylere yönelik bütün umutlar, 
en küçükleri, en yakışıkl ı ve 
zekileri olan, ve annenin, 
sıkıntı ianna son verebilecek tek 
kişi olduğunu düşündüğü Gabriel 
üzerinde toplanır. Bu, birçok 
fedakarlık yapmaları gerektiği 
anlamına gelse de, onun 
eğitimini bitirmesi gerektiği 
konusunda hepsi fikir birl iğine 
varırlar. Ve böylece Dona 
lgnacia, çocuklarından her 
birinin geleceğini teker teker 
tayin eder. Ama kardeşler 
arasındaki, annenin de elden 
geldiğince kızıştırdığı ve 
kullandığı kıskançl ık, ancak kötü 
bir şekilde sonuçlanabi l i r  . . .  

Gelenekleri hiçe sayan Meksikalı 
yönetmen Arturo Ripstein, bu 
kez de Nobel ödüllü M ıs ırl ı  
yazar Naguib Mahfouz'un "The 
Beginning and the End 1 
Başlangıç ve Son" adlı 
romanından yola çıkarak, en has 
Meksika geleneği ile bir 
melodram kotarıyor. 

• Afrer rhe elearlı of rhe far her, 

rhe Borero family is lefr forsaken. 

The farher's funeral is a foresighr 

of whar is in srore for rhem: 

poverry. Dona Ignacia, rhe 

widow, morher of four children,  

decides ro rake marters inro her 

hands ro face rheir poverry. She 

has ro rake harsh sreps: she rhrows 

Guama, her eldesr and 

unscrupulous son , our of rhe 

house; she rakes Mireya, her 

daughrer, our of school anel makes 

her srarr sewing; one son, 

Nicholas, is senr ro Vera Cruz ro 

earn money; rhey move inro a 

m iserable lofr anel all her ho pes 

for berrer rhings are placed on 

Gabriel, rhe youngesr, mosr 

hanclsome and inrelligenr, and 

who she rhinks is rhe only one 

capable of raking rhem our of 

rheir penury. They all agree rhar 

he should fı nish his professional 

studies even if rhis means rhey 

will have ro make many sacrifıces. 

And rhus Dona Ignacia decicles 

rhe furure of each one of her 

children .  Bur sibl ing rivalry, 

aggravared and manipulared ro 

rhe urmosr by rhe morher, can 

only end up badly . . .  

Based o n  rhe novel, "The 

Beginning anel The End" by 

Egyprian wrirer and Nobel prize 

winner Naguib Mahfouz, 

iconoclasric Mexican direcror 

Areuro Ripsrein crafes a 

melodrama in rhe puresr Mexican 

rradirion. 

Yönetmen Director: 
Art11ro l?.ipstein 
Senaryo Screenplay: 
Paz Alicia Garciadiego. basecl on the 
noı•d. ''The Beginning and The End" 
by Nag11ib !lltthjoiiZ 
Görüntü Yön. 
Cinematography: Cla11dio l?ocha 
Kurgu Editing: Rafctel Ca.<lanedo 
Müzik Music: L11cia Alvarez 
Oyuncular Cast: 
Ernesto I...Liguardia. julieta Egurrola. 
Luria t\lmıoz. Brmıo Bichir. Alberto 
Estrel!a. B/anca Guerrc1. Atmıso 
Echanot'e 
Yapım Production Co.: 
1 mtituro J\·lexittiiiO ele Ciuematoxrafia. 
Promotion Depari ll/Cl//. Tepic No 40. 
Co/. l?on1a S11r, Mexico. O.F. C.P. 
06760; Phone: 584 72 83: l'ax: 564 
41 87 & 5 74 07 12. Fonc/o de 
Fon/en/o A La Calidad 
Cinematografia. Alameda Films 
Dünya Hakları Export Agent: 
lmtitlltO 1\lexicmıo de Cine-mcJtografia. 
Promoliou Deparlmenl. Tepic No 40. 
Co/. l?omc1 S11r. !llexico. O.F. C.P. 
06760: Phone: 584 72 83: f'ax: 564 
4 1 87 & 5 74 07 12 

1 993 1 3 5 1/1//1, 
Renkli Color 1 /88' 



BiR AKTÖRE SAYG I:  BEN Ki NGSLEY 
TRIBUTE TO AN ACTOR: BEN KINGSLEY 

• 

(@D lV AN HOTELS 

DiVAN 
_jLiQ§I!ji! 

DiVAN i ST AN BUL'un 
değerl i  katkılarıyla 
gerçekleştir i lmiştir. 

We should ! i ke w rhank 
DİVAN İSTANBUL 
for rhe i r  conrriburions. 

• 

IV AL  i 



134 BiR AKTÖRE SAYGI: BEN KINGSLEY TRIBl'TE TO AN ACTOR: BEN KI N(,SLEY 

iT AL YA-FRANSA IT AL Y -FRANCE 

ZORU N LU AŞK 
LıAMORE NECESSARIO 

THE NECESSARY LOVE 

Yönetmen Director: Fabio Carpi 
Senaryo Screenplay: Fabio Carpi 
Görüntü Yön. Cinematography: Fabio 
Cianchelli Kurgu Editing: A/fredo 
Mmrhielli Oyuncular Cast: Ben Kingsley. 
Marie-Cbristine Barrault. Ann Gisel Class, 
Malco/m Con.-ath. Geoffrey Bay/don, Iris 
Marga, Silvia Alocci. Nestor Garay, Maı-ia 
Laborit Yapımcı Producer: Mario Orfini 
& Giovcama Romagnoli Yapım 
Production Co.: Eidoscope lntemational. 
Cinemax Dünya Hakları Export Age nt: 
Titanm \'(!or/d Sa/es. 19. Largo Chigi. 
00187 Rome. IT AL Y; Phone: 6 67 03 1 :  
Fax: 6 67  97  5 0 7  Kaynak Source: ANS. 
Cmdere Yolu, 12, Ayazağa. İstanbul. 
TU I?KE Y: Phone: 2 12  276 4 1  32: Fax: 
2 1 2 276 96 3 1  

1 99 1 1 35 tmn. 1 Renkli Color 1 1 12 '  

• Orta yaşlı bir çift olan Ernesto 
ve Valentina arasında "zorunlu 
aşk" adını verdikleri, aralanndaki 
sürekli i l işkiyi bozmayacak 
şeki lde başka i l işkilere 
girmelerine göz yuman garip bir 
anlaşma vardır. Ernesto'nun yaşlı 
annesinin uzun yıl lardan beri 
kaldığı sağlık kliniğine yaptıklan 
yı l l ık ziyaretierin birinde, 
Giacomo ve Diana adlarında 
genç ve güzel bir çift 
Ernesto'nun dikkatini çeker. 
Genç çift de, Viyana'ya gitmeden 
önce sadece bir gece için 
G iacomo'nun yaşlı büyükanne
sine ziyarete gelmişlerse de, 
Ernesto'nun çevirdiği dolaplara 
kanıp-daha --uzun bir süre orada 
kalırlar. Diana'nın güzelliğinden 
çok etkilenen Ernesto, genç 
kad ın ı  kazanmak için kocasıyla 
aralarındaki mükemmel i l işkiyi 
bozup, Giacomo'yu da kendi 
karısı Valentina'n ın kolianna 
atmayı planlar. Bu şeytanca planı 
gerçekleştirebi irnek için Ernesto, 
güzel vücutlu saf bir genç kızı 
Giacomo'nun yatağına gönderir. 
Amacı, Diana'ya genç kocasının 
bile ihanetin cazibesine 
dayanamayacığın ı  ispatlamaktır. 
Fakat Ernesto'nun öngörmediği, 
bu "ikincil aşk" macerasının 
gerçek bir aşka dönüşüp onu 
tutku ile yakabiieceği ve karısı 
Valentina'yı yaşamının odak 
noktası olmaktan çıkarıp 
dışlayabileceğid ir  . . .  

Fi lmin başlangıcındaki olaylar sizi 
yanıltmasın. Nitekim bu özel l ikle 
mesafeli tutum, yönetmen 
Carpi'nin bu cinsel fantazi ve 
dalavere öyküsünü anlatırken 
izleyici üzerinde kazanacağı 
kontrole dair dürüst bir 
uyandır. Carpi'nin büyük bir 
başarıyla çizdiği, doğası gereği 
başkaların ı  kullanıp yönlendiren 
böyle bir evliliğin portresi, 
içeriğiyle olduğu kadar, insan 
kusurlarını ortaya koyarken 
duygusal bağıml ı l ığı da sergileyen 
bu i l işki hakkında klinik 
sakinlerinin sürekli yaptıklan 
yorum, eleştiri ve felsefeye 
dayanan tarzıyla da çarpıcı. 

• E rnesto and Valentina are a 

middle-aged couple who have 

escablished a scrange bond, called 

"necessary love", accord ing to 

which eicher of rhem may indulge 

in casual affairs, as long as it  does 

not affecr rheir permanent bond. 

During one of rheir annual visirs 

to a health clinic where Ernesto's 

old morher has resided for many 

years, Ernesw takes notice of of a 

young, beauriful couple, Giacomo 

and Diana, on a brief visir w 

Giacomo's elderly grandmorher. 

The young couple should have 

remained only a day before 

proceedi ng to Vienna, bur i nsread 

they end up sraying longer, and 

fal l ing vicrims to the perverse 

schemes devised by Ernesto. 

Fasci nared by so much beaury, 

Ernesto i nsrantly plors to break 

rheir perfecr love in order to 

conquer Diana and rhrow young 

Giacomo into the ar m s of his w i fe 

Valentina. In  order to achieve this 

devious plan, Ernesto i ntroduces 

an ingenue, curvaceous maid, i nto 

Giacomo's bed, w show Diana 

that even her young husband is 

not i nd ifferent to the fascinarion 

of berrayal. Whar Ernesto could 

not forsee is that the adventure, 

"the su bordinare love", would 

transform irself into a rrue and 

real love and consume h im w ith 

passion, rhus excluding Valenc ina 

as the focus of his l i fe . .  

Do not be misled b y  the opening 

sequences of this fi lm si  nce i ts 

del iherare mode of d isranciarion is 

also a fai r  warning of control 

which director Carpi wil l  hold 

over the audience in the 

expl icarion of a ral e of sexual 

fantasy and manipularion. Carpi 's 

portrait of a marriage, which, by 

i ts very narure, musr manipulare 

orhers, is as fascinaring in i ts sryle 

as in  irs content, wirh the guests 

of the clinic, consrantly providing 

a chorus of comment, criricism 

and philosophing ro an affair 

which, whilsr happily ensuring 

the recognition of human 

imperfecrion, also recognises 

emorional dependence. 

FABIO CARPI 

Milane'da doğdu. Halen 
Roma'da yaşayan yönetmen 
edebiyat, sinema ve televizyon 
ile uğraşmaktadır. Iki adet kısa 
hikaye kitabı ve beş tane 
roman yayınlamıştır. Sinema 
ve telelevizyon için SO' den 
fazla senaryo yazmıştır. Ayrıca 
yedi adet konulu uzun metraj 
film yazıp yönetmiştir. "Diario 
di una Schizofrenia 1 Bir 
Şizofrenin Güncesi" i le En Iyi 
Senaryo dalında ikincil ik ödülü  
a lmış  ve i lk konulu uzun 
metraj fi lmi "Corpo d'amore 1 
Aşk Vücudu" ile Saint
Vincent'da Mario Gramo 
madalyasın ı  kazanmıştır. 
"Quartetto Basileus 1 Basileus 
Dörtlüsü", 1 982 Nice 
Festivali'nde Büyük Halk 
Ödülü'nü kazanmış ve 1 983 
Paris'te Eleştirmenler Birincilik 
Ödülü'nü kazanmıştır. " 1  cani 
di Gerusaleme 1 Kudüs 
Köpekleri" 1 984 Locarno 
Festivali'nin TV filmleri 
bölümünde birincilik ödülünü 
ve En Iyi Aktör Qean 
Rochfort) ödülünü almıştır. 

Born in Mi lan. He currently 
l ives in Rome and divides h is 
r ime berween l i rerarure, fil m  
and relevision. H e  has 
published rwo books of shorr 
srories and five novels. He is rhe 
wrirer of more rhan 50 film and 
relevision screenplays. He has 
also wrirren and di recred seven 
fearure films. He has won rhe 
si lver prize for Best Screenplay 
w ith "Diario di una 
schizofrenica" and has receıved 
the Mario Gromo meda! i n  
Sainr-Vincenr for h i s  firsr 
fearure fil m ,  "Corpo d'amore". 
"Quarrerro Basileus" won the 
"Grand Prix du Public" ar the 
Nice Festival in 1 982 and rhe 
Crirics Firsr Prize in Paris i n  
1 983 .  " I  canİ d i  Gerusalemme" 
won Firsr Prize and firsr prize 
for Best Acror (Jean Rocheforr) 
i n the TV movies seetion at the 
Locaı:no Eestival i n  l98A.. 

Filmleri 
Filmography 

1 972 Corpo d'amore Aşk Vücudu 
1 974 L'eta de/la pace Barış Ça�ı 
1 982 Il Quartetto Basileus 

Basileus Dörrlüsü 
Le ambizioni s bag/iate 
Yanlış lhtiraslar 

1 984 1 cani di Gemsalemme 
Kudüs Köpekleri (TV) 

1 987 Barbab/ıl Barbab/ıl 
1 990 L'amore necessario 

Zorunlu Aşk 
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• Yedi yaşındaki Josh Waitzkin, 
birgün Washington Square'de, 
"hız satrancı" oyuncuianna karşı 
mükemmel bir satranç oyunu 
ortaya koyar. Küçük oğlanın 
satranç oynayabildiğini dahi 
bi lmeyen annesi hayrete 
düşmüştür. Josh yalnızca 
oynamaktan hoşlanmaktadır; 
satranç tahtasına dikkatle bakıp 
az sayıda deneyimli oyuncunun 
düşünebi leceği hamle ve 
stratejileri görebilmektedir. Bu 
s ı radan çocuğun olağanüstü bir 
yeteneği vardır; satranç 
masasına oturduğunda, bir 
dahinin özelliklerine sahiptir. 
Josh'un yeteneğinin ortaya 
çıkması, spor yazarı olan 
babasın ı ,  çocuğun eğiti lmesi için 
Pandolfin i'ye götürmek üzere 
harekete geçirir. Bu noktadan 
itibaren çocuğun yaşamı, onu 
cesaretlendiren ("oyun tahtasına 
göre değil, karşındaki oyuncuya 
göre oyna") hız satrancı 
oyuncusu Vinnie, Pandolfini 
("satranç bir sanattır") ve 
kendini Josh'u satranç 
turnuvasına çıkartacak kişi 
olarak gören Fred arasındaki 
çekişmenin odağı olur. Küçük 
çocuğun yeteneği o kadar 
etki leyicidir ki satranç severler 
onun yıl lardır bekledikleri 
kahraman olduğuna inanı rlar; 
genç Bobby Fischer'ın yerini 
dolduracak i lk kişi. Ancak 
beklentiler kısa zamanda çok 
fazla artar . . .  

Genç bir satranç dahisinin 
sürükleyici bir fi lmin konusu 
olması imkansız bir düşünce 
gözükse bile, MASUM 
HAMLELER sürükleyici ve zevk 
al ınabilecek bir fi lm. Aile dramı, 
yetişkinl iğe geçiş ve rekabetin 
yarattığı heyecanın oluşturduğu 
bir fi lm bu. Gerçek yaşamda 
minikler şampiyonu olan Max 
Pomeranc'ın büyük başarıyla 
canlandırdığı, satranç şampiyonu 
Josh'un gerçek yaşam öyküsüne 
dayanan bu film, satranç 
oynayanlar veya oynamayanlar 
için kaçınlmayacak bir gösteri. 
Emektar aktör Ben Kingsley'in 
oyunu ise tek kelimeyle 
mükemmel. Fred Watzkin' in 
gerçek yaşam öyküsünden 
esinlenen bu fi lmin yapımında, 
şu anda I S  yaşında olan gerçek 
Fred, kritik satranç sahnesinin 
hazırlanmasına yardım ederek 
yer aldı .  

• The seven-year-old Josh 

Wairzkin one day in Washington 

Square plays a fanrasric game of 

chess wirh the "speed-chess" 

players - much ro the amazernem 

of his morher who had not known 

that he coulcl play. Josh j usr 

enjoys playing the game; he peers 

ar a chessboard, seeing moves and 

srraregies that few seasoned 

players could imagine. This 

ord i nary ch i Id passesses an 

exrraordi nary gift; he has the ski!! 

of a gen i us when he si ts down at 

the chess cable. The d iscovery of 

his ski l l  promprs his farher Fred, a 

sportswrirer, ro rake him for 

ruirion to Panelaifin i  - whereupon 

his l ife becomes the cent re of the 

battle between Vinnie, the 

"speed-chess" player who 

encourages him ("play rhe man, 

not the board") ,  Panelaifini ("chess 

is an art" )  and Fred who identifies 

himself with Josh's rise up the 

chess tournarnem Iadeler. The 

young boy' s ralenr is  so 

overwhelming that chess lovers 

believe he may be the hero they 

have spenr decacles awai ring: the 

firsr ro fi l l  the shoes of the young 

Bobby Fischer. But the srakes 

soan become roo high . . .  

The notian of  a young chess 

prodigy being the subject of a 

gripping movie miglır seem a 

1 i rt l  e off the w a l l b ur 
INNOCENT MOVES is gripping 

and highly enjoyable. This is the 

stuff of family d rama, ri res of 

passage and the t!ırill of 

comperirion. Ir 's obsessive 

viewing for non-players and 

players a l ike, wirh real l i fe jun ior 

champion Max Pomeranc playing 

beaurifully real l i fe champion 

Josh on whose story the fi lm  is 

based. The vereran acror Ben 

Kingsley's performance is simply 

perfect. I n rh is  adapeation based 

on Fred Wairzkin's rrue srory, the 

real Fred (now 1 5 years old) al so 

cook part in the making of the 

film by helping to ser up the 

elimaric chess scene. 

STEVEN ZAI LLIAN 

Kaliforniya'da Fresno kentinde 
doğdu. Los Angeles'de büyüdü 
ve San Fransisco Üniversite
si'nde eğitim gördü. 
Hollywood'daki profesyonel 
yaşamına, senaryo yazarı 
olarak atıldı ve "Awakenings 1 
Uyanışlar" için yazdığı senaryo 
Oscar'a aday gösterildi. Jack 
The Bear 1 Ayı Jack ve "Falcon 
and The Snowman 1 Şahin ve 
Kardan Adam" senaryosuna 
imza attığı fi lmler arasındadır. 
MASUM HAMLELER 
yönetmenliğini yaptığı ilk 
konulu filmdir. 

Born in  Fresno, California. He 
has been brought up in Los 
Angeles and srudied in the 
University of San Francisco. He 
starred his professional l ife in 
Hollywood as a wrirer and one 
of his screenplays, rhe one for 
"Awakenings", has been oorni
nared for an Oscar. "Jack the 
Bear" and "The Falcon and the 
Snowman" are among the fılms 
he wrore rhe screenplays. 
INNOCENT MOVES is rhe 
fırsr feature film he has direct
ed . 
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D i ET COCA COLA'nın 
değerli katkı larıyla 
gerçekleştir i lmişti r. 

We should l ike to thank 
D I ET COCA COLA 
for their contributions. 
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ALAMBRADO 

Yönetmen Director: i\1arco Seehis 
Senaryo Screen play: Me��·co Seehis & 
La ra Fremder Görüntü Yön. 
Cinematography: Estebe��ı C11rtalon 
Kurgu Editing: Nino Saragli & Pablo 
Mari Müzik Music:jacq11es Lederli1ı 
Oyuncular Cast: Art11ro Maly. jacqlleline 
Lmtig, i\1artin Ka/wi/1. Matthew i\•larsh. 
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• Eva ve Juan, babaları Harvey 
Logan'la beraber Güney 
Amerika'nın ucunda Macellan 
Boğazı'ndan birkaç mil uzakta, 
boş bir arazi i le çevrili bir evde 
yaşamaktadı rlar. Rüzgar burada 
yı l boyunca durmadan eser. 1 7  
yaşında, değişiklik arayışları 
içindeki Eva, soğuğu hissetmez 
ve Paris'te yaşamayı düşler. 
Günlerini Fransızca öğrenerek 
ve kaydedilmiş Fransızca 
derslerin i  dinleyerek geçirir. 1 3  
yaşındaki çekingen Juan ise 
soğuğu hisseder ve köyün 
barında seyrettiği, en sevdiği TV 
bilgi yarışmasına katı lma 
ümidiyle lncil 'deki tüm 
şecereleri ezberler. Harvey 
Logan ise yalnızdır; çocuklarını 
da otoriter bir şekilde ve tecrit 
altında yetiştirme yanl ıs ıd ır. 
Yaşamını  resimler, çerçeveler ve 
bulunduğu bölgede daha önce 
yaşamış insanlardan kalma eski 
Ingiliz mobilyaları satarak 
kazanır. Genç Ingiliz işadamı 
Wilson köye geldiği zaman 
ailenin tekdüze yaşamını 
değiştirir. Wilson Londra'dan 
buraya, Arjantin'l i mühendis 
Sanchez'in tavsiyesiyle, 
bölgedeki turizmi geliştirme 
planının uygulama olas ı lığın ı  
incelemek üzere gelmiştir. Planı 
Loganların evinin hemen yanında 
bir havaalanı inşa etmektir. 
Burası rüzgarın her zaman aynı 
yönden estiği tek noktadır. Bu 

fikrin karşısında olan Logan, 
araziyi "alambrado" adı verilen 
demir çitlerle çevirir ... 

• Eva and ]uan live wirh their 

father, Harvey Logan, in a house 

surrounded by wasreland a few 

m iles from the Magellan Srrairs ar 

the tip of Sourh America. The 

wind blows all the year round, 

ceaselessly .  Eva is a resrless 1 7 -

year-old, who does not feel the 

cold, and dreams of l iv ing in  

Paris. She spends her days 

learning French and l istening ro a 

recorded French Language course. 

]uan is a reserved 1 3-year-old, 

who feels the cold, and who is 

learning the genealogies of the 

Old Testament by hearr in the 

hope of parcici pating in his 

favourire TV guiz game that he 

watches in the village bar. Harvey 

Logan, a loner, bel ieves i n  

bringing h i s  children u p  srricrly 

and in rota! isolation. He makes 

his l iving from seli i ng pictures, 

picture frames, and old English 

furniture left behind by the early 

serders of this area. When a 

young British businessman, 

Wilson, arrives in the vi llage, he 

breaks the monoronous pace of 

l i fe for the family. He has been 

encouraged ro come here from 

London by an Argent ine engineer, 

Sanchez, ro examine the feasibil ity 

of his plan ro devetop rourism in  

the area, with  an airporr running 

righr pasr the Logans' home. This 

is the only spor where the wind 

always blows from the same 

direcrion . Against the idea, Logan 

surrounds the wasreland wirh iron 

fencing ("alambrado") ro prorecr 

his home . . .  

MARCO BECHIS 

1 957'de ltalya'da doğdu. 1 980 
ile 1 985 yıl ları arasında 
televizyon için çalıştı ve çok 
sayıda kısa fı lm çekti. 
ALAMBRADO ilk uzun metraj 
konulu fılmidir. 

Born in 1 95 7 in lraly. Berween 
ı 980 and ı 98 5 he worked for 
TV and realised numerous 
shorrs. ALAMBRADO is his 
fırsr fearure fi lm.  
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• Pokey Jones, bir trompetçi 
olarak şan şöhrete ulaşma 
hayalleri kuran, bu arada 
hayatından pek memnun 
olmayan Kuzey Ontario'lu bir 
kasaba berberid ir. Yı l lar yıl ı 
kasabasından kaçıp New 
Orleans'a, cazın beşiğine 
gitmeye niyetlenmiştir. Jackie 
Bangs ise, yaşadıkları artık 
canına yetmiş ve şimdiye kadar 
görülmüş en büyük çaplı 
uyuşturucu kaçakçı l ığını 
gerçekleştirerek sahip olacağı 
özgürlüğü düşleyen dişi bir 
gezgin rock'n'roll'cudur. Derken 
Pokey'n in arka bahçesinde bir 
çocuk ölür, çok geçmeden ağzı 
bozuk Jackie i le haşır neşir olur, 
ve daha ne olup bittiğini bi le 
anlayamadan kendini asfaltta, 
63 model Ford Galaxy SOO'ünün 
tepesine kayışla bağlanmış bir 
çam tabut eşliğinde, son hızla 
giderken bulur. Yaşam bazen 
böyledir işte! Işleri daha da 
beter bir hale sokmak için de, 
meşum görünüşlü ve anormal 
biçimde solgun, taze ruhlara 
düşkün, Mr. Skin adl ı  bir şahıs 
peşlerine takı lmıştır. Sakın . . .  
O şeytan olmasın? . . .  

Bruce McDonald, Kanada'nın 
hummalı bağımsızlık alanından 
çıkmış, gerçek bir başına buyruk 
sinemacının bütün ayırt edici 
özelliklerini taşıyor. Kuzey 
Ontario'daki Thunder Bay'den 
Louisiana'daki New Orleans'a 
giden (güzergah üzerinde de St. 
Louis, Memphis, ve aradaki diğer 
yerlerden geçen) efsanevi yol 
"H ighway 6 1 "  boyunca gelişen, 

1 

dinamik bir müziği olan, ince yarı 
yapılmış, yüksek oktanlı bir yol 
filmi bu. McDonald, egzantrik ve 
neşeli bir senaryodan yola 
çıkarak, hoş ve tam anlamıyla 
eğlendirici bir film yapmış. 
"Tabi i ,  müzik HIGHWAY 6 1 'a 
tıpatıp uyan bir alt metin; 
yolculuğun haritas ın ı  çıkartıyor. 
Beni asıl i lgilendiren, ana 
karakterlerin ruhları ve 
herbiri nin kendi değer ve ahlak 
duygusunu nasıl keşfettiği. Yolda 
rastladıkları Highway 6 1  
sakinleri ve gezgin leri, bir kasa 
biraya, yirmi Amerikan dolarına 
ya da güzel l ik ve şöhret vaadine, 
kendi ruhlarından daha fazla 
önem veriyorlar", diyor genç 
yönetmen. 

• Pokey Jones is a frusrrared 

small-town barber in norrhern 

Onrario who dreams of glory as a 

rrum pet player. For years he has 

been planning to flee his small 

rown and journey to New 

Orleans, the birrhplace of jazz. 

Jackie Bangs is a female 

rock'n'rol l roadie who has had 

enough and dreams of the 

freedom that will  be hers if she 

can pull off the most outrageous 

drug-smuggling concepr ever. 

Some kid happens ro d ie in  

Pokey's backyard, he soon gets 

m ixed up wirh the rough-talking 

Jackie and before he knows ir he' s 

speeding down the blackrop wirh 

a p ine coffın strapped ro the roof 

of his '63 Ford Galaxy 5 00 .  Life's 

! i ke that somerimes. To make 

marters worse, on rheir rrail is 

somebody named Mr. Skin, an 

ominous and unnaturally pale 

fıgure wirh a thing for fresh souls. 

Could i r  be . . .  Satan) . .  

Bruce McDonald manifests all the 
disringuish ing marks of a true 

maverick out of Canada's fervenr 

i ndependent scene. Set along rhe 

legendary road "Hihgway 6 1 "  

rhar leads from Thunder Bay in  

norrhern Onrario to  New Orleans, 

Louisiana (passing through Sr. 

Louis, Memphis, and poinrs in

berween) this is a fınely-runed, 

h igh octane road movie wirh a 

dynamic soundrrack. " Highway 

6 1 "  is ar once a route of escape, a 

landscape of rhe psyche, and a 

geographical hisrory of blues, fo lk  

and rock'n'roll. Working wirh an 

eccenrric and hi larious script, 

McDonald realized a slick and 

totally enterraining film.  "Of 

course, m usic is the j ust rhe 

subtexr of H IGHWAY 6 1 ;  i r  lays 

our the map for rhe journey. My 

real concerns are for the souls of 

the main cluracrers and how they 

each discover rheir own sense of 

worth and moral iry. The 
i nhabitants and craveliers rhey 

meer out on Highway 6 1  place 

more value on a case of beer, an 
American rwenry, or a promise of 

beauty and fame than they do on 

rheir own souls", says rhe young 

direcror. 

BRUCE McDONALD 

1 959 yılında Kanada'da 
doğdu. Kanada fi lm 
endüstrisinin çeşitli 
branşlarında seçkinliğini 
kanıtlayan McDonald, bu 
ülkenin bağımsız fi lm alanında 
gerçekten başına buyruk 
kişilerden biri kabul edilir. 
Önce, kurgucu olarak isim 
yaptı; Ron Mann'ın "Comic 
Book Confidential"ı, Peter 
Mertler'ın "The Top of His 
Head"i, ve Atom Egoyan'ın 
"Family Viewing"i ile 
"Speaking Parts"ında çalıştı. 
T oronto Bağımsız Sinemacılar 
Birliği'nin (LIFT) 
kurucularındandır. 1 989 
Festivaller Festivali'nde 
Toronto-Kenti Ödülü'nü alan 
i lk konulu uzun metraj filmi 
"Roadkil l"i yapmadan 
önce,"Let Me See" ve 
"Knock! Knock!" adl ı  kısa 
filmleri çevirdi. HIGHWAY 
6 1 ,  ikinci konulu uzun metraj 
fi lmidir. 

Born in Canada in 1 959. He 
has excelled in  various branches 
of the Canadi an film indusrry 
and is considered as one of the 
true mavericks of the 
i ndependent film scene of his 
country. He first established 
his reputation as an ediror, 
working on Ron Mann's 
"Comic Book Confidential", 
Peter Mettler's "The Top of 
His Head" and Arom Egoyan's 
"Family Viewing" and 
"Speaking Parrs". He is the co
founder of the Liaison of 
Independent Filmmakers of 
Toroneo (LIFT). He made the 
shorr fi lms "Ler Me See ( . . .  ) and 
"Knock! Knock'" before 
making his fearure debut with 
" Roadki l l"  ( 1 989), which won 
the Toronro-City Award at the 
1 989 Festival of Festival' s. 
HIGHWAY 61 is his second 
feature. 
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KARO KlZI 
UEEN OF DIAMONDS 

Yönetmen Director: Nina Menkes 
Senaryo Screenplay: N ina Alenkes 
Görüntü Yön. Cinemarography: Ninct 
Menkes Kurgu Edi ring: N ina Menkes & 
Tinka Menkes Oyuncu Cast: Tinka Jl1enkes 
Yapımcı Producer: N ina Menkes Yapım 
Producrion Co.: i\1enkes Film. 8996 Keitb 
Ave . .  \Vesı Hollywood. Los Angeles CA 
90069 USA: Phone: 3 1 0  271  3647: Fax: 
213  740 7682 Dünya Hakları Exporr 
Agenr: Menkes Film. 8996 Keith Ave .. West 
Hollywood. Los Angele.r CA 90069 USA: 
Phone: 3 1 0 271  3647: Fax: 213  740 7682 

1 990 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 77 '  

• Las Vegas'ta black-jack 
krupiyeliği yapan F irdaus 
kaderiyle mücadele ederken, 
film göz kamaştırıcı kapitalizmin 
yavan fonunda, bu kadın ın 
yabanetiaşmış yaşamını  inceler . . .  
Minimalist bir yaklaşımla 
anlatılan bu yalın öyküde, 
karşı l ıkl ı konuşmalardan çok 
harekete yer verilmiştir ve en 
ufak hareketin bi le büyük bir 
önemi vardır. Böylece izleyici, 
içinde bulunduğu bunaltıcı 
durumu güçlendirir görünen 
krupiyenin  elini daha iyi 
değerlendirmeye başlar. Kadın 
kendisini devirip yok etmekle 
tehdit eden dizginlenemez bir 
gücün baskısı altında 
ezilmektedir. Krupiye minicik bir 
ümit kırı ntısıyla bekler. Film 
aslında, izleyicinin içine 
s indirmesini sağlayacak şekilde 
yavaş yavaş gelişen bir tür görsel 
düşünceler dizisidir. Kadın her 
ne kadar, kayıp kocası ve 
karş ı l ıklı olarak birbirlerine zarar 
veren kapı komşusu çift için, 
uyuşukça bir endişe duyuyorsa 
da, fı lmin özü bu küçük olaylar 
örgüsünde yatmamaktadır . . .  

Dünyanın en önde gelen 
yeni l ikçi yönetmenlerinden b iri 
olan Nina Menkes, sanat tarzının 
benzersiz ve çok kişisel 
imgelemini cesurca oluşturmaya 
çalışan bir sinema ozanı olarak 
kendini  bir kez daha 
kanıtlamakta. Fi lminde uzlaşmaya 
cesur ve usta b ir  şeki lde karşı 
koyan yönetmen şöyle diyor: 

"KARO KlZI'nda Amerika'nın 
tablosunu çiziyorum: suskun ve 
yavan bir yabancılaşmanın 
çevrelediği, fazla genişlemiş, kar 
amacı güden bir çekirdek. 
Olayın kahramanı hem son 
derece yabanetiaşmış hem de 
ruhen güçlü .  Onun yalnız başına 
konumu batı l ı  kahramanların 
asırlar ötesinden kalan tortusu: 
çatırdayan bir sistemin hem 
seyircisi hem de kurbanı olarak 
ortada diki l iyor." Fi lm, ayrıkçılığı 
ve ağır temposuyla biraz sabır 
gerektirse de, gösterilen çabaya 
değmekte. Menkes'in uzun süreli 
çekimleri, zamanın geçişi, 
yaşamın  sonsuz döngüsü ve 
evrenin ilgisizliği duygularını 
ekrana taş ırken, Las Vegas 
mekanları da kaderin garipliğine 
bir metafor oluşturmakta. 

• Firdaus, a female Las Vegas 

black-jack dealer srruggles with 

her fare and the fi lm explores her 

al ienared l ife, againsr an arid 

backdrop of glirrering 

capiralism . . .  The simple srory is 

rold in  the Minimalist sense 

rhere is more acrion rhan 

d ialogue, bur each smail 

mavement is of the grearest 

significance. Thus the specraror 

com es ro appreciare the dealer's 

hand, which seems ro reinforce 

her oppressive srare. She is  

weighred down by an unamenable 

force, which rhrearens ro ropple 

and crush her. The dealer wairs, 

wirh the rin iesr bir of hope. The 

film is essentially a series of visual 

medirarions that proceed very 

slowly, allowing the viewer ro 

drink rhem in. The dealer 

displays some lethargic concerns 

abour her missing husband and 

the mutually abusive couple next 

door, but the subsrance of the 

fil m  is not this smail rhread of 
d rama . .  

One o f  the foremosr avant-garde 
filmmakers of the world, N i na 

Menkes again proves herself as an 

evocarive cine-poer boldly 

pursuing a singular and highly 

personal visian of her art form . 

"QUEEN OF DIAMONDS is my 

painting of the U.S. : an over

enlarged, profit morİvared core 

surrounded by mure and arid 

alienarion. The proragonist is 

borh deeply esrranged and 

psychically powerful .  Her loner 

position is  the backside of 

cenruries of wesrern Heroes: sh e 

srands i n  the center as warcher 

and vicrim of a system which is 

starting ro crack" ,  says Menkes 

about her film which defies 

convenrion boldly and 

masrerfully. Fi lm's detachmenr 

and deliberarely slow pace require 

some parience, bur ir's worrh the 

efforr. In  Menkes' exrremely long 

ra kes, the screen is suffused w i rh a 

sense of r ime pass ing, of l i fe's 

erernal cycle and an indifferenr 

universe, wirh the Vegas serring 

becoming a meraphor for fare' s 

quirkiness. 

NINA MENKES 

1 958'de doğdu. UCLA Film 
Okulu'ndan lisansüstü 
diplemasına sahip olan ve 
halen Güney Kaliforniya 
Universites i'nin Sinema 
Televizyon Bölümü i le 
Kaliforniya Sanat Enstitüsü'nde 
öğretim üyeliği yapan sanatçı, 
önemli bir deneysel film 
yönetmeni olarak uluslarara·sı 
üne sahiptir. Çalışmaları 
dünyanın önde gelen film 
festivallerinde sıkça yer alan 
yönetmen birçok bursun ve 
ödülün de sahibidir. 

Born i n  1 958.  S he has an 
Master degree from rhe UCLA 
Film School, anel is current!y a 
member of the facu!ty ar the 
University of Sourhern 
California School of Cinema
Television, anel ar the California 
Institute of the Arrs. She is 
i nrernarionally recognisecl as an 
imporranr experimenral film 
director. Her fi lms have been 
shown wiclely ar major fi l m  
fesrivals anel she has receivecl 
nurnetoLIS awarcls anel 
fellowships. 
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ÇORBADA 
IN THE SOUP 

Yönetmen Director: Alexandre Ro .. kwe/1 
Senaryo Screen play: A lexandre l?orku•e/1 
& Tim Ki.r.rell Görüntü Yön. 

Cinemarography: Phil Pannet Kurgu 

Ediıing: Dana Cange/on Müzik Music: 

J\>lacleı· Oyuncular Cas ı: Seymo11r CaSJel. 
Steve f3mremi. jennifer Becd.r. \Vi// Pal/on. 
Stanley T11rci. Pal Nloya. Jimjai"III/IS(h. Carol 
Kane Yapımcı Producer:}t11ne.r H. Stark 
& 1-/ank f31111nenthal Yapı m Producıion 
Co.: Cacoi/J Films Ine. 366 Broadway 2A 
Neu• York NY 1 00 1 3  USA: Phone & Fax: 
(212)  964 752 1 Dünya Hakları Export 
Agent: Ctt(OIIJ Fib1ts Ine. 366 Broadı11ay 2A 
New York NY / 00 1 3  USA: Pbone & Fax: 
(212)  964 752 1 

1 992 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B& W) 1 9 3 '  

• Yönetmen olmak isteyen 
Adolpho, önemli fi lmler çekmeyi 
hayal ederken, kirasını bile 
ödemede güçlük çekmektedir. 
Çaresiz, en fazla ücret ödeyene 
SOO sayfalık senaryosunu 
satacağına dair gazeteye ilan 
verir. Müşteri, tam bir enayi 
arayan Joe adl ı serseridir. Joe, 
Adolpho'yu filmini finanse 
edeceğine inandı rı r  ama daha 
önce, çalınacak arabalar, 
yapılacak baskınlar ve beklenilen 
çalıntı mallar vardır. Bu garip 
iki l inin kısa zamanda birbi rlerine 
yakıniaşması kaçını lmazdır. 
Joe'nun suçlu kimliğinden tam 
bir keyif alarak yaşaması 
Adolpho'yu büyüler. Diğer 
yandan, Adolpho'nun sınırsız gibi 
görünen yaratma gücünden 
etkilenen Joe, masum çömezinin 
kapı komşuları güzel Angelica'yı 
tavlamasına yardımcı olur. 
Angelica ve Joe gibi iki güçlü 
karakterle olan i l işkisi, 
Adolpho'yu, yaşamının, sanki bir 
başkası tarafından rolü 
belirlenerek çoktan yazı lmış bir 
senaryoya benzerneye başladığını 
düşünmeye iter . . .  

Alexandre Rockwell' in bu 
olağanüstü duyarlıktaki komedi 
başyapıtı, acınacak durumda ama 
hırsl ı  bir yönetmenin başından 
geçen şanssızlıkların deli dolu, 
eğlendirici öyküsü. "ÇORBADA, 
yaşamımın, olayların kontrolden 
ç ıktığı bir dönemiyle ilgili. O 
sırada New York'ta yaşıyor, i lk 

filmimi çekmeye çalışıyordum. 
Daha fazla fi lm alabilmek için 
saksofonumu satmaya karar 
verdim. Gazeteye verdiğim ilana 
Frank adında bir adam cevap 
verdi. ikinci s ın ıf bir gangsterdi, 
sonradan ilk yapımcım oldu . . .  
ÇORBADA, belanın ortasına 
balıklama dalan, birbirlerinden 
çok farkl ı iki insanı anlatmakta. 
Karmaşık i l işkilerini belki de en 
iyi tanımlayan, filmin adı" diyen 
Rockwell' in yönetmenlikteki 
enerj is i ,  siyah-beyaz görüntülere 
renk katarken, başroldeki 
oyuncuların canlı, etkileyici 
performansları ve misafir 
oyuncular Carol Kane ile J im 
Jarmusch'un güldürü yetenekleri, 
bu çılgın komediyi içinde olmaya 
değer, lezzetli bir çorbaya 
dönüştürmüş. 

• Adolpho, a would-be director, 

dreams of mak ing great films, but 

he can't even afford ro pay the 

rent. He desperarely places an ad 

in the paper offering his 

monumental 500-page screenplay 

ro the highesr bidder. The raker is 

Joe, a hood looking for the perfecr 

d upe. Joe convinces Adolpho that 

he'll finance h is fi lm,  bur in the 

meanrime rhere are cars to sreal, 

break-ins to perpetrare and stolen 

goods to be received. Inevirably 

this odd couple are soon drawn to 

each other. Ad ol ph o is fas ci nar ed 

by the sheer brio wirh which Joe 

enjoys his crim inal exisrence. Joe, 

on the other hand, İ nıpressed by 

Adolpho's seemi ngiy endless 

ingenuity, helps his naive side

kick romance Angelica, the 

beauriful gir! next door. This 

conract with rwo srrong 

characrers, Angelica and Joe, 

brings Adolpho to the real isarion 

that his l ife is beginning to seem 

! ike a screenplay where his role 

has already been written and 

decided by sorneo ne else . . .  

Alexandre Rockwell 's wonderful ly 

observant comic gem is a 

delighrful, zany misadvenrure 

about a down-and-out aspiring 

film director. " IN THE SOUP is 

based loosely on a r ime in  my l i fe 

when evenrs were running out of 

controL I was rhen l iv ing in  New 

York, trying to make my firsr 

film.  I' d decided to seli my 

saxophone ro buy more film.  I put 

an ad at the paper and a guy 

nameel Frank called. He was a 

petty gangster and larer became 

my first producer. . .  IN THE 

SOUP is about two very d ifferent 

people who ger rhrown headlong 

inro a predicament rogerher. 

Their complicated relarionship 

could be best defıned by the r itle 

of the film",  says Rockwell whose 

"con brio" d i recrion, richly h ued 

black & white c inemarography, 

viral and engaging performances 

from the leading cast, and 

hi larious cameos by Carol Kane 

and J im Jarmusch make this 

loopy comic noir one rasty soup to 

be in .  

ALEXANDRE ROCKWELL 

1 956'da, ABD'de Boston, 
Massachusetts'de doğdu. 
Çeşitli özel okul ve devlet 
okullarında eğitim gördükten 
sonra 20 yaşında, ilk kısa 
metraj filmi "Hand 1 El'' i , 
ardından da yine aynı yıl 
"Pigeon 1 Güvercin"i çekti. 
1 976'dan 1 977'ye dek 
Massachusetts 
Üniversitesi'nde Amerikan 
Edebiyatı okudu. 1 977'de, okul 
projesi olan, "Black and White 
1 Siyah ve Beyaz" adlı kısa 
belgeseli yönetti. Paris'te 
Academie de la Grande 
Chaumiere ve Ecole des 
Beaux Arts'da grafik kurslarına 
devam etti. 1 978 ve 1 979' da 
yaptığı iki kısa filmin, "Head 1 
Baş" ve "For Stephen 1 
Stephan lçin"in ardından, 
1 98 1 '  de, birçok film 
festivalinde olumlu eleştiriler 
alan ilk uzun metraj filmi 
"Lenz"i gerçekleştirdi. Ikinci 
uzun metraj konulu filmi 
"Hero 1 Kahraman" ( 1 983), 
Sundance Fi lm Festivali'nde 
Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. 
Altı yıl sonra, i lk kez geniş 
çapta dağıtıl ıp bu arada 
yurtdışında da vizyona giren 
"Sons 1 Oğullar" ile sinemaya 
döndü. ÇORBADA ( 1 992) 
yönetmenliğini yaptığı 
dördüncü uzun metraj fı lmdir. 

Bom in 1 956 i n  Bosron, 
Massachuserrs, USA. Afrer 
studying in various public and 
privare schools, he realized his 
firsr shorr, "Hand", ar age 20, 
fol lowed by "Pigeon" in  rhe 
same year. From 1 976-77 he 
srudied American l irerarure in  
Massachuserrs Universiry. In 
1 977 he direcred " Black and 
Whire", a shorr documenrary 
made as a school projecr. He 
wenr ro Paris and frequenred 
graphic courses in Academie de 
la Grande Chaumiere and Ecole 
des Beaux Arrs. Afrer rwo 
shorrs, "Head" ( 1 978) and "For 
Stephen" ( 1 979), he made in 
1 98 1  his firsr feature lengrh 
fi lm, "Lenz", which 
unanimously won crirical 
acclaim in numerous film 
fesrivals. His second fearure, 
"Hero" ( 1 983), won Special 
Jury Prize in Sundance Film 
FesrivaL Six years later he 
renırned ro cinema wir h "Sons', 
which was his firsr fi lm ro be 
widely disrribured, i ncluding 
several foreign counrries. IN 
THE SOUP 0 992) is  rhe fourrh 
feanıre film he has direcred. 
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ATEŞ M ELEGi 
ANGEL DE FUEGO 

ANGEL OF FIRE 

Yönetmen Director: Dana Rotbeı·g 
Senaryo Screen play: Omar Altlin Rodrigo 
& Dana Rotberg Görüntü Yön. 
Cinematography: Toni Kuhn Kurgu 
Editing: Sig/rido Barjau & Dana Rorberg 
Müzik Music: A riel Guzik & Ana Ruiz 
Oyuncular Cast: Evangelina Sosa. Lilia 
A ragtfn. Robeı·to Sosa, Noi Montealegre. 
Alejaııdro Parodi. Salwdor Sdııchez 
Yapımcı Producer: Leon Comtantiner & 
Dana Rotberg Yapım Production Co.: 
lnstituto Mexicano de Cineınatografica. Atlet as 
2, (C.P. 04220) Mexico D.F. MEXICO: 
Pho11e: 689 6800; Fax: 689 1 989: 
Prod11rciones Metropolis S.A de C. V . . Fondo de 
Fomento a la Calidad Cinematografica. Otra 
Produrtora Mas S.A. de C. V. Dünya 
Hakları Export Agent: Seawell Films, 45, 

me Pieı..-e Chaı'Yo11, 75008 Paris. FRANCE: 
Pho11e: 47 20 /8 73: Fax: 47 20 1 5  43 
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• Alma, Mexico City'nin 
varoşlarındaki köhne bir si rkte, 
ateş yiyici olarak gösterilere 
çıkan 1 3  yaşında bir trapezci 
kızdır. Annesi tarafından terk 
edilen Alma ile hasta palyaço 
babası arasında bir aşk i l işkisi 
vardır. Babası, onu hamile 
bırakıp öldüğünde, Alma, 
lanetiere ve tehditlere rağmen, 
kutlanacak ve aziz tutulacak, 
harikulade bir armağan gibi 
gururla taşıdığı bebeğini 
düşürmeyi reddedince sirkten 
kovulur. Önce sokaklarda ateş 
yiyici olarak çal ış ır, sonra 
Tanrı'nın kelamını vazeden 
gezgin bir kukiacılar trupuyla 
karşılaşır. Alma onlarda bir tür 
vaat, bir umut pırıltısı görür ve 
katı kurallara göre uygulanan bir 
arıtma ayini i le oğlunu Tanrı'ya 
emanet eder . . .  

Mitolojik özel l ikler taşıyan, 
sevecenl ik dolu ATEŞ MELEGI, 
Latin Amerika'nın sinema 
geçmişinden çok edebi 
geleneğine bağl ı bir film. "Bir 
melek, bir masum hakkında", 
diye fi lmini açıklıyor yönetmen, 
"o, utanma ya da suçluluk 
duygusu olmayan ve sonunda 
masumiyetini kaybedince bu 
dünyada kendine yer bulamayan 
biri". Fi lmin hem allegorik, hem 
de gerçekçi yapıdaki öyküsü; 
ifrata varan durumlar, 
görüntülerin gücü, karakterler 

i le i l işkilerin yoğunluğu yanında 
ikincil kalmakta. Bunların hepsi 
de ana tema olan masumiyetİn 
kaybı ile, günümüz sinemasında 
görmeye pek alışkın 
olmadığımız, yabancıl ık, insest, 
fanatik din, iktidar ve kadınların 
rolü gibi bir dizi yan temaya fon 
oluşturuyor. Fi lmin kahramanına 
hep şefkatle yaklaşı lması, işin 
içinde kadın parmağı olduğuna 
işaret etmekte. Bir erkek 
yönetmenin, psikolojik derinl ik 
katmanlarını işlemede bu derece 
başanya erişeceği; ya da bu 
olağandışı fi lmin karmaşık 
duygusal labirentinde başrol 
oyuncusu genç kıza rehberlik 
etmede aynı derecede etkili 
olabileceği şüphe götürürdü. 

• In a rundown circus on the 

outskires of Mexico Ci ry, a 1 3-

year-old rrapeze gir! nameel Alma 

works as a fire-earer. Abandaneel 

by her morher, Alma carries on a 

love affair wirh her ail ing clown 

farher. When he dies, leaving her 

pregnam, Alma is  expelled from 

rhe circus because, in  spire of 

curses and rhrears, she refuses ro 

lose her baby she proudly carries 

as a wondrous gifr ro be 

celebrared and cherished. S he firsr 

works on the sereers as a fire-earer, 

rhen meers a rroupe of cravel i i ng 

puppereers which preaches the 

word of God. Alma sees a promise 

in rhem, a gl impse of hope, and 

she enrrusres her son ro God 

through a rigorous purificarion 

rirual . .  

Myrlıical and ful l  o f  renderness, 

ANGEL DE FUEGO owes muclı 

more ro the ! i rerary rradirion of 

Latin America rhan ro rhar 

region's cinemaric pasr. "Ir is 

abour an angel, an innocem: 

someone wirh no sense of shame 

or guilr who finally loses her 

innocence and so has no place on 

this earrh",  explains the direcror. 

The srory of the film,  once 

allegoric and real isric, becomes 

secondary ro rhe imensiry of the 

siruarions, the srrengrh of the 

images, the densiry of rhe 

characrers and rheir relar ionships; 

al l  rhis as a background ro the 

cemral rheme, that of los s of 

innocence, and a series of 

subrhemes such as alienarion, 

incesr, fanarical religion, power 

and women's roles, very differem 

from whar one is accusromed ro 

see in  presem-day cinema. The 

film's susrained aura of 

compassian roward the heroine 

clearly suggesrs a woman's hane! 

ar work. Ir 's rather doubrful that a 

male direcror would have been as 

successful in crafring layers of 

psychological deprh, or nearly as 

effecrive in guiding rhe young 

lead acrress through complex 

emorional maze of this unusual 

fi lm .  

DANA ROTBERG 

1 960'ra Mexico City' de doğdu. 
Meksika devler film okulu 
Centro de Capacitaci6n 
Cinematogr<ifica'dan mezun 
oldu. Yönetmenl iği 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 Meksikalı 
yönetmen Felipe Casals'ın 
asistanı olarak çalıştı. l ik  
konulu uzun metraı· fi lmi, 
Meksika'da "En Iyi i k  Film"e 
verilen Heraldo Ödülü'nü alan 
ve dünyanın farklı 
köşelerindeki fi lm 
festivallerinde güsterilen 
"lntimidad 1 Sindirme" idi 
( 1 989). Bu film in ardından, 
yeteneğini ve sadece iki filmde 
edindiği ifade olgunluğunu 
gösteren ATEŞ MELE-G I'ni 
yaptı. Meksika'nın son on yılda 
orraya çıkardığı en heyecan 
verici yeni sinemacılardan biri 
sayılmaktadır. 

Born in Mexico Ciry in 1 960. 
She graduared from rhe Cenrro 
de Capacitaci6n 
Cinemarognifica, Mexico's state 
film school. She made her 
d itecrorial debut in  1 984 with a 
medium-lengrh documentary, 
"Eivira Luz Cruz: Pena 
M8.xima", which won various 
prizes at film festivals 
throughout Latin America. She 
worked as an assistant ro 
Mexican d irecror Felipe Casals 
on a couple of fi lms. Her first 
feacure film was "lnrimidad" 
( 1 989) which won the Heraldo 
Prize in Mexico as "Best First 
Feature" and has been shown at 
numerous film festivals araund 
the world. She fol lowed it in  
I 992 w ith ANGEL DE 
FUEGO wlıich slıows her talenr 
and a macurity of express i on 
achieved in only rwo fi lms. She 
is considered as one of Mexico's 
most exciting new filmmakers 
ro emerge in the past decade. 



143 DÜNYA SiNEMASIN I N  GENÇ YILDIZLARI YOl NG STARS OF THE WORLD CINEMA 

iTALYA ITALY 

SARIŞ IN 
LA BlONDA 

THE BLONDE 

Yönetmen Director: Sergio l?11bini 
Senaryo Screenplay: C ian Filifll>o 
Ascione. Umberto i\1arino & Sergio l?.ubini 
Görüntü Yön. Cinemarography: Alessio 
Gelsini Müzik Music:}iirge11 Kniefler 
Oyuncular Casr: Na.ı1cmja Kinski. Sergio 
l?ubini. Emıio Fanla.aichini. LN(cı 
Barbaresdıi Yapımcı Producer: OOJnenico 
Procacci Yapım Producrion Co.: 
Fandmıgo. Via Scılaria 3 56. 1-00199 Roma. 
ITALY: Phone: 6 841 46 87: Fax: 6 844 
16 33 Dünya Hakları Exporı Agenr: 
Marve! J\1ovieJ. Marketing Constdtants. Via 
Man/redi 1 5. 1-00 1 97 /?oma. /TALY: 
Phone: 6 807 3 7  7 1 ;  Fax. 6 808 89 32 

1 99 3  1 35 m m .  1 Renkli Color 1 98' 

• italya'nın güneyinden mahçup 
bir adam olan Tom m aso 
Montefusco, M ilana'da kısa bir 
saatçi l ik kursu görmektedi r. Bir 
akşam arabasıyla dolaşırken genç 
bir sarışın kadına çarpar, kadın 
şok geçirip hafızasını tamamıyla 
kaybeder. T ommaso önceleri 
ona, mümkün olan en kısa 
sürede baştan atılacak 
münasebetsiz bir yük gözüyle 
bakar. Ama sonra kadına aşık 
olur, hatta bu yüzden 
sevgi l isinden bile ayrı l ı r. Bir 
sabah, sarışın ın hafızası aniden 
yerine gelir. Kadın hiç vakit 
kaybetmeden toparlanıp gider 
ve kendi dünyasında kaybolur. 
T ommaso umutsuzluğa kap ı l ı r. 
Ama kadın ın geride bıraktığı 
zayıf bir ipucu, onu izlemesine 
olanak tanır. Casus gibi peşine 
takı l ır  ve kendi dünyasındaki 
adıyla Christine'in, onun tanıdığı 
kadın olmadığını görür. Kadın, 
Alberto adlı, pek vicdani sorunu 
olmayan ve şüpheli işlerle 
uğraşan biriyle yaşamaktadır. 
Alberto, yoz bir polis ve uyanık, 
hiçbir engel tanımayan bir 
maliyeci i le birl ikte, hayatı 
boyunca sırtını yere 
getirmeyecek bir işi kotarmak 
üzeredir. Ama Christine de 
kendine yeni bir yaşam kurmak 
istemektedir . . .  

• Tommaso Monrefusco, a shy 

guy from rhe south of Iraly, is 

raking a shorr warchmaking 

course in  Milan. White he is 

drivi ng along one evening, he 

knocks down a young blonde 

woman, who goes inro shock and 

loses her memory complerely. Ar 

fırsr, he sees her as an 

inconvenienr burden rhar he 

would ! ike ro ger rid of as soon as 

possible. Bur rhen he falls in love 

wirh her, even breaking up wirh 

his girlfriend. One morning, rhe 

blonde's memory suddenly 

rerurns. She rakes off 

i mmediarely, vanishing inro her 

own world . Tommaso·is 

desperare. Bur a slender clue she 

leaves behind enables him ro rrace 

her. He spies on her and discovers 

that Chrisri ne, as she is called, is 

not the woman he came ro know. 

She l ives with a cerrain Alberto, a 

wheeler-dealer withour roo many 

scruples, who rogerher wirh a 

corrupr cop and a sman, srop-ar

norhi ng fınancier is abour ro 

bring off a dea! rhar could ser h im 

up for l i fe. Bur Christine wanrs ro 

make a new l ife for herself, roo . . .  

SERGIO RUSINI 

1 959'da Grumo Appula'da 
(Bari) doğdu. 1 978' de 
Roma'ya gitti ve Accademia 
Nazionale d'Arte Drammatica 
"Silvio D'Amico"ya devam 
etti. Giuseppe Ferrara ve 
Federico Fellini'ninkiler de 
dahil olmak üzere, birçok 
fılmde aktör olarak rol aldı. 
Sahne oyunculuğu da yaptı. 
1 987 ve 1 988'de, Umberto 
Marine'nun tiyatro oyunları 
"ltalia-Germania 4 a 3" ile 
"Non mi chiamo Ramon en 
non ho mai organizzato un 
colpo ai le Maracas"ı yönetti. 
Ayrıca radyo için "Hamlet" ile 
Geethe'nin "Faust"u gibi 
oyunların yapımcılığını da 
üstlendi. Venedik Film 
Festivali'nde gösterilen, i lk 
yönetmenlik çalışması "La 
stazione 1 lstasyon"la ( 1 990) 
eleştirmenlerden büyük ilgi 
topladı. SARIŞIN ( 1 993) ikinci 
konulu uzun metraj fı lmidir. 

Born Grumo Appula (Bari) in 
1 959. In 1 978, he moved ro 
Rome, where he actended rhe 
Accademia Nazionale d'Arre 
Drammarica "Silvio D'Amico". 
He has ap peared as an acror i n 
various fılms, including fılms 
by Giuseppe Ferrara and 
Federico Fel l ini .  He has also 
acred on srage. In  1 987 and 
1 988, he direcred Umberto 
Marino's srage-plays "Iralia
Germania 4 a 3 "  and "Non mi 
chiamo Ramon e non ho mai 
organizzaro un co! po aile 
Maracas" .  He al so produced 
such plays as "Hamler" and 
Goerhe's "Fausr" for radio. His 
directing debut, "La stazione 1 
The Srarion" ( 1 990), which was 
premiered in Venice Film 
Festival, had great critica! 
acclaim .  LA BlONDA ( 1 993) is 
his second feaıure film. 
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ABD USA 

TEPEN i N  KRALI 
KING OF THE HILL 

Yönetmen Director: S!eı'ell Soderbergh 
Senaryo Screen play: Steven Soderbergh 
Görüntü Yön. Cinematography: Elliot 
Davis Kurgu Editing: Steı,en Soderbergh 
Müzik Music: C/if/ Martinez Oyuncular 
Casr:jesse Bradford. Jeroen Krabbi. Lisa 
Ehhhorn. Karen Alien. Sj!alding Gray 
Yapımcı Producer: Steven Soderbergh 
Yapım Production Co.: Uniı•ersal. 1 00 

Universal City Plaza. Univeı'Jal City CA 
9 1 608. USA: Phone: (818) 777 /000: Fax: 
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• St. Louis, 1 933 .  1 2  yaşındaki 
Aaron Kurdiander düşlerinde, 
göklerde yolunu çizen Charles 
Lindbergh'in danışmanıd ır. 
Gerçekte ise, yaratıcı Aaron, 
sakinlerinin zor günler geçirdiği 
Empire Oteli'nde kısı l ıp 
kalmıştır. Aaron'ın gerçek 
yaşamında, umutsuz babası kapı 
kapı dolaşarak fıtilsiz mumlar 
satarken, bir yandan da iş 
bulmaya çalışmakta, güven dolu 
annesi ise ödenmeyen faturalar 
gibi artan hastalığına sessizce 
boyun eğmektedir. Aile 
dağılmaya başlayınca, Aaron'ın 
büyük tasarıları gerçeklerle 
yüzyüze gelir. Çocuk, 
imgeleminin gücünü artık 
yaşamda ayakta kalabilmek için 
kullanmaya başlar. Sürekli 
kovulma tehdidi altında, otelde 
tek başına kaldığında, yaşamın ın 
en büyük macerasına atılır; 
büyümekte-dir . . .  

"Seks, Yalanlar ve Videoteyp"in 
göz kamaştıran başarısı ve 
"Kafka"nın yarattığı tartışmaların 
ardından Soderbergh, A.E. 
Hotchner'ın çocukluk 
anılarından uyarlanmış, geçmiş 
bir dönemi anlatan, etkileyici, 
cesur bir fı lmle dönüş yapmakta. 
"Kitabı olağanüstü bulmuştum, 
ama sinemaya uyarlamada 
birçok engel çıkacağını 
bi l iyordum. Bunların en başında 
da kitabın yayınlanmasından 
sonra Hotchner'ın inatla film 
haklarını satmayı kabul 
etmemesi geliyordu. Sonunda 

onu, kitabın kalitesini ve etkisini 
koruma arzumuza inandırd ık ve 
bize kitabın haklarını verdi", 
diyor Soderbergh. Film, aklını ve 
iradesini kullanarak yaşayan; 
yalnızlığını ve fakirliğini rol 
yaparak ve kurusıkı palavra 
sıkarak, zengin arkadaşları, 
öğretmenleri, acımasız polisler 
ve duygusuz otel görevli lerinden 
saklayan; terk edilmiş, beş 
parasız, ama çok gururlu bir 
çocuk olan Aaron'un başından 
geçen serüven dolu ancak 
gittikçe umut kıran 
deneyimlerinde odaklanmakta. 
Yine de, bunal ıml ı  30'1u yıl ların 
acı gerçeklerini sergilemekten 
kaçınmayan TEPENIN KRALI, 
aynı zamanda başarıl ı 
oyunculukların sergi lendiği, 
eğlendirici, özenle oluşturulmuş 
bir yetişkinl iğe geçiş öyküsü. 

• Sr. Louis, l 933 .  In his dreams, 

1 2-year-old Aaron Kurlander is 

advisor ro Charles Lindbergh as he 

clıarrs his way across rhe skies. 

Bur in  real ity, the invenrive 

Aaron is grounded ar rhe Empire 

Hotel where rhe residenrs are 

roughing our hard times. In 

Aaaron's real world, his hopeless 

farher peddles wickless candles 

door-ro-door while awair ing word 

abou r a job, and h is rrusred 

morher suffers si lenrly as sickness, 

! ike unpaid bills, begin  ro mounr. 

When the family begins ro break 

aparr, Aaron's grand designs meer 

up wirh real ity. He rurns rhe 

power of his imagination ro his 

own survival. Alone in  rhe hotel, 
u nder consranr rhrear of evicrion, 

Aaron embarks on rhe grearesr 

advenrure of al l :  growing up . . .  

Afrer rhe s tellar success o f  "Sex, 

Lies and Videorape" and the srrife 

of " Kafka", Soderbergh rerurns 

wirh an affecring, confidenr 

period drama based on A.E .  

Horchner's memoir of his 

childhood. "]  rhought the book 

was amazing, bur I knew rhere 

wou Id be several obstacles i n 

rrying ro bring ir ro rhe screen, 

not rhe leasr of which was rhar 

Horchner had sreadfasrly refused 

ro give rhe riglıts ro anyone si nce 

rhe book's publicarion. 

Evenrually, we convinced h im of 

our desire ro rerain rhe qualiry 

and impacr of rhe marerial, and he 

granteel us rhe righrs", says 

Soderbergh. The fi lm focuses on 

rhe evenrful yer increasingly 

desperare experiences of Aaron, an 

isolared, penni less, bur fiercely 

proud young boy who survives by 

wir  and wil lpower, h id ing his 

lonel iness and poverry by bluff 

and bravado from posh school 

friends, reachers, vicious cops and 

unfeeling hotel sraff. 

Neverrheless, whilsr not Il inching 

from rhe harsh realir ies of rhe 

l 930s Depression , KING OF 

THE HILL is also a funny and 

handsomely mounred rires-of

passage rale rhar features 

impressive acring. 

STEVEN SODERBERGH 

1 963'te ABD'nin Georgia 
eyaletinde doğdu. Louisiana 
Eyalet Universitesi'nde okudu. 
Oradaki eğitimi s ırasında, 
okulun olanaklarını kullanarak, 
super-8mm. kısa fi lmler yaptı. 
Senaryo yazmaya başladı, ve 
küçük bir yapınıcıl ık şirketinde 
çalışırken birkaç reklam filmi 
çekti. 1 986'da, rock grubu Yes 
üzerine bir belgesel ve grubun 
turnesi hakkında "90 1 2  Live" 
adlı bir film gerçekleştirdi. I lk  
konulu filmi olan "Seks, 
Yalanlar ve Videoteyp" i le 
Cannes'da Altın Palmiye 
ödülünü kazandı. Bunu 
1 992' de, dünyanın her yanında 
eleştirmenleri ayrıl ığa düşüren, 
tartışmalı filmi "Kafka" izledi. 
TEPENIN KRALI ( 1 993) 
yönettiği üçüncü uzun metraj 
konulu filmdir. 

Born in 1 963 in Georgia, USA. 
He snıdied at the Louisiana 
State University. During his 
studies there, he realized Super-
8 shorrs using the faciliries of 
the University. He starred to 
write seripts and worked in a 
smail production company 
where he made a few 
commercials. In 1 986, he 
realized a documenrary on the 
rock group "Yes" and a fi lm 
about their tour, called "90 1 2  
Li ve". He was awarded the 
"Pal me d'Or" ar Cannes for his 
first feature fi lm,  "Sex, Lies and 
Videorape" .  He followed it in  
1 992 with "Kafka", a very 
conrroversial fi lm which 
separated the crirics all around 
the world. KING OF THE 
HILL ( 1 993 )  is the third fearure 
he has d irecred. 
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ÇOCUK Ci NAYETLERi 
GYEREKGYILKOSSAGOK 

CHILD MURDERS 

Yönetmen Director: Ildikô Szabô 
Senaryo Screen play: lldikô Subô 
Görüntü Yön. Cinemarography: Tamas 
Sas K11rgu·Editing: Panny Komis Müzik 
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Bamabas Toıh. llona Kctllai. Mari Balog. 
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• Annesi tarafından terkedilen 
1 2  yaşındaki Zsolt, aktris olarak 
kazandığı geçmişteki şöhretini 
düşleyen ve sürekli ilgi 
gerektiren, yatalak ve alkelik 
büyükannesiyle birl ikte Tuna 
kıyısındaki harap bir evde 
yaşamaktadır. Yaşının ötesinde 
bir olgunluğa ve özgürlüğe sahip 
olan Zsolt, bölgeye yeni gelen 
Jul i  adındaki genç, hamile bir 
çingene kızına yakınl ık duyar. 
Ama bu yabancıyla olan 
arkadaşlığının bedel ini diğer 
çocuklar tarafından dışlanıp, 
dövülerek öder. Küçük kıskanç 
bir kız daha da kincidir. Jul i  
düşük yapınca Zsolt ona yardım 
eder ve minik bedeni Tuna'ya 
atarlar. Ancak kindar küçük kız 
durumu polise bi ldiri r. Jul i  
yakalanır ve hapisane 
hastanesinde kendini asar. Zsolt 
ise soğukkanl ı l ı kla öcünü 
alacaktır ... 

Yoksul luğun, mahrumiyetin, 
sarhoşluğun, ihanetin, cinayetin, 
erken yaşta hamileliğin ve çocuk 
suçların ın  öyküsü olan ÇOCUK 
CINAYETLERI'nde dehşet, 
l ldiko Szabo'nun anlatımındaki 
soğukkanl ı ve rafine estetikle 
daha da artmakta. Ne basit ne 
de hoş bir öykü anlatılan; üstelik, 
doğru ile yanlış, iyi ile kötü 
arasında kolay ayrımlar da 
önermiyor. Senaryo ve 
diyalogların yapısı özenle 

oluşturulmuş; görsel doku hoş; 
oyunculuklar - özel l ikle de 
başroldeki Barnabas T oth'unki
başarı l ı ;  ve aniatımda bütünüyle 
bir ş i irsell ik gözlenmekte. Bir 
saati bi raz aşan bir süre içinde 
yönetmen, yoğun i l işkiler ve iyi 
betimlenmiş, güçlü duygulada 
yüklü bir evren yaratıyor. Rahat, 
minimalist bir yaklaşımla, siyah
beyazın güzelliğinde, gerçeğin 
acımasız, katı bir portresini çizen 
yönetmen: "Bu öyküyü ilk defa 
1 968'de duydum. O günlerde bu 
olayı araştıran ve 1 2  yaşındaki 
bir kati l i  bulmakla 
görevlendirilen dedektif 
tarafından bana anlatılmıştı. Bu 
inanı lmaz öykü, çok uzun 
yıllardır aklımdan çıkmadı", 
diyor. 

• Abandoned by his morher, 

rwelve-year-old Zsolt lives in  a 

run-down flat by the Danube with 

his bedridden and alcoholic 

grandmorher who dreams of past 

glories as an acrress, and requires 

consranr arrenrion. Zsolr, who has 

a complexity and i ndependence far 

beyand his years, finds himself 

drawn to a newcomer ro the area, 

Jul i ,  a young, pregnanr gypsy gir! .  

The boy pays for h i s  friendship 

wirh the outsicler by being 

osrracized and bearen by other 

chi ldren; a jealous l ittle gir! is 

especially spiteful .  Zsolr helps Juli  

when she suffers a m iscarriage; 

they consign the r iny body to the 

Danube. Bur the spireful gir! calls 

the police; Juli is arresred and 

han gs herself in prison hospi ral. 

Zsolr calmly rakes his revenge . .  

CHILD MURDERS rells a story 

of poverry, deprivarion, 

drunkenness, treachery, murder, 

immature pregnancy, child 

delinquency; and the horror is 

only increased by the cool, refıned 

aesrheticism of Ild ikô Szabô's 

narrative. Ir is not an easy or 

pleasant tale, nor one which offers 

faciles dichotomies of right and 

wrong, good and evi ! .  The 

scenario and dialogues are 

elegantly structured; the visual 

rex tu re is  beaurifu l ;  the 

performances - notably Barnabas 

Toth in the central role - are 

finely observed; and a wholly 

poetic qualiry underlies the 

narrative. In j usr a l i rtle over an 

hour, the director ereares a whole 

un iverse of dense relarionships and 

srrong, well-defıned emotions. 

W i th a calm ,  minimalist sryle, in 

beautiful black and white, she 

painrs a stark portrait of real ity: "I 

fırsr heard this story in 1 968. It 

was rold to me by the dereeri ve 

who was in charge of the case in  

those days. He was assigned to 

fınd a rwelve-year-old murderer. 

l ived wirh this unbel ievable story 

for many years" .  

ILDIKO SZABO 

24 Kasım 1 9S I 'de 
Budapeşte'de doğdu. 1 982'de 
Sahne Sanatları Okulu'nda 
Adam Hovarth'ın sınıfından 
yönetmen olarak mezun 
olmadan önce, oyuncu ve 
kostüm tasarımcısı olarak 
birçok fılmde görev aldı. Bela 
Balazs Stüdyosu'nda 
belgeseller ve kısa filmler 
çekti. ilk uzun metraj konulu 
filmi "Hotreal"i 1 987'de 
yönetti. Dünyanın sayılı 
festivallerinde başarılı bulunup 
büyük i lgi uyandıran ÇOCUK 
CiNAYETLERI ( 1 993) ikinci 
uzun metraj filmidir. 

Born in Budapest on 24 
November I 95 l .  She m ade 
several fi 1 m s as an actress and 
costume designer before 
graduating from the School of 
Dramaric Arts as a director, 
under Adam Horvath in 1 982 .  
She went on to work wirh the 
Bela Bahizs Studio making 
documentaries and short fi lms. 
She directed her first fearure, 
"Hôtreal", in 1 987. 
GYER EKGYILKOSSAGOK 
( 1 993), which has been hai led 
as a major success in eminenr 
fil m  festivals, is her second 
fearure film. 
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TÜRKiYE RADYO - TELEViZYON KURUMU 

GURURLA SUNAR 

MAVi SÜRGÜN 
(THE BLUE EXILE) 

Can TOGAY - Hanna SCHYGULLA - Özay FECHT - Ayşe ROMEY - Tatiana PAPAMOSHOU 

Directed By : Erden KlRAL 

YOLCU 
(A BOAT ANCHORED IN THE DESERT) 

Müjde AR - Tarık AKAN - Halil ERGÜN - Berhan ŞiMŞEK 

Directed By : Başar SABUNCU 

YALANCI 
(THE LlER) 

Mehmet ASLANTUG - Fikret HAKAN - Tomris OGUZALP - Nesrin AKKOÇ - Nuran BOZKURT 

Directed By : Osman SINAV 

YAZ YAGMURU 
(A PASSING SUMMER'S RAIN) 

Ahmet LEVENDOGLU - Pıtırcık AKKERMAN - Selçuk YÖNTEM - Meral ÇETiNKAYA 

Directed By : Tomris GiRiTLiOGLU 

HOŞÇAKAL UMUT 
(GOODBYE HOPE) 

Şerif SEZER - Kürşat ALNlAÇlK - Özlem GÜVELi - Hamza ZEYTiNOGLU - Zafer YILMAZ 

Directed By : Canan Evcimen içöz 

TRT SiTESi OR-AN ŞEHRi ANKARA 

Tel : (3 1 2) 490 38 84 - 490 76 59 
Fax : (3 1 2) 490 89 28 - 490 49 85 
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• 

OMOMATiK MiKRO PLUS'un 
değer l i  katkı larıyla 
gerçekleşti ri lm iştir. 

We should l ike to thank 
OMOMATİK MİKRO PLUS 

for tlıeir contributioııs .  

• 

• 
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iTALYA ITALY 

ÇOCU K  H l RSlZI 
IL LADRO DI BAMBINI 

THE STOLEN CHILDREN 

Yönetmen Director: Gianni Amelia 
Senaryo Screenplay: Giamıi Amelio. 
Sanciro Petraglia & Stefano Rıt!li Görüntü 
Yön. Cinemacography: Ton i no Nareli & 
Renalo Tafııri Kurgu Editing: Simmw 
PaJ?,gi Müzik Music: Franco PierJanli 
Oyuncular Cast: Enriro Lo Veno. 
Valentino Scalici. Gi11seppe leraciltiiiO. 
Florence Drırel. Marina Golovine, l?enctto 
Ca1pentieı·i. Vitalba Andrea Yapiinn 
Prod11rer: A ngelo l?izzoli Yapım 
Producrion Co.: Erre Prod11zioni. 1 64 Via 
Archimede. 00197 !?oma. ITA LY: Pbone: 6 
807 2225: Fax: 6 808 5803. Alia Film. 
Raid11e. A rena Film. Vega Film Dünya 
Hakları Export Age nt: Sar is. Via 
Teulada 28. 00 195  !?oma. ITALY: Pbone: 
3 7  49 8 1 :  Fax: 3 72 34 92 

1 992 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 1 10' 

• Mi lano'nun varoşlarındaki 
göçmen mahallesinde yaşayan 
bir kadın, 1 1 yaşındaki kızı 
Rosetta'yı fahişel iğe zorladığı için 
tutuklanır. Kız ve küçük erkek 
kardeşi Luciano, jandarma 
Antonio'ya Roma'nın dış ında bir 
yerimhaneye götürülmeleri için 
tesl im edi l ir. Fakat asi ruhlu 
Rosetta yerimhane tarafından 
kabul edilmeyince, Antonio 
onları Sicilya'daki sorunlu 
çocuklar iç in özel bir enstitüye 
götürmek zorunda kalır. Bu 
karmaşık yolculuk sırasında üçü 
arasında, yavaş yavaş sessiz b ir  
arkadaşlık, beklenmeyen bir 
dayanışma doğar. Çıkmak 
"zorunda" oldukları yolculuk, bu 
üçlünün birbirlerine güvenmesini 
sağlayan ve tüm şüphelerden 
kurtuldukları bir tatile dönüşür. 
Fakat elde ettikleri bu 
özgürlüğün tadı gerçeğe kesin 
bir dönüşle kaybolacaktır . . .  

Gianni Arnel io'nun zeki ve 
tutkulu filmi "Porte Aperte 1 
Açık Kapılar", 1 992 istanbul Fi lm 
Festivali'nde gösterime 
girdiğinde seyirci, fı lmin devletin 
yaşam ve ölüm kararı üzerindeki 
mutlak gücünü kabul etmeyen 
bakışından çok etki lenmişti. 
ÇOCUK H lRSlZI'nda bir kez 
daha adalet ele al ınıyor ve çoğu 
isteksiz devlet temsilcilerin in 
çelişkileri ve arzuları yine 
merhametli fakat kesin bir 
tavırla inceleniyor. Amelio, "Ben 

etrafımızdaki olaylarla ilgi l i  bir 
öykü anlatmak istedim: öyle bir 
fi lm ki hepimizin farkında olduğu 
rahatsızlıkları paylaşsın ... Fi lmim, 
aile kavramı veya daha ziyade 
ailenin dağı l ış ı ve özellikle de, 
gücü gerçek kuvvetten çok, 
toplumsal kurallardan 
kaynaklanan erkeklerin 
geleneksel rol ve davranış 
biçimlerindeki zayıflama 
hakkında", diyor ve ekliyor: 
"Ama bu, aynı zamanda, 
cinselliği, günlük yaşamın b ir  
parçası olarak verilen 
tavizlerden ve sahtekarlıklardan 
daha çirkin - ve bu yüzden de 
daha cezalandırılabi l i r - bir olgu 
olarak değerlendiren toplumu 
şiddetle kınayan bir protesto 
filmi de." 

• In the suburbs of M i lan, in  the 

immigranrs'ghetro, a woman is 

arrested for having forced her 1 i 

year-old daughrer, Rosena, i nto 

prosti tution. The gir! and her 

younger brother Luciano are 

enrrusted ro a young carabiniere, 

Anronio, who m ust escort them ro 

a religious chi ldren's home on the 

outskires of Rame. B ur when the 

rebell ious Rosetta is refused by 

the orphanage, Anronio is forced 

co take them all the way down to 

Sicily, ro a specialized i nstitute for 

problem children. Dur i ng the 

i nericare journey, a s i lenr 

friendshi p, a sorr of unexpected 

solidari ey develops gradually 

becween the three. The journey 

they were "forced" to take 

becomes a holiday that will  lead 

che three ro rrusr one anather and 

ro ger rid of all suspicions. B ut 

that tas te of recovered l iberry w i l i  

be  lost against a brusque return to 

real i ty . . .  

Gianni Amelio's intel l igene and 

i ntensely passianare film,  "Porre 

Aperte" ,  was brought ro the 

screens in the 1 992 Festival where 

audiences were deeply moved by 

his uncompromising view of the 

state's absolute power ro decide 

l i fe or death. The law is alsa 

under scrutiny in IL LADRO DI 

BAMBINI, and again the 

confliccs and des i res of the srare's 

often unwi l l ing representatives 

are elealt w ith a compassionate, 

yer trenchant, hand. "I wanred ro 

tel i a srory about the things that 

are happening all araund us: a 

fi lm that shares the d iscomfort 

that w e are all aware of .. I t's 

about fami ly ,  or rather the 

dissolution of family and the 

weakeni ng of tradirional roles anel 

ways of behaving,  especially for 

men whose trael i tional power was 

based more on convenrion rhan 

real srrength", says Amelia. "B ur 

it is alsa a protest fi lm, 

denouncing a society which 

makes sexuality more evi !  - anel 

therefore more punishable - than 

the compromises and dishonesties 

that are part of daily l i fe . "  

GIANNI  AMELIO 

1 945 yıl ında Catanzaro 
eyaletindeki Magisano'da 
doğdu. 60'1ı yı l larda, 
kameraman ve yönetmen 
yardımcısı olarak pek çok 
fi lmde görev aldı . "La fine del 
gioco" adl ı  ilk filmini 1 970'te, 
RAl TV'sinin deneme 
programı için gerçekleştirdi. 
Bir dizi televizyon filminin 
ardından, 1 982'de i lk uzun 
metraj sinema fi lmini yönetti. 
Ayrıca " 1 900" filminin çekimi 
üzerine, "Bertolucci secondo 
i l  cinema" adlı bir belgesel 
yaptı. Son iki filmiyle, Avrupa 
Oscar'ı Felix'i iki kez kazanma 
başarısını gösterdi .  ÇOCUK 
HlRSlZI ayrıca 1 992 Cannes 
Film Festivali'nde Jüri Özel 
Ödülü'nü aldı. 

Born in 1 94 5 in Magisano, in 
the province of Catanzaro. He 
worked as cameraman and 
assistant director on many fi lms 
in the sixties. I n  ı 970 he 
d irected his first fi lm "La fine 
del gioco·· for RAI's 
experimental TV programme. 
After a series of TV fi lms, he 
d irecced his first full-length 
theatrical film in 1 982. He also 
realized a documentary on the 
shooting of " ı 900": " Berrolucci 
secondo il c inema" . He won 
"Felix", the European Oscar, 
two t imes with his last two 
films. IL LADRO DI 
BAMBINI was also awarded the 
Special Jury Prize at the 1 992 
Cannes Film Festival. 

Fi lmleri 
Filmography 

1 982 Colpire al wore 
Yüreğe Çarpmak 

1 988 l m.gazzi di 
ViaPanispenıct 
Panisperna Sokağı Çocukları 

1 990 Por/e aperte 
Açık Kapılar 

1 992 !l lad1'0 di bambini 
Çocuk Hırsızı 
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iSVEÇ-DANiMARKA-iNGiL TERE SWEDEN-DENMARK-UK 

iYi N iYETLER 
DEN GODA VIL]AN 

BEST INTENTIONS 

Yönetmen D irector: Bil/e Allf!,IIJI 
Senaryo Screen play: lngmctr Bergman 
Görüntü Yön. Cinematography:Jiiıgen 
Perr.son Kurgu Editing:Jcn/1/J Billeskm; 

}cmsm Müzik Music: Stefan NiiSJoJJ 
Oyuncular Cast: Saılllte! Froler. Pemi/f<, 
Al!gll.rl. !Hax Von Sydou•. Ghita Norby. 
Lennart 1-ljH!Jtrom. Bj?irn Kje/!JIJan. B?hje 
Ah!stedt. HallJ lllfredson Yapımcı 
Producer: u1r.r Bjcdkeskog Yapım 
Production Co.: SVT 1 Drcmltt. Sveriges 
Te/eviJion. 105 10 Stotkholm. S WEOEN: 
Phone: 8 784 74 00: FC�x: 8 664 54 1 8  
Dünya Hakları Export Agent: Film Fo11r 
l!llerrwlional. 60 C barlo/le S tml. W 1 P 
2AX. ENGLAND: Pbone: 7 1  63 1 44 44: 
Fax: 7 1 580 26 22 

1 992 1 35  mm. / Renkli Color / 180' 

• 1 909: isveç'te, genel grevin 
yarattığı toplumsal karmaşa 
dönemi. Üniversite kenti 
Uppsala'da, dinbi l imi öğrencisi 
Henrik Bergman, zengin bir 
aileden gelen ve hemşirel ik 
eğitimi görmekte olan, şımarık 
ve inatçı Anna i le tanışır. 
Birbirlerine aşık olurlar ve her 
iki ai lenin de karşı çıkmasına 
rağmen, bi rkaç yı l l ık belirsizl ik 
döneminin ard ından, şehrin 
katedral inde yapılan muhteşem 
bir düğünle evlenirler. Henrik 
papazl ık hakkını kazanınca, 
lsveç'in en kuzeyinde küçük bir 
yerleşim birimi olan Forsbad'a 
tayin edil ir. Burası, isveç'in ıssız 
kuzeyinin tüm özel l iklerini 
taşımaktadır: soğuk, yoksul luk, 
karanl ık. Yavaş yavaş yaşamın 
gerçekleri genç çiftin ideal lerini 
yıkar ve evli l ikleri kısa sürede 
bir savaş alanına dönüşür ... 

Büyüleyici "Fanny ve 
Alexander"da, isveç'in emektar 
yönetmeni Ingmar Bergman 
çocukluk yıl larını anlatmaktaydı. 
IYi NIYETLER'de ise, katı sınıfsal 
düzenin egemen olduğu isveç'te, 
ebeveynlerini ve onların 
evl i l iklerin in i lk yıllarında 
yaşadıkları tutkulu ve karmaşık 
i l işkiyi anlatarak aynı konuyu 
işlemeye devam etmekte. "Sihirli 
Fener'i yazarken, çocukluğurnun 
sokaklarında dolaştım. Kokular, 
ış ıklar .. . bu ortamda anne ve 

babama da rastladım. Yetişkinlik 
dönemim boyunca mücadele 
ettiğim efsanevi karakterler 
deği ldi onlar. iki genç insandı lar: 
biri, sefil bir odada yaşamını 
sürdüren fakir bir dinbi l imi 
öğrencisi, diğeri, sakin ve güzel 
bir sokakta yaşayan 20 yaşında 
bir genç kız . . .  Onları otobiyogra
fime katamayacağımı farkettim . . .  
Bu nedenle, daha çok kendi 
keyfım için, onlarla ilgi l i  düşler 
kurmaya, onlar hakkında 
yazmaya başladım", diyor 
Bergman. Ustanın yazdığı 
etkileyici senaryo, fı lmde nefis 
görüntüler ve dönemin ayrıntıl ı 
betimlenmesiyle tamamlan
makta. 

• 1 909: a time of major social 

uphea throes of a bitter general 

strike. In the university rown of 

Uppsala, Henrik Bergman, an 

impoverished theology student, 

meets Anna, the spoileel anel 

wilful elaughter of wealthy 

parents, who is trai ning ro 

become a nurse. They fal !  in
.
love 

despite the opposition of botlı 

famil ies but after several years of 

uncertainty their magnificent 

weeleling takes place in the city 

catlıeclral . Once ordained, Hen ri k 

is assigneel ro the far north of 

Sweden, ro the tiny community of 

Forsbocla. The place bears a l l  the 

characteristics of Sweelen's 

desaiate north: colcl, poverty, 

darkness. Graclually the realities 

of l ife sour the youthful icleals of 

the couple anel their marriage 

soan becomes a batele ground . . .  

I n the magical "Fanny anel 

Alexander", veteran Sweclish 

director Ingmar Bergman 

recreated his early chi ldhood. I n  
BEST INTENTIONS he 

continues this thenıe with a 

portrait of his parents and the ir  

complex and passianare 

relationship during tbe early years 

of the ir marriage playeel out 

against a backgrounel of a Sweden 

st ifled by a rigid class system. 

"When I wrote "The Magic 

Lantern" I roanıed the sereers of 

my childhood. The scents, the 

l ighes .. in those environments, I 
alsa came across my parents. Not 

the mythical clıaracters I had 

fought against for so many years 

of my adult l ife,  but two young 

people: one a very poor theology 

student l iving in a squalid room ,  

and the other a 20-year-old gir! 

l iving in a quiet anel lovely 

street . . . I real iseel that ı couldıı't 

include them in  my 

autobiography . . .  so, largely for my 

own amusement, ı starteel to write 

anel imagine things about them ", 

says Bergman who wrote the 

poignant script which is 

complementeel in the fi lm by 

beautiful photography and 

exquisite period derai l .  

BILLE AUGUST 

1 948' de Danimarka' da doğdu. 
1 960'1ı yıllarda bir isveç 
fotoğrafçıl ık okuluna, daha 
sonra da Danimarka Sinema 
Okulu'na gitti. Danimarka 
Televizyonu'nda yönetmen 
olmadan önce, isveç'te yıllarca 
görüntü yönetmeni olarak 
çalıştı. 1 978'de ilk uzun metraj 
filmi " In My Life 1 Hayatım
da"yı yaptı. Bunu "Zappa" 
( 1 983) ve "T wist and Sh out 1 
Dans Et ve Haykır" ( 1 986) 
izledi. Bu filmierin tümü 
uluslararası ödüller aldı. "Pelle 
the Conqueror 1 Fatih Pelle" 
( 1 986) ile kazandığı başarı, 
1 989'de En Iyi Yabancı Fi lm 
Oscar'ı i le taçlandı. Bu film 
aynı zamanda Stockholm'da 
Altın Koç, Cannes'da Altın 
Palmiye ve Los Angeles'ta da 
Altın Küre ödüllerine layık 
görüldü. IYI NIYETLER ( 1 992) 
ile Cannes'da bir kez daha 
Altın Palmiye alarak başarısını 
yineledi .  En son filmi, lsabel 
Ailende'nin romanından 
uyarladığı "The House of 
Spirits 1 Ruhların Evi"dir 
( 1 993). 

Borıı in Denmark in 1 948. He 
arrended a Swedish school of 
phorography in  rhe 1 960's, and 
larer wenr ro Dan i sh Film 
School. He worked in  Sweden as 
a director of photography for 
several years before becoming a 
d i rector in Danish Television . 
I n  1 978 he made his firsr full
lengrh fi lm,  "In My Life", 
followed by "Zappa" ( 1 983) and 
"Twisr and Shour" ( 1 986). All 
of rhem have been awarded 
international prizes. H is success 
wirh "Pel le the Conqueror" 
( 1 988) was crownecl i n 1 989 
wirh rhe Oscar for the Besr 
Foreign Film. The fi lm was also 
awarded rhe Golden Ram in 
Stockholm, the Golden Pal m in 
Cannes and rhe Golden Globe 
in Los Angeles. BEST 
I NTENTIONS ( 1 992), 
repeared rh is success ar Cannes 
by, once more, winning the 
Golden Palm. His  lasr film is 
"The House of Spirirs" ( 1  993), 
aclapred from rhe novel by 
lsabel Allende. 
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FRANSA FRANCE 

DiG ERi 
LıAUTRE 

THE OTHER 

Yönetmen Director: Benwrd Giraudea11 
Senaryo Screen play: Bemard Gira11dea11. 
based on the nor•el by Andrfe Chedid 
Görüntü Yön. Cinematography: Yorgos 
Arı•rmtis Kurgu Editing: Ciata/e Friı-hede & 
Annirk Bally Müzik Music: Sfll•ina 
Yittmıatout Oyuncular Cast: Fr:wcisco 
!?aba/. \Vctderk Stanrıak. Slllai/ il'lekki. 

}11/ian Neg11iesw. Rafir Ali Ah111ad. Do/Iy 
Aho11 Yapımcı Producer: Tarak Bm 
Allllllar Yapı m Production Co.: Crtrthago 
Fi/11/J. / 6  At,nnte Hod>e. F-75008 Paris. 
FRANCE.: Phone: 40 '16 04 54: Fax: 42 56 
69 21. Les Pi/111s la Saga. A2. l...rt Sept. Pat be 
Cinema. Video Holding & Centre Natinn:rl de 
la Cinflllcllogmphie Dünya Hakları 
Export Age nt: P:tthi Cinema. 5 8olllet1ttrd 
i\lctlesherbe.<. F-75008 Paris. FRANCE.: 
Phone: 49 24 43 52: Pax: 49 24 43 50 

1 990 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 94 ' 

• Deniz kıyısondaki minik bir 
köyde şafak vakti, yaşlı Simm 
köpeğin i  gezdirmektedir. Köy 
meydanında, otel odasının 
penceresinde durmuş, sabahın 
i lk saatlerinin keyfini çıkaran 
genç bir yabancıya selam verir. 
Aralarında gerçek bir sohbet 
başlayamadan şiddetli bir 
deprem olur ve otel sanki dünya 
yüzünden si l inir. Yaşl ı  adam 
büyük bir şok geçirir, kısacık 
karşılaşmaianna rağmen 
yabancıyı eski bir dostuymuş gibi 
özler. Mantığa karşı çıkarak, 
"diğer adam"ın, yabancının hala 
molozlar altında hayatta 
olduğuna inanır ve ısrarla onu 
kurtarmaya çal ış ır. Hatta, 
görünürde umutsuz bu görevde 
kendisine yardımcı olmaları için 
yerel yetkil i leri ikna etmeye 
çabalar ... 

l ik kez yönetmenliğe soyunan 
aktör Giraudeau, fi lmi için: "Bu 
fi lm iki insanın öyküsü olmasına 
rağmen, öncelikle iletişim ve 
umut üzerine bir denemedir. 
Tek iddiası, olayların akışı içinde 
kaybolan bir insanın yeniden 
doğuşuna yol açan, yaşam, 
dayanışma ve azim hakkında 
birşeyler anlatmak olan bir sevgi 
fi lmidir bu", diyor. Bu basit, 
neredeyse yal ın ayrıntıyı 
caniandınş biçimi, 
Giraudeau'nun gerçekten yoğun 
bir görsel hassasiyete sahip 

/ 

olduğunu ortaya koyuyor. Ancak 
fi lmin gücünü asıl tayin eden, 
Francisco Rabal' ın ,  kendisine 
Bareelona Film Festivali'nde En 
Iyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü 
kazandırmış olan yaşlı adam 
rolündeki olağanüstü oyunu. 
DIGER!, aralarında Narnur'da 
Büyük Halk Ödülü ve 
Floransa'nın da bulunduğu 
birçok ulusal ve uluslararası 
festivalde ödül kazandı. 

• It is dawn in a tiny vii iage by 

the sea and old Si mm is out 

walking his dog. At the vii iage 

square, he greets a young 

foreigner who is standing at the 

window of his hotel room 

enjoying the early morning. 

Before a real conversation can 

begin,  the place is hit by a severe 

earthquake. The hotel seems to be 

wiped off the face of the earth. 

The old man is deeply shocked 

and misses the foreigner as if he 

were a good friend, despire the 

only brief encounter. In the face of 

all reason, he believes that " the 

other man", the foreigner, is stili 

alive under the rubble and is 

persiscent in  his attemprs to free 

him. He even rries to convince the 

local authorities to help him in 

this apparently hopeless nıission . .  

"This fi lm is the story of  two 

men, bur fi rsr of all ir is abour 

communication and hope. l r's a 

picrure of love whose sol e 

arnbitian is to teli abour life, 

solidarity and tenacity, which will 

lead to the rebirrh of a lllıman 

being who has been losr in the 

course of the events", re l ls the 

first-time director Giraudeau 

abour his fi lm .  The way in which 

he has visualised this simple, 

al most bare detail reveals that 

Giraudeau has great visual 

feel ing .  Bur the power of the fi lm 

is also largely deternı ined by the 

phenomenal acting of Francisco 

Rabal in the role of the old man 

which broughc him the Best 

Actor Award in Bareelona Film 

Festival . L'AUTRE has won prizes 

at several national and 

international festivals, includ ing 

the Grand Prix du Public in  

Narnur and Florence. 

BERNARD G I RAUDEAU 

18 Haziran 1 947'de La 
Rochelle'de doğdu. 1 97 1  'den 
beri tiyatroda aktör olarak 
çalıştı ve 1 973'ten bu yana, 
çok sayıda (toplam olarak 
yaklaşık 25 adet) televizyon ve 
sinema yapımında rol aldı. 
DIGER! yönetmen olarak i lk  
fılmidir. Ayrıca iki televizyon 
filmi yönetmiştir. 

Born in La Roclıelle on 18 June 
1 947.  Since 1 97 1 ,  he has been 
seen as an actor in the dıearre, 
and si nce 1 97 3 he has acred on 
relevision as well as in 
numerous fı lms (in all abour 
25) .  L'AUTRE is his feanıre 
debur as direccor. He has also 
made two relevision fı lıns. 

FiLM LERI 
Filmography 

1 989 LA face de /'ogre 
Canavarın Yüzü (TV) 

1 990 L'<wlre Diğeri 
1 99 1  U ne ile gl ad 

Buz Gibi Bir Yaz (TV) 
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HOLLANDA-iNGiLTERE-FRANSA-ALMANYA NETHfRLANDS-LTK-FRANCE-GER MANY 

MACON BEBEGi  
THE BAB Y  OF MACON 

Yönetmen Director: Peter GreeJJtlll 'ay 
SenaryoScreen play: Perer Greentlll'tiY 
Görüntü Yön. Cinematography: Se�dJa 
Viemy Kurgu Editing: Cbris \Vyalf 
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• Bir maske. Çeniş ekran, derin 
odaklı kadraj, 1 6SO'Ii yıllarda 
taşradaki bir tiyatronun 
seyircilerini ve sahnesini 
yansıtmakta. Oyun, Tanrı 'ya 
saygı göstermediği için kısırlık 
belasına uğramış bir topluluk 
üzerine. Yaşlıca bir kadının bir 
çocuğu olur, ve kadının bakire 
kızı, kurtarıcı nitelikteki bu 
mucizeyi istismar etmek için 
kendini çocuğun annesi olarak 
tanıtır. Zengin, kısır kadınlar 
bebeğe bir kez olsun 
dekunabilmek için cömert 
bağışlarda bulunurlar. Çocuğun 
doğumunu kutlamak için verilen 
bir şölende, kız, Piskopos'un 
oğlunu baştan çıkarmaya çal ışır. 
Bunun üzerine kil ise, değerli 
kutsal emanetleri garanti altına 
almak için bebek üzerinde hak 
iddia eder. Kız ise intikam almak 
için çocuğu katedralde boğarak 
öldürür. Kilise kıza müthiş bir 
ceza vererek, fi lmi korkunç bir 
doruk noktasına doğru 
sürükler ... 

Katedral kenti Macon'da bir 
çocuk-aziz'in doğuşunu ve 
kurban edilişini anlatan bu 
öyküde, dinsel bir melodramı bir 
tiyatroda sahnelendiği şekliyle 
izlerken, oyunculada sansasyon 
peşindeki seyircileri birbirinden 
ayırt etmemiz çok güç. Aktörler 
sahnede tecavüz ederken, 
rolleri.n in sınırını aşmaktalar. Bu 
karmaşaya ek olarak, Rönesans 
kostümleri i le ikenalar 
tantanalarıyla akıl çelerken, 

çocukların cinsel taeizi ve 
röntgencil ik gibi modern temalar 
da yansıtmakta. "Bu Yok Edilmiş 
Masumiyet öyküsü, görünürde 
hem katedralde, hem de 
tiyatroda yer aldığı için, çoğu 
kez tiyatro performansın ın 
sınırlarını aşmakta. Ancak her iki 
mekan da ritüele, istismara, 
i l lüzyona ve aldatmaya alışkın 
olduğu için, tiyatro seyircisi 
kolayl ıkla bir katedral cemaatine 
dönüşebil iyor; üç perdelik oyun 
sona erdiğinde, aktörlerle 
seyirciler arasında hiçbir farklı l ık 
olmadığı açık", diye yorumda 
bulunuyor Greeneway. Filmi 
izleyenler, Greenaway' in fi lm 
yaratıcı l ığın ın seçkin bir mimarı 
mı, yoksa sadece kişisel 
saplantı ların ın peşinde kusursuz 
bir teknisyen mi olduğunu bir 
kez daha kendilerine soracaklar 
kuşkusuz. 

• A masque. The wide screen,  

deep focus frame shows audience 

and smge in a provincial rhearre 

in the 1 650s. The play depicrs a 

communiry srruck by barreness 

because ir fai led ro honour Gocl. A 

child is born (O an elclerly woman, 

and her virgin claughrer passes as 

irs morher ro exploir the 

redeeming miracle. Wealrhy, 

infertile women give generously 

merely ro rouch the infant. Ar a 

banquer celebraring the chi ld 's 

birth, the daughrer rries ro seciLıce 

the Bishop's son - after which the 

church claims the baby ro secure 

valuable relics. In revenge, she 

smothers ir in the carhedml, anel 

the church orders a horrendous 

punishmenr for her, propel l ing 

the fi lm rowards a gruesome 

cl imax . . .  

In  this srory o f  the crearion and 

martyrdarn of a child-saint in the 

carhedral ciry of Macon, we are 

warching a religious melodrama 

as i r  is  performed in  a rhearre, bur 

can scarcely rell performers from 

the sensarion-seeki ng audience. 

Acrors commit rape on srage, 

breaking the bounds of rheir 

roles. Aciding ro this confusion is 

the sheer sumprous d isrracrion of 

the Renaissance coswmes and 

iconography, which also echo 

modern rhemes of chi lcl abuse and 

voyeurism.  "This rale of 

I nnocence Desrroyed ofren breaks 

the boundaries of i ts rhearrical 

performance, being apparenrly 

enacred as much in  the carhedral 

as in the rhearre, bur si nce borh 

places are accusromed ro ri tual , 

exploirarion, i l lusion anel 

deceprion, the rhearrical audience 

easily becomes a congregarion, 

and by the ri me rhe rhree-acr play 

has ended, ir is certain that rhere 

is no difference ar all berween 

acrors and aud ience",  comments 

Greenaway. Audiences wil l  

cenainly ask again wherher he is 

an outstanding archirecr of the 

fi lm imaginarion, or merely a 

perfecr rechnician pursuing 

private obsessions. 

PETER GREENAWAY 

1 942'de Ingiltere'de doğdu. 
Resim eğitim i  gördü ve i lk 
sergisini 1 964 yı l ında açtı. 
1 96S'ten sonra kurgucu olarak 
çalışmaya başladı ve 1 1 yıl 
kurgu masasında görev yaptı. 
Ingiliz Merkezi Haberalma 
Teşkilatı için sayısız belgesel 
hazırladı. Kendi fi lmlerini 
yapmaya başladığı 1 966'dan 
beri film, resim, roman ve 
resimli kitap üretmeyi 
sürdürdü. 1 982'de 
gerçekleştirdiği i lk uzun metraj 
konulu fi lmiyle eleştirmenlerin 
büyük ilgisini topladı. 
O günden beri sinema 
dünyasında kendi kuşağının en 
özgün ve hakkında en çok 
tartışılan yönetmenlerinden 
biri olarak yerini aldı. 

Born in 1 94 2  in England. He 
trained as a painter and fı rst 
exhibited his pictures in ı 964. 
He began working as a fı lm 
ediror in ı 965 and spent ı ı 
years curting fılms, including 
numerous documentaries for 
England's Central Offıce of 
Information. ın  1 966 he srarred 
making h is  own fılms and si nce 
then has cominued ro produce 
fılms, paintings, novels and 
i l lustrated books. He realized 
his fırst full-length feature fi lm 
i n  ı 982 which has received 
enormous critica! acclaim.  Since 
then he has been considered as 
one of the most origi nal and 
controversial fı lm directOrs of 
his generarion. 

Filmleri 
Filmography 

1 982 The Drcı.ughtınan's Coııtract 
Ressamın Anlaşması 

1 985 A Zed mu/ Two Nottgbts 
Hayvanat Bahçesi 

1 986 The Be/Iy of an Architeı·t 
M i mar'ın Göbt.ği 

1 987 Drotllfıing by Numbers 
Sayılarda Boğulmak 

1 989 The Cook, The Thief, 
His Wife and Her Lctver 
Aşçı, Hırsız, Karısı ve Aşığı 

1 9 9 1 Pro.<Jıero's Books 
Prospero'nun Kitapları 

1 993 The Baby of Mcıcon 
Macon Bebeği 



152 DÜNYA FESTiVALLERiNDEN FROM WORLD FESTIVALS 

ViETNAM-FRANSA VIETNAM-FRANCE 

YEŞil PAPAYAN I N  KOKUSU 
MUI DU DU XANH 

THE SCENT OF GREEN PAPAYA 

Yönetmen Director: Trttll A11h Htmg 
Senaryo Screenplay: Tra11 A11h 1-11111g 
Görüntü Yön. Cinemaıography: Be11oit 
Delhomme Kurgu Ediıing: Nicole Dedie11 & 
)ean-Pierre Roq11es Müzik Music: Ton Thttt 
Tieı Oyuncular Cas ı: Tran N11 Yen-Kbe. 
L11 Man San. Tmong Thi Loc. Ng11yen A11h 
Hoa Yapımcı Producer: Christophe 
Rossis11o11 Yapım Producıion Co.: Les 
Productions Unennec. 36. rue Reni Bo11/anger. 
75010 Paris. FI?ANCE: Phone: 42 40 5 1  
5 1 : Fax: 42 40 92 1 0  Dünya Hakları 
Export Agent: Prisident Films. 3.  rue Lord 
Byron. 75008 Paris. FRANCE: Phone: 45 
62 82 22: Fax: 45 63 40 56  

1 993 1 3 5 m m .  1 Renkli Color 1 103 '  

• SO'I i  yıl ların Vietnam'ında, 1 2  
yaşındaki taşralı kız, Tui, 
Saigon'da yaşayan bir aileye 
hizmet etmektedir. Tui, düzeyli 
ve huzur içinde görünen ev 
yaşantısı maskesinin ardında, 
acımasız bir büyükanne, küçük 
yaşta ölen bir kız ve kumara 
düşkünlüğü aileyi darbağaza iten, 
maymun iştahl ı  bir babayla 
karşılaşır. Anneyse tüm bunlara 
sessizce boyun eğmekte, aileyi 
beslemek, yiyeceğin daha uzun 
süre idare etmesi ve küçük 
öğünlerin tadının daha iyi olması 
için yeni yollar bulmaya 
çalışmaktadır. Tui, izler ve tüm 
gördükleri beynine kazınır. 
Ailenin küçük oğullarından 
birine tutulur, ne var ki üç ay 
sonra taşrada yaşayan ailesinin 
yanına geri döner. Aradan on yı l 
geçer. Artık genç ve güzel bir 
kadın olan Tui, tekrar hizmet 
etmek üzere çağrı l ır . . .  

1 993'te, Cannes'da en iyi i lk film 
dalında "Altın Kamera"yı 
kazanan Tran An h Hung'un fi lmi, 
ismi kadar güzel. "Papaya 
olgunken bir meyve kabul edi l ir, 
ama daha yeşilken, sebze olarak 
nitelendirilir. Yeşil papaya, 
erkeğe tabakta, yenmeye hazır 
olarak sunulur. Ancak onu 
toplayan, yıkayan, soyan ve 
hazırlayan kadınlardır. Yeşil 
papayanın bende, kadınların 
gündelik işlerine özgü 
hareketleri, tavırları 
anımsatmasının nedeni bu. Yeşil 
papayanın kokusu benim için, 

annemin işini görürken 
hissettirdiği törensel havanın 
beni büyülediği dönemlere ait, 
annemin jestleriyle ilgi l i  bir 
çocukluk anısı. Daha sonra, bir 
kadın tazeliğini yitirip, kocası da 
ai lesini terk edince, bu 
hareketlerin ne kadar 
anlamsıziaştığın ı  anlatmak 
istedim", diye açıklıyor Hung. 
Ağır gelişen, ancak büyüleyici 
YEŞiL PAPA YANlN KOKUSU, 
karakterleri çiziminde ve 
anlatımı oluşturmasında, 
gösterişsiz jestler ve olaylardan 
yararlanmakta. Melodramatik bir 
doruktan yoksun olsa bi le, derin 
insancı l l ığı ve yaşamın 
mucizelerine (çiçeklere, 
böceklere, güzel bir kızın 
gülümsemesine, yakışıklı, genç 
bir erkeğin kahkahasına) 
gösterilen büyük sevgi, bu filmi 
olağanüstü bir deneyime 
dönüştürmeye yeterli oluyor. 

• In Vietnam of the 'S  Os, Tu i ,  a 
1 2-year-old servanr girl from the 
counrry, rends ro the needs of a 

family in Saigon. The domesric 
façade is refıned and peaceful ,  bur 
benearh the façade, Tu i learns of a 

rough grandmorher, a l irc le girl 

who died and a fıckle farher 
whose gambling has broughr rhe 

family ro fınancial ruin .  The 
morher copes wir h all of this 

sroically and in silence, devising 
new ways ro feed her fam i ly, make 

rhe food go fareher and the 

meagre meals rasre berrer. Tui 

observes and absorbs; she develops 

a crush on one of rhe family' s 

young boys, bur afrer three 
monrhs, she returns to her own 

family in  rhe counrry. Ten years 
larer, afrer she has grown i nro a 

beauriful  young woman, Tui once 
again called on to be of service . . .  

Tran Anh Hung's fi lm,  winner of 
rhe "Camera d'Or" in Cannes 
1 993 as rhe best fearure debur, is 
as beauri ful  as irs ri c!e. Hung 

explains: "The papaya is a fruir 
when ri pe. When green, i r  is 

considered a vegerable. Green 
papaya comes to men on a plare, 

ready ro be earen. Bur ir is  picked, 

washed, peeled , and prepared by 

women .  This is  why rhe green 

papaya immediarely evakes in me 
a world of gesrures and arrirudes 

of women's daily work. The smell 

of green papaya is for me a 
chi ldhood memory of marernal 
gesrures, a ri me when I was 

fascinared by rhe rirual of my 

morher's work. Larer, I wanred ro 
write abour rhe empriness of those 
gesrures once a woman had losr 

her freshness and her husband had 

abandoned her family ."  

Unhurried bur captivaring, THE 

SCENT OF GREEN PAPAYA 
builds characrer and narrative 

w i rh smail gesrures and acrions. 
There's no melodramaric climax. 

Bur in irs deep human iry and 
profound love for the wonders of 

l i fe (flowers, insecrs, a beauriful 

girl's sm ile, and a handsome 

young man's laughrer) this fi lm is 

remarkable. 

TRAN ANH HUNG 

2 3  Aralık 1 962'de Danang, 
Vietnam'da doğdu. 1 2  
yaşındayken ülkesinden ayrı ldı 
ve Fransa'da eğitim gördü.  
Fransız vatandaşlığına geçen 
Hung, Ecole Louis Lumiere'de 
sinema eğitimi gördü. lik uzun 
metraj fi lmi YEŞIL 
PAPA YANlN KOKUSU'nu 
gerçekleştirmeden önce, "La 
femme mariee de Nam Xuong 
1 Nam Xuong'un Evli Kadını" 
( 1 987) ve "La pierre de 
l'attente 1 Sabır Taşı" ( 1 99 1 )  
adlı iki kısa fi lmi yazıp yönetti. 
YEŞIL PAPA YANl N  KOKUSU 
geçen yıl Cannes Film 
Festivali'nde En iyi i lk Film 
ödülünü kazandı ve En iyi 
Yabancı Fi lm Oscar'ına aday 
beş film arasına girdi. 

Born in Danang, Vietnam on 
23 Decenıber 1 962. He lefr 
Vieınanı when he was l 2, and 
was educared in France. A 
naruralized French cit izen, he 
srudied fi lm aı rhe Ecole Louis 
Lumiere. Prior ro making h is  
feature fi lm debut with the 
THE SCENT OF GREEN 
P AP AYA, he wrote and 
directed ıwo shorı fi lms, "La 
Femme mariee de Nam Xuong" 
( 1 987) and "La Pierre de 
l'arıenıe" ( 1 99 l ). THE SCENT 
OF GREEN PAPAYA won the 
Best Firsı Film Prize ar lasr 
year' s Cannes Festival and has 
been naminared for The Besı 
Foreign Film Oscar. 
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• Yirmi yaşlarındaki, Reykjavik'l i 
teknisyen Axel, gösterişl i  bir 
araba kullan ır  ve yaşamı televiz
yon etrafında dönen annesiyle 
birl ikte yaşar. Kızkardeşi Maeja 
ise günlerini Sedoma adlı salaş 
bir kulüpte geçirmektedir. Tele
vizyonun uzaktan kumandasının 
kaybolmasıyla şenlik başlar. 
Axel, panik içindeki televizyon 
delisi annesinden, kumandayı 
hiçbir yerde bulamadığı haberini 
al ır. Kesin olan tek şey, delikanlı
nın Allahın belası aleti bulması 
gerektiğid ir. Aksi halde kırmızı 
balıkiarına yuva olan banyo kü
vetinin suyu boşaltılacaktır. Çok 
masum görünen bu telefon ko
nuşması, asl ında bir dizi çılgın ve 
umulmayan olayı başlatır. Ma
eja'nın erkek arkadaşı tarafından 
çalınan kumanda, evde çıkan kü
çük bir yangında erimiştir. An
cak merak edilecek birşey yok
tur, çünkü kızın içki kaçakçısı ve 
karaborsacı olan arkadaşının de
posunda bunlardan yüzlercesi 
vardır. Kusursuz düzende devri
len domino taşları gibi birbirini 
izleyen olaylarla, sonuçta alışı l
mışın dışında bir karmaşaya dü
şülür. Bu karışıklıktan umutsuzca 
kendini kurtarmaya çalışan Axel, 
çabaladıkça batağa daha çok sap
lanır. Fondaki Izianda punk 
rock'ı eşliğinde, tuhaf uyuşturu
cu bağımlı ları, fahişeler, kalpa
zanlar ve sözde gangsterler boy 
gösterirler ... 

UZAKTAN KUMANDA, Izian
da'dan bekleni lmedik ve al ış ı lma
dık canl ı l ıkta, gerçek anlamda 
delidolu bir güldürü. Hareketli 
bir rock müziğinin sürüklediği bu 
komedinin, insanı saran bir çeki
ciliği var. "lzlanda'nın ilk hızl ı 
tempolu, şiddet dolu, cinayet fi l
mini çekmek istedim! Biraz araş
tırma yapıp, adanın gece hayatın ı  
inceledim; eski gazeteleri ve 
mahkeme tutanaklarını okudum. 
Ama baktım ki mi l let yalnız ka
çakçı l ık peşinde. Hiç önceden 
planlanmış cinayet ya da banka 
soygunu olmamış. Suçlular da, 
hassas ve savunmasız insanlar. 
Böylece, izianda'daki suçların bir 
şakadan ibaret olduğu sonucuna 
vard ım ve benim şiddet dolu, ci
nayet fi lmim bir komediye dö
nüştü !" diyor genç yönetmen Jo
nasson. 

• Axel, a twenty-something 

Reykjavik mechanic, drives a 
flashy car and lives w ith his 

morher whose life revolves araund 

the TV, whereas his sister Maeja 

spends her l ife in a seedy 

downtown club called Sodoma. 

The fun fesr kicks off as a res u lt of 

a m issing television remote 

control unit .  Axel gets the panic 

cal! from his couch potata morher 

that i r 's nowhere ro be found. In 

no uncerrain rerms he's ro rerrieve 

the Goddamn rhing or the family 

barhrub where his goldfish resides 

will be unsropped. The seemingiy 

innocent call sets off a series of 

wild and improbable events. The 

unit, stolen by Maeja's boyfriend, 

has melred in a smail house fire. 

Bur not to worry, her friend, a 

local bootlegger and black 

markereer, has dozens in his 

storehouse. Like a perfecr 

arrangement of clom inos, the 

pieces of the seri pt cascad e into a 

novel chaos. Axel gers deeper and 

deeper into the mire as he 

desperarely atrempts to exrricare 

himself from the mess. Anti c 

clruggies, hustlers anel self-sryled 

mobsrers pop up as Icelandie 

punk rock blares on the 

soundrrack . . .  

A rruly maclcap ı vı ı ıp, REMOTE 

CONTROL is an unusually fresh 

anel unexpecrecl rrear from 

Iceland. Driven by a bouncy rock 

score, this comedy has an 

infecrious quality. " I  wanted ro 

make the firsr Icelandie fasr 

maving vicious erime rhrillerı I 
clid some research, rook a close 

look at the nightl i fe scene; looked 

through old newspapers and court 

files. I figured out that the main 

acr iv i ry is smuggling and 

bootlegging. There have never 

been any preplanned murders and 

no bank robberies. The eriminals 

are fragile and vulnerable human 

beings. So, finally, I reached the 

conclusion that the Icelandie 

erime scene was a joke, and my 

vicious dıriller rurnecl into a 

comedy!" ,  says young elirector 

Jonasson. 

OS KAR JONASSON 

20 Haziran 1 963'te Izianda'da 
doğdu. izianda'nın en genç film 
yapımcılarından biridir. 1 980-
1 985 arasında, Izianda Sanat ve 
Elişleri Okulu'nda resim 
eğitimi gördü. 1 985- 1 990 
yılları boyunca Londra Ulusal 
Sinema Okulu'na devam etti. 
1 992'te ilk konulu uzun metraj 
filmi UZAKTAN 
KUMANDA'yı yönetmeden 
önce, birçok müzik video klipi 
ve iki kısa fi lm çekti. 

Born in I eeland on 20 June 
1 963. He i s  one of the youngesr 
Ice landie filmmakers. Berween 
1 980-85 he srudied painting i n  
Arrs and Crafrs School of 
lceland. From 1 98 5  ro 1 990 he 
was enrolled ar the London 
National Film School .  He ma.de 
several music video cl ips and 
rwo shorrs be fo re d i recri ng his 
firsr fearure film, REMOTE 
CONTROL, in 1 992.  
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• Polenyalı Karol i le Fransız 
karısı Dominique, Paris adiiye 
sarayında boşanmak için hakimin 
önündedirler. Dominique, 
evl i l iklerinin cinsel i l işki ile asla 
tamamlanmadığını iddia eder. 
Karol bunu doğrular ve 
boşanırlar. Karol sahip olduğu 
her şeyi yitirmiştir: Aşk, karısı, 
bir iktirdiği her kuruşu yutmuş 
olan kuaför salonu. Meteliksiz, 
kimliksiz ve kundakçı l ık 
nedeniyle polis tarafından aranan 
Karol'un, bu koşullar altında 
Polanya'ya dönmesine imkan 
yoktur. Bir kağıt ve tarağı bozuk 
para niyetine kul lanarak metroya 
biner. Burada yurttaşı 
Nikolai'yle karşı laşır. Nikola 
Karol'a yardımcı olmak ister, 
hatta ona bir iş bile teklif eder: 
Kiralık katil olarak. Karol 
reddeder. Bir bavula gizlenerek 
Polanya'ya döner. Tüm 
enerjisini zengin olmaya 
adamaya aziml idir. Birkaç 
tal ipsizi ikten sonra, bu hedefine 
erişmeyi başarır. Servetinden 
yararlanarak sabık karısı 
Dominique'den intikam almak 
ister. Onu kandırarak 
Varşova'ya gitmesini sağlar ama, 
kendisi , kendi intikamının 
kurbanı olur. Ama hiç değilse 
başka bir şey kazanır: 
Dominique'in aşkın ı  . . . 

• Karol, a Pole and his French 

wife, Dominique, are up in front 

of che divorce judge at che palaca 

of j ustice in Paris. Domi nique 

claims that rheir marriage has 

never been consumated. Karai 

agrees, and they are divoced. 

Karol loses everyrhing he ever 

had! love, his wife ad his 

hairdressing salon which 

swallowed up his l ife's savings. 

Penniless, wirhour any 

idenrifacrion and wanred by the 

palice for arson, chere is  no way he 

can rerurn co Paland under rhese 

circumstances. Karol busks using 

a paper and com b for a few 

pennies in che metor. This is 

where he meers his counrryman, 

Nikolai . Nikolai wanrs ro help 

Karol and even offers h im a job-

as a hi c man. Karai refuses. Karai 

returns ro Poland by hiding in a 

suiccase. He is derermined ro 

devore all his energy ro becoming 

rich. Afrer a few maships he 

manages to achieve this goal. He 

wanrs ro use his wealth to take his 

revenge on h is ex-wife, 

Dominique. He rricks her inro 

going ro Warsaw only ro become 

che vicrim of his own revenge. 

But he does aclıieve sonıeching at 

leas - Dominique's love . . .  

KRZYSZTOF KIESLOWSKI 

I 94 1 yılında Varşova'da 
doğdu. 1 969'da Lodz Devlet 
Tiyatro ve Sinema Okulu'ndan 
mezun oldu. Daha öğrencilik 
yıl larında, televizyon için 
"Zdjecie 1 Fotoğraf' fi lmini  
yaptı. l i k  sinema çalışması 
1 969 yılında gerçekleştirdiği 
"Z miasta Lodzi 1 Lodz 
Kentinden"dir. 1 970'den beri 
onbeş kadar belgesel film 
yönetti. 1 973'ten sonra, 
televizyon için orta-metraj 
konulu filmler yaptı. l ik  uzun 
metraj konulu filmini 1 97S'te 
gerçekleştirdi. Kieslowski'nin 
hemen bütün konulu fi lmleri 
festivallerde ödül  kazanmıştır. 

Born in Warsaw in 1 94 1 .  In 
l 969 he gracluated from S ra te 
Theatrical and F i lm Col lege in 
Lodz. While sti l i  sruclenr, he 
made the film "Zdjecie 1 
Phorograph" for television. He 
made his debut in 1 969 with 
"Z miasta Lodzi 1 From the City 
of Lodz". Since 1 970 he has 
directeel araund fifteen 
documenraries. From 1 97 3  
onwards, he  directeel medium
length feature fi lms for 
television. He realized his first 
feature fi lm in 1 97 5 .  Almost al l  
of Kieslowski's feature films 
have won festival prizes. 

Filmleri 
Filmography 

1 975 Personal 
1 976 Bliwa Yara Izi 
1 979 Amatar Amatör 
1 982 Pryzypadek Kör Talih 
1 984 Bez Konca Sonsuz 
1 987 Krotki film o zabijauiu 

Öldürme Üzerine Küçük 
Bir Film 

1 988 Krotki film o milosci 
A�k Üzerine Küçük Bir Film 

1 989 Dekalog 
1 993  Trois Couleun: Bleu 

Üç Renk: Mavi 
1 994 Trois Couleun: Blcmc 

Üç Renk: Beyaz 
1 994 Trois Couleun: Rouge 

Üç Renk: Kırmızı 
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ÇIPLAK 
NAKED 

Yönetmen Director: !H ike Leigb 
Senaryo Screenp lay:  ;H ike Lei�b 
Görüntü Yön. Cinematography: Dhk 
Pope Kurgu Ediı ing:)on Cregm)' Müzik 
Music: A ndrell' Dickson Oyuncular Cası: 
Daı1id Tbeıl'iis. Lesi ey Sbaıp. Kdtrin 
Cartlidge. C reg Cmttll'ell. C/ai re Skinner. 
Peter \Yirigb1 Yapımcı Producer: Si;non 
Chmming-\'(/ifli:mts Yap1m Production 
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• Johnny 90' 1 ı  y ı l ların kötü 
kahraman tipinin en uç 
noktasıdır: genç, soğuk, alaycı ve 
ahlaksız; ancak bazen ilgi l i  ve 
tutkulu. iş sahibi serseri bir 
fi lozof olan Johnny, Manchester'i 
alelacele terk etmek zorunda 
kalır (o kızın rıza gösterdiğini , 
kız ise kendisine tecavüz ettiğini 
iddia etmektedir) ve Londra'da 
eski sevgi l isi Louise'in kapısına 
dayanır. Ağzı iyi laf yapan 
Johnny, daha doğru dürüst bir 
merhaba bile demeden, 
Louise'in çekici ev arkadaşı 
Sophie'yi yatağa atar; daha sonra 
da Londra'nın arka sokaklarında 
garip bir gece yolculuğuna çıkar. 
Bu yolculukta çeşitli tipiere 
rastlar: kavgacı ,  küfürbaz lskoç 
çifti, filozof bir gece bekçisi ve 
Johnny'yi evine davet ettikten 
sonra birdenbire fikrini 
değiştiren utangaç garson kız ... 

Kızgın ve acımasız bu fi lm, 
çağdaş Ingi ltere üzerine 
etkileyici bir inceleme. Geçen 
sene Cannes Film Festivali'nde 
En Iyi Yönetmen ve En Iyi 
Oyuncu dallarında Altın Palmiye 
ile J üri Özel Ödülü'nü kazanan 
ÇIPLAK, 1 993'ün en tartışmalı 
ve anılmaya değer filmlerinden 
biri . Fi lmde Johnny ve kasvetli 
evini paylaşan diğer tiplerin in 
karmaşık varlıkları, Dikens' ın 
dram ile komedi, ve aşırı şiddet 
i le beklenmeyen sevecenliği 

beraber kulanmada gösterdiği 
ustal ıkla sergi lenmiş. Yönetmen 
Leigh, ÇIPLAK hakkında: "Fi lme 
karşı duygularımda, 20. yüzyı l ın  
sonlarındaki karmakarışık 
dünyamıza karşı duygularımdaki 
kadar kararsızım. Komik olduğu 
kadar üzücü, güzel olduğu kadar 
çirkin, seviml i  olduğu kadar 
tiksindirici, ve sorumlu olduğu 
kadar da anarşik olduğunu 
sandığım bu fi lmin kendisi kadar 
kararsızım. Ama fi lm hakkında 
fazla ukalalık etmek de 
istemiyorum. Filmin, kendisi 
adına konuşmasını tercih 
ederim", diyor ve ilk esin 
kaynağının Londra'da yürürken 
kendisinden bozuk para 
di lenilmesi olduğunu iddia 
ediyor. 

• Johnny is the ultimate anci

hero of the '90s - young, cold, 

cynical and im moral, yer at times 

both caring and passionate. He's 

an employed philosopher-bum 

who has had ro leave Manchester 

in a hurry (he claims she 

consenced, she claims he raped 

her) anel has come knocking on 

the cl oor of his ex-girlfriencl 

Louise in London. Scarcely before 

he has had time ro say hello - anel 

Johnny's rarely at a lack for words 

- he's beclclecl Louise's loopy 

flatmate, Sophie, anel is up anel 

gone on a weircl nocturnal odyssey 

on the mean sereers of London. 

Here he runs i neo an assorrmenr 

of clıaracrers that i ncludes a 

feucl ing, foul-mouthecl Scots 

couple, a philosophical night 

janiror, anel a shy greasy spoon 

wairress who abruptly changes her 

m inci after inviting Johnny home 

with her . . .  

Seari ng  and angry, this is a cleepl y 

moving examination of 

conremporary England. Winner 

of the Special Jury Prize with the 

Direcror's and Acror's Palmes 

ci'Or at last year' s Cannes Film 

Festival , NAKED was one of the 

most conrroversial anel memorable 

films of 1 993.  Johnny's complex 

existence - and that of everyone 

who shares his bleak house - is 

sketchecl here with the Dikensian 

mastery that exhi l i ratingly mix 

pathas anel comecly, s harp 

violence anel surprising 

tenclerness. "My feelings about 

NAKED are as ambivalenr as my 

feelings about our chaotic Iate 

20th Cencury world, anel probably 

as ambivalenc as the fi lm itself, 

which is, I hope, as funny as it is 

sad, as beautiful as it is ugly, as 

compassionate as it is  loathesome, 

anel as respons i bl  e as it is 

anarch ic. But I really clon't want 

ro poncificate about this film. I' d 

rather ler it speak for i tself', says 

the cl i recror who claims that the 

initial inspiration of the film 

came from walking arouncl 

London and being askecl for spare 

change. 

M I KE LEIGH 

1 943'de ingiltere'nin 
Lancasbire kentindee doğdu. 
1 960'da Sahne Sanatları 
Kraliyet Akademisi'nde 
öğrenim görmek için burs 
kazandı. Leatherhead 
Repertory Tiyatrosu'nda 
sahne sorumlusu asistanlığı 
yaptı ve daha sonra 
Camberwell Sanat Akademisi 
i le Londra Sinema Okulu'nda 
resim ve tasarım üzerine 
öğrenimine devam etti. Birkaç 
sene tiyatro yönetmeni ve 
tasarımcı olarak çalıştı ve 
1 967'den 1 968'e kadar 
Startford'da Shakespeare 
Kraliyet Topluluğu'nda 
yönetmen asistanlığı yaptı. 
1 97 1  'de yönettiği i lk  uzun 
metraj filmi "Bieak Moments 1 
Kasvetli Anlar" ile Chicago ve 
Locarno festivallerinde ödüller 
kazandı. 

Born in Lancashire, England in 
1 943 .  In  1. 960, he won a 
scholarship ro srudy at the 
Royal Academy of Dram at i c 
Ans. He was an assistanr stage 
manager at the Leatherhead 
Reperrory Theatre and then 
wenr on ro study at the 
Camberwell College of An, and 
the London Film School of An 
and Design. He worked as a 
theatre director and designer for 
a number of years, and he was 
an assistant d irector with the 
Royal Shakespeare Company in 
Suatford from 1 967 to 1 968. I n 
1 97 1  he macle his feature film 
clebut with "Bieak Momenrs", 
which won awards at festivals in 
Chicago and Locarno. 

Filmleri 
Fil mography 

1 9 7 1  Bleak Moments 
Kasvetli Anlar 

1 972 H ard Labour Zor Iş 
1 975 Nuts in May 

Mayıs'ta Deliler 
1 978 W'bo's W'bo? 

Kim Kimdir? 
1 980 Crown-Ups Büyükler 
1 982 Home Sweet Home 

Evim, Tatlı Evim 
1 983 Meantime Bu Arada 
1 984 Four Days in july 

Temmuz'da 4 Gün 
1 988 H i gb Ho pes 

Büyük Ümitler 
1 990 Life is Sweet 

Hayat Tatlıdır 
1 993  Naked Çıplak 
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Yönetmen Director: Cla11de Lelom·h 
Senaryo Screen play: Cla11de Lelo11ch 
Görüntü Yön. Cinematography :jean
Yve.r Le Mener Kurgu Editing: Hflhıe de 
Lıtıe Müzik Music: Francis Lai & Philippe 
Servain Oyuncular Cas c: Gerard Lanvin. 
B&ıtrice Dal/e. Vinmıt Line/on. Marie-Sophie 
L. .  Patrick Che�ıais. Gerard Damıon. Charles 
Gercırd. Pa11i Preboit Yapım Production 
Co.: Le.r Films 13 .  1 5 .  ave1111e Hoche. 75008 
Paris, FRANCE: Phone: 42 25 00 89: Feıx: 
42 25 46 30: TF 1 Films Prod11aion. Sofiı"eJ 
Veılor 1 & 2. Sofiaıp. lnvestimages Dünya 
Hakları Export Agent: Les Fi/ms 26. 
ave1ı11e Hoche, 75008 Paris. FRANCE: 
Phone: 42 25 00 89: Fax: 42 25 46 30 

1992 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 187'  

• I ki bin yı la uzanan bir aşk 
öyküsü ... Kahramanlar ilk kez, 
lsa'nın yaşadığı dönemde, 
Romalıların, suçlu ları, toplum 
dışına iti lmişleri, yaşlı ve 
hastaları, erken ölüme mahkum 
edilenleri kapattıkları 
mahallelerden birinde 
karşılaşırlar. Ancak bu çiftin 
gerçek bir i l işki yaşayabilmeleri 
için 1 99 1  yılını beklemeleri 
gerekmektedir. izleyici onları 
havaalanından çıkarlarken 
gördüğünde, bu aşıkları n 2000 
yıl süren zorluklara 
katlandıkların ı  hemen fark 
edecektir . . .  

Claude Lelouch için, bir kez 
daha, "aşk, öykülerin en güzeli" 
ve yönetmen bu defa, yirmi asra 
uzanan destansı bir öyküyü üç 
saatte anlatıyor. Lelouch, bu 
fı lmin bir özet ya da metinle 
anlatılamayacağına inansa da, 
şansını deniyor: "GÜZEL 
ÖYKÜ, yaşamlarının sonundan 
biraz daha ötesini görmek 
isteyen bi rkaç bireyin öyküsü. 
Nasıl olur da günün birinde, 
insan hiç tanışmadığı bir kişiyi 
tanır? Mi lyonlarca insanın 
arasından bir kişi, bir başkas ın ın 
kalbinde yer edinmeyi nasıl 
başarır? Önce birbirini sevmenin 
öğrenildiği, sonra da gerçek 
aşkın yaşand ığı yaşamlar olabi l ir  
mi ?  Mutluluk engin gel iş imi 
neden kaçını lmazdır? Yaşam 

nasıl sonsuz kadar uzun ve yine 
o kadar kısa görünebil ir? Şans ve 
tesadüfler kimi haksızlıkları nasıl 
dengeler? Duyguların izlediği 
uzun yol, vs . . .  " 

• A love srory spanning two 

mi l lenia . . .  The fırst t ime the two 

protagonists met was in  Palestine, 

in che rime of Jesus, in  one of che 

chose ghecros in  which che 

Romans had seguescered erim inals 

and social misfıcs, the old and the 

s i  ek, everyone marked for an early 

death. But che couple must waic 

u ne il 1 99 1  ro enjoy their first real 

affair. When the viewer sees chem 

leav ing che ai rporc, he wi l l  know 

chat these lovers have already 

endured 2000 years of hardshi p . . .  

Once again,  for Lelouch, "love is 

the mos c beauciful of srories" and 

this time he eel ls an ep i c 

advencure which spans more than 

twency cencuries in chree hours. 

According ro che director, che 

fı lm could noc be deseribed i n a 

synopsis n or in a seri pc but he 

scill tries: "LA BELLE HISTOIRE 

is che srory of a few individuals 

who wanc co see a l i ccle fareher 

than the end of cheir lives. Why, 

one day, does one recognize so 

well somebody ro whom one has 

noc yer even been incroduced1 

How can one manage, among 

bil l ions of individuals, ro have the 

leading place in  somebody's 

hearc' Why can one love chat 

person more rhan oneselP Mighc 

c here be 1 ives for learni ng ro love 

each other, and l ives for really 

loving each ocher' Why is che 

vast progress of happiness 

inevitable' Why can a l i fe appear 

j ust as long and jusc as shorc as 

eternity' How can chance and 

coincidences offset cerrain 

in juscices' The long path 

fo ll o wed by feel i ngs, ete . . .  " 

CLAUDE LELOUCH 

30 Ekim 1 937'de Paris'te doğ
du. ABD'de gerçekleştirdiği 
"USA en vrac" ve "Une vil le 
pas comme les autres", Mos
kova'da gerçekleştirdiği "Qu
and le rideau se leve" adl ı  üç 
kısa metraj fi lmle, 1 9  yaşında 
yönetmenliğe başladı. Askerli
ği sırasında Ordu Film Merke
zi'nde çalışan Lelouch daha · 
sonra bağımsız yapımiara imza 
atmaya başladı. Beş alçakgö
nül lü konulu film yaptıktan 
sonra "Un Homme et Une 
Femme 1 Bir Kadın Bir Erkek" 
filmiyle 1 966'da Cannes Film 
Festivali'nde birincilik ödülünü 
paylaştı, iki Oscar kazandı ve 
uluslararası beğeni topladı. 
Yönetmenin konularını genel
l ikle günlük yaşamdan aldığı 
fi lmlerini aşk, suç ve l iberal 
düşünce gibi, üç farklı ana baş
lık altında sınıflandırmak müm
kündür. G ÜZEL ÖYKÜ 
yönettiği 32. konulu filmdir. 

Born in Paris on 30 October 
1 937 .  He began making fılms 
at the age of 1 9  with three 
short documentaries "USA en 
vrac" and "U ne vi lle pas com me 
les autres", both m ade in USA 
and "Quand le ri dea u se leve", 
m ade i n Moscow. He worked 
for the army fılm unir  during 
his mil i tary service and then 
starred w ith his own 
i ndependent productions. After 
making fıve modest features he 
gained international acclaim ,  a 
share of rhe I st prize ar Cannes 
and 2 Oscars with "Un Homme 
et U ne Femme" in 1 966. He 
usually takes the subjecrs of his 
fılms from daily l ife and his 
fı lms may be classifıed u nder 3 
diverse headings: romance, 
erime and l iberal politics. LA 
BELLE HISTOIR E  is the 32nd 
feature fı lm Lelouch has 
direcred. 

Önemli Fi lm leri 
Selective Filmography 

1 966 Un homme et mıe [emme 
Bir Kadın Bir Erkek 

1 967 Vi·vre pom· vivre 
Yaşamak İçin 

1 970 Le voyou Serseri 
1 973 Leı bonne mıntfe Iyi Yıl 
1 974 Toute ıme vie Tüm Bir Yaşam 
1 98 1  Les um et !es au/res 

Birileri ve Diğerleri 
1 983 Edith et Mareel Edith ve Mareel 
1 986 Un homme et ıme [emme -

20 am deja Bir Kadın 
Bir Erkek - 20 Yıl Sonra 

1 990 ll y a  des jours ... et des lımes 
Günler Vardır ... ve de Aylar 

1 992 La belle histoire Güzel Öykü 
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• Thatcherizm'in vaadettiği 
ekonomik mucizeler 
Manchester'in vareşiarına 
uğramamıştır bile. Bir süreden 
beri işsiz olan katolik Bob 
Will iams için ufukta yeni bir iş 
de görülmemektedir. Ancak Bob 
ayakta kalmasın ı  bilen bir kişidir. 
Bulduğu her fırsatı değerlendi
rerek işsizlik maaşına ek gel ir 
yaratır. Ailesini dayurabilmek 
için, koyun çalmaktan lağım 
temizlerneye kadar, elinden 
gelen herşeyi yapar. Ne var ki, 
yaşam ona acımasız bir darbe 
indiri r. Kamyoneti çalınmıştır ve 
kızı Coleen'in de yaklaşan i lk 
komünyonu iç in geleneksel 
beyaz elbise, ayakkabı, örtü ve 
eldivenlere ihtiyacı vardı r. Tüm 
bunlar için gerekli para nereden 
bulunacaktır? . . .  

i ngiltere'nin kuzeyinde, yerel 
yönetime ait bir yerleşim 
biriminde çekilen Y AGAN 
TAŞLAR, esinini  gerçek 
yaşamdan almakta. Birkaç yıl 
boyunca bu evlerde yaşamış olan 
senaryo yazarı Jim Alien, bu 
toplumla iletişimini hala 
sürdürmekte ve fikirlerini 
onların günlük yaşamlarından 
derlemiş. Yönetmen Ken Loach, 
"J im' in senaryosunda ilgimi en 
çok çeken, yaratı lan 
karakterlerin gücü ve 
derinl iğiydi", diyor. "Bu insanlar 
inananı lmaz bir dayanma gücüne 

ve canl ı l ığa sahipler. Dünya 
paramparça olurken, özsaygını 
yitirmemek önemlidir. Telefon 
kesilmiş, mutfak dolabı bomboş 
olabi l i r, ama eğer şerefin i  
koruyabi l irsen, her şey yitiri lmiş 
sayılmaz. Zorunlu kaldıkları 
takdirde, saygıdeğer kişiler de 
suç işleyebilirler ... Bu fi lmde 
niyetimiz, ' işte bir grup insan, 
işte onların başlarından geçenler, 
gel in onlarla birl ikte olmanın 
keyfine bakal ım ve sonra, 
toplumbil imci değil de bir dost 
gibi aralarına katıldığımızdan, bu 
durumun yarattığı çeşitli 
sonuçları inceleyelim' demekti. 
Ancak izleyiciye kolay bir çıkış 
yolu sunmayı da istemedik." 

• The economic miraele 

promised by Thatcherism hasn't 

reached the suburbs of 

Manchester. Bob Wil l iams, a 

catholic, has been unemployed for 

a white and there aren't any jobs 

on the horizon. But Bob is a 

survivor; he supplements his dole 

by whatever scanı is an offer. 

From rust!ing sheep to rodding 

d ra i n s, he does w har he can to 

keep his family fed .  Bur now, life 

has elealt him a bitter blow . His  

van has been stolen and his  

daughrer, Coleen, i s  approaching 

her first conını union. She needs 

the rradit ional white dress, shoes, 

veil and gloves. Where on earrh is 

rhe nıoney going ro come from'  

RAINING STONES, shot on  a 

council esrare in the Norrh of 

E ngland, takes i rs inspiration 

from real l i fe. Scriprwrirer J im 

Alien lived on the esrare for some 

years and is  i n consrant contact 

wirh rhe community, drawing his 

ideas from rheir everyday l ives. 

"What inceresred me abour J im's 

screenplay", says Ken Loach ,  "was 

rhe srrengrh and depth of the 

clıaracters i nvolved. The people 

here have an incredible viraliry. 

When rhe world is collapsing 

around you, i t  is İ nıportant to 

hang on ro some self-respecr. 

Maybe che phone is  cur off, the 

ki rchen cupboard enıpty, but if 

you can maintain some omward 

sign of digniry, rhen all is not 

losr. If  they have to, respectable 

people can become out!aws . . .  The 

i nrenrion of rhe fi lm is ro say, 

'Here's a group of people, here's 

whar rhey're experiencing, ler's 

enjoy their company and rhen, 

because w e· re c here - and not i n a 

sociological way but in a 

comradely way - !et's consider the 

various conseguences of this 

situation ' ,  bur nor give the 

audience an easy way o ur . "  

KEN LOACH 

1 7  Haziran 1 936'da 
ingiltere'de Nuneaton'da 
doğdu. Oxford'da hukuk 
öğrenimi gördü ve 
ün iversitenin tiyatro grubunun 
yönetmenliğini üstlendi. 
Sinemaya geçmeden önce 
Kraliyer Hava Kuvvetleri'nde 
görev yaptı. 1 963'te BBC' de 
çalışmaya başladı; burada 
çeşitli TV filmleri 
gerçekleştirirken özellikle 
toplumsal sorunlara eğilen 
belgeseliere ağırlık verdi. 
Ingiliz belgesel sinemasının 
öncüsü Grierson'un izinden 
giderek, çalışmalarını "Özgür 
Sinema" akımı dorultusunda 
geliştirdi. Altmışlı yı l lardan 
beri, ingiltere'nin en radikal ve 
taviz vermeyen sinema ve TV 
yönetmenlerinden biri olarak 
ünlendi. Filmlerinin çoğu 
sayısız ödüle layık görüldü. 

Born on 17 June 1 936 in 
N unearon i n  England. He 
srudied law at Oxford, where he 
directeel a university rhearrical 
group. He served in the Royal 
Air Force before he turned his 
hand ro fi lm.  In 1 963 he joined 
rhe BBC and made a number of 
TV fi lms, cnncentrating on 
documentaries dealing wirh 
social problems. He developed 
along the l ines of the "Free 
Cinema" following Grierson, 
rhe farher of the Bri tish 
documentary. Si nce the Sixties, 
he has been recognized as one of 
Brira in 's most radical and 
uncomprimising fi lm and 
relevision d irectors. Most of his 
fi lms won several awards. 

Film leri 
Filmography 

1 96 7 Poor Cou· Zavallı inek 
1 969 Kes 
1 9 7 1  Family Life Aile Hayatı 
1 9 79 Blttckjttck 
1 980 The GttmekeejJer Av Bekçisi 
1 9 8 1  Looks cmd S mi/es 

Bakışlar ve Tebessümler 
1 986 Fatberiand Ata Yurdu 
1 990 Hiddeu Agendc1 Gizli Dosya 
1 99 1  Riff-R4f Ayak Takımı 
1 993 Raining Strme.< Yağan Taşlar 
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FRANSA FRANCE 

M UTFAK SOHBETLERi 
C U/SINE ET DEPENDANCES 

FULL HOUSE 

Yön etmen Director: PbiliPfle 11111yl 
Senaryo Screenplay:Jean-Pim·e Bacri. 
Agnes jao11i & PbiliPfJe ill11yl. bttsed 011 the 
play ··C11isine et Dipendanres "' by jean-Pierre 
Barri & Agnesjao11i Görüntü Yön. 
Cinemaıography: \rtilly K11.-a111 Kurgu 
Ediıing: Franroise Bergeı·-Gama11lt Müzik 
Music: Vladimir C os ma Oyuncular Cas ı:  
Agnesjaoui. Jemı-Pierre Bctcri. Zabo11. Sam 
Karmamı. )ean-Pie,-re Darrrmssin Yapımcı 
Producer: Alain Poiri Yap ım 
Producrion Co.: Gmmwnt. Ga!lll/0111. 30. 
aı•e�ute Cbttr!es de Ga11lle. 92200 Nwilly. 
FI?ANCE: Pbone: 46 43 20 24: Fax: 46 43 
20 33: Caneti + .  Efi•e Dünya Hakları 
Export Agent: GatmJont. 30. c/llen!le 
Charles de Ga11lle. 92200 Nmilly. 
FI?ANCE: Phone: 46 43 20 24: Fax: 46 43 
20 33 

1 993  1 35 mm. 1 Renkli Color 1 102' 

• Jacques ve Martine en son on 
yı l önce gördükleri eski bir 
dostlarını yemeğe davet 
etmişlerdir. Dostları bu arada 
TY'de ünlenmiştir. Yani, bayağı 
heyecan verici bir olay! Yemekte 
yedi kişi olacaklardır: bir şeylerin 
yolunda gitmeyeceği fikrini 
sapiantı haline getirmiş Jacques; 
garip bir şeki lde konuğun 
büyüsüne kapı lmış olan Martine; 
bu yemeğe hiç de olumlu gözle 
bakmayan, altı aydır  oturma 
odasında kamp kurmuş gerçek 
bir insan kaçkını olan, on yıl 
öncesinden bir başka arkadaşları 
Georges; Martine'in hep 
alacakl ılarından kaçan, iflah 
olmaz kumarbaz kardeşi, dost 
cani ısı Fred; onun, bütün 
erkeklerin fantezi lerin in odak 
noktasını oluşturan sevgi l isi 
Marylin; zeki, çekici, zengin ve 
ünlü konuk; ve aktif bir iş kadını 
olan, belki de eski aşkların 
nostalj isi içindeki karısı 
Charlotte. Kağıt üzerinde her 
şey mükemmel görünmektedir ... 
ama gerçekte her şey kötü 
başlar: umulmadık derecede 
sıkışık bir trafik bahanesiyle, 
konuklar iki saat geç gelir. 
Heyecanla beklenen bir akşamın 
iyice yağlanmış mekanizmasında 
bir kum taneciği, ama . . .  

Agnes Jaoui ve Jean-Pierre Bacri 
büyük beğeniyle karşılanan 
oyunları "Cuisine et 

Dependances 1 Mutfak ve 
Müştemi lat"ı 1 992'de yazıp 
başrolde oynamışlardı. Oyun 
artık mutfağın içinde ve 
çevresinde geçen çok popüler 
bir filme dönüştü. Bacri, "eski 
bir dostlarını , şöhrete kavuşmuş 
birini yemeğe davet eden 
insanları ele aldık", diyor. 
"Sorun ise şurada: konuk 
gerçekten bir dost mu, yoksa 
onu sadece ünlü olduğu için mi 
davet etti ler?" Meslekdaşı Jaoui 
ise ekliyor: "Fi lm, aynı zamanda 
televizyonun ve bize nası l  
düşünmemiz gerektiğini 
söyleyen medyanın zararları 
üzerine de. Bugünlerde 
televizyona çıkmak, Nobel ödülü 
kazanmaktan daha cazip. I nsana, 
duygusal güç de dahil, şaşırtıcı 
bir otorite sağl ıyor!" 

• Jacques and Martine have 

invited an old friend to dinner, 

ten years after they last saw h im.  

I n  the  meanrime, he  has become a 

top TV personali ey. I n  other 

words, it 's quite an event1 There 

w i li be seven of them for dinner: 

Jacques, obsessed by the idea that 

sonıerhing could go wrong. 

Martine, who has an ambiguous 

sort of fascination for her guest. 

Georges, anather friend from ten 

years ago, a true misanrhrope who 

has been camping out in the 

living room for six monrhs and 

doesn't view the dinner 

favourably. Fred , Martine's 

brother, an inveterate gambler, a 

friendly fellow permanemly on 

the run from his creditors. 

Mary l in ,  his girlfriend, the object 

of all men's fanrasies. The guest, 

bri l l iant, charnı ing, rich and 

famous. And Charlotte, his wife, 

an active business-woman and 

possibly nostalgic for old loves. l t  

all looks good o n  p a  per . . .  but 

everything gers off to a bad start: 

with the exeuse of unexpecteclly 

heavy traffic, the guests arrive rwo 

hours Iate. A grain of sand in the 

well oiled mechanism of an 

eagerly awaited evening, but . .  

I n  l 992, Agnes Jaoui and Jean

Pierre Bacri wrote and starred in 

rlıe bit play "Cuisine et 

Dependances" ,  and it has now 

become a very popular fi lm which 

takes place in and araund the 

kitchen . "It is about people who 

invite an old friencl to clinner, 

sameone who has become famous. 

The question is whether he's 

really a friend or whether they've 

in vi red h i  nı because he's become 

famous", comments Bacri and his 

colleague Jaoui adds: " I r '  s also 

about the damage done by TV 

anel the media who teli us how to 

think. These clays, gerring on 

television is better than winning a 

Nobel Prize. lt gives people 

amazing authority, inciueling 

enıotional power1 " 

PHILIPPE MUYL 

1 943'te Fransa'nın Li l le 
kentinde doğdu. Belçika'da 
Grafik Tasarım öğrenimi 
gördü ve Paris'te halkla 
i l işkiler danışmanı olarak 
çalıştı. Birkaç sınai film 
yaptıktan sonra ilk kısa fi lmi  
"L' ecole des che fs 1 Şefler 
Okulu"nu 1 98 1 'de çekti. Üç 
yıl sonra "L'arbre sous la mer 
1 Denizin Altındaki Ağaç" adl ı  
i lk konulu uzun metraj fi lmini  
çevirdi. M UTFAK 
SOHBETLERI yönettiği ikinci 
konulu uzun metraj filmdir. 

Born i n  L i l le, France, in 1 94 .3 .  
He srudied Graph ic Design i n  
Belgium a n d  worked as a public 
relarions consul ranr in  Pari s . He 
macle numerous indusrrial fılms 
and d irecteel 'Tecole des chefs", 
his fırsr shorr, in l 98 1 .  Three 
years larer he macle his  
d i rectarial debuı wirh ''L'arbre 
SOLIS l a  mer". CU ISI E ET 
DEPENDANCES is  ıhe second 
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ABD USA 

MAN HATTAN MANZARALARI 
MANHATTAN B Y  NUMBERS 

Yönetmen Director: Amir Nadet·i 
Senaryo Screenplay: Amir N adeı-i 
Görüntü Yön. Cinematography:James 
Calanall Kurgu Editing: Amir Ncıderi 
Müzik Music: Gato Barbieri Oyuncular 
Cast :)on \Vojda. Bra11islav Tomicb. Mary 
Cba11g Fa11lk. Matt Friedson. l'rank /ru•i11 
Yapımcı Producer: !?amin Niami 
Yapı m Production Co.: !?is ing S tar 
Prod11ctiolls, ! H I  Eighth Aveıl!le. # /] . New 
York. NY 100 1 1 .  USA: Phone: (212) 69 1-
0633 Fax: 1212)  989-2793 Dünya 
Hakları Expocr Agenr: Jane Ba!fo11r 
Films Ltd, B11rgh!ey Ho11se. 35  Fortress l?ot�d, 
London NW5 ! AD. ENGLAND: Phn11e: 7 1  
267 5392: l'ax: 7 1  2 6 7  424 1 

1 99 3  1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 1 0' 

• Genç, kültürlü, yetenekli ve 
bir zamanları n saygıdeğer 
gazetecisi George Murphy, 
çalıştığı gazetede yapılan 
"tasviye" dolayısıyla işten 
çıkarı l ınca istatistiki bir bi lgiye 
dönüşür. Yeni bir iş bulabilmek 
için tüm denemelerinde başarısız 
olmuş ve işsizlik sigortasından 
aldığı çekler de birkaç ay önce 
kesilmiştir. Karısı ve çocuğu onu 
terketmişlerdir. Çaresizl ik 
içinde, kirayı ödeyebilmek için 
sahip olduğu herşeyi satmış 
olmasına rağmen, gün sonuna 
kadar $ 1 200 daha bulamazsa 
oturduğu dairesini de 
kaybedecektir. Eski bir 
meslektaşı, ortak bir arkadaşları 
olan Tom Ryan'ın yardım 
edebileceğini söyleyince George 
yola düşer. New York'da var 
olan her sosyo-ekonomik sınıfla 
tanışan George'u yaptığı 
yolculuk, Harlem'den Wall 
Street'e; parıltılı Broadway'den 
evsizlerin barındığı güneydoğu 
bölgesindeki T omkins Square 
Parkı'na; Tom'un arkadaş ve 
dostlarıyla çeşitli i l işkilere 
sürüklerken, Manhattan'ın iyi, 
kötü ve çirkin yanlarıyla 
tanışmasını da sağlar ... 

Halen New York'da yaşayan 
iranlı sinemacı Amir Nadari, 
MAN HA TT AN MANZARALA
RI 'nda bakışların ı ,  insanların 
yaşamak için büyük bir mücadele 
verdikleri Manhattan' ın kent 
manzaraianna çevirmiş. Kentin 
insan hayatına olan etkisi 
bakımından neredeyse doğa 

kadar güçlü bir kuvvet olduğunu 
göstermekte. Olağanüstü 
görüntüleri ve caz bestecisi 
Gato Barbieri'nin akıldan 
çıkmayan müziği i le Naderi'nin 
Amerika'daki i lk bağımsız fi lm 
çalışması, geriye dönüşü 
olmayan bir çöküşün eşiğinde 
ölüm sancıları çeken New 
York'un yakıcı ve rahatsız edici 
bir portresini çiziyor. Naderi, 
I ran'da yakından bi ldiği fakirliği, 
ve 1 986'da New York'a göç 
ettiğinden beri çaresizl ik 
hakkında öğrendiklerini, bu 
gerçek Amerikan kabusunu 
betimlerken kullanmakta. 
Önceki çalışmalarında da olduğu 
gibi Naderi, acımasız gerçekleri 
şans, cesaret ve d irençle 
harmanlamış. Günümüz 
Amerika'sın ın kentleri, nadiren 
bu kadar öfkel i  bir yumuşakl ık 
ve ödün vermeyen bir kavrayışla 
ele al ınmıştı. 

• Young, educated, ralented and 
o nce a respecrful journal i st, 
George Murphy becomes a 
sraristic when he is la id off by his 
newspaper which "downsizes". All 
lıis attempts to fı nd a new job 
failed and his unemployment 
isurance clıecks stopped coming a 

few months ago. His wife and 
chilcl left h im.  Desperarely be lıas 
solcl or pawnecl everythi ng he 

owns to pay the rent, anel now 
George has to raise $ l .  200 by the 
enel of the day or else lose the 
apartment. An old colleague 
reminds him of a m urual friencl, 
Tom Ryan, who miglıt be able to 

lıelp, and George sets off on b is 
trail. Criss-crossing every socio
economic path New York City 
lıas to offer, George' s quest takes 
b irn from Harlem to W all Street, 
from the glitter of Broadway to 
Tompkins Square Park in the 
Lower East Side where the 
lıomeless gatlıer, into encounters 
witlı friends and acquaintances of 
Tom and bruslıes with the good, 
the bad anel the ugly of 
Manhattan . . .  

I n  MANHATTAN BY 
NUMBERS, Iranian fı lmmaker 
Amir Nacleri, now l iv ing in New 
York, turns his eye to the urban 
landscape of Manhattan where 
human survival can be a great 
srruggle. He shows the city ro be 
a force as powerful as nature in i ts 
effect on people's lives. 
Stunningly shot and with a 
haunting score by jazz composer 
Gato Barbieri, Nacleri's fırst US 
independent feature builcls up a 
searing anel clisturbing portmit of 
New York in the throes of i ts 
seemingiy irreversible decline. 
Nacleri brings his inr imate 
knowledge of poverty in lran anel 

w hat he has seen of desperation in  
New York since maving there i n  
1 986 to this powerful evocation of 
an all-too-real American 
nightmare. As with his previous 
work, Nacleri subıects brute 
real ism to chance, courage, anel 
tenacity. Rarely has contemporary 

urban America been treared with 
such fıerce renelemess and 
uncompromising i nsighr. 

AMIR NADERI 

1 945'te Iran'da Abadan 
kentinde doğdu. 1 970'te i lk 
fi lmini yapmadan önce birkaç 
yıl yönetmen asistanlığı yaptı. 
1 97S'te Amerika'ya göç etti 

fakat daha sonra tekrar lran'a 
dönerek Tahran Çocukların ve 
Gençlerin Zihni Gelişimi 
Enstitüsü i le televizyonda 
çalıştı. 1 984'te büyük ilgi ğören 
"The Runner 1 Koşucu" filmini 
yönetti. 1 985 yapımı olan 
"Water, Wind, Dust 1 Su, 
Rüzgar, Toz" filmi 1 989'a 
kadar piyasaya çıkmadı. 
MANHATTAN 
MANZARALARI, ABD'de 
gerçekleştirdiği i lk fılmdir. 

Born in Iran in 1 94 5 .  He was an 
assistane director for several 
years before making his first 
film in 1 970. In 1 97 5 ,  he 
emigrated to the United States, 
but returned to Iran where he 
worked in television, and for the 
Telıran Institute for the 
Inrellectual Development of 
Children and Young Adulrs. In 
1 984, he directed the highly 
acclaimed fil m  "The Runner". 
Altlıough "Water, Wind,  Dust" 
was produced in 1 9 8 5 ,  it was 
not released unril 1 989. 
MANHATTAN BY 
NUMBERS is  his first feature 
made in USA. 

F ilmleri 
Filmography 

1 9 7 1  Adieu, Frieud 
Elveda Dost 

1 973 Tangsi 
The lmpasse Çıkmaz 
Har11w1zica Armonika 
The Experimce Deneyim 

1 974 Waiting Bekleme 
1 975 The Elegy Ağıt 
1 978 Made in 11mı Iran Malı 
1 979 The Wimıer Galip 
1 98 1  The Search Arama 
1 982 The Search ll Arama l l  
1 985 The Rumıer Koşucu 
1 989 W.ıter, Whıd, Dmt 

Su, Rüzgar, Toz 
1 993 Manhattan By N umhers 

Manhattan Manzaraları 
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RUSYA-FRANSA RUSSIA-FRANCE 

DAVU L 
BARABANlADA 

DRUMROLL 

Yönetmen Director: Sergei OvtdJarot' 
Senaryo Screen play: Sergei Ovırharov 
Görüntü Yön.Cinemawgraphy: 
Aleksandr Ustinov Kurgu Editing: Olga 
Amosot1a Müzik Music: Sergei Ovttharot' 
Oyuncu Cast: Aleksandr Po!IJVtsev 
Yapımcı Producer: Alekumdr Donrhenko 
& A!eksandr Gol11tova Yapı m 
?roduction Co.: Studio of First and 
Experimental Film Produrtion. Lenfilm. Oe.rs 
Produrtion Dünya Hakları Export 
Agent: Lenfilm. Studio. Kinoassociation. 
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8 1 2  233 2 1 74 

1 99 3  1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 9 7 '  

• Her şey mezarlıkta başlar. 
isimsiz kahramanımız, cenaze 
bandosunda davul çalarak güç
lükle geçinmektedir. Günün bi
rinde, (Aibert Einstein' ın balmu
mu heykeline şaşılacak derecede 
benzeyen) ak saçlı bir ceset, onu 
kulaklarından tuttuğu gibi, uçu
rarak evine kadar getirir ve ona 
kocaman bir davul sunar. Yata
ğında, takkesi yana yatmış, kulak 
kepçesi sıziayarak uyanan zavall ı  
adam, her şeyin düş olduğunu 
sanır. Ama hayır ... Davul orada, 
dolabın içinde, gümbürdemekte
dir. lstediğinde, insanın kanın ı  
emebilecek, olayların ritmini 
ayarlamaya kesin kararlı bir da
vuldur bu. Aynı zamanda bir yu
va olabilen, koruma sağlayabilen, 
hatta arkadaşl ık bi le yapabi len, 
ayrıca, televizyon ekranı, yumur
ta pişirilecek ve çamaşır yıkana
bilecek bir yer olarak da kullanı
labilen bir davul! . . .  Sovyetler Bir
liği 'nin dağılmasını izleyen kar
maşanın içine düşen davul ve da
vulcu, binbir çeşit insana muha
tap olurlar: fırsatçı s ın ır muhafız
ları, karaborsacılar, gangsterler 
ve güvenilmez ahlaki değerlere 
sahip kadınlar . . .  

Uçuk, komik ve çılgınca yaratıcı 
bir "yol komedisi" olan DAVUL, 
gezgin bir davulcunun gözünden, 
parçalanan günümüz Rusya'sın ın 
bir portresi. . .  Tek bir sözün bi le 
söylenmediği fılmde, baş oyuncu 
Aleksandr Polovtsev tamamen 

ifadesiz tavırlarıyla Slav bir Bus
ter Keaton'ı anımsatmakta. Esp
riler müthiş hızla birbirini izler
ken, finalde yer alan, görülme
den inanılmayacak denizaltılı ak
robasi insanı şaşkınl ığa sürüklü
yor. Filmde davul da kendi başı
na önemli bir karakter ve sürekli 
tekrarlanan esprilerden biri de 
davulcunun onu nasıl kullandığı. 
Hiç diyalog olmamasına rağmen, 
ses efektleri ve zengince kullanı
lan (ağırlıkl ı olarak klasik) müzik, 
Polovtsev' in kendini olabilecek 
en iyi şekilde ifade etmesini sağ
l ıyor. Süren bir kaosa dair bu 
komik masalda, fı lmin yönetmeni 
Sergey Ovtcharov, davul yok 
edilse bi le, uygarl ığın ç ı lgın ritmi
nin süreceğini  anlatmak istiyor 
sanki. 

• It all begins in the cemetery, 

where our no-name hero normally 

bangs out his meager l ivelihood as 

the drummer in a funeral band. 

One day, a whire-haired corpse, 

(who bears serik ing resemblance 

to a wax museum Albert 

Einsrein), whisks him through rhe 

air - by his ear - to his home, 

where he presenrs him wirh a big 

bass drum.  Beret askew and 

earlobe sore, the l ittle nebbish 

wakes up in h is own bed, 

th ink ing it was all just a dream. 

But no, the drum is there, 

resonaring in rhe closet, a drum 

which can draw blood when i r  

wanrs to, a drum intent o n  

regulating the rhyrhm o f  evenrs, 

bur one which can alsa provide 

shelrer, prorecrion, even 

friendship, as well as serving as a 

TV screen, a place to fry eggs and 

do che laundry. Tlırusr inco rhe 

wilds of rhe post Soviet Union, 

drum and drummer face countless 

challenges from a w ide range of 

characrers: corrupr border guards, 

black marketeers, city thugs, and 

women of dubious morals . . .  

A demented, h i larious, and wi ldly 

i maginative road comedy, 

BARASANlADA is a portrait of 

crumbl ing modern-day Russia, 

told from the point of view of an 

i tinerant drummer. Not one word 

is spoken throughout the fi lm and 

its cemral acror, Aleksandr 

Polovtsev's deadpan attirude 

reminds one of a Slavic B us ter 

Keaton .  The gags are furiously 

paced and there is a fina] awe

i nspiring stunt with a submarine 

that musr be seen to be believed. 

The drum irself becomes an 

İ nıportant characrer, and one of 

the running gags is rhe number of 

ways rhe drummer purs ir to use. 

Alrhough rhere is no dialogue, 

the sound effecrs and rhe flood of 

(mostly classical) music allows 

Polovrsev to be all the more 

arciculare. A comic fable of chaos 

in progress, fi lmmaker Sergey 

Ovrcharov would seem to suggesr 

rhar even if one desrroys the 

drum, the manic beat of 

civil izarion wil l  sri l l  go on. 

SERGEl OVTCHAROV 

29 Nisan 1 9SS'te Rusya'da 
Don nehri kıyısındaki Rostov 
kentinde doğdu. Daha 
çocukken amatör fi lmeil ik ve 
fotoğrafçıl ıkla ilgileniyordu. Iyi 
akordeon da çalabilen 
Ovtcharov, 1 976'da 
Moskova'daki Devlet Kültür 
Enstitüsü'nün sinema 
bölümünden ve 1 979' da da 
Yüksek Yönetmenlik 
Programı'ndan mezun oldu. O 
günden beri de, Lenfi lm için 
yönetmen olarak 
çalışmaktadır. 1 979' da, Ki ev' de 
yapılan Birinci Genç Sovyet 
Sinemacıları Festivali'nde jüri 
ödülünü kazandı. 

Born i n  Rosrov-on-Don, Russia, 
on 29 April 1 9 5 5 .  He was 
i nceresred i n  amateur fi l m  and 
photography even as a child. A 
good accordean player, he 
graduated from the film faculty 
of the State Culrural Instirure in 
Moscow in 1 976 and from the 
H igher Directing Course in 
Moscow in 1 979. He has been 
worki ng as a director for 
Lenfilm ever si nce. He is jury 
d ipioma winner of the First Al l
Union Young Filmmakers 
Festival in Kiev, 1 979. 

Filmleri 
Filmography 

1 979 Neskladukha 
Talihsizlikler 
(shorl 1 kısa film) 

I 983 Nebiva./shhıa Mucize 
1 986 Levsha Solak 
1 989 Ono O 
1 993 B arahaniada Davul 
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• Morena, Claudia ve Sabrina, 
Roma'nın banliyösündeki bir 
toplu konutta oturan çok genç 
üç kızdır. Romena ve Claudia, 
Sabrina'dan daha açıkgöz ve 
sosyaldirler. Hemşirel ik eğitimi 
gören Morena, eskiden 
uyuşturucu müptelası olan 
annesi ve anneannesi i le kasvetli 
bir yaşamı sürdürdüğü evinden 
kaçmaya çok heveslidir. 
Claudia'nın da anne-babasıyla 
arasında pek iletişim yoktur. 
Fiziki güzelliği sayesinde önce 
moda fotoğrafları için poz verir, 
sonra Roma'da daha görkemli 
bir yaşam sürmek üzere 
ailesinden ayrı l ır. Duyarlı ve içe 
dönük Sabrina ise, arkadaşları nın 
çocukça denebi lecek 
kaçamakianna pek ender katı l ır. 
Kızına karşı tahakküm edici, 
hatta tutkulu bir bağl ı l ığı olan 45 
yaşındaki psikoterapist babasıyla 
birl ikte yaşayan Sabrina'nın, 
olgunluğa ve bağımsızl ığa giden 
yolu, arkadaşların ınkinden çok 
daha büyük tehlikelerle 
doludur ... 

italya'nın en gözde erkek yı ldızı 
Michele Placido, evrensel bir 
sorunu, çocukların anne babaları 
tarafından cinsel tacize 
uğramasın ı  ele alan ikinci konulu 
uzun metraj fi lminin başrolünde 
de oynuyor. Placido'nun kendi 
zorlayıcı performansı ve genç 
oyuncularını duyarlı bir şekilde 
yönetmesi, rizikolu bir konuya 
vakar ve içtenl ik kazandırıyor. 
"Senaryoyu beraberce 

yazdığımız Angelo Pasquini ve 
Robert Nobile ile birl ikte 
yüzlerce !talyan kızıyla konuştuk. 
Sonra da bu konuşmaları 
ergenler üzerine üç öyküde 
özetledik. Derken son iki yı l ın 
haberlerini okuduk ve ortaya bu 
fi lm ç ıktı . . .  Çağdaş gençl ik 
hakkında küçük bir öykü, italyan 
gündeminin bir parçası. Sabrina 
i le babası arasındaki, italya'n ın 
kuzeyindeki bir kasabada 
gerçekten de yaşanmış aşk 
öyküsü gibi", diyen yönetmen, 
hem italya'da, hem de ülkesi 
dışında yaygın bir beğeni 
kazanan yalın ve dürüst fı lmini ,  
"Aile çekirdeğinden kaçmaya 
çabalarken, aile çekirdeğinden 
daha az tehdit edici görünse bile 
asl ında çok daha çetin bir 
dünyadan medet uman gençlerin 
yaşamı" diye betimliyor. 

• Morena, Claudia and Sabrina 
are three teenaged girls who l i  ve 
in a housing project i n a suburb of 
Rame. Morena and Claudia are 
smarter and more outgoing than 

Sabrina. Morena, who is  studying 

to become a nurse, is eager to 
escape her dreary l i fe at home 

w ith her ex-addict morher and her 
grandmother. Claudia has l i rtle 
contact with her parents; her 
physical beauty first leads her to 

posing for faslı ian photos and 
rhen to leaving her family for a 

more glamorous life i n  Rome. 

Sabri na, sensitive and withdrawn, 
only rarely joins her girlfriends i n  

their more o r  less juvenile 

joyrides. She l ives with her father, 
a 4 5 -year-old psychotherapist 
with a possesive, even morbid 
attachment to his daughter. 
Sabrina's road to maturity and 
independence is a far more 

dangerous one than that of her 

friends . . .  

Italy's hattest male star Michele 
Placido play the lead role in his 
second feature which eleals with 

the universal problem of the 
sexual abuse of children by 

parenrs. Placido's own compelling 
performance and his sensitive 
directian of the young players 

give great dignity and sinceriry to 
a risky subject. "Together with 

Angelo Pasquini  and Roberto 

Nobile, my co-writers, I 

interviewed hundreds of I ralian 

girls. W e then summarised the 
meerings in three stories about 

aclolescents. Then we read news 
reports from the last two years, 
anel the enel result was this fi lm . . .  
a l ittle story about modern 
teenagers, part of the Ital ian 
chronicle. J ust ! ike the love story 

between Sabrina anel her farher 
which really die! take place in a 

small town in the north of l taly. 

The l i fe of reenagers who, in  the ir 
attempt to escape the family 

nucleus, turn to tougher world 
that appears less menacing than 

the family nucleus", comments 

the elirector whose simple and 

honesr film had a wicle appeal i n  

I ral y and ab road. 

MICH ELE PLACIDO 

1 9  Mayıs 1 946'da, Foggia 
bölgesindeki Ascoli 
Satriano'da doğdu. Hem 
beyazperdede, hem de 
televizyonda, ltalya'nın en 
tanınmış ve popüler 
aktörlerinden biridir. Yaklaşık 
yirmi yıldır Mario Monicelli, 
Luigi Comencini, Francesco 
Rosi, Marco Bellochio, Lina 
Wertmüller, Giul iano 
Montaldo, Marco Ferreri ve 
Taviani kardeşler gibi 
yönetmenlerin klasik 
filmlerinin başrolünde oynadı. 
Salvatore Samperi'nin 
"Ernest"indeki oyunuyla Berlin 
Fi lm Festivali'nde En iyi Erkek 
Oyuncu ödülünü aldı. !talyan 
televizyonunda, 1 980'1erin 
başında gösterilen "La Piovra 1 
Ahtapot" dizisinde, tek başına 
Mafya ile mücadele eden polis 
müfettişi. rolünde çok popüler 
oldu. GONUL DOSTLARI 
( 1 992), !talya' daki kara Afrika! ı 
göçmenler üzerine son derece 
güncel bir film olan 
"Pummaro"dan ( 1 990) sonra, 
yönetmenlik yaptığı ikinci film. 

Born 1 9  May l 946, in Ascoli 
Sarriano, in  rhe Foggia region. 
He is one of the best known and 
mosr popular actors in Iraly, on 
borh rhe big and smail screen. 
For almosr rwo decades, he has 
s tarred in dassic fi lms by such 
directors as Mario Monicelli, 
Luigi Comencini ,  Francesco 
Rosi, Marco Bellocchio, Lina 
Werrmuller, Giul iano 
Monraldo, Marco Ferreri and 
rhe Tavian i brothers. Ar rhe 
Berl i n  Festival, he won the Besr 
Actor Award for his acring in  
"Ernesr" by Salvatore Samperi .  
O n  ltalian television, h e  won 
grear populariry in rhe l 980s in 
rhe series "La Piovra 1 The 
Octopus", as a palice 
invesrigator who single 
handedly wins batdes againsr 
the Mafia. LE AMICHE DEL 
CU ORE ( 1 992) i s  his second 
film as a d irector following 
"Pummato" ( 1 990), a highly 
topical fi lm about black African 
immigranrs in lraly. 
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• "Orleans Bakiresi"  olarak 
tanınan Jeanne d'Arc, "Bir yıl 
ömrüm var, hepsi bu" dedi. 
1 429 Mayıs'ında, Orleans'ı 
kurtardı .  1 430 Mayıs'ında 
Compiegne önlerinde esir 
düştü. Ve ondan bir yıl sonra da, 
1 43 1  Mayıs'ında, diri d iri yakı ld ı .  
Tanrı mıydı, yoksa Şeytan mı ?  
Belki de sadece inancın ın ardına 
düşmüş biri... Bu genç kızın 
sıradışı öyküsü, yıllard ır sinema 
dünyasın ın vazgeçemediği 
konulardan biri oldu. Işte şimdi 
de Fransız sinemasının özgün 
yönetmeni Rivette, toplam beş 
buçuk saat süren iki bölümlü bir 
fı lmle aynı konuya el atıyor. 

Fransa, 1 428. Ülke üçe 
ayrı lmıştır: ingiliz birl ikleri kuzeyi 
ve batıyı işgal etmiştir; 
müttefikleri Burgundy, Paris de 
dahil kuzeybatıyı kontrolu 
altında tutarken, Loire'ın 
güneyindeki bölge ise taht 
üzerinde hak iddia eden 
Dauphin'e aittir. Jeanne bazı 
sesler duyar. Domremy'den 
ayrı l ı r  ve amcasının refakatinde, 
Yüzbaşı Baudricourt'dan 
kendisini Dauphin'e takdim 
istemesin i  rica etmek üzere 
Vaucouleurs'e gider. Orada 
Baudricourt'un 
danışmanlarından biri olan Jean 
de Metz ile tanışır. Jean ne, o ve 
birkaç süvariyle birl ikte 
Chinon'a doğru yola koyulur. 
Şehirden ayrılmadan saçlarını 
kısacık kestirir, Baudricourt kıza 
kı l ıcını verir, Metz de ona kıl ıç 
kullanmasını öğretir. Jean ne 
Dauphin' le karşılaşır ve onunla 
konuşur. Işgal altındaki Orleans'ı 
kurtarma ve Reims'de taç 

giymesini sağlama şeklindeki 
kutsal görevinin ciddiyeti 
hakkında onu ikna eder. 
Dauphin, ona güvenmeye karar 
verir; emrine genç bir uşakla ve 
hizmetkar verdiği gibi, bir ordu 
sağlama vaadinde de bulunur. 
Dauphin' in isteği üzerine Jean ne 
bir kil ise kurulunun karşıs ına 
çıkmayı kabul eder; din adamları 
sonuçta onun hakkında olumlu 
bir karara varır. Jean ne 
Orleans'a gel ir ve ordunun 
komutanı Dunois'ya kendini 
takdim eder. Bir askeri konseye 
katı l ır  ve bir savaş stratej isi 
geliştirir. lik hücumlarında 
yaralanır; Dunois birl ikleri geri 
çekmek ister ama Jean ne, dua 
ettikten sonra, savaşmaya devam 
etmeleri konusunda ısrar eder. 
Sonunda T ourelles Kalesi al ınır 
ve Ingilizler işgali kaldırır . . .  

• 'Ti l  lasr a year, no more," said 
Joan of Are, known as the Maid of 
Orleans. In May of 1 429, she 
freed Orleans. In May of 1 430 she 
was caprured before Compiegne. 
And one year afrer that, in May of 
1 4 3 1  she was burned alive in  
Rouen. W as  sh e of God or  the 
DeviP Perhaps norhi ng more 
rhan simply led by her fairh .. The 
i ncredible srory of this young girl 
has always been one of the favorite 
ropics of nıany fı lmmakers. Now 
it' s the turn of Jacques Riverre, 
the original French director who 
rells the same srory in a fi lm in 
rwo parrs, which lasrs a total of 
fıve and a half hours. 

France 1 428. The country has 
been splir into three: English 
rroops occupy the norrh and the 

wesr ;  rheir ally, Burgundy, 
controls the north-wesr including 
Paris, whereas the area south of 
the Loire belongs ro the Dauphin 
who has made a claim ro the 
rhrone. Jeanne hears voices. She 
leaves Domremy and rravels ro 
Vaucouleurs ro ask Caprain 
Baudricourr ro present her ro the 
Dauphin .  Jeanne makes the 
aeguintance of one of his advisors, 
Jean de Merz, and sers our for 
Chinon, acconıpanied by Merz 
and several riders. Jeanne wears 
her hair very shorr on leaving, 
Baudricourr gives her his sword 
and Merz teches her how ro use it .  
Jeanne meers the Dauphi n  and 
speaks direcrly ro h im.  She 
convinces him of the seriousness 
of her holy mission ro l iberare 
besieged Orleans and pave the 
way for his coronarion ar Reims.  
The Dau ph in  decides ro trust her; 
he purs page and a servant ar her 
disposal - and promises her an 
army. Ar the Dauphin's request 
Jeanne undergoes an ecclesiasrical 
hearing and the clergy's fınal 
verd icr is in  her favour. Jeanne 
arrives in Orleans and i ntroduces 
herself ro Dunois, the nıil i rary 
comnıander. Jeanne is eager ro 
fıghr the English bur is rold that 
she nıusr wair and obey orders. 
She parricipares in a mi l i rary 
council and develops a barrle 
srraregy. She is wounded during 
rheir fırsr arrack; Dunois wants ro 
pul! out the rroops bur, afrer 
prayi ng,  Jean ne insisrs they 
continue fıghring. Finally, Forr 
Tourelles is raken and the English 
break off the i r  siege . . .  

JACQUES RIVETTE 

1 928'de Fransa'da Rouen'da 
doğdu. 1 952-65 yılları arasında 
Eric Rohmer ve Jean-Lu c 
Godard'la önce "Gazette du 
Cinema"da, daha sonra da 
"Cahier du Cinema"da çalışan 
Rivette, 1 963'ten sonra bu 
derginin editörlüğünü üstlendi. 
"Yeni Dalga" yönetmenlerin
den biri olan Rivette, sinema 
yaşamına Renoir'ın yanında 
yönetmen yardımcısı olarak 
başladı; Truffaut ve Rohmer'in 
1 6mm. kısa filmlerinde 
kameramanlık yaptı. 1 960'ta 
i lk uzun metraj filmi ''Paris 
Bizimdir"i gerçekleştirmeden 
önce, pek çok kısa film 
yönetti. En zor ve deneysel 
Fransız yönetmenlerinden biri 
olan Rivette uzun, ussal, ve 
yoğun bir biçimde kişisel 
fi lmleriyle tanınır. 

Born in 1 928 in Rouen, France. 
He collaborated with Eric 
Rohmer and Jean-Luc Gadard 
on the "Gazette du Cinema", 
and then on "Cahiers du 
Cinema" from ı 95 2-65 ,  as 
editor-in-chief from ı 963 . One 
of rhe "Nouvelle Vague" 
direcrors, he began fılmwork as 
an assistant to Renoir and was a 
cameraperson on ı 6 mm. sh ort 
fılms by Truffaut and Rohmer. 
He directed many shorr fı lms 
before directing his fırsr fearure 
PARIS NOUS APPARTIENT 
i n  ı 960. One of the most 
unpredicrable and experimenral 
French directors, he's been 
known wi rh his  long, cerebral 
and i ntensely personal fı lms. 

Filmleri 
Filmography 

1 960 Pa.ris Nous Appm·tieııt 
Paris Bizimdir 

1 966 LA Religieuse Dindar Kız 
1 968 L'a.mour Fou Çılgın Aşk 
1 970 Out Oııe (TV- 1 2 '40") 
1 972 Out Oııe: Spectre (4'20") 
1 974 Celitıe etjulie Vont en Bateau 

Ce! ine ve Julie Gemide 
1 975 Duelle Düello 
1 976 Noroit 
1 978 Merry-Go-Roımd 

Atl ıkarınca 
1 9 8 1  Le Poııt du N ord 

Kuzey Köprüsü 
1 984 L'Amour pa.r Terre 

Yerde Aşk 
1 986 Hurleveııt Rüzgarlı Tepe 
1 988 La Baııde des Quatre 

Dörtler Çetesi 
1 99 1  LA Be/le Noiseuse 

Tatlı Bela 
1 993 }emme la Pucelle: Les 

Batailles - Les Prisons 
Baki re jean ne: Savaşlar -
Zindanlar 
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• Fransa, 1 429. Orleans'daki 
başarıdan sonra Jean ne, askeri 
danışmanların şiddetli 
muhalafetine rağmen, Reims'e 
gitmek konusunda Dauphin'i 
ikna etmeyi başarır. Onlara, 
duyduğu seslerin kendisine bunu 
yapmasını emrettiklerini söyler. 
Fransızlar Patay yakınlarında 
I ngilizleri yener. Jean ne 
Dauphin' i , Troyes'a said ırma 
konusunda ikna eder. Dauphin 
önce reddettiği halde, sonradan 
kabul eder. Şehir düşer ve VII .  
Charles, ki l isenin de 
kutsamasıyla Fransa Kralı olarak 
taç giyer. Uzun süre tereddüt 
ettikten sonra, Paris üzerine 
yürümeye karar verir. Jeanne 
onu saldırması için bir kez daha 
teşvik eder. Hala sesler 
duymaktadır ama sesler artık 
ona ne yapması gerektiği 
konusunda akıl vermezler. Paris 
üzerine sald ırıda bizzat başı 
çeker ve ikinci kez yaralanır. 
Tam nihai bir muharebe için bir 
kez daha hamle edecekken, 
Charles'ın Burgundy ile barış 
yaptığı ve savaşın  duracağı 
haberini alır. Jeanne, Kral 
Charles'ım maiyetinden 
ayrılarak, Normandiya'da 
l ngilizlerle savaşan bir şövalye 
olan Xaintrai lles'e katı l ı r. 
Compiegne işgali sırasında, 
Burgundy Dükü'nün 
müttefiklerinden bir i  olan Jean 
de Luxembourg'un askerleri 
tarafından esir al ın ır. 
Hapisteyken Burgundy Dükü iyi 
Phi l ip hakkında ağı r  suçlamalarda 
bulunur, onun Charles'a sadık 
olmadığını iddia eder. Kendisine 

verilen kadın kıyafetin i  giymeyi 
kabul etmez. Jean de 
Luxembourg, Jeanne'ı I ngilizlere 
satmaya karar verir. Jeanne 
kaçmaya çalışır, başaramaz, bir 
kez daha yaralanır. Rouen'a 
getir i l ir. Yargı lanması beş ay 
devam eder. Diri d iri yanmaktan 
korkan Jeanne, asla ses 
duymadığına yemin eder, ve 
ömür boyu hapse mahkum olur. 
Hapishaneye kadın kıyafetinde 
getir i l ir, ingil iz askerleri ona 
tecavüz etmeye kalkar. Jean ne 
yeniden erkek kıyafetine 
bürünür. Kil ise bunu, otoritesine 
itaati reddetme kanıtı olarak 
görür. MahkOmiyet kararı 
değiştirilerek Jeanne'ın infazı 
yolunda karar al ınır. Kil ise 
tarafından afaroz edilmesine 
rağmen, günah çıkartmasına izin 
veri l ir . Kısa süre sonra d iri d iri 
yakı l ı r. 

• France, 1 4 29. After the v ictory 
at Orleans Jeanne maneges to 
persuade the Dauphin  to travel to 
Reims - in spite of stiff opposi tion 
from his mil itary advisors. She 
tells them that she has been 
commanded to do this by the 
voices she hears. The French 
defeat the Ebglish near Patay. 
Jeanne convinces the Dauphin to 
attack Troyes. At fırst he refuses, 
but then agrees. The city fal ls and 
Charles VII is crowned King of 
France w ith the blessing of the 
Church. After much hesitation, he 
decides to march on Paris. Jeanne 
urges him to attack at once, 
although she stili hears voices, 
they are no longer advising her 

w hat to do. S he herself leads the 
attack on Paris and is wounded a 

second t ime, and, j ust as she is 
abom to push ahead for a decisive 

battle she receives the news that 
Charles has made peace with 
Burgundy and the fıghthing is to 
stop. Jeanne leaves Charles' royal 
followers and joins Xainrrailles, a 
knight fıghthing the English in  
Normandy. During the siege of  
Compiegne she is taken prisoner 
by rroops belonging to Jean de 
Luxembourg, an ally of the Duke 
of B urgundy. Imprisoned, she 
makes heavy allegations against 
Phil ip the Good, Duke of 
B urgundy, saying that he is  not 
!oya! to Charles. She refuses to 
wear women's dothes when 
offered to her. Jean de 
Luxembourg decides to seli 
Jeanne to the English. She tries to 
escape, but fai ls, in juring herself 
once again. Jeanne is brought to 
Rouen. Her trial lasts fıve long 
monrhs. Afraid of buming at the 

stake, Jeanne swears that she 
never heard voices and she is 

senrenced to l ife imprisonmenr. 
She is brought to jail in women's 
cl ot hes and En gl is h soldiers rry to 
rape her. Jeanne dons male ani re 

once more. The church sees this as 
proof of her refusal to o bey i ts 
authority. The verdict is revised 
and it is decided that she wi l l  be 

executed. Although she is 
excommunicated by the Church, 
she is allowed to make her 
confession. A shorr t ime later she 
is burned at the stake. 

UES RIVETTE 

1 928' de Fransa' da Ro u en' da 
doğdu. 1 952-65 yılları arasında 
Eric Rohmer ve Jean-Luc 
Godard'la önce "Gazette du 
Cinema"da, daha sonra da 
"Cahier du Cinema"da çalişan 
Rivette, 1 963'ten sonra bu 
derginin editörlüğünü üstlendi. 
"Yeni Dalga" yönetmenlerin
den biri olan Rivette, sinema 
yaşamına Renoir'ın yanında 
yönetmen yardımcısı olarak 
başladı; Truffaut ve Rohmer'in 
1 6  mm. kısa filmlerinde 
kameramanlık yaptı. 1 960'ta 
i lk uzun metraj fi lmi "Paris 
Bizimdir"i gerçekleştirmeden 
önce, pek çok kısa film 
yönetti. En zor ve deneysel 
Fransız yönetmenlerinden biri 
olan Rivette uzun, ussal, ve 
yoğun bir biçimde kişisel 
filmleriyle tanınır. 

Born in 1 928 in Rouen, France. 
He col laborated w ith Eric 
Rohmer and Jean-Luc Gadard 
on the "Gazette du Cinema", 
and then on "Cahiers du 
Cinema" from ı 952-65 ,  as 
editar-in-chief from ı 963. One 
of the "Nouvelle Vague" 
d irectOrs, he began fi lmwork as 
an assistant to Renoir and was a 
cameraperson on 1 6  mm. sh ort 
films by Truffau r  and Rohmer. 
He directed many shorr films 
before directing his first fearure 
PARIS NOUS APPARTIENT 
i n  1 960. One of the most 
unpredictable and experimemal 
French directors, he's been 
known with his long, cerebral 
and imensely personal fi lms. 

Filmleri 
Filmography 

1 960 Pm·is No1ts AfJ/Jtırtient 
Paris Bizimdir 

1 966 La Religiewe Dindar Kız 
1 968 L'amour Fou Çılgın Aşk 
1 970 01tt One (TV- 12'40") 
1 972 01tt One: Spectı·e (4'20") 
1 974 C eline etjulie Voııt en Bateau 

Celine ve Julie Gemide 
1 975 Duelle Düello 
1 976 Noroit 
1 978 Merry-Go-Romıd 

Atlıkarınca 
1 9 8 1  Le Pont du Non/ 

Kuzey Köprüsü 
1 984 L'Amour pa ı· Terre 

Yerde Aşk 
1 986 H urlevent Rüzgarlı Tepe 
1 988 La Bande des Qtuıtre 

Dörtler Çetesi 
1 99 1  La Bel/e Noiseuse Tatlı Bela 
1 993 }emme la P�tcelle: Les 

Batailles - Les P·risoııs 
Baki re Jean ne: Savaşlar -
Zindanlar 
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KAZAKiSTAN KAZAKH ISTAN 

ÜÇ KÖŞELi  ŞAPKA 
AZGHYN USHTYKZAN' AZABY 

MY PLACE ON THE THREE-CORNERED HAT 

Yönetmen Director: Ermek Sbilwrbayeı• 
Senaryo Screenplay: Nikit" Djbilkibayeı• 
Görüntü Yön. Cinematography: Seı·gey 
KosmaJJ)'tt' Kurgu Editing: Kuljc111 
01/Senbctyeı•a Oyuncular Cast: Arlilkban 
Essenbnlatov. Andrey illeini k. San/e 
Stdeimenot'tt. Yulia Sukhoz•a. Kassym 
Dbakibttyeı· Yapı m Production Co.: Alem 
Film. Kazakh/ilm Stndios. /6 AI-Faraby St . . 
4801 1 7  Almaty. KAZAKHISTA N: Pbone: 
7 3271 481 7 33:  Fax: 7 327 2 480 909 
Dünya Hakları Export Agent : 
Kazakbfilm. 16 AI-Faraby St . . 4801 1 7  
A lmaty. KAZAKHISTAN: Pbone: 7 3272 
481 733: Fax: 7 3272 480 909 

1 993 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 82' 

• Alma Ata'nın bir köşesindeki 
küçük bir apartman dairesinde, 
20 yaşında iki genç, esrar çeker. 
Bir radyo çalmaktadır: ince be
yaz dumanlar tavana doğru hele
zonlar çizer; dışarda tramvayla
rın zangırtısı duyulur. Esrar içen 
iki genç, hoş bir yarı uyku haline 
geçer ve fi lmin, uyuklama dalga
larıyla yıkanan kahramanı, ş i ir 
okur. Fi lm, kahramanımızın genç 
yaşamından bir yaza ait 22 bö
lümden oluşur. Bunlar dostlarla, 
randevularla, kızlarla, alkelle ve 
zorunlu şi irlerle doludur. Bula
n ık  günler ve soğuk geceler. Iç
ten sohbetler ve gel ip geçici 
rastlaşmalar. Bir bölümün tanı
mı, kolaylıkla diğerin inkine uya
bi l ir; her birinin ağırlığı ve önemi 
de henüz kararlaştırı lmamış. Şu 
anda kahramanımız için seviş
rnek ya da intihara teşebbüs et
mek, görece ve kabaca orantı l ı  
edimler. Yaşam henüz çok taze, 
kahramanımız da henüz bir çı
rak. Bu yazın deneyimlerinin 
hangileri onun derisine yapışıp 
kalbine nüfuz edecek, hangileri 
de bir sonraki yağmurla akıp gi
decek? Söylemek için vakit he
nüz çok erken. Şimdil ik yalnızca, 
teybinde çalan Callas'ı din liyor, 
ve mermer bir heykelde hayatı
n ın anahatlarını çiziyor . . .  

Ermek Shinarbayev, yirmibeş ya
şında genç bir Kazak yazarın ka
leme aldığı, dördüncü konulu 
uzun metraj filminin daha önceki 
çalışmalarından çok farklı 

olduğunu kendisi de kabul edi
yor. "Uzun süredir  çağdaş bir 
tema üzerine kurulu bir film 
yapmak istiyordum", diye açıkl ı
yor yönetmen. "Hayli farkl ı bir 
şey olsun istiyordum. Bu ruhsuz, 
toplumsal, sözde-belgesel film
lerden biri değil de, belki Vis
cemi'ye daha yakın, kişisel bir 
çalışma. Benim için asıl mesele, 
kendi kuşağınıdan çok farklı olan 
yeni Kazak kuşağının ruhunu 
çözmekti . . .  Hayatın anlamının, 
çabalar ya da arzularla pek ilgisi 
yoktur. Daha karmaşık ve daha 
ilginç bir şeydir o. Fi lmin gerçek 
hedefi de, hayatın, değerli bir 
mücevher gibi bize sunulmuş tu
haf ve güzel bir şey olduğu fikri." 

• In a smail apartmenr 

sornewhere in  Alma Ara, rwo 20-

year-old boys puff on grass. A 

radio is playing: thin white smoke 

spirals roward the ceiling; 

rramways rarrle by outside. The 

rwo smokers slump inro a mellow 

half-sleep and rhe hero of the 

fi lm,  washed by waves of 

drowsiness, recires poerry. The 

fi lm is 22 episodes in a summer of 
our hero's young l i fe. Episodes 

filled wirh friends, rendez-vous, 

girls, alcohol and urgenr poerry. 

Blurry days and chil Iy nighrs. 

Earnesr conversarions anel fleering 

encounrers. The clescriprion of one 

episode could easily fi r anorher 

and the weighr and im portance of 

each has yer ro be clecided. Righr 

now, for o ur he ro, making love or 

arrempring suicicle are relative 

acrs and roughly comnıensurare. 

Life is sri l l  new and our hero is 

j usr an apprenrice. Which of the 

summer's experiences wi l l  srick ro 

his skin,  penerrare ro his hearr 

anel wh ich wi l l  s inıply wash off 

wirh the nexr rain'  Ir '  s roo early 

ro rell. For rhe rime being he 

remains alone, l isreni ng ro Callas 

s ing on his cassene player, rracing 

the ourlines of his l ife on a marble 

srarue . . .  

B y  his own adnı ission, Ermek 

Shinarbayev's fourrh feature, 

written by a young Kazaklı aurhor 

of rwenry-fıve, is a radical 

deparrure form his previous work. 

"I long wanred ro make a film on 

a conrenıporary theme,"  explains 

the director. "Whar 1 wanred ro 

do was nıake sonıerhing quite 

d ifferenr, not these sociological, 

pseuclo-clocu nıenrary fı 1 m s, 

lacking in spiritualiry, bur a 

personal work, closer perhaps ro 

Visconri .  The main rhing for me 

was ro decipher rlıe soul of the 

new Kazaklı generation whiclı is 

so differenr from my own . . .  The 

nıeaning of life has l i rrle ro do 

wirlı efforrs or desires. l r 's 

somerlı ing nıore conıplicarecl anel 

more inrerest ing. And the real 

goal of the fı 1 nı is the idea rhar 

l ife is srrange anel beautiful tlı i ng 

given to us ! ike a precious jewel . "  

ERMEK SHI NARBA YEV 

1 953 yıl ında Kazakistan'da, 
Alma Ata'da doğdu. 1 982'de 
yönetmen olarak Kazakfi lm'e 
katılmadan önce, 
Moskova'daki VGI K  Sovyetler 
Devlet Sinema Okulu'nda 
öğrenim gördü. Filmleri 
arasında 1 982'de yaptığı 
"Yasın Güzelliği" adlı kısa fi lm 
i le ,  birçok fesrivalde 
gösterilmiş üç konulu uzun 
metraj film var: "Kızkardeşim 
Lysya" ( 1 985), "Ormanın 
Dışında" ( 1 987) ve "Kırmızı 
Flüt" .( 1 989)_. Dördüncü filmi 
olan UÇ KOŞELI ŞAPKA 
( 1 993), 1 993 Locarno Film 
Festivali 'nde Altın Leopar 
ödülünü kazandı. 

Born i n  Alma Ata, Kazakhistan 
in 1 95 3 .  He snıdied at YGIK, 
the All-Union State 
Cinematography I nstitute in 
Moscow before join i ng 
Kazakhfı lm,  in 1 982,  as a 
d irector. Among his credits are 
"The Beauty in Mourning", a 
short he made in 1 982,  and 
three features: "My Sister 
Lyusya" ( 1 985), '"Out of the 
Forest" ( 1 987) and '"The Reed 
Flute" ( 1 989), widely show n at 
i nrernational festivals. MY 
PLACE ON THE THREE
CORNERED HAT 0 993), his 
fourth feanıre, won rhe Golden 
Leopard in the 1 993 Locarno 
Film Festival. 
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JAPONYA ]APAN 

AYRI LMA 
OHIKKOSHI 

MOVING 

Yönetmen Director: Shinji Soomai 
Senaryo Screen play: Saroko Okrrdeı·a & 
Sclloshi Okonogi. based on rhe novel by H i ko 
Tanaka Görüntü Yön. 
Cinemarography: 'fo)10JIIichi Kurita 
Kurgu Editing: Yoshiyttki Okrrhard 
Müzik M us i c: Shigeaki Saegma 
Oyuncular Cast: Kiichi Nak-ai. jrmko 
Sakrrrada. Tomoko Tabata. Tmrrrbei 
Shofrrkrrtei Yapınıcı Producer: Hirohisa 
Mrrkrrjrr Yapını Production Co.: Kirty 
l'ilrrr Ine . .  Krrbo Brri!ding. 1 -Chorrre. 7-4. 
Ohashi. Megrrro-Krr. Tokyo 1 53 . }A PA N: 
Pone: 3 3 770 224 1 :  Fcrx: 3 3 770 0264 
Dünya Hakları Export Agent: Cine 
E/eC/ra. Na rional Home. 60-66 \Yicrrdorrr Sr . .  
London \Yi l  V 3 HP. ENGLAND: Phone: l l  
287 1 123: Fax: 7 1 722 425 1 

1993 1 35 1mn. 1 Renkli Color 1 1 1 7' 

• 1 1 yaşındaki kız çocuğu 
Renko'nun mutlu yaşamı anne 
ve babasının ayrılmasıyla 
birdenbire altüst olur. 
Başlangıçta iki ayrı evinin olması 
hoşuna giderse de, yavaş yavaş 
ebeveynlerin in ayrı lmasının 
gerçekte ne anlama geldiğin in 
farkına varır ve onları 
barıştırmaya karar verir. Annesi 
boşanma evrakını henüz 
imzalamamış olduğundan hala 
şansı vardır. Renko, eski 
mutlulukların ı  yeniden 
yakalamayı umarak, üçünün 
birl ikte önceki yaz çok eğlenmiş 
oldukları Biwa Gölü'nde tatile 
çıkmalarını önerir. Bu yolculuk, 
Renko'nun yaşamı daha 
derinden kavramasını  
sağlayacaktır . . .  

Her ne kadar boşanma konusu, 
Japonya'da uzun süre tabu 
olmuş, ve geleneklerin baskısı 
yıkılan evliliklerin beyazperdeye 
yansıtılmasına izin vermemişse 
de, son günlerde hem 
televizyonun hem de sinemanın 
gözde konularından birine 
dönüşmüştür. iyi zamanlanmış 
AYRI LMA, küçük bir kızın 
çocukluktan çıkış öyküsünü 
anlatırken, boşanan bir çifti geri 
planda kul lanarak bu konuyu ele 
alıyor. Tanınmış bağımsız sinema 
ustası Shinji Soomai tarafından 
duyarlılıkla anlatılan, kayıp ve 
acın ın ,  tutku ve aşkın etkileyici 

öyküsü. "Fi lm Japonya'daki 
güncel sorunlardan söz etmekte. 
Öykü, gelenksel d i l  zenginl iğinin 
ve insanca duygulara yönel ik 
belirli bir düşünce tarzının hala 
sürdüğü bir kasabada geçmekte. 
Bu, boşanmak isteyen anne
babayla ilgili, ancak kızlarının 
bakış açısından aktarılan yal ın bir 
öykü. Kızın boşanmanın 
ötesinde neler gördüğünü 
anlatmak istedim. Bunu 
Renko'yla birl ikte keşfederseniz, 
mutlu olurum", diyor Soomai. 
Yönetmenin başarısını ,  Renko 
rolü için 8.000 aday arasından 
seçilerek ilk defa kamera 
karşıs ına geçen T oma ka 
Tabata'nın olağanüstü 
oyunculuğu daha da arttırmakta. 

• The happy l ife of Ren ko, an 

l l -year-old gir! , is suddenly upser 

by the separarion of her parenrs. 

The idea of having rwo ho u ses 

del ighrs her ar the beginn ing .  

Slowly, however, she  realizes whar 

her parents' separation really 

means and derermines ro reconc i le 

them. After al l, the divorce papers 

are not yer signed by her morher, 

so rhere is  stili a chance. Hoping 

for the lasr ha pp i ness ro com e 

back, Renko suggests that all 

three of the m re turn on ho! idays 

to Lake Biwa where they had so 

much fun the year before. This 

journey marks Renko's deeper 

u nderstandi ng of life . . .  

Although divorce was long a 

taboo subject i n  ]apan, and 

trad itional forces would not allow 

broken marriages to wander on to 

the si lver screen, recently it has 

become a popular element of botlı 

television and fi lm. The well

r imed MOVING takes up the 

subject, using a divorcing couple 

as the background for the tale of a 

young girl's passage out of 

childhood. Sensitively recounred 

by well-known independent 

d irector Shinj i  Soomai, i t  is a 

maving story of loss anel pain ,  

obsession anel love. "The fi lm 

talks about the problems 

nowadays in ]apan. The story 

takes place in a town where the 

richness of tradi t ional language 

anel a cercain way of thinking i n  

relation r o  human emotions st i l i  

very much exist. This is a simple 

story about parenrs wanring to 

divorce but seen through the eyes 

of their daughrer. I wanted to 

deseribe w hat she sees beyond 

divorce. I would be happy if you'cl 

cliscover this with Renko", says 

Soomai whose sumptuous 

directian is  amplified by the 

fabulous perfornıance of Tomako 

Tabata as Ren ko, who was clıosen 

from nıore than 8.000 candidates 

for her first screen appearance. 

SHI SOOMAl 

3 Ocak 1 948' de Japonya' da, 
Morioko' da doğdu.  1 972' de, 
Chuo Üniversitesi'nde hukuk 
eğitimi  görürken, Nikkatsu 
Stüdyoları'nda yönetmen 
yardımcıl ığı yapmak üzere 
okuldan ayrıldı. 1 975'ten 
1 979'a kadar serbest 
yönetmen olarak çalıştı. 
1 980'de ilk uzun metraj 
konulu fi lmini  yönetti. 
1 982' de, bağımsız 
yönetmenlerden oluşan bir 
grup olan, Yönetmenler 
Topluluğu'nun kurulmasında 
yer aldı. Kinema /umpo, onu 
"80'li Yılların En yi Japon 
Yönetmeni" gibi imreni lecek 
bir ödüle layık gördü. 

Borıı in Morioka, )apan on ı 3 
January l 94 8. He studied law 
at Chuo University, but 
dropped out in 1972 to become 
an assistant d i rector for 
N i kkatsu Studios. From 1 97 5  
to 1 979, he worked as a 
freelaııce director. In ı 980 he 
di recteel his firsr feature fi lm.  In  
1 982, he participated i n  the 
crearioıı of rhe Director' s 
Company, a group of 
independent d i rectors. Kinema 
Jumpo awardecl him rheir 
coveted prize for "Japan's Best 
Di rector of rhe l 980's" .  

Fi lmleri 
Filmography 
1 980 Tonda Kappum 
1 9 8 1  Seim Fuku to Kika11j11 
1 983 Tbe Big Catch 

Shonben Rider 
1 984 TyfJhoorı Club 
1 985 Yuk i no Dam ho 

Love Hotel 
1 987 Lumiuom lfloman 
1 990 Tokyojoku lrashaimase 
1 993 Ohikkosbi 
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ABD USA 

VE ORKESTRA DURMADAN ÇALDI 
AND THE BAND PLAYED ON 

Yönetmen Direcror: l?ogeı· Spouiw•oode 
Senaryo Screen play: A mo/d Schnlman. 
based on the noı•ef ··And the Band Played On .. 

by l?andy Shi!IS Görüntü Yön. 
Cinemacography: Pan/ Ellioll Kurgu 
Editing: Lois Freeman-Fox Müzik Music: 
Alan Silı•estl"i Oyuncular Cast: l?irhard 
Gere. Alan Alda. Phil C ol/im. Glemıe 
Headly. A njeliw 1-/mton. Ttheky Kaıyo. Steı•e 
Martin. lan MıKellen. Lily Tomlin 
Yapımcı Producer: Nlidge Sanford & 
Sarah Pi/l.rbmy Yapım Production Co.: 
Home Box Office Ine.. 1 1 00 A ı•e of the 
Americas. Neu• York. NY 10036. USA: Fax: 
2 1 2  5 12 8700 Dünya Hakları Export 
Age m: Odyssey Distribntor. 6500 Wilshire 
Blıod..  Sn i te 400. Los Angeles. CA 90048. 
USA: Fax: 2 13  665 1 7  46 Kaynak 
Source: !lvjar Film. Mahyao Sok. Emı 
HCIII. Kat: 2. Beyoğln. İstanbnl. TUI?KEY 

1993  1 35 mm. 1 Renkli Color / 1 4 4 '  

• 1 976 yıl ında merkezi 
Atlanta'da bulunan Hastalı k  
Kontrol Merkezi'nde (CDC) 
çalışan genç bir virolog, 
Sudan'da ortaya çıkmış, kanla 
taş ınan esrarlı bir hastalığı 
incelemek üzere Sudan'a 
gönderilir. Hem mahvedici, hem 
de tedavisi mümkün olmayan bir 
hastalıktır bu. Sudan'da 
görevlendirilen doktorlardan 
biri bağışıkl ık eksikliği nin daha da 
ender görülen bir biçimine 
bağlanan ender bir zatürreenin 
kurbanı olur. Kısa süre sonra 
Paris'teki Afrikalı göçmenler 
arasında benzer vakalar olduğu 
bi ldiri l ir. 1 980 yıl ında genelde 
selim bir deri kanseri olan 
Kopesi Sarcoma'nın New York 
ve Los Angeles'ta birkaç eşcinsel 
erkeğe bulaştığı ve öldürdüğü 
keşfedil ir. 1 98 1  yıl ında Hastal ık 
Kontrol Merkezi, bu bağışıkl ık 
eksikliği i le eşcinsel erkekler 
arasındaki bağı araştırmaya 
başlar. CDC'nin başında olan J im 
Curran, Reagan yönetiminin 
gerici tarafl ı l ığının farkında 
olduğundan, araştırma fonların ı  
tehl ikeye atmamak iç in,  eşcinsel 
bağlantıs ın ı  önemsiz göstermeye 
çalışır. Hepatitis B için yeni bir 
aşı üzerinde çalışmakta olan 
Don Francis i le Dr. Mary 
Guinan, yeni hastal ığın 
incelenmesi konusunda 
işbirliğine girerler ... 

Bugünlerde hemen herkes 
AIDS'in, nasıl bulaştığının ve on 
yı l ı  bi raz aşkın bir süre önce 
belirgin, virüsle geçen bir 
hastal ık olarak teşhis 
edildiğinden beri yiten hayatlar 
ve çekilen acılar cinsinden nasıl 
korkunç bir bedele mal 
olduğunun farkında. Ama AIDS 
tam olarak nereden geldi, nas ı l  
yayı ld ı ,  öldürücü tehlikesi nasıl 
teşhis edildi, tıbbi ve siyasi 
kurumlar onun genelde insanl ık 
iç in ne kadar tehlikeli olduğunu 
sonunda nasıl kabul etti ? Randy 
Shilts'in kitabından uyarlanan VE 
ORKESTRA DURMADAN 
ÇALDI işte bu sorulara yanıt 
veriyor. 

• In 1 976, Don Francis, a young 

virologist working for the 

Arlanra-based Cenrre for Disease 

Comrol (CDC), is senr ro look 

inro the outbreak of a mysterious 

blood-borne disease in Sudan, a 

disease that is at once devastaring 

and incurable. One of the docrors 

assigned ro Sudan falls victim ro a 

rare pneumonia, i tself associated 

with an even more rare form of 

immune deficiency. Soon s imilar 

cases are reporteel among African 

immigranrs in Paris. In 1 980, 

Kopasi Sarcoma, a generally 

benign ski n cancer, is discovered 

to have i nfecred anel ki llecl several 

homosexual men in New York 

and Los Angeles. By 1 98 1 ,  the 

Centre for Disease Control begins 

looking into the l ink between this 

immune deficiency and gay men. 

Jim Curran, the head of the CDC, 

aware of the Reagan 

Admi nisrration's reactionary bias, 

plays clown the gay li nk so as not 

ro jeopard ize funds for research. 

Don Francis and Dr. Mary 

Guinan, who has been working on 

a vaccine for Hepatitis B, begin 

collaborating on an investigarion 

of the new disease . . .  

A l  most everyone, these clays, i s  

aware of  AIDS, how i t  is  

transmitted and the rerrible price 

i n li ve s and sufferi ng that it has 

exactecl in the l i trle over a decade 

since it has been identified as a 

distinct, virus-borne disease. Bur 

where exacrly did AIDS come 

from ,  how did it spread, how was 

irs virulence identifiecl and how 

dicl its peril ro the general 

population finally ger 

acknowledged by the medical and 

pol it ical establ ishment' These are 

the questions answered in AND 

THE BAND PLA YED ON, 

basecl on the book by Randy 

Shilts . 

ROGER SPOTTISWOODE 

1 947'de ingiltere'de doğdu. 
ingiliz belgeci Raymond 
Spottiswoode'un oğludur. 
Meslek yaşamına 1 9  yaşında 
kurgucu olarak başladı. 
"Georgy Girl"de ( 1 966) 
stajyer kurgucu olarak 
çalışması, sinema ve 
televizyonda başka işler 
almasına yol açtı. "Who' l l  Stop 
the Rain?"de yardımcı yapımcı 
ve ikinci birim yönetmeni, "48 
Hous 1 48 Saat"in senaryosunu 
yazanlardan biriydi. 
Yönetmenliğini yaptığı i lk film, 
1 980 Kanada yapımı gerilim 
filmi "T error T rain 1 Dehşet 
Treni"dir. 

Born i n  England i n  1 947 .  He is 
rhe son of Brirish 
documenrarian Raymond 
Sporriswoode. He began his 
career as an ediror ar rhe age of 
1 9 .  His work as an ediring 
rrainee on "Georgy Girl" ( 1 966) 
led ro assisgnmenrs in fi l m  and 
relevision. He was associare 
producer and 2nd-unir d irecror 
on "Who'll Srop rhe Rain'" and 
co-wrore rhe screenplay for "48 
Hours". He made his d irecrorial 
debur in 1 980 wirh rhe 
Canadian dıriller "Terror 
Trai n" .  

Filmleri 
Filmography 

1 980 Terroı· Tm.in 
Dehşet Tren i 

1 98 1  The Purmit ofD.B. 
Cooper 
D.B. Cooper'ın Peşinde 

1 983 Uııder Fire Ateş altında 
1 986 The Best ofTimes 

En Iyi Devir 
1 988 Sboot to Kil/ Ölüm Ateşi 
1 989 Turner & Hoocb 
1 990 Air America 

Anather 48 Hrs. 
Bir Diğer 48 Saat 

1 992 S top! or My M om 
\fiili Shoot 
Dur! Yoksa Annem 
Ateş Edecek 

1 993 And the Bmıd P/a.yed On 
Ve Orkestra Durmadan 
Çaldı 
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FRANSA FRANCE 

L.627 

Yönetmen Director: Bertra1id Tavernier 
Senaryo Screen play: Michel Alexandre & 
Bertrand Tavernier Görüntü Yön. 
Cinematography: Alain Choq11art Kurgu 
Editing: Ariane Boeglin Müzik Music: 
Philippe Sarde Oyuncular Cast: D idier 
Bezace. Claude BroSJef. jean-Paul Comarl. 

jean-RoJieı· Mi/o, Ni/s Tam·nier. Philippe 
Torreton Yapımcı Producer: Ala in Sarele 
Yapı m Production Co.: Li Ille Bear. 5 me 
Arth11r. Gromsier, Paris. FRANCE: Fax: 42 
4 5  003 . Films Alaili Saı·ele. Cancd + .  SofimjJ 
lnvestimage 3 Dünya Hakları Export 
Agent: \\\'MF. 8. me Lincoln. 75008 Paris. 
FRANCE: Phone: 42 25 84 20: Fax: 42 25  
67 5 2  Kaynak Source: SP/. /-/atay S ok  . .  
16 1 6. Koccttepe, Ankara, TURKEY; Phone: 
3 12 4 1 9 3 1 03: Fax: 3 1 2 4 1 8 02 23 

1 992 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 1 4 5 '  

• Kısaca Lulu diye çağrılan 
Lucien Marquet, sürekli 
sokaklarda espiyonculardan bilgi 
alan, h ı rsl ı  bir polis müfettişidir. 
Mesleğe on üç yıl ını verdiği 
halde, hala acemi bir pol isin 
duyduğu hevesle çalışsa bile, 
şefine karşı geldiği için rütbesi 
düşürülür ve alınan ifadeleri 
yazan basit bir polis memuru 
olarak küçük bir karakola atanır. 
Şef Adore, Lulu i le olan 
arkadaşiıkiarına dayanarak onu 
yeni kurduğu ve uyuşturucu 
taeirierine karşı savaşacak 
ekibine alır. Hareket olanakları 
sınırl ı  Lulu ve meslektaşları 
çalışmaların ı  gizli bir şekilde 
yürüteceklerdir. Ama depresyon 
ve işi bırakma gibi sorunlar, köşe 
başlarında pusu kurmuş onları 
beklemektedir. Kadınlarla olan 
i l işki lerinde de pek bir farkl ı l ık 
yoktur. Lucien'in karısı Katy, 
uyuşturucuya karşı verdiği kişisel 
savaşın ı  kaybetmiştir; sadece 
yaşadığı günü önemseyen 
esrarkeş fahişe Cecile ise 
Lucien'e karşı ne olduğu belirsiz 
bir duygusal bağ ile bağl ıdır. 
Bütün bunlara rağmen Lucien 
umudunu kırmaz ve yaptıklarına 
inanmaya devam eder . . .  

Uyuşturucu bağıml ı ları iç in tıbbi 
polis koruması öngören bir 
Ceza Kanunu maddesi olan 
L.627'yi isim olarak kullandığı 
fi lminde Tavernier, inanı lmaz bir 
cesaretle çok bildik bir janrın 
kurallarına karşı gelen bir 
dedektif fi lmini ortaya çıkarmış. 
Yönetmen, bir polis merkezinde 
yaşanan alışı lagelmiş günlük 

olayları, polislerin görev 
sırasında sokaklarda yaşadıkların ı  
ve onların özel hayatların ı  b ir 
belgesel titizliğiyle incelemekte. 
Yakından bakıldığında, polislerin 
Paris'in arka mahallelerinde 
büyük ve küçük uyuşturucu 
taeirierine karşı verdikleri 
savaşta yaşadıkları mutluluk ve 
çaresizl iği paylaşmaktayız. 
Tavernier film hakkında şunları 
söylemekte: "Çok uzun 
zamandır bir d ed e ktif fi lmi 
yapmak istiyordum. Bir gün, 
oğlum beni eski bir polis 
müfettişi olan Michel Alexandre 
ile tanıştırdı .  Önceleri Lulu, 
Michel'in b ir kopyası gibiydi. 
Daha sonra bundan uzaklaşmaya 
çalıştık . . .  Lulu'nun garipliği, 
karşılaştığı kötülükleri 
suçlamadan yaptığı işe devam 
etmesidir. Ben izleyiciye kolay 
bir çıkış yolu göstermek 
istemedim." 

• Lucien Marquet , called Lulu, is  

an impassioned palice i nspecwr, 

cosranrly out calleering 

information from palice squealers. 

After 1 3  years, he conrinues w 
work w ith the enrhusiasm of a 

novice, bm is moved ro a smail 

palice station and demoted ro 

mere rypist of palice staremems 

because he swod up w a superior. 

Out of friendship, the 

superinrendenr Adore rakes him 

inro the drug-squad he has j usr 

creared. Lulu and his new 

colleagues have w work 

undereover wirh modest means of 

acrion. Depression and 

renunciation are lurking round 

the corner for them. And things 

aren't much berrer as far as rheir 

relationships w ith women are 

concerned: Katy, Lucien's wife, 

has already lost her personal war 

against drugs; Cec i le, a j unkie 

prostitute who l ives only for the 

presem, is l inked ro Lucien via an 

ambiguous emotional thread. Yer 

Lucien never gives up and 

conrinues ro believe in  what he's 

doing . . .  

I n  L.627 - which is the  number of 

an article of the Penal Code 

allowing medical palice cuswdy 

for drug-addicts - Tavernier 

manages the i ncredible feat of 

making a dereeri ve film that goes 

agai n st the rules of an already very 

well-known genre. With 

documenrary precision he 

observes the dai ly romine of the 

police deparrmenr, the agem's 

street-work and their private 

lives. In dose-up one shares their 

joy and frustration in batrling 

sınall-time and big-time drug

dealers in  the run-down guarters 

of Paris. "I had wamed ro make a 

detecrive f i lm for the longest 

t ime", says the direcror. "One day, 

my son inrroduced me ro Michel 

Alexandre, an ex-police 

invesrigawr. At the beginning,  

our  Lulu was a bit copied on that 

of Michel, then we tried ro move 

him away from thaL. Lulu's 

peculiarity is that he does not try 

ro denounce the evi ls he 

encoumers bm simply conrinues 

doing his job. I d id not wanr ro 

offer any easy way out w the 

spectawr. 

BERTRAND TAVERNIER 

2 5  Nisan 1 94 1 'de Lyon'da 
doğdu.  Paris'te, yönetmen 
Volker Schlöndorffla aynı 
sırayı paylaştığı Lycee Henri 
IV'te öğrenim gördü. iki yıl 
hukuk okudu, ancak sinema 
tutkusu baskın çıkınca, 
yönetmenlerle söyleşiler 
yaparak, özellikle "Positif' ve 
"Cahiers du Cinema" gibi 
Fransız dergilerinde film 
eleştirileri kaleme almaya 
başladı. Aynı zamanda çeşitli 
senaryoların yazıl ımına katkıda 
bulundu ve 1 963'te i lk  kısa 
filmini çekti. 1 974'te ilk uzun 
metraj filmi olan ve Fransız 
sinemasının en ünlü ödülü Prix 
Louis Delluc'ü kazanan 
"L'horloger de Saint Paul 1 
Saatçi"yi yönetti. O günden bu 
yana, filmleri u luslararası 
beğeni toplayan, Fransa'nın en 
önemli yönetmenlerinden biri 
konumuna geldi. 

Born on April 25rh,  1 94 1  in 
Lyon, France. He was educated 
ar the Lycee Henri IV in Paris, 
where he shared a des k w i rh 
director Volker Schlöndorff. He 
srudied law for rwo years bur 
gave in ro his passian for 
cinema and began writ ing 
inrerviews wirh directors and 
film reviews for various French 
publ icarions, especially "Positif' 
and "Cahiers du Cinema". He 
also collaborared on a number of 
seripts and in 1 963 directed the 
firsr of several shorrs. In l 97 4 
he made h is firsr fearure, 
"L'horloger de Saint-Paul" ,  for 
which he won the French 
c inemas most covered award, le 
Prix Louis Delluc. Si nce rhen he 
has been one of the foremosr 
French directors whose fi lms 
received critical acclaim borh i n  
France and abroad. 

Filmleri 
Filmography 

1 974 L'horloger ele Saiııt-Pııul 
Saatçi 

1 976 Le juge et l'assııssiıı 
Yargıç ve Katil 

1 9 8 1  Coup de torchon 
Toptan Temizlik 

1 984 Un dhnmıche a la cmnpııgne 
Kırda Bir Pazar 

1 986 Autom· de mimtit 
Geceyarısına Doğru 

1 987 Lt passion Beatrice 
Beatrice Tutkusu 

1 989 La vie et rieıı d' au tre 
Aslolan Hayattır  

1 992 L.627 
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ABD USA 

KORKUSUZ 
FEARLESS 

Yönetmen Director: Peter \Veir 
Senaryo Screenplay: l?afael Yglesias 
Görüntü Yön. Cinemarography: 111/en 
Dm•ian Kurgu Ediring: \r/illimn Anderson 
Müzik Music: t\lanrirejarre Oyuncular 
Casr:Jeff Bridges. lsabella Rossellini. l?osie 
Perez. john Tnrtnı..-o. Tom Hnke Yapımcı 
Producer: Mark Rosenhe,·g. Paulrt \fleimtein 
& Robin Forman Yapım Producrion Co.: 
Spring Creek Prodnction Dünya Hakları 
Export Agent: Wamer Bı-os . . 4000 \Vamer 
BoH!et'ard. Burmmıg. California 91 521. 
USA: Pbone: 8 / 8  954 6000 Kaynak 
Source: \V anw· Bros .. Bronz S ok. Bronz 
Apt . . 80200 Nla(ka. istanbnl. TUI?KEY: 
Phone: 2 1 2  23 1 25 69: Fax: 2 1 2  2.3 1 70 70 

1 993 1 3 5  """· 1 Renkli-Color / 127'  

• San Francisco'lu başarı l ı  bir 
mimar olan Max i le ortağı ve 
çocukluk arkadaşı Jeff uçağa 
bindikleri zaman, karlı bir 
anlaşmayla eve dönme 
umudundadırlar. Genç bir anne 
olan Carla i le emekleme 
çağındaki oğlu ise uçağa keyifli 
bir tatil yapma beklentisiyle 
binerler. Ama işler umulduğu 
gibi gitmez. Motoru bozulan 
uçak düşmeye başlar ve birkaç 
saniye içinde bütün yolcular 
ölümle yüz yüze geldiklerinin 
farkına varırlar. Her zaman 
sinirl i  b ir uçak yolcusu olan Max, 
önce onu felce uğratan bir 
dehşet anı yaşar, sonra da 
şaşırtıcı bir huzura kavuşur. 
Hayatında ilk kez korkuyla karşı 
karşıya gelip onu kabul etmiş ve 
kayıtsız şartsız bir sükünete 
ermiştir. Yerinden kalkar, diğer 
yolcuları teskin eder ve uçak 
yere çarptıktan sonra da, sağ 
kalanların çoğunun emin bir yere 
taş ınmalarına önayak olur. Carla 
aynı derecede tal ih l i  deği ldir. 
Genç kadın, dumanlar tüten 
uçak gövdesinden uzağa 
taşınırken, hayatının en önemli 
parçası, bebeği, geride kalır. 
Aylar sonra Max yaşamın 
anlamını sorgulamaya ve kazadan 
sonra kendi ahlaki değerlerine 
kuşkuyla bakmaya başlar. Karısı 
ve dostlarıyla i letişim kurma 
mücadelesi verirken, Carla ile 
de sıkı bir dostluk geliştirir. 
Birl ikte kaderlerin in bir amacı 
olup olmadığını bulmaya 
çalışırlar . . .  

Yaşamların ı  değiştiren bir uçak 
kazasından kurtulan iki kişiyi 
odak noktasına alan 
KORKUSUZ, Peter Weir'in 
ABD'de yaptığı beşinci fi lm. 
Yönetmen, "Bence" diyor, 
"uçmak modern yaşamda bizim, 
sevilen bir inin ölümünden çok, 
kendi fani l iğimizle şu ya da bu 
şeki lde karşı karşıya geldiğimiz 
ender durumlardan biri . 
Ölümünüzün yeri ve biçimine 
zerrece hakim olamazsın ız. Uçak 
yolculuğu, bir anlamda, yaşam 
yolculuğunun b ir  medizıdır. Ve 
işte Max da, bu değerli , güzel 
hazineyi, uçak yere çakılmak 
üzereyken görüp h issettiği bu 
şeyi taşıyarak hayata bir dönüş 
yolu ararken, garip bir yolculuğa 
çıkmakta." 

• When Max, a successful San 

Francisco archirecr, and his 

parrner and l ifelong friend Jeff, 

board a plane, they hope ro rerurn 

home wirh a lucrative contracr in  

hand. When Carla, a young 

morher, and her roddler son board 

rhar same plane, they expecr ro 

enjoy rheir vacarion. Ir is not ro 

be. The plane develops engine 

rrouble and begins ro plummer, 

and i n seconds, al I of i rs 

passengers realize rhar they are 

facing dearh. For Max, always 

nervous flyer, rhere is a moment 

of paralyzing rerror, and rhen, 

suddenly, asronishingly - peace. 

For rhe fırsr rime in his l ife,  he 

faces h is  fear and acceprs ir, and 

rhe moment releases h im into a 

srare of complere sereniry .  He 
rises from his seat, comforrs other 

passengers and, afrer rhe plan e 
h i rs rhe ground, leads many of rhe 

survivors ro safery. Carla is not so 

forrunare. As she is carried from 

rhe smoking fuselage, rhe most 

imporrant parr of his l ife - her son 

- remains behind her. Months 

larer, Max begins ro quesrion rhe 

meaning of his exisrence and ro 

doubr his own moral iry afrer the 

disasrer. Srruggling ro relare ro 

his wife and friends he develops a 

close friendsh ip wirh Carla. 

Togerher they rry ro fınd purpose 

in rheir fares . . .  

A drama focusing on rwo 

survivors of a plane crash rhar 

changes rheir l ives, FEARLESS 

marks rhe fıfrh American fi lm for 

direcror Perer Weir. "I rhink", 

says rhe direcror, "rhar flying is 

one of rhe rare si ruarions in 

modern l ife where we are 

confronred wirh our morral iry in 

some way or her rhan rhe elearlı of 

a loved one.  You have no control 

over rhe rime and place and 

manner of your dem ise .. The 

plane journey is, in a sense, a 

meraphor for the journey of l i fe. 

And here Max ıs, on a srrange 

journey where he musr fınd his 

way back ro l ife while carrying 

this precious, beauriful rreasure 

this thing he saw and felr as the 

plane plummered ro the ground . "  

PETER WEIR 

1 944 yıl ında Avustralya'da 
Sydney'de doğdu. Sydney 
Universitesi'nde hukuk ve 
sanat eğitimi gördü. Ailesinin 
gayrimenkul işine girmek için 
okulu bıraktı. J 967'de i lk kısa 
filmini gerçekleştirdi. 1 969'da 
kameraman asistanı ve yapım 
asistanı olarak Film 
Australia'ya katıldı. 70'1erin 
başında birkaç kısa metraj l ı  
fi lm yaptı. l ik konulu filmini 
1 974'de yönetti. Filmlerinin 
uluslararası bir başarı 
kazanması üzerine 1 980'de 
Warner Bros.'la uzun süreli 
kentrat imzaladı. Avustralya 
Yeni Dalga Akımı'nın en 
"sofistike" yönetmeni olarak 
tanınmaktadır. 

Born in Sydney, Australia in 
1 944. He is educared i n  
Arrs/Law course a r  Sydney 
U niversity. He lefr school w 
enter family realty business. I n  
1 967 h e  realized h i s  firsr shorr 
film.  In  1 969 he joined Film 
Ausrralia as assistant 
cameraman and proclucrion 
assisranc. He realized several 
shorr films in early seventies. 
He d irected his first fearure 
film in 1 974.  Afrer che 
international success of his 
films, he signed multi-film 
contracr wirh Warner Bros. i n  
1 980. H e  has s i  nce been known 
as the Ausrralian New Wave's 
most sophisricared direccor. 

Fi lmleri 
Filmography 

! 974 The Cars That Ate Paris 
Paris'i Yiyen Arabalar 

1 975 Picnic at Hcmging Rock 
Hanging Rock'ta Piknik 

1 977 The Last \Vaı•e Son Dalga 
1 9 8 1  Gallipoli Gelibolu 
1 982 The Year ofLiviııg 

Dangerously 
Tehlikel iYaşam Yıl ı 

1 985 \flitııess Tanık 
1 986 1\'losquito CotiSt 

Sivrisinek Sahili 
1 989 De(l{/ Poets Society 

Ölü Ozanlar Derneği 
1 990 Greeu Ct��·d Yeşil Kart 
1 993 Fearless Korkusuz 



KADl N LARl M lZ 
OUR WOMEN 

• 

(/)o1fe 
DO VE' u n  
değerl i  katkı larıyla 
gerçekleştiri lm iştir. 

We should l ike ro tbank 
DOVE 
for rlıeir contributions. 

A L  i 
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MEKSiKA MEXICO 

BENJAM i N' i N  KAD l N I  
LA MUJER DE BENJAMIN 

BENJAMINıS  WOMAN 

Yönetmen Director: C:tr!oJ C<trrera 
Senaryo Screen play: Caı·!oJ Carrera & 
lgnacio Ort iz Görüntü Yön. 
Cinematography:Javier Perez Grobet 
Kurgu Editing: Sigfrido Baıja11 & 0Jcar 
Figueroa Müzik Music:josi A mozurrlllia & 
A lejandro Giacomcm Oyuncular Cast: 
Ed11ardo Lopez RojaJ. Ma/ma Doria. A rcelia 
Ramirez. Ed11ardo Pa/oma. Ana Bertha Espin. 

)11an C<trloJ Colombo. Farımio de Bemal. 
I?Nbin Marq11ez Yapımcı Producer: 
G!iJtavo Momie/ PageJ Yapım Producıion 
Co.: C. C. C. . Echasa. lmcine. A t!etaJ No. 2. 
Co!. Co11ntry Cl11b, Coyoacan. Mexico 0. 1' . . 
CP 04220. M EXICO: Phone: 689 3035 :  
Fax: 689 1 989 & 549 093 1 Dünya 
Hakları Export Agenı: lmtitllto Mexicano 
de Cinematografi<�. Tepic No. 40, Co/. Roma 
S11r Mexiro. D.F. CP 06760. MEXICO; 
Phone: 584 7283: Fax: 564 4 187 

1 99 1  1 35 mm. 1 Renkli Co/or 1 90' 

• 1 7  yaşındaki Natividad, evinde 
ve köyünde yaşadığı hayatından 
sıkı lmış, zamanını  annesiyle olan 
gergin i l işki ve iri yarı kamyon 
şoförü Leandro ile yaşadığı 
tutkulu aşk arasında geçirirken 
dünyayı dolaşma hayal leri kuran 
bir genç kızdır. Eski bir boksör 
olan 50 yaşındaki şişman, 
utangaç ve beceriksiz Benjamin 
ise köyün aptalı sayılmakta ve 
baskıcı kızkardeşi M icaela'n ın 
himayesinde yaşamaktadır. 
Benjamin, arkadaşların ın da 
teşvikleriyle aşık olduğu 
Natividad'ı kaçı rınaya karar 
verir. Genç kızı baştan çıkarma 
düşüncesiyle evine kapatırsa da 
ona hiçbir zaman dokunup ters 
bir davranışta bulunmaz. 
Duruma kısa zamanda uyum 
sağlayan genç kız ise sadık  
Benjamin üzerinde sahip olduğu 
etkisini ve Micaela'n ın s ırlarını 
el inde koz olarak tutup bunları 
zekice kullanır. Natividad 
zamanla evdeki hayatın ve iki 
kardeşin sahip oldukları 
dükkanın kontrolünü el ine 
geçirir. Leandro'nun bu üçgene 
aniden müdahale etmesiyle, 
Benjamin'in köylülerin 
gözündeki konumunu 
değiştirecek şiddetli olaylar 
başlar . . .  

Ödüllü bir canlandırma 
sinemacısı olan Carlos Carrera, 
küçük kasabalarda yaşanan aşk 
ve tutkunun portresini enfes bir 
şekilde anlatan BENJAMIN'IN 
KADlNI'yia yeteneklerini 

oyunculu fi lmiere yöneltti. 
Yönetmen Carrera, "Güzel ve 
Çirkin" masal ın ın bir parodisi 
olan bu fılmde günlük hayatın 
mizahını, maskaralığını, kuruntu, 
çelişki ve hayal lerini, Latin 
Amerika'n ın büyülü 
gerçekçiliğinde yakalamış. 
Natividad ve Benjamin 
karakterlerini canlandıran 
Arcelia Ramirez ve Eduardo 
Lopez Rojas'ın sergi ledikleri 
dokunaklı ve coşkulu oyunculuk, 
yönetmen Carrera'n ın 
beklenmedik olaylar ve yürekten 
gelen bir insancı l l ıkla yüklü 
tarzıyla kaynaşmakta. Birçok 
festivalde sayısız ödüller kazanan 
ve adeta çok iyi işlenmiş değerli 
bir mücevheri andı ran 
BENJAMIN'IN KADINI'nda, 
Carrera'nın çok yetenekli ve 
gelecek vaad eden bir sinemacı 
olduğu ortaya çıkıyor. 

• 1 7  -year-old Nacividad is bo red 

wich her l ife at home and in her 

vi llage. She spends her time 

becween the tense relationship 

w ith her mocher and a passianare 
affair wich the hunky cruck driver 

Leandro, and she dreams of 

craveli ing araund the world. A 

fat, shy, helpless 50-year-old 

former boxer, Benjami n  is 

considered co be the village fool 

and lives under the heal of his 

domi neering sister Micaela. He is  

in  love,with Natividad and, 

i ncired by his friends, decides co 
kidnap her. Benjamin locks 

Natividad up in his house hoping 

co sedLıce her. He never once 

wuehes or mistreats che gir!. The 
gir! soan adapts co che sicuarian 

and plays cannily with the power 

she has over che devared 

Benjamin and Micaela's secrets. 

As r ime goes on, Nacividad 

daminares che l i fe of the home 

and the score owned by che 

siblings. Leandro's sudden 
i nterference in the criangle 

unleashes a violeric episode that 
changes che i mage of Benjamin i n  

the eyes o f  che vil lagers . . .  

An  award-winning animacor, 

Carlos Carrera has turned his 

considerable talems co l ive accion 

with BENJAMIN'S WOMAN, 

an exquisicely realized portrait of 

small-cown love and passion. In  

the  best crad irian oflatin 

American magic realism, direccor 

Carrera has brilliandy capcured 

the humour, the absurdit ies, che 

delusions, the comradiccions, and 

che i magination of daily l i fe in 

this parody of the Beauty and the 

Beast legend. Performances by 

Arcelia Ramirez as Natividad and 

Eduarda Lopez Rojas as Benjami n  

are alternately poignant and 

vibrant, while direccor Carrera 

sets a cone and pace that is full  of 

surprising twists and hearcfelt 

humani ey. Winner of numerous 

awards at several festivals, 

BENJAMIN'S WOMAN is a 

perfecdy sculpted gem which 

escablished Carrera as a very 

talented and promising 

fı lmmaker. 

CARLOS CARRERA 

1 962'de Mexico City'de 
doğdu. 1 4  yaşında Bmm. 
filmler yapmaya başladı. 
lberoamericana Üniversitesi 
ve Centro de Capacitacion 
Cinematografica'da sırasıyla 
iletişim ve film yönetmenliği 
üzerine eğitim gördü. Gazete, 
dergi ve filmlerde çizer olarak 
çalıştı; çeşitli tiyatro ve · 
filmlerde yönetmen asistanlığı 
yaptı. 1 984'te yaptığı i lk kısa 
canlandırma filminden sonra 
bu alanda uluslararası bir üne 
sahip oldu. San Sebastian ve 
Berlin Film Festivalleri'nde 
"Mala Yerba Nunca Muerde" 
( 1 988) i le b irçok ödüller 
kazandı. BENJAMI N' IN 
KADlNI  ( 1 990), yönetmenin 
ilk konulu uzun metraj filmidir. 
Bunu 1 99 1 '  de bir video filmi 
ile izleyen yönetmenin son 
filmi 1 992 yapımı "La Vida 
Conyugal / Evlil ik Hayatı"dır. 

Born in Mexico City i n  1 962. 
At  the age of 1 4  he began 
making super-8 fi lms. He 
studied communications at the 
U niversidad I beroamericana and 
then fi lm directian at the 
Cenrro de Capacitacion 
Ci nemarografica. He has 
worked as an assistant d irector 
in both thearre and fi lm,  as well 
as an i l lustrator for newspapers, 
magazines and films.  Since 
making his first animated shorr 
fi lm in 1 984, he has established 
an international reputation i n  
this area, winning ıtıany awards 
at film festivals, including San 
Sebastian and Berlin, for "Mala 
Yerba Nunca Muerde" ( 1 988). 
LA MUJ E R  DE BENJAMIN 
( 1 990) was h is  first feature and 
his first live action fi lm.  He 
followed it with a video fi lm i n  
1 99 1 .  " L a  Vida Conyugal 1 
Married Life" ( 1 992) is his last 
fi lm.  
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MEKSiKA MEXICO 

EVLiL iK YAŞAMI 
LA VIDA C ONYUGAL 

MARRIED LIFE 

Yönetmen Direcror: Lnis Cari os Carrera 
Senaryo Screen play: lgnacio Ortiz. based 
Oll ihe nOtJel "La VidcJ Conyngal" by Sergi o 
Pitol Görüntü Yön. Cinemarography: 
Xavier Perez Grobet Kurgu Edi ring: Carlo.r 
Bolado Oyuncular Cast: Socon·o Bonilla. 
Alonso EchanotJe. Patricio Castil/o Yapımcı 
Producer: Fernando Sarintnıa Yapı m 
Production Co.: lmcine. Tepic No. 40. 
Colonia Ro11ıa Snr. 06760. ITALY. Tabasco 
Films S.A . ,  Vida Films S.A . .  Aero 
Califomia. Univenidad de Gnadalajara, 
Fondo de Fomenlo a fet Calidetel 
Cillematografica Dünya Hakları Export 
Age nt: Seawe/1 Films. 45 me Pierre Charron. 
75008 Paris. FRANCE: Phone: 33 1 47 20 
/8 73: Fax: 33 1 47 20 15 43 

1 992 1 35 ımn. 1 Renkli Color 1 1 00' 

• Maria Magdalena yaptığı i lk  
yemeği yakar ve kocası Nicolas 
da, kesinlikle çocuk 
yapmayacaklarını beyan eder. 
Çok geçmeden Nicolas, 
sekreteri refakatinde hırdavatçı 
dükkanında uzun saatler 
geçirmeye başlar. Karı kocanın 
aşk ve tutku dolu i l işkisinin bir 
güvensizlik, kuşku ve yoğun 
nefret i l işkisine dönüşme evrimi, 
Nicolas'ın karanl ık bir arazi 
yatırımcısına dönüşmesiyle 
çakışır. Adam gittikçe daha çok 
başarı kazanıp, işine daha çok 
vakit ayırdıkça, kocasının 
başarısını ve onu ihmal etmesini 
hazınedemeyen Maria, bir dizi 
aşık edinir. Azap dolu i l işkileri 
de böylece başlar: Her birinin 
amacının da yekdiğerin i  daha 
fazla incitmek olduğu cehennemi 
bir kutsanmamış ruhlar dünyası. 
Kocasını öldürme saplantısına 
kapılan Maria, her aşığı ile bu 
cinayeti planlar, ama bütün 
planlar başarısızlıkla sonuçlanı r. 
Aşıklarından biri sorun 
çıkarmaya başlayınca, Nicolas 
Maria'yı terk eder. Uzun bir 
ayrı l ık döneminin ardından 
yeniden bir araya gelir ve fırtınalı 
i l işkilerine kaldıkları yerden 
devam ederler . . .  

"Benjamin'in Kadını"nın yaygın 
başarıs ın ın ardından, 32 
yaşındaki Carlos Carrera, kırk 
yıl ı aşkın bir dönemde bir çiftin 
hayatın ı  izleyen s ıradışı, çok 
komik kara komedisi EVLILIK 
YAŞAMI  i le,  Meksika'n ın 
yükselmekte olan genç ve 

yetenekli yönetmenleri arasına 
adını yazdırıyor. Carrera'n ın  zeki 
ve esprili filmi sonuçta erkek ve 
kadın arasındaki çekimin 
imkansızl ığı ve yoğunluğu 
üzerine çok şüpheci ve alaycı bir 
görüş yansıtıyor. Carrera evl i l ik 
yaşamını, aşk ve nefret 
arasındaki epik bir mücadele 
olarak betimliyor. Hem mizahı, 
hem de üst düzeyde dramı 
yansıtmak için, evliliğin 
cilvelerinden ustaca 
yararlanarak, Meksika 
toplumunda çift olmanın ne 
anlama geldiği konusunda 
saldırganca acımasızlıkta bir fikir 
elde ediyor; evl i l ik fikrinin 
ardındaki kurumları ve değerleri 
ironikliğe varan bir şiddetle 
eleştiriyor, ve son derece 
kötümser bir sonuca varıyor. 
Mükemmel bir ritm duygusu i le 
asgari duyarl ı l ık, Carrera'nın 
mizahının hicivci tonuna paha 
biçilmez bir katkıda bulunuyor. 

• Maria Magdalena burns her her 
fırst meal and her husband 
Nicolas declares they are 
defınitely not having any 
chi ldren. In no time, Nicolas 
begins to spend longer hours i n  
his hardware store, accompanied 
by his secrerary. The evolving 
relationship from one of love and 
passion i mo one of m istrust, 
suspicion and ineense harred 
coincides with his transformation 
i mo a shady !and developer. As 

his business becomes more 
successful and demanding, Maria, 
who is resenrful of his success and 

neglect, takes a series of lovers. So 
begins thei r tormenred 
relationship, a hellish l imbo 
where each one' s objective is to 
hurt the other more. Obsessed, 
Maria continually plans his 
murder w ith each of lovers, but 
they all fai l .  When one of her 
paramours begins to cause 
problems, Nicolas leaves her. 
After a long separation, they 
reunite, only to continue their 
tempestous routine . . .  

After the w ide success o f  "La 
Mujer de Benjamin" ,  32-year-old 
Carlos Carrera establishes h imself 
as one of Mexico's ri s ing young 
directorial talenrs with LA VIDA 
CONYUGAL, an offbeat, very 
funny black comedy that fol lows 
the l i fe of a couple over a period 
of forty years. Carrera's witty film 
is ult imarely a very cynical view 
on the impossibil ity and in rensity 
of attraction between men and 
women. His depiction of married 
l i fe is  an epic battle waged 
between love and hate. Carrera 
aptly uses the mariral squirmishes 
to effect both humour and high 
drama, achieving an aggressively 
cruel idea of the meaning of the 
couple in  Mexican society, an 
ironically ferocious criticism of 
the i nsti tutions and values behind 
the idea of marriage, and reaches 
an i nfin irely pessimistic 
conclusion. A fıne sense of pacing 
and a minimalist sensibil ity add 
immeasurably to the satirical tone 
of Carrera's humour. 

LUIS CARLOS 
CARRE RA 

1 962' de Mexico City' de 
doğdu. 14 yaşında super-8mm 
filmler yapmaya başladı. 
lberoamericana Üniversitesi 
ve Centro de Capacitacion 
Cinematografica'da sırasıyla 
iletişim ve film yönetmenl iği 
üzerine eğitim gördü. Gazete, 
dergi ve filmlerde çizer olarak 
çalıştı, tiyatro ve filmlerde 
yönetmen asistanlığı yaptı. 
1 984'te yaptığı ilk kısa 
canlandırma filminden sonra 
bu alanda uluslararası bir üne 
sahip oldu. San Sebastian ve 
Berlin Film Festivallerinde 
"Mala Y erba Nunca Muerde" 
( 1 988) ile birçok ödül ler 
kazandı. 1 990 yapımı i lk 
konulu uzun metraj fi lmi  
"Benjamin'in Kadını"nı, 
1 99 1  'de bir video filmi ile 
izleyen yönetmenin son filmi 
EVLILIK YAŞAMl'dır. 

Born i n  Mexico Ciry i n  1 962. 
A t  the age of 14 he began 
making super-8 fı lms. He 
srudied communications ac che 
Universidad I beroamericana and 
chen fı lm directinn ac che 
Cencro de Capacicacion 
Cinemacografıca. He has 
worked as an assistane direccor 
in both cheacre and film, as well 
as an i l luscracor for newspapers, 
magazines and fı l ms. Si nce 
making his fırsc animared shorc 
film in 1 984, he has escablished 
an incernacional reputacion in  
th is  area, winning many awards 
at fılm festivals, including San 
Sebastian and Berl in ,  for "Mala 
Yerba Nunca Muerde" ( 1 988). 
"La Mujer de Benjamin" ( 1 990) 
was his fırst l i  ve action feature 
fı lm.  He fol lowed ir wirh a 
video fılm in 1 99 1 .  LA VIDA 
CONYUGAL 0 992) i s  his  lasc 
fılm.  
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FRANSA FRANCE 

AŞK ÖYKÜ LERi GEN ELLi KLE KÖTÜ BiTER 
LES HISTO/RES D ıAMO UR FINISSENT MAL EN GENERAL 

A LIVING CHOICE 

Yönetmen Director: A nne Fomaine 
Senaryo Screenplay: A nne Font"ine & 
Cla11de Antcmd Görüntü Yön. 
Cinematography: Christophe Poll"ck 
Kurgu Editing: Sylvie Gadmer Müzik 
Music: Said Houmaoui & }ean-Pierre 
Caste/ctİli Oyuncular Cast: Sami Bo11ajila. 
Norct. Alain Fromager. Jean-Ciaude DreJ{IIs. 
Eric Metayeı· Yapımcı Producer: H11ghes 
Desmichel/e Yapı m Production Co.: 
Prod11cliom De.rmichelle. 52  rtte Galande. 
7 5005 Paris. FRANCE: Phone: 33 1 44 07 
20 26: Fax: 33 1 44 07 20 27. CINEA. 
C en/re Ncttional de !ct Cinimatographie. 
Procirep Dünya Hakları Export Agent: 
Pyramide lntentalional. 6 rue Ca tu! le 1\lendes. 
7 50 1 7  Paris. FI?ANCE: Phone: 42 67 44 
66: Fax: 42 67 80 28 
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• Zina ve Slim, Kuzey Afrikalı 
anne-babadan doğma ikinci 
kuşak göçmen Fransızlardır. 
Yirmi yaşındaki Zina, Paris'teki 
Gymnase tiyatrosunda yer 
gösterici olarak çalışmaktadır. Iş i  
ona, rüya gib i  bir evrene yakın 
olma şansını sağlar. Zina, hukuk 
öğrenimini sürdürürken bir 
yandan da şoför olarak çalışan, 
Colombes'taki komşusu Slim'le 
birl ikte yaşamaktadır ve ay 
sonunda evleneceklerdir. 
Derken Zina, Gymnase'daki 
şovu büyük sükse yapan 
Frederic'e kapılır. Sl im'in 
simgelediği gerçek ve Frederic'in 
simgelediği düşler arasında 
çırpınıp durur. Frederic başının 
derde girmesini istemez ama, 
Zina'n ın aceleci yapısının altında, 
onu hem ilgilendiren hem de 
çeken bir duyarl ı l ık 
bulunduğundan şüphelenir. 
Zina'n ın genç yüreği Slim ile 
Frederic arasında gider gelir. 
Tüm geleceği tehlikededir, ve 
karar verebilecek olan tek kişi 
de kendisidir . . .  

Gülünç ve kuşkucu adıyla AŞK 
ÖYKÜLERI GENELLIKLE 
KÖTÜ BITER, sürpriz bir karara 
dönüşen bir kararsızlığın 
öyküsüdür. Jean Vigo Ödülü'nü 
alan, bir aşk üçgeninde bütün 
fi lm türlerini birleştiren bu 
çağdaş davranış komedisi, 
herhangi bir ahlaki yargıda 
bulunmaksızın, ve fi lmi Fransız 
sineması çerçevesinde öne 

çıkaran bir tazel ikle, duyguların 
karmaşıklığını işlemekte. 
Durumların ciddiyeti i le 
diyaloğun hafifliğini neşeyle 
harmaniayan yönetmen, "Bu 
yoğun bir öykü", diyor, "tam bir 
masumiyet içinde felaketiere yol 
açan fevri bir genç kız 
hakkında ... Başına buyruk 
karakterler yaratmak için, bütün 
çirkinlikleriyle bezenmiş gerçek 
hayatı yakalamaya çalıştım . . .  
Bana fi lmin senaryosunu yazma 
ve fi lmi çekme isteği veren de 
bu karakterlerin hayata geçişini 
görme keyfi oldu zaten." 

• Zina and Slim are second

genetation immigranrs, French 

born of Non h African parenrs. 

Zina, 20, works as an usherette ar 

rhe Thearre de Gymnase in Paris, 

a job which allows her ro ger close 

ro a dream-like universe. She l ives 

wirh Sl im,  her neighbour i n  

Colombes who drives a raxi whi le 

studying ro be a lawyer. They are 

due ro ger married ar rhe end of 

rhe monrh. Bur when Zina is  

inceresred i n  Frederic, whose show 

is a big h i r  ar rhe Gymnase, she 

finds herself rorn berween reality 

represenred by Slim and rhe 

dream symbolized by Frederic 

Alrhough he does not wanr ro be 

disrurbed, Frederic suspecrs a 

sensir iv i ty hidden under Zina's 

imperuous narure, which interesrs 

and arrracrs h im.  Zina's young 

hearrs oscillares berween Sl im and 

Frederic Her whole furure is ar 

srake, and no one can choose bur 

herself. . .  

Wirh i rs funny and cynical r i rle, 

LES HISTOIRES D'AMOUR 

FINISSENT MAL EN 

GENERAL is a rale of i ndecision 

rhar rurns inro a surprise decision. 

Winner of rhe Prix Jean Vigo, 

this fi lm is a conremporary 
comedy of manners rhar m ixes all 

genres in a rriangular love srory. 

Ir deals wirh rhe complexiry of 

feeli ngs, wirhour any moral 

judgemenr, wirh a freshness that 

makes ir stand out in the conrexr 

of Frene h cinema. "This is a srory 

of an intense nature, a gir! who 

has temperamenr who ereares 

carasrroplıes in full innocence .. I 

rried ro carch somerhing of real 

life, impregnated wirh nasriness, 

in order ro ereare characrers who 

are go-aheads . . .  I r  is  rhe pleasure 

of seeing rhese cl1aracrers come ro 

l ife which made me feel !ike 

wriring and shooring" declares 

the new direcror who mixes 

happil y the seriousness of the 

siruarions wirh rhe lighrness of 

rhe dialogue. 

ANNE FONTAIN E  

I 959' da . Lüksemburg' da 
doğdu. Once dansçılık ve altı 
yıl süreyle aktrislik yaptıktan 
sonra, yönetmenlik yapmaya 
karar verdi. Celine'in "Voyage 
au bout de la nuir 1 Gecenin 
Sonuna Yolculuk" adlı eserinin 
bir sahne uyarlamasını yönetti, 
yazımına da katı ldı .  Sinemaya 
da kal.emi aracılığıyla geldi. 
AŞK OYKULERI 
GENELLIKLE KÖTÜ BITER'in 
senaryosu üzerinde, Charles 
Arnaud ile birl ikte iki yıl 
çalıştı; çünkü fılmin, çok 
yoğun diyaloğa sahip öyküyü 
destekleyebilecek sağlam bir 
yapıda olmasını istiyordu. Bu, 
aynı zamanda onun yönettiği 
i lk  konulu uzun metraj film 
oldu. 

Born i n  1 959 in  Luxembourg. 
After having been a dancer and 
la ter an acrress for s ix years, she 
took the decision of directing. 
She directed a stage adaptation 
ofCeline's "Voyage au bout de 
la nu it" which she co-wrote. 
She came to the movies 
through her wriring. She 
worked rwo years on the script 
of LES H ISTOIRES 
D'AMOUR FINISSENT MAL 
EN GENERAL wirh Charles 
Arnaud, as she wanred it to be 
well -consrructed in order to 
support a very densely 
dialogued srory. Ir alsa became 
the firsr fearure she has 
d irected. 
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AŞKTAN SON RA 
APRES LıAMOVR 

AFTER LOVE 

Yönetmen Direclor: O itme KHrys 
Senaryo Screen play : Diane Kmys & 
A ntoine Larowblez Görüntü Yön. 
Cinemarography: Fabio Conver.ri Kurgu 
Editing: 1-/erve Srhneid Müzik Music: Yt�es 
Simon Oyuncular Cast: lsabel/e H!I{I/Jert, 
Bemard Gira11dea11. HifJ!Jolyte Girardot. Lio, 
Ywn A lla!. lngrid He/d Yapımcı 
Producer:Jean-Bernard Feto11x Yapı m 
Production Co.: Alexandre Films, 14 me 
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• Kadın ın adı Lola. H içbir 
zaman çocuk sahibi 
olamayacağını düşünmekte. 30 
yaşında bir yazar Lola, ve 
David'le beraber yaşamakta. 
Tom'la da yeni tanıştı. O andan 
itibaren yaşamında iki erkek var 
artık. Lola her ikisini de 
sevmekte, ancak her iki adamın 
da başka kadınlardan çocukları 
var. Marianne, Lola'ya aş ık olan 
David'i sevmekte; Lola ise 
El izabeth'i seven T om'a aşık. Bu 
durum, bir trajedi olabileceği 
gibi kolayl ıkla bir komediye de 
dönüşebi l ir. Ai le yaşamı ve 
Elizabeth'in kıskançlığı tarafından 
kapana kı s ılan Tom, Lola ile 
ihtiras dolu geceler geçirmeye 
başlar. Lola'nın aşkı daha da 
güçlenir, ancak bu i l işkinin 
özgürlükten kaçmanın bir başka 
yolu olup olmadığını da 
düşünmeye başlar. David, 
Marianne'ı büyük bir tutkuyla 
sever, ama Lola'da şefkat ve 
gizeml i  bir suç ortakl ığın ı  bulur. 
Ne yazık ki, bu i l işkin in yapısında 
acı l ı k, ironi ve biraz fazla açıkl ık 
vardır. Sevme özgürlüğüne sahip 
olma arzusu, acı vermeyip acı 
çekmeme, sahip olmayıp sahip 
çıkılmama isteği, hepsi iç in daha 
da güçleşecektir ... 

Yönetmen Kurys'un fi lmleri her 
zaman, insan i l işkilerini sıcak, 
içten ve espri yüklü anlatan 
yapıtlar olarak seçkin leşmiştir. 
Sanatçının son çalışması da bu 

çizgiyi izlemekte. Yirmi yıl önce 
özgür, dolu dolu ve genellikle de 
aynı anda farklı kişilerle 
yaşayabilmek için, yerleşik ahlak 
anlayış ını ve kuralları yıkan bir 
kuşağın portresini çizen 
AŞKTAN SONRA'ya, aşkın, 
ihanetlerin, ayrılıkların ve 
barışmaların bir valsi denebi l i r. 
Kurys kendi deneyimlerini, 
çevresindeki insanlarla ilgi l i  
keskin gözlemlerinden edindiği 
kurmaca öğelerle harmanlamış. 
"Bu fı lmde şu anda yaşananları 
dile getirmek istedim", diyor 
yönetmen, "Aşktan sonra, aşık 
olunduğunda, hatta aşk yitip 
gittiğinde. Insanları ayıran ya da 
bir arada tutan ne? I l işkiler nasıl 
sürer, ya da son bulur? Aşktan 
sonra aşk olur mu?" 

• Her name is Lola. She rhinks 

she will never have children . She 

is a 30-year-old novel ise and l ives 

wirh David, bur has j ust mer 

Tom. From now on rhere are rwo 

men in her l ife and she loves borh 

of dıem, bu c borh have already 

had children wirh other women. 

Marianne loves David who loves 

Lola; bur Lola loves Tom who 

loves El izabeth. That siruarian 

could be a rragedy, ir  coulcl j usr as 

easily be a comedy. Tom is caughr 

by family l ife and El izaberh's 

jealousy, and so he begins co sreal 

nighrs of passian w ith Lola. She 

falls ever deeper in love, bu c 

begins co wonder if the affair is 

not j usr anodıer way co avoid 

freedom. David loves Marianne 

wirh violenc passion, bur wirh 

Lola he fınds renderness and 

complicity. Unforcunarely, that 

affair is cempereel wirh binerness, 

irony, and j ust a bit coo much 

lucid iry .  The desire co be free co 

love, che desire not co hurc or be 

hurc, co possess or be possessed, 

becomes even more d iffıculr for 

all off c hem . .  

Director Kurys' f il ms have always 

been warm and humorous 

porcraits of human relarionships 

and her laresr proves co be no 

exception co her rule. APRES 

L'AMOUR is a walrz of loves, 

becrayals, breaki ng up and 

making up. lr 's the porcrair of a 

generatian who rwemy years 

earlier bcoke esrabl ishecl rules and 

moraliry in an arrempr co live 

freely, fully and often with 

differem people ar che same r ime. 

Kurys incerweaves 

aucobiographical narrative wirh 

fıctional elemems clrawn from 

deadly observarions of che people 

araund her. "Wirh this film I 

wancecl co ralk abom what is  

happening now", she says. "After 

love, when love moves in, or even 

when ir clies. What is it that 

makes people break up, or stay 

cogerher) How do love affairs last 

or disimergrate) After love, is 

rhere sril l  love)" 

DIAN E KURYS 

I 948:de Lyon'da doğdu. Rus 
Yahudisi göçmen bir ai lenin 
kızı olarak Paris'te büyüdü. 
Oyunculuğa i lk  adımı, Jules 
Ferry lisesindeki amatör bir 
grupta gerçekleşti. Daha sonra 
Jean-Louis Barrault'nun 
yönettiği toplulukta tiyatro 
öğrencisi oldu ve sekiz yıl 
boyunca sahneye çıkıp, 
fi lmlerde rol aldı. Yazar 
olmaya karar verip, başlangıçta 
birkaç Amerikan oyununu 
Fransızcaya çevirdi. l ik 
senaryosu Gaumont film 
şirketinden mali destek aldı ve 
büyük başarı toplayıp, Prix 
Louis Delluc ödülünü kazanan 
"Diabolo Menthe 1 Nane 
Likörü" adl ı  filme dönüştü. 
Her ne kadar kontrolün 
tamamıyla kendinde 
olmayacağı projelerle ilgili 
teklifleri geri çevirmişse de, o 
günden beri belirli b ir  
tempoda f i lm yapmıştır. 
Uçüncü filmi olan "Coup de 
foudre 1 Yıldırım Aşkı" 
Oskar'a aday gösterilmiştir. 

Born in 1 948 in Lyon. The 
daughter of Russian-Jewish 
immigranrs, she has been 
brought up in Paris. Her first 
contact wirh acting was with an 
amateur group at the Lycc�e 
Jules Ferry. S he la ter became a 
drama srudent with the 
company directed by Jean-Louis 
Barraulr and for eight years 
ap peared on the s ta ge and i n 
films. She decided to become a 
writer, beginning by translaring 
a few American plays into 
French. Her first fi lm script 
received financial backing from 
Gauınom and became the 
highly successful "Diabolo 
menthe", which won the Prix 
Louis Delluc. She has 
maimained a steady output 
si nce then, although refusing 
offers of projects which would 
not allow her ful l  control. Her 
third film,  "Coup de foudre" 
was nom inated for an Academy 
Award. 

Filmleri 
Filınography 

l 977 D iabo/o menthe 
Nane Likörü 

1 980 Cocktail Molotov 
Molotov Kokteyli 

1 982 Coup de foudre 
Yıldırım Aşkı 

1 986 Uıı homme amoureux 
Aşık Bir Adam 

1 989 C'est /ct vie 
Yaşam Böyledir işte 

1 992 Apriis l'a11ıorw 
Aşktan Sonra 
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KANADA CANADA 

BAKKALl N KARISI  
THE GROCER ıS WIFE 

Yönetmen D irecıor:}ohn Pozer 
Senaryo Screenplay:john Pozer 
Görüntü Yön. Cinemarography: Peter 
\Vumtoıf Kurgu Editing: Regina/d Derlll 
Harkema & john Pozer Müzik Music: 
Mark Korver! Oyuncular Cast: Simon 
\Vebb. Andrea Rankin. Sminn MrFarlen. Jay 
Brazeau. Leı·oy S!JII!tz. Nirola Cavendish. 
\V alter Alil/s. Alex Burden Yapımcı 
Producer:john Pozer Yapı m Production 
Co.: Medusa Film Productiom lnr. . 5942 
Explanade. Montreal. Queber, H2T 3A3. 
CANADA: Phone: 5 1 4 270 13 64 Dünya 
Hakları Export Agent: Cinema Libre. 
4067 B/vd St-Lauren!. B111·eau 403. 
Momreal. Queber. H2\'(! 1 Y7. CANA DA: 
Phone: 5 1 4  849 78 88: Fax: 5 1 4  849 12 3 1  

1991 1 3 5 mm. 1 Siyah-Beyaz (B& W) 1 104' 

• Tim Midley günlerini, bir 
sanayi kasabasındaki yerel tasfiye 
fır ının ın dev batalarında, atıkları 
kontrol ederek, akşamlarını ise 
baskıcı annesine bakarak 
geçirmektedir. Annesinin hava 
kirl i l iğinden yatağa düşüp, 
hastaneye kald ırı lmasıyla kader 
ağların ı  örmeye başlar. Aynı 
gece, yaşamda umduğunu 
bulamamış, ikinci sınıf striptizci 
Anita Newlove, yerel 
tavernadaki işini bırakır, ve bu 
dumanlı ve içinden çıkılmaz 
kasabadan kaçmaya karar verir. 
Ama treni kaçınnca kendini, bu 
çekici bir gecelik misafi r 
karşısında ne yapacağını şaşıran 
Tim' in evinde bulur. Annesi ölüp 
gidince, Anita onun boşalan 
yatağında yerini alır. Tarih 
kendini tekrar edecek gibidir. 
Daha da kötüsü, bakkalın 
karıs ının Tim'e karşı duyduğu 
şehvet, ve bu dizginsiz tutkuya 
kendini her gün biraz daha 
kaptırmasıdır . . .  

Yönetmeni tarafından, "Bir 
duman bulutu içinde geçen 
varoluşçu bir aşk öyküsü" diye 
betimlenen, kolaylıkla 
tanımlanamayacak, bütünüyle 
düşsel bir ilk fi lm. Çok tuhaf bir 
fon müziği eşliğinde, siyah
beyazın tedirgin edici 
kontrastında çeki lmiş bu 
huzursuzluk verici masal, 
zamanla dizginlerinden boşanan 
bir bastırılmış cinsell ik 
konusunda -neredeyse Freudcu-

tamamıyla özgün bir film. Zaman 
zaman isterik ve vecd 
durumundaki BAKKALlN 
KARISI'na, belki de bir "aşk 
öyküsü"nden çok, "varoluşçu" 
denebi l ir .  Fi lm, kendileri 
hakkında hiçbir şey bilmedikleri 
arkadaşlarını kontrol altında 
tutan karakterleriyle, yalnızlığı, 
güvensizliği ve şüpheyi ele 
almakta. David Lynch' in kötü 
şöhretli kült filmi "Eraserhead"e 
açıkça çok şey borçlu olan, bu 
tuhaf neredeyse tehlikeli 
1 6mm'l ik film, 1 99 1 'de Toronto 
Festivaller Festivali'nde 
mansiyon aldıktan sonra, ertesi 
yıl Cannes'da Fransız Film 
Eleştirmenleri Ödülü'nü de 
kazanmıştı. Festival'de 
gösterilecek olan 3Smm'ye 
büyütülmüş kopya, grenli siyah
beyaz görüntülerin düşsel 
etkisini daha da arttırmakta. 

• Tim Midley spends his days as 

an emission cheeker ar rhe local 

smelrer's gianr smokesrack in an 

indusrrial town, and his evenings 

rending ro his domineering 

morher. Fare inrervenes when she 

falls sick from rhe pol lurion and is 

admirred to hospiral. On rhe same 

nighr, a dis i l lusioned B-circuit 

srripper. Ani ta Newlove, quirs 

the stage of the local tavern and 

decides to escape the smoky dead

enci town. Missing the rrain she 

ends up in the Midley household 

where Tim plays the hesitanr host 

ro his arrractive overnight guest. 

When his morher dies, Ani ta 

sert! es i nro her em pty bed and it 

looks !ike history is  abour to 

re peat i tself. W orse, the grocer' s 

w i fe lusts after Tim and is  

surrendering more each day to her 

unbridled passion . . .  

Deseribed by i t s  direcror as "an 

exisrential love story which takes 

place inside a puff of smoke," here 

is an emirely dreamlike fırst 

feature that eludes easy 

descriprion. Shor in dense, 

menacing black and white, and 

featuring a most bizarre 

soundtrack, this unsettling fairy 

tale is a completely original 

feature - almost Freudian - about 

repressed sexuality gradually 

unleashed. By rurns hysterical and 

trancelike, THE GROCER'S 

WIFE is  perhaps more 

"existenrial " than "love srory" .  I t  

deals with loneliness, mistrust 

and suspicion, with clıaracrers 

who comrol their fellow men 

without knowing anything about 

rhem . After garnering a Special 

Mention ar the ı 99 ı Festival of 

Festivals at Toronro, this odd, 

almost dangerous ı 6mm.  fi lm,  

which is  obviously indebted to 

David Lynch's infamous cult 

movie "Eraserhead" ,  w on the 

French Film Critics Award at 

Cannes the fol lowing year. The 

35mm blow-up which will be 

screened in the Festival enhances 

the grainy dreamscape atmosphere 

of the impressive black and white 

cinematography. 

N POZER 

1 956'da Rocky Dağları'ndaki 
küçük bir madenci kasabasında 
doğdu. Dokuz yıllık tiyatro 
kariyerinin ardından sinemaya 
geçiş yaptı. Super-Bmm'ye 
çektiği ilk kısa filmi, Ingiliz 
Kolombiyası Sanat 
Festivali'nde finale kaldı. 
BAKKALlN KARISI 
yönetmenliğini üstlendiği ilk 
konulu filmdir. 

Born in 1 956 i n a smail min ing 
town in the Rocky Mounrains. 
He made the transition to 
c inema after a n i ne year 
theatrical career. His  first short 
Super 8 film was a finalist in 
the British Columbia Festival of 
the Am in 1 986. THE 
GROCER'S WIFE i s  his feature 
debut. 
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DANIMARKA-ISVEÇ-NORVEÇ DENMARK-SWEDEN-NORW AY 

SOF I E  
Yönetmen Director: Liv U/Imali// 
Senaryo Screenplay: Liv U/Imanli & 
Peter Po11/sen. based 011 ı be 11ovel "Mendel 
Philipsen & Son" by He11ri Natbame11 
Görüntü Yön. Cinematography:Jorgen 
Persson Kurgu Editing: Grete Moldmp 
Oyuncular Cas c: Karen-Lise /11 ynster. 
Gbita Norby. Erlandjosepbso11. }esper 
Cbrisıensen, Toı·ben Zel/er. Stig Hoffmeyer 
Yapımcı Producer: Lars Kolvig Yapım 
Produccion Co.: Nordisk Film Prodllctioll. 
Mosedalvej, DK-2500 Va/by. DENMARK: 
Phone: 45 363 0 1 0  33: Fax: 45 31 I 685 
02: Norsk Film, NOR\VAY: Svemk 
Filmi11d11stri. SWEDEN Dünya Hakları 
Export Agent: Oa11isb Film institute. St. 
Sondervoldstraede 4, DK-1 4 7 9  Kobenbavn, 
Copenhage11, DENMAI�K: Phone: 3 1  5 7  65 
00; Fax: 31 57 67  00 

1 992 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 46'  

• Kopenhag, 1 886. Sofıe, 
geleceğinden çok emin, masum, 
romantik ve incinıneye açık genç 
bir Yahudi kadınıdır. Evl i l ik yaşını 
geçmek üzereyken, 29'unda, 
Katelik ressam Hojby'ye 
tutkuyla aşık olduğu zaman, 
annesiyle babası bu maceraya 
hemen son verir ve onun saygın 
bir Yahudi talip olan Jonas i le 
evlenmesi n i  ayarlarlar. Jonas 
Sofıe'yi kendi çevresinin çok 
uzağındaki kırsal bir topluluğun 
arasına götürür. Bir oğlunun 
olması, terketmek zorunda 
kaldığı mutluluğun bir kısmını 
Sofıe'ye geri verir. Kocasının ruh 
sağlığı zamanla bozulur. Mutsuz 
bir evl i l iği olan kayınbiraderi 
Sofıe'ye aşıktır ama, bu zor 
durum bir trajediyle sonuçlanır. 
Oğlu erkekliğin eşiğine gelip 
annesinin onun için istediği 
hayatı reddettiğinde, Sofıe 
yaşamının en zor sınavıyla karşı 
karşıya kal ı r  . . .  

Çağdaş sinemanın  en seçkin 
aktrislerinden biri, I ngmar 
Bergman'ın favori yıld ızı Liv 
Ul lmann, bir kadın ın olgunluk 
yıl larındaki duygusal 
yolculuğunun zengin, tutkulu, 
felsefi öyküsünden yola çıkarak, 
senarist-yönetmen olarak çok 
çarpıcı bir i lk film yapmış. Bir 
Henri Nathanson romanından 
uyarlanmış olan SOFiE'ye, bir 
Yahudi "Madam Bovary"si bile 
denebi l ir. Ullmann öyküsünü 
kasten acele etmeden, 
düşünmeye meydan verecek 

şekilde açılmaya bırakmış. 
Bergman' ın etkisi üslupta ve 
karakter gelişmelerinde kuvvetle 
hissedilmekte. "Fikirlerim güzel, 
romantik ve güçlüydü. Eylemin 
tümü, bir kadının bakış açısından 
görülüyordu", diyor Ul lmann. 
"Senaryoyu böylesine iyi bi ldiğim 
halde, her gün içinde yeni şeyler 
buluyordum. Sanki hayatta 
yaşadığım her şeyi bu fı lmin 
içinde görür gibiydim, bu da 
benim için harikulade bir keşifti. 
Bir gün yönetmen olabilmek 
için, 35  yıldır oyuncu olarak 
kendimi eğittim." 

• copenhagen, 1 886. Sofıe is an 

innocent, romantic and vulnerable 

young Jewish woman who is very 

confıdent about her future. 

When, almost beyond marrying 

age at 29, she falls passionately in 

love wirh the Catholic painter 

Hojby, her parents abruptly end 

the affair and arrange a marriage 

for her w ith Jonas, a respectable 

Jewish suitor who takes her to a 

rural communiry far from her own 

environment. The birth of a son 

redeems so me of the happiness she 

was forced to abandon. Her 

husband's mental health 

deteriorates. Her unhappily 

married brorher-in-law is in love 

with her, but the encounter ends 

in tragedy. When her son reaches 

the rhreshold of manhood and 

rejects the l i fe she wants for h im,  

Sofıe is  faced wi th her most 

important challenge . . .  

One of  the most distinguished 

actresses of the contemporary 

c inema, Ingmar Bergman's 

favorite s tar Liv Ullmann makes a 

smashing debur as the 

screenwriter-di rector of a rich, 

passionare, philosophical tale of a 

woman's emotional journey 

through her years of mar ur i ry. 

SOFIE, adapred from a Henri 

Narhanson novel, is  no less rhan a 

Jewish "Madame Bovary" ,  and 

Ullmann !ers her tale unfold i n  a 

deliberately leisurely, 

contemplative manner. Bergman's 

i nfluence is  strongly felt in style, 

and character development. "The 

ideas I had were beautiful, 

romantic and strong, the whole 

action seen from the woman's 

poin t  of view. Even though I 
knew the script so wel l ,  I found 

new rhings in ir every day. lt 

seems that everything l've 

experienced in l i fe I can see in  this 

film,  and this was a wonderful 

discovery for me. l 've been 

train ing for 35 years to be an 

actress in  order to become a 

director one day", says Ullmann. 

LIV U LLMANN 

1 6  Aralık 1 938'de, Norveçli 
bir ana-babadan Tokyo'da 
doğdu. Ikinci Dünya Savaşı 
sonunda Norveç'e dönmeden 
önce, i lk çocukluk yıl larını 
Kanada ve New Y erk'ta 
geçirdi. "Anne Frank'ın Hatıra 
Defteri" oyununda ilk kez 
sahneye çıkmadan önce 
Londra'daki Webber-Douglas 
Okulu'nda ve Stavanger'deki 
Rogalund Tiyatrosu'nda 
öğrenim gördü. "Persona"dan 
itibaren birlikte çalışmaya 
başladığı Ingmar Bergman'ın 
filmleriyle şöhrete kavuştu. 
Uluslararası bir yıldız olan 
Ul lmann lskandinavaya'da 
olduğu gibi, ABD ve Kanada'da 
yapılan filmlerde de oynadı. 
New York Sinema 
Eleştirmenleri'nin yıl ın en iyi 
kadın oyuncusu seçimini en 
çok kazanan oyuncu olan 
Ul lmann, Broadway ve West 
E nd' de de sahneye çıktı. 
Birçok dile çevrilen, en çok 
satan kitaplar arasında başı 
çeken iki kitap yazdı: 
"C hanging 1 Değişen" ( 1 976) 
ve "Choices 1 Seçimler" 
( 1 984). Son yıllarda daha çok 
UNICEF yararına yardım 
çalışmaları yaptı. SOFIE 
yönettiği i lk fılmdir. 

Born on 16 December 1 938, i n  
Tokyo of Norwegian parencs. 
She l ived her early years i n  
Canada and New York before 
returning to Norway after the 
WW2 ended. She studied at the 
Webber-Douglas School i n  
London and a t  the Rogalund 
Theatre in Stavanger before 
making her stage debut there i n  
"The Diary of Anne Frank". She 
came to prominence in the 
cinema in the fılms of Ingmar 
Bergman, beginning with 
"Persona". A n  i ncernational 
star, she has appeared in fılms 
made i n  the USA, Canada, as 
well as Scandinavia. She has 
been chosen as the best actress 
of the year by the New York 
Fi lm Critics more often than 
anyone else. She has also 
appeared on stage on B roadway 
and i n  the West End.  She is the 
author of two best seliing 
books, "Changing" ( 1 976) and 
"Choices" ( 1 984), which have 
been translated i neo several 
languages. In recenc years she 
has been active in h umanitarian 
work mainly on behalf of 
UNICEF. SOFIE is the fırst 
film she has d irected. 
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ALMANYA GERMANY 

KADl N LARl N VE ERKEKLERi N G E RÇEK ÖYKÜSÜ 
DIE WAHRE GESCHICHTE VON MANNER UND FRA UEN 

THE TRUE STORY ABOUT MEN AND WOMEN 

Yönetmen Director: l?oberl Van Arkeren 
Senaryo Screen play: l?oberl Van Arkerm 
& Ctttharina Zırmnz Görüntü Yön. 
Cinematography: }iirxen}iirges Kurgu 
Editing: Christel Suckoll' Müzik Music: 
Peer !?abm & tllarkm Lonardoni 
Oyuncular Cast: Sonja Kiı·chbe��er. 
Gmlr1111 Galn·iel. A ndrirt Ferriol. !-la/ina 
La.rka. B�Xtle}emen. Thollla.r I-leinze 
Yapımcı P roducer: l?oberl Van Adceren 
Yapı m Production Co.: Fillllf!roduktion 
Glllbf-1. Kurfiin/endfllllln 132rt. 0-1000 
Berlin 3 1 .  GEI?t\IANY: Phone: 30 3 12 53 
3 7: Fax: 30 893 16 79 Dünya Hakları 
Exporc Agenr: \'(le/tı,ertrieh i111 Filwı·erlag 
der A111oren. Ralllbergstr. 5 .  0-8000 t\lkndıen 
40. GEI?t\IANY: Pbone: 89 38 1 7  00 30: 
Fax: 89 38 1 7  00 20 

1 992 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 92' 

• Bu fılmde karş ı l ıkl ı diziimiş iki 
"takım" var: erkekler ve 
kadınlar. Bu oyunun belki b ir  
kazananı yok ama, bir sürü 
heyecan verici "muharebe" söz 
konusu. Erkekler cana yakın, 
komik ve çaresiz olarak çizi lmiş. 
Kadınlar ise cana yakın, komik 
ama pek de çaresiz değiller. 
Güçlü kadınlar ve o kadar da 
güçlü olmayan erkekler üzerine 
bir fi lm bu ... Eva, Charlotte, 
Mascha ve Gudrun belirli bir 
neden olmaksızın erkeklerinden 
ayrı lmış lardı r. Kendi kendini, 
terapistleri tayin eden Karla i le 
birl ikte, "yeni erkek" arayışına 
girişirler. Nası l  bir şey olmal ıdır 
o? Kadınların bunca zamandır 
aradıkları formül nedir? 
Terkedi lmiş erkekler "takımı" 
ise pes etmek niyetinde deği ld ir. 
Onlar neden terkedildiklerin i  
öğrenmek, "ayrı l ıkların ın 
nedenleri bulmacası"nı çözmek 
zorunda hissederler kendilerini . 
Erkekler, bir darbe i le kadın ları 
yeniden kazanmaya çalışırlar ... 

KADlNLARlN VE ERKEKLERIN 
GERÇEK ÖYKÜSÜ, aşk, 
i l lüzyonlar ve modern 
birl iktelikler cangı l ında insanın 
kendi kerterizin i  bulma çabası 
üzerine bir komedidir . 

• This fi lm has rwo " reams" l i ned 

up opposire one anorher: men and 

women. There are no winners in  

this game of course, bur  lors of 

excir ing "barrles". The men are 

depicted as charming, funny and 

helpless, the women as charming, 

funny and not quire so helpless. A 

fılm abour srrong women and not 

qu i re so srrong men . . .  Eva, 

Charlotte, Masdıa and Gudrun 

have separared from rheir men for 

no apparenr reason. Together wirh 

the self-appoinred therapisr Karla, 

they ser off on che search for the 

"new man" .  Whar m usr he be 

! i ke) Whar is the formula the 

women have been looking for for 

so long) The " team" of deserred 

men doesn'r give up. They have ro 

fınd our why they were lefr, rhey 

have ro sol ve the "puzzle of the 

reasons for the separarion" .  The 

men rry ro win the women back 

wirh a coup . . .  

T H E  TRUE STORY ABOUT 
MEN AND WOMEN is a 
comedy about love, i l lusions, 
and the attempt to fınd one's 
bearings in the jungle of modern 
partnerships. 

ROBERT VAN ACKEREN 

22 Aralık 1 946'da Berlin'de 
doğdu. Onbir yaşındayken 
8mm.lik bir kamera sahibi 
olunca, fi lm çekmeye başladı. 
1 962' den 1 964' e kadar 
Literary Colloquium'da çalıştı 
ve Berlin'de Fachschule für 
Optik und Fototechnik'in Film 
ve Televizyon Bölümü'nde 
1 964 ila 1 966 arasında 
öğrenim gördü. Konulu kısa 
filmlerle belgesel filmlerde 
kameramanlık yaptı. 1 964'ten 
bu yana kendi filmlerinin 
yönetmenliğini, senaristliğini ,  
kameramanlığını ve 
yapımcılığını üstlenmektedir. 
Özellikle bundan önceki son 
iki fi lmi, "Aievler Içindeki 
Kadın" ( 1 983) ve "Venüs 
Tuzağı" ( 1 988) i le 
tanınmaktadır. 

Born i n Beri i n on 2 2 Decem ber 
1 946. He was given an 8 m m .  
c a  mera ar c h e  age of eleven and 
began ro make fi lms. He 
worked for rhe L i rerary 
Colloquium from 1 962 ro 1 964 
and snıdied in rhe Fi lm and 
Television Deparr menr of 
Berl i n 's Fachschule für Oprik 
und Fororechn i k from 1 964 ro 
1 966. He served as a 
cameraman on shorr feanıre and 
documenrary fi lms. He has been 
director, aurhor, canıeraman 
and producer on his own films 
since 1 964. He is  especial ly 
known for his lasr rwo fi lms, 
"Woman i n  Flames" ( 1 983) and 
"V en us Trap" ( 1 988). 

Film leri 
Fil mography 

1 9 7 1  Bloudie's No. 1 
1 972 Kiiss Micb, Frenu/er 
1 973 Har/is 
1 975 Der Letzte Schrei 
1 977 Belmn/o 
1 978 Das Audere Uicbeln 
1 979 Die Reiubeit des Herzew 
1 980 Deulscblmıd Privat 
1 983 Die Flambierte Fmu 
1 988 Die Veuusfalle 
1 992 Die \flabre Gescbicbte 1!011 

Miiuuer uut! Fraueu 
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• 

PAMUKBANK � 
PAMUKBANK'ın 
değerli katkı larıyla 
gerçekleşti ri lmiştir. 

We should like ro rhank 
PAMUKBANK 
for rheir conrributions. 

• 

I V  A L  i 
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KlRGlZiSTAN K IRGHIZISTAN 

SALI NCAK 
SELKINCHEK 

SWINGS 

Yönetmen Director: Aktan Abdikalikoı• 
Senaryo Screenplay: Aktan AbdikalikOI'. 
Emest Abdizhaparov & 'f'algat Asirankuloı• 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Kbe/Jan Kidiraliev Oyuncular Casr: 
Mirian Abdikalikoı•. Rakit 'f'oktokozhow. 
Apıura 'f'olokabiloı•a. Tacılay Umietaliev 
Yapımcı Producer: Petr E liferenka 
Yapım Production Co.: i\>lc�ek Company 
Ltd . .  Togholok-Moldo. 2 1 - 1 7. 7 20001 .  
Bishkek. KII?GHIZISTAN: Phone: 7 33 12  
220 289: Fax: 7 3 3 1 2  2 1 8  522 Dünya 
Hakları Export Agent: Maek Company 
Ltd . .  Togholok-Moldo. 2 1 - 1 7. 72000 1 .  
Bishkek. KIRGHIZISTAN: Phone: 7 3 3 1 2  
220 289: Fax: 7 33 12  2 1 8  522 

1 99 3 1 35 111111. 1 Siyah-Beyaz (B& W) 1 48' 

• Askerl iğin i  tamamladıktan 
sonra dağlardaki köyüne geri 
dönen denizci; bir oğlan, bir del i 
ve bir kız arasındaki saf ve 
sevimli dostluğu bozar. Sırtında 
denizci üniforması, egzotik bir 
deniz kabuğu taşıyan bu yakışıklı 
adamın köydeki herkesin ilgisini 
çekmesi ve kızın kalbini çalması, 
oğlanı kıskandırır. Kendini 
kaptırdığı bu tanımadığı 
duygunun etkisiyle, oğlan en iyi 
arkadaşı olan deliyi döver ve 
denizeiye üstünlük 
kazandırdığına inandığı kabuğu 
yok etmeye çalışır. Geçirdiği 
yoğun bir duygusal sarsıntın ın 
ardından oğlan fikrin i  değişti rir 
ve kabuğu, dipsiz bir kuyuya 
atmak yerine, bir dağın tepesine 
bırakır . . .  

Yönetmen Aktan Abdikalikov, 
"SALINCAK, bir çocuğun 
ruhundaki şeffafl ığın sinema di l i  
aracılığıyla yansıtılmaya 
çal ış ılmasıd ı r", diye yorumluyor 
fi lmi n i .  

• A sailor comes back from 

service to his native mountainous 

vi l lage and breaks an idillic 

friendship berween a boy, a God's 

foo! and a gir!. The handsome 

man i n a navy uniform and with 

an exoric shell  attracrs everybody's 

attention in the viiiage and 

conquers the girl's hearr, rhus 

causing an unknown feeling of 

jealousy in the boy's saul. 

Engulfed by che feel ing the boy 

bears his best friend, the Gad' s 

foo!, and rries to deseray the shell 

- from his point  of view the 

sailor's chief advantage. After 

going through an intense 

emotional shock the boy changes 

his mi nd and inscead of throwing 

the shell down a bottomless cave 

he leaves it at cop of a hil l  . . .  

"SELKINCHEK is a n  attempt to 

show transpaceney of a child's 

nature by means of 

cinemacography" ,  comments 

directOr Aktan Abdikalikov. 

AKTAN ABDIKALIKOV 

26 Mart 1 957'de, Kırgız 
Cumhuriyeti'nin Solukulsky 
bölgesindeki Kuntuu köyünde 
doğdu. Çocukluğunu burada 
geçerdi, okulunu bitirdi ve 
askere çağrıldı . l 980'de Kırgız 
Devlet Sanat Okulu'ndan 
mezun oldu. 1 98 1 '  den itibaren 
Kırgız Fi lm Stüdyosu'nda set 
tasarımcısı, ardından dört 
konulu filmde sanat yönetmeni 
olarak görev aldı. 1 990'da 
senaryosunun yazımını ve 
yönetmenliğini E.Raspayev'le  
ortaklaşa gerçekleştirdiği, kısa 
bir belgesel olan, "Bir Köpek 
Koşuyordu" adlı ilk fi lmini  
yaptı. Yine aynı ekip "Kon" 
adlı bir başka belgesel çekti. 
1 992'de "Kelechek" Kırgız 
Sinema Merkezi'nde, Aşkabat 
Uluslararası Fi lm Festivali'nde, 
En Iyi Çocuk Filmi dalında 
"Gümüş Ay" kazanan, 
"Salyangoz, Nerede Senin 
Evin?" adl ı  i lk uzun metraj 
konulu filmini yaptı. 
SALINCAK ( 1 993) yönettiği 
ikinci konulu fılmdir. 

Born in Kuntuu vi l lage, 
Solukulsky region of Kirghiz 
Republic, on 26 March ı 95 7 .  
H e  spent tbere h i s  childhood, 
graduated from school and was 
called up to the Army. In ı 980 
be graduated from the Kirghiz 
State Art School. S ince ı 98 ı he 
worked at "Kirghizfı lm" studio 
as a serring arcisr, rhen as an art 
d irector at four feanıre fılms. In  
1 990 he made his  fırst fi lm 
(script and director, in 
collaboration with E .  Raspaev), 
a sh ort clocumentary called "A 
Dog W as  Running". Later the 
same group made anather short 
clocumentary, "Kon" .  In 1 992 
he d irecteel his fırst feanıre film 
at "Kelechek" Kirghiz Cinema 
Center, "Where is Your House, 
S nai l"' ,  which was awarded 
"Sil ver Crescent" ar rhe 
International Film Festival in  
Ashgabat for rhe "Best Film for 
Children". SELKINCHEK 
( 1 993) i s  the second fearure he 
has d irected. 
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FRANSA FRANCE 

BETTY BLUE - F i LM i N  BÜTÜ NÜ 
3 r2 LE MATIN - L /INTEGRALE 

BETTY BLUE - THE LONG VERSION 

Yönetmen Director:}ec ot:Jacqms 
Beineix Senaryo Screenplay:.Jean:Jm·qtm 
Beineix. bctsed on the nmre/ by Philippe Djicllı 
Görüntü Yön. Cinematography:}eciii
Fre/1/fois Robin Kurgu Editing: l'ıloniq11e 
Prim Müzik Music: Getbriel Yco·ed 
Oyuncular Cast: Bec�trire Dal/e. }ectn
Httf!,lleJ Angi ade. Gfrard De�rwon. Comuel o de 
Hca•iland. C/ement ine Celarii Yapımcı 
Producer: Clc111die O.rsard Yapı m 
Production Co.: Gmrwont. 30. aveu11e 
Chetr/es de CaNI Ie. 92200 Ne11illy. 
FI?ANCE: Phone: 33-1  46 43 20 24: Fax: 
33-1  46 43 20 33:  Comtellatiou. Cargo 
Fiili/S Dünya Hakları Export Agent: 
Gam11onl. 30. ctlJt:lllll! Ch:tr!es de Gaulle. 
92200 Nmilly. FRANCE: Phoue: 33-1  46 
43 20 24: Fax: 33-1  46 43 20 33 

1991 1 3 5 tllm. 1 Renkli Color 1 184' 

• Zorg ve Betty sevgi l id irler. 35 
yaşındaki Zorg sessiz ve yumu
şakbaşlı, Betty ise duygusal, ba
ğımsız ve vahşi bir kedi gibidir. 
Günün birinde Betty, şans eseri 
Zorg'un yıllar önce yazdığı bir 
romanı bulur. Çok heyecanlanır 
ve sevgi lisinin, zamanının en ye
tenekli yazarı olduğuna inanır. 
Onu dünyaya tanıtmak için her 
fedakarlığa hazırdır. Ancak öte 
yandan, birbirlerini seviyor olma
ları Zorg için yeterlid i r. Yayımcı
nın tekinin, onu büyük bir yazar 
yapması adamın umrunda bile 
deği ldir. Ama 20 yaşındaki 
Betty'nin, eğer istenir  ve yapılabi
leceğine gerçekten inanıl ırsa, her 
şeyin başarılabileceği gibi, saf ve 
kayıtsız şartsız inandığı bir düşü 
vardır. Zorg, bu kız için herşeyi 
yapmaya hazırdır: pizzacıda gar
son olur, piyano satar, ona bir 
ev, çevresindeki araziyi ve ufukta 
gün batımını sunar. Ama Betty gi
bi bir kızı sevmek, onun izinde 
her yere gitmeye razı olmak de
mektir. Delil iğe bile . . .  

BETTY BLUE'nun Türkiye'deki 
ilk gösterimi 1 988'de, Istanbul Si
nema Günleri'nde yapılacaktı; an
cak o günlerde geçerl i sansür sis
temi, fi lmi hiçbir kesinti yapıl
maksızın göstermek için büyük 
bir engel oluşturmaktaydı .  Birkaç 
yıl sonra fi lm, küçük kesintilerle 
sinemalarda gösterildiğinde beğe
ni topladı. Bu biçimde uzunluğu 
1 1 8  dakikaydı ve yapımcı fırma 
Gaumont'nun baskısı üzerine, 
yönetmen Beineix'in çok sayıda 

ikinci derecede olay ve kişiyi 
filmden çıkarmak zorunda kaldığı 
da ortadaydı .  Luc Besson'un öz
gün haline dönüştürdüğü "Le 
Grand Bleu 1 Derinliğin Sarhoşlu
ğu" fi lminin elde ettiği büyük ba
şarının ardından, 1 99 1 'de Ga
umont, Beineix'e BETTY 
BLUE'yu başlangıçta tasarlanan 
1 84 dakikalık uzunluğuna çıkarma 
şansını tanıdı . Bunun anlamı, Fes
tival'de izleyeceğiniz bu uzun ver
siyonun, bir saatten fazla süren, 
daha önce bil inmeyen ek sahne
leri içerdiği. Tekrar kurgulanan 
fi lm, önce oynatılan versiyonunda 
tadılmamış keyifleri sunuyor. Her 
ne kadar ana konu değişmediyse 
de, Beineix bu kez "çılgın aşk" 
temasını, ilk versiyonundaki atla
malar olmaksızın, daha ayrıntılı 
biçimde geliştirebi lmiş. 

• Zorg and Berry are lovers. He is 
a guiet, gentle type, at 35, and she 
is a sensuous, independent and 
impulsive wi ldcat. One day she 
discovers by accident a novel that 
Zorg had w ri tten years ago. Berry 
is enrhused and convinced that her 
lover is the mosr ingenious aurhor 
of his r ime.  S he w ili give anyrhing 
ro bring him ro rlıe world's 
attention. Bur Zorg, on rhe other 
hand, is sarisfied wirh rhe facr rhat 
rhey love each other. Whar does he 
care if a publisher makes him a big 
author' But Berry is 20 and slıe 
has rhe naive and uncondirional 
dream rhar you can accomplish 
everyrh ing if you just wanr ro and 
if you believe strongly enough rhar 

you can. Zorg will do anyrh ing for 
her: ro be a waiter in a pizzeria, 
sel i pianos, presenr her wirh a 
house, the !and araund ir and rlıe 
sunser on the horizon. Bur loving a 
gir! ! ike Berry means you have ro 
be will ing to follow her evrywhere, 
even i nto insanity . . .  

In  1 988, BETTY BLUE would 
have irs Turkish premiere ar rhe 
Istanbul Filmdays bur rhe 
censorship ar that rime was a 
major obsracle ro show ir wi rhour 
any curs. A couple of years later 
rhe f i lm, wirh minor cuts, had a 
successful run in rhe cinemas. Thar 
version was 1 1 8 minures long; 
pressure from Gaumont had meanr 
thar Beineix had had ro abandan 
numerous sub-plors and minor 
figures. Afrer rhe major success of 
the res ro red version of Lu c 
Besson's "Le Grand Bleu", 
Gaumonr decided in 1 99 1  to give 
Beineix the change ro bring 
BETTY BLUE up ro rhe originally 
planned lengrh of 1 84 minures. 
This means rhar the long version 
which you will see includes 
addirional and previously 
unknown scenes which lasr more 
rhan an hour. The re-edi red film 
offers delighrs unwirnessed in the 
released version, and alrhough the 
basic story remains rhe same, 
Beineix can now develop rhe 
rheme of "amour fou" in more 
derails wi rhour rhe j umps 
observed in rhe earlier version. 

8 Ekim 1 946'da Paris'de 
doğdu. Tıp eğitimi gördükten 
sonra, 1 969 yılında kendini 
s inemaya adamaya karar verdi. 
1 976'da gerçekleştirdiği ve 
Trouville Fetivali'nde ödül 
kazanan ilk kısa filmi "Bay 
Michel' in Köpeği"ni 
yönetmeden önce, Claude 
Berri, Gerard Brach, Jean
Louis T rintignant ve Claude 
Zirri'nin yanında yönetmen 
yardımcısı olarak çalıştı. 
! 980'de yönettiği ilk konulu 
filmi "Diva"nın özel l ikle 
ABD'deki başarısı kendisine 
u luslararası ün getirdi. 

Born on 8 Ocrober 1 946 in 
Paris. He snıdied medicine and 
then decided ro devere lıimself 
to the cinema i n  1 969. He 
worked as assistant direcror 
with Claude Berr i ,  Gerard 
Brach, Jean-Louis Trinrignanr 
and ClauJe Zi rri before 
d i recring in l 976 a shon, "Le 
chien de M. Michel" ,  wlıich 
won a prize at the Trouville 
Festival . In 1 980 the success of 
his first feanıre, "Diva", 
especially in  United States, 
brought him i nternational 
fa me. 

Fi lmleri 
Filmography 

1 976 Le chien de M. Micbel 
Bay Michel' in Köpeği 
(short kısa film) 

1 980 Diva 
1 983 La luue de11ıs le cmıiveau 

Su Oluğundaki Ay 
1 986 3 7 °2 le matin Betty Blue 
1 989 Roselyne et !es liom 

Roselyne ve Aslanlar 
1 99 1  3 7°2 le 11w.tin - L'integmle 

Betty Blue - Filmin Bütünü 
1 992 I P 5 
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HONG KONG-JAPONYA HONG KONG-JAPAN 

GÜZ MEHTABI 
QIUYUE 

AUTUMN MOON 

Yönetmen Director: Clcmı Lau· 
Senaryo Screenplay: Fong Ling Ching 
Görüntü Yön. Cinematography: Tony 
Lemıg Kurgu Editing: Fong Ling Ching 
Müzik Music: Lcm Yee 'fat & Tats 
Oyuncular Cast: /l'lasatosbi Nagase. Li 
P11i W ai. Choi Si11 Wl an. Maki Kim·hi. Smıg 
Chmıg H11ng Yapımcı Producer: Claı�ı 
La u' & Foug Ling Ching Yctpım Production 
Co.: Trix Films. c o Fortissimo Film S:des. 
Right Stctf!Offire ComJ!any Ltd .. Eizo 
Tanteishcı Dünya Hakları Exporr 
Age nt: Fortissimo Film Scıles. Droogbak 4-C. 
1013  GE Amsterdam. NETHERLANDS: 
Phone: 3 1  20 627 3 2 1 5 :  Fax: 3 1  20 626 
1 1 5 5  

1 992 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 1 08' 

• Hong Kong'da sonbahar: 
Çin'e tekrar bağlanmanın 
arifesinde, gelenekler ve 
çağdaşlık arasında bocalayan bir 
toplum. Hong Kong'un birçok 
seçkini gibi, onbeş yaşındaki Foi 
Wai'nin ailesi de gelecek yıl 
orada yaşamayacaktır. Onların 
göç edeceği ülke Kanada'dır. 
Genç kız, sahildeki son 
gezintilerinden birinde, 
geleneksel Çin yemeklerin in 
keyfini ç ıkarmak ümidiyle Hong 
Kong'a gelmiş bir Japon turist 
olan T okio i le tanış ır. Arkadaş 
olurlar ve T okio'nun iyi yemeğe 
olan merakını gidermek için 
Wai, genç adamı doğum 
günlerini kutladığı McDonald's'a 
götürür. Daha sonra, onu 
evlerine getirip, dolabı 
geleneksel Çin yemekleriyle 
dolu olan yaşlı büyükannesiyle 
tanıştırır. Ertesi gün Tokio 
yolda, i lk sevgi l is inin ablasıyla 
karşılaşır ve sonuçta sevişirler. 
Wai ise gizliden gizliye, okuldaki 
bir oğlanı sevmektedir. Ancak 
taşınmaları gerektiğinde durumu 
kaldıramayacağından korktuğu 
için tutkusunu belli etmek 
istememektedir. To ki o kızı 
cesaretlendirir, ama . . .  

P ır ı l  pırıl , eğlendirici, dokunaklı 
ve seksi bir film olan GÜZ 
MEHT ABI, yakın bir gelecekte 
belki de var olmayacak bir 
dünyaya sunulan acı-tatlı bir 
armağan. Yönetmen Clara Law, 
kendilerine yakın l ık 
duyabileceğimiz karakterler 
yaratmayı başarmış ve onlarla, 
farklı kültürleri ve kent 

arasındaki hassas etki leşimi 
yakalamış. Güz Festivali'nde 
fenerierin artık bambu ve 
kağıttan değil de plastikten 
yapı ld ıklarını, mumlarla 
yakı lmayıp ampullerle 
aydın latı ld ıklarını fark edince 
fi lmin esinini yakalayan 
yönetmen: "Ben iki kültürde 
yetiştiri ldim", diyor. "Ne tam 
Çin'l i , ne de gerçek bir Ingil iz 
sayıl ırım. ikisinin arasında 
kald ım . . . Hong Kong, kolayl ı kla 
kırılabilecek kristal bir topa 
dönüştü: her geçen gün bi raz 
daha kimliksizleşmekte ve 
kültürsüzleşmekte. Bugünün 
çocuklarının ilerde nasıl birer 
kişi olacaklarını merak 
ediyorum ... Kültürümüz yitip 
gitmekteyken, çocuklar 
büyüdüklerinde neyi 
anımsayabi l i rler? Hiçbir bağı, 
anısı , hayali olmayan, yeni l ikçi 
göçebelerden başka ne 
olabili rler ki?" 

• Autumn in Hong Kong - a 
society hanging precariously 
berween cradirian and moderniry 
on the eve of the renırn ro 
mainland China. Like many of 
Hong Kong's el ite, l S -year-old 
Foi Wai 's family won't l ive rhere 
next year. I n  her case, the !and of 
emigration is Canada. On one of 
her last wanderings along the 
beach, she meets Tokio, a 
Japanese tourise who has come ro 
Hong Kong ro discover the 
pleasures of good aurhenric food. 
They become friends and ro 
satisfy his curiosity abour good 
eating Wai rakes Tokio ro 

McDonald's where she celebrates 
her birrhdays. Afrerwards she 
brings him home ro meet her old 
grandmorher, who also has a 
fridge full  of rraditional Chinese 
food . On the street Tokio bumps 
inro the eleler sister of her first 
!over and they end up making 
love. W ai is secretly in love wirh 
a boy in school bur is relucranr ro 
show her passion, fearing she 
couldn ' t  handie the situarian 
when ir's rime ro emigrate. Tokio 
encourages her, rhough . . .  

Fresh, funny, maving and sexy, 
AUTUMN MOON is a bitter
sweet tribute ro a world that may 
soon be no more. Director Clara 
Law has managed ro ereare 
characrers abour whom we care, 
and she has captured the most 
subtle inrerplay berween them, 
rheir differenr cultures, and the 
city. The inspirarion for the film 
came from her noric ing that the 
Mid-Autumn Festival lanrerns are 
no langer made of bamboo and 
paper lit by candles, bur from 
plasric lit by light bulbs :  "1  was 
brought up in rwo culrures. I was 
stuck in  the midd le, not roo 
Chinese, neirher very English . .  
Hong Kong has become a crysral 
bali that can easily break. There's 
I es s of an idenri ry and eve n le ss of 
any culrure. I wonder how the 
kids of taday wil l  grow up ro be . . .  
A s  our culture facles away, what 
can kids remember when they 
grow. Whar can they be but 
namadie modernisrs that wander, 
with no arrachmenrs, no 
memories, no dreams)" 

CLARA LAW 
(CHUCK-YIU) 

1 957'de Macau'da doğdu .  
Hong Kong'da büyüdü. Hong 
Kong Üniversitesi'nde Ingiliz 
Di l i  ve Edebiyatı bölümünü bi
tirdikten sonra, 1 978'de yapım 
yardımcısı olarak Hong Kong 
Radyo Televizyonu'na (RTHK) 
katı ldı . Takip eden üç yıl içinde 
RTHK için tek bölümlük top
lam 1 2  oyun yönetti. 1 982' den 
1 985'e kadar, Londra'daki 
Ulusal Sinema Televizyon 
Okulu'na devam etti. Orada, 
daha sonra Chicago Film Festi
vali'nde bir ödül kazanan, 
'They Say the Moon ls Fuller 
Here 1 Burada Dolunay Bir 
Başkadır Derler" adlı i lk konu
lu  fi lmini tamamladı. 1 988'de 
senarist ve yapımcı Fong Ling 
Ching'le çalışmaya başladı ve 
bu _işbirliği halen sürmektedir. 
GUZ M EHT ABI ile 1 992 Lo
carno Film Festivali 'nde Altın 
Leepar ödülünü kazandı. 

Bom 29 May ı 95 7 in  Macau. 
She grew up in Hong Kong. 
Afrer graduating from the 
University of Hong Kong i n  
English L iterature, she joined 
Radio Television Hong Kong 
(RTHK) in ı 978 as an assistant 
producer. During the next three 
years s he directed a total of ı 2 
single-episode dramas for 
RTHK. From ı 982 to 1 98 5  she 
attended the National F i lm & 
TV School in London where she 
completed her first feature film, 
"They Say rhe Moon Is Puller 
Here", which won an award at 
Chicago Film Festival. When 
she rerurned to Hong Kong i n  
1 98 5 ,  she continued to work for 
TV w hile developing her next 
feature fi l m .  Her collaboration 
w i th script wrirer and producer 
Fong L ing Ching began in 1 988 
and has continued to the 
present. She won the Golden 
Leopard ar ı 992 Locarno Film 
Festival with AUTUMN 
MOON. 

Filmleri 
Filmography 

1 985 They Say the Moon ls 
Fuller Here 
Burada Dolunay Bir 
Başkadır Derler 

1 988 The Other Half and 
the Other Half 
Diğer Yarısı ve Diğer Yarısı 

1 989 The Reincanwtioıı of 
Goldeıı Lotm 
Altın Lotus'un Yeniden 
Doğuşu 

1 990 Farewell Chiııa Elveda Çin 
1 992  Quiyue Güz Mehtabı 
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GÜNEY KORE SOUTH KOREA 

i LK AŞK 
CHUT SARANG 

FIRST LOVE 

Yönetmen Director: Lee Mynng-Sae 
Senaryo Screen play: Yang Snn-1-/ni & 
Lee Mymıg-Sae Görüntü Yön. 
Cinematography: Yn Yonng-Gil Kurgu 
Editing: Kim l-IJim Müzik Music: Song 
Bymıg:foon Oyuncular Cast: Kim /-Iye
Soo. Song Yomıg-Chang. Cho M in-G i. Choi 
jong-\Von Yapımcı Producer: Park 1-/yo
Stmg Yapı m Production Co.: Se� ml-/o 
Film Co.3 Fl. Dookynng Bldg. 64- 1 .  
1-/e�nnam-dong. Seott!. SOUT/-1 KOI�EA 
Dünya Hakları Export Agent: Korean 
Motion Piriltre Promotion Corp .. 34-5.  3ka. 
Nc!li!Jall-dong. Chnng-kn. Se01tl. SOUTH 
KOI�EA: Phone: 755  929 1 :  Fax: 7 74 053 1  

1 992 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 1 12 '  

• Park Young-shin, üniversite
n in i lk sınıfında Güzel Sanatlar 
eğitimi gören bir öğrencidir. On 
dokuz yaşındaki bu güzel genç 
kız, üniversite yaşamından çok 
şey beklemiş olmasına rağmen, 
hayatında önemli bir değişikl ik 
olmamıştır. Genç kız, okulun ti
yatro kulübünde, "O ur T own 1 
Kasabamız" adlı eserin öğrenci
ler tarafından gerçekleştiri len bir 
yapımının provalarına katılmak
tadır. Orada, otuz yaşlarındaki 
misafir tiyatro öğretmeni Kang 
Chang-Wook ile tanışır. Young
shin önceleri bu adamın çirkin, 
derbeder, zincirleme sigara içen 
bir alkol ikten başka bir şey ol
madığını düşünür. Ama bir müd
det sonra, beklenmedik ve ol
dukça garip bir şekilde, bu sıra
dan, evli adamın davranış ve söz
cükleri genç kıza bir ş i ir ve şarkı 
gibi gelmeye başlar. Yakında aş
kın o büyük acıs ını tadacaktır . . .  

Kore sinemasında yeni bir çığır 
açan genç yönetmenlerden biri 
olan Lee Myung-Sae'nin ş i irsel 
bir duygusal l ıkla yüklü usta işi 
filmi ,  i lk aşkın ateşi üzerine. iLK 
AŞK, doruk noktasındaki bir 
Alain Resnais fi lmine eşit bir 
görmüş geçirmişlikle, fantezi ve 
gerçeklik düzeyleriyle oynuyor. 
Hemen hemen tümüyle stüdyo
da çekilen film; zamanı, hafızayı, 
arzuyu ve isteklerin yerine gel
mesini araştırmak için çok ince
l ikl i bir şeki lde stilize edilmiş gö
rüntülerden yararlanıyor. Ancak 

iLK AŞK. bir i lk  gençlik tutkusu
nun serinkanl ı ,  entellektüel bir 
betimlemesi hiç değil. Tersine sı
cak, komik, seksi bir fi lm; aynı 
zamanda da akıl çelici, duyarlı ve 
zeki. Erkeğin Baudelai re'vari be
lagatini, derin l iğine inmeden ol
duğu gibi ele alan film, genç kızın 
yılların birikimi romantik aşk ha
yallerini derinine deşerek, ikisi 
arasındaki aşılmaz mesafeye bir 
köprü kuruyor. Başka bir deyiş
le, yönetmen Lee karanl ık, ro
mantik fanteziler i le pembe i lk 
gençlik düşleri arasında bir yer
de, umulmadık bir ortak nokta 
bularak fi lmini orada kuruyor. 
Lee Myung-Se mutluluk arayışı
n ın gizemlerine yönelik bu 
inanılmayacak kadar hayal 
zengini yaklaşımıyla gerçekten 
de kendine özgü bir yer 
ediniyor. 

• Young-shin is a college 

freshman majoring in the fine 

arts. She has expected so many 

things from the col lege, but 

nothing special has happened to 

her. She is j ust a beautiful girl of 

1 9-years-old .  She is reh�arsing a 

student production of "Our 

Town" at the special drama class 

of the college. There she meets 

Kang Chang-wook, a guest drama 

lecturer in his early thirties. At 

first, Young-shin thoughr that 

Chang-wook was norhing but an 

ugly scruffy, chain-smoking 

alcoholic. But sornerime later, 

strangely and unexpecredly, the 

behaviour and word s of Chang

wook become songs and poems ro 

Young-shin even rhough he is 

j ust an ordinary married man. She 

will soon experience the great 

agony of love . .  

Lee Myung-sae, a young leading 

director of the new era of Korean 

cinema, made a fi lm ful l  of poetic 

emorion abour the fever of a fi rst 

love. FIRST LOVE plays with 

levels of fantasy and degrees of 

"real ism" with a sophistication 

fully the equal of Alain Resnais at 

his peak. Almost emirely studio

shot, the film uses exquisitely 

srylized visuals to explore time, 

memory, desire and wish

fulfi l lment. But FIRST LOVE is 

not a cool, i nrellecnıal dissecrion 

of reenage passion. On the 

contrary, it's a warm, funny, sexy 

fi lm,  which also happens to be 

engaging, sensual and wry. I t  

briclges che unbriclgeable space 

between che man anel young 

woman by taking his 

Bauclelairean rhetoric at face value 

anel penetrating her corn-fed 

dreams of romance. In  other 

worcls, director Lee pitches the 

film samewhere between clark, 

romantic fantasy and hokey 

teenage clayclreams, fincling an 

unlikely comman ground. Lee 

Myung-Se is certainly out there 

by h imself in his i ncredibly 

imaginative approach to the 

myscries of the pursuit of 

happiness. 

LEE MYUNG-SAE 

2 1  Ağustos 1 957'de Seoul'de 
doğdu. Seoul Sanat 
Akademisi'nde eğitim gördü ve 
1 980'de Tiyatro ve Sinema 
dallarından mezun oldu. Dört 
filmde yönetmen yardımcıl ığı 
yaptıktan sonra, 1 988'de 
"Gagman" adlı ilk fi lmini  
yönetti. Bunu 1 99 1 'de "My 
Love, My Bride 1 Aşkını, 
Gelinim" izledi. ILK AŞK 
( 1 992) yönettiği üçüncü 
konulu filmdir. 

Born in  Seoul on 2 1  August 
1 957 .  He snıdied at Seoul Arrs 
College and majored in Drama 
and Film in 1 980. After 
working as assistant director in  
four fılms, he directeel h is  fırsr 
fearure, "Gagman" in  1 988. He 
followed it w i th "My Love, My 
Bride" in 1 99 1 .  FIRST LOVE 
( 1 992) is his third fearure fi lm.  
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RUSYA RUSSIA 

AŞK 
LIUBOV 

LOVE 

Yönetmen Director: Va/eri Todorovski 
Senaryo Screenplay: Va/eri Todorovski 
Görüntü Yön. Cinematography: I/ya 
Diomin Kurgu Editing: A. Strelnikova 
Müzik Music: Viarheslav Nazarav 
Oyuncular Cast: Evgeni Mironav. Natalia 
Petrova. Dmitri A1arianov. Taliana 
Skorokhodova Yapımcı Producer: Va/eri 
Tadorovski Yapı m Production Co.: TTL 
Films. Chisıopmdny B/vd. . l2a. Alosraw 
707000. IWSSIA: Phane: 7 095 227 94 
85: Fax: 7 095 200 32 03 Dünya 
Hakları Export Agent: Man/ey 
Prod11ttiom Ine. l l l  \Yiest 5 7th. St . .  New 
York City. NY 1 0079. USA: Phone: 2 12  
5 4 1  77 33 :  Fax: 212  957  90  06 

1 99 1  1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 1 05 '  

• I ki kalender genç, deneyimli 
ve uyanık  Vadim i le çocuksu bir 
çekiciliği olan Sasha, rüyalarının 
kızıyla karşılaşma umuduyla bir 
partiye giderler. Vadim, 
eğlenceyi seven Marina'yı bulur, 
ve kızın evindeki gizli 
randevularla aralarında tensel 
bir i l işki gelişir. Sasha ise, ailesi 
!srail' e göç etmeye çalışan genç, 
güzel ve ciddi Yahudi kızı Masha 
ile tanışır. Sasha, Masha'nın 
ailesinin Yahudi aleyhtariarından 
gelen tehdit telefonları ile 
rahatsız edildiğin i  öğrenir. 
Umutsuzca sevgi l is ini 
kaybetmemeye çalışan ve aşkın 
herşeyin üstesinden geleceğine 
inanan Sasha, bir çılgın gibi, 
Masha'yı gitmeye zorlayan 
görünmez gücün, o meçhul sesin 
sahibini bulmaya, ve kızın 
ailesinin onu bir Yahudi ile 
evlendirme konusundaki 
kararl ı l ığını kırmaya çabalar . . .  

H ızla değişen Rusya'daki genç 
aşkı kavrama üzerine bir 
meditasyon sayılabilecek AŞK, 
ilk aşkın, ilk ci nsel deneyimin, i lk 
hayal kır ıklığın ın ve i lk ayrılığın 
duygularını tanıml ıyor. Gamsız 
ve aydın l ık başlayıp sonra birden 
kararıveren, iyi kotarı lmış, 
romantik bir kafadar arkadaş l ık 
fi lmi bu. Kent fonunda, klasik 
müziğin eşliğinde gelişen bu genç 
aşk öyküsünün yumuşakbaşl ı  
tadında Truffaut'nun i lk 
dönemleri yankılanıyor. "Fi lmin 
konusu, benim için çok kişisel", 

diyor yönetmen: "Hepimizin 
hayatında ilk aşk, kıskançlık, 
ayrılma, yalnızlık, mutluluk ve 
hayal kırıklığı gibi bazı ortak 
noktalar olduğuna inanıyorum. 
Insanların ergenliklerini 
unuttukları yaşa yaklaştığıını 
hissetmeye başlayınca, bir fi lm 
yapmak iç in bütün anılarımı 
devşirdim. Bence, bu tür 
sinemanın en parlak örneği, 
aslında dünyadaki her genç 
hakkında sayılabilecek, 
T ruffaut'nun "400 Darbe"sidir. 
Sanırım bu fi lmi yapmarnın ana 
nedeni kendi ergenliğimi  unutma 
korkum ve o dönemin 
tutkularını biraz daha yaşama 
arzu md u." 

• Two easygoing teenagers, 

experienced roue Vadim and 

boyish charmer Sasha, go to 

a party hoping to meet the girl of 

their dreams. Vadim finds fun

loving Marina 

and a sensual relationship 

flourishes in seeret assignations in 

her home; Sasha meets a young, 

beauriful and serious Jewish girl ,  

Masha, whose family is  trying to  

emigrate to Israel. Sasha learns 

that Masha's family is being 

harassed by threatening telephone 

calls from anti-semites. Sasha, 

desperare not to lose his 

sweetheart and convinced that 

love wi l l  conquer all, frantically 

seeks to track down the 

anonymous voice, the i nvisible 

force that is compell ing Masha to 

leave and break down her family' s 

dere rm i na tion that sh e marry a 

Jew . .  

A perceptive mediration o n  young 

love in a rapidly transforming 

Russia, LIUBOV deseribes the 

emotions of a first love, a first 

sexual experience, a first 

d isappoinrment and a first break

up. It is a well-handled, romantic 

buddy film that srarts light and 

rurns suddenly dark. The easy

going flavour of young romance 

in an urban landscape washed over 

on the soundtrack wi rh classical 

m u sic has echoes of early 

Truffaur .  "The subject of the f i lm 

is  very personal to me. I believe 

we all have some common points 

i n  our l ives such as firsr love, 

jealousy, separation, loneliness, 

happiness and disappoinrment. 

When I began to feel that I was 

approaching the age when people 

forger the ir  adolescence, I 

harvested all my memories to 

make a film.  To me, the most 

brilliant example of this ki nd of 

cinema is  Truffaut's "Les 400 

Coups" which is  abour every 

reenager in the world. I suppose 

that my main reason for making 

this film were a fear of forgerring 

my own adolescence and the 

desire to l i  ve in the passions of 

that period for a I i rt !  e longer", 

says the director. 

VALERI TODOROVSKI 

1 962'de Odessa'da doğdu. 
1 984'te Moskova Sinema 
Enstitüsü'nün senaryo 
bölümünden mezun oldu ve o 
günden bu yana, aralarında 
Jack London'un defalarca filme 
alınmış "Deniz Kurdu" 
romanının TV uyarlamasının 
da bulunduğu, sekiz senaryo 
yazdı. Sergei Livnev ve igor 
Tolstunov ile birlikte kurduğu 
şirketi TTL Films adına, kendi 
senaryolarından ikisin in hem 
yönetmenliğini, hem de 
yapımcılığını üstlendi. 
"Katafal k" ( 1 990), öğrenciyken 
gerçekleştirdiği bir kısa fi lm 
projesiydi. i lk konulu uzun 
metraj filmi AŞK ( 1 99 1  ), Yıl ın 
En Iyi Rus Fi lmi olarak 
�oskova Eleştirmenler 
Odülü'nü aldı. 

Born i n  1 962, i n  Odessa. In 
1 984 he graduated from the 
scenario department of the 
Moscow Cinema Institute and 
has since written eight seri pts, 
i ncluding a TV version of Jack 
London's much-fılmed "The Sea 
Wolf'. He has directed and 
produced two of his own 
scripts, for his own company, 
TTL Films, wbich he co
founded w ith Ser ge i Livnev and 
Igor Tolstunov. "The 
Catafalque" ( 1 990) was a 
shorr film project he realized 
when he was a srudenr. 
LIUBOV ( 1 99 1 ), his fırst 
feature, won the Moscow 
Critics' Award for the Best 
Russian Fi lm of the Year. 
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AVUSTRALYA-iNGil TERE-FRANSA-KANADA A USTRALI A-UK-FRANCE-CANADA 

i NSAN YÜREG i N i N  HARiTASI 
MAP OF THE HUMAN HEART 

Yönetmen Director: Vinmıt \Varcl 
Senaryo Screenplay: Vinmll \V ard & 
Lo11iJ NowrCI Görüntü Yön. 
Cinemarography: EelHarc/o Seı-ra Kurgu 
Editing:John Sco/1 Müzik Music: Gabriel 
Yam/ Oyuncular Cast: Patrick Ber!{in. 
Anne Pari!fewcl. jason Scoii-Lee. }eanne 
!vlnrealf. Ben !vlenclefsohn. C Inthile/e Crnmm 
Yapımcı Producer: Tim Beı,cm & Vincent 
\Varc/ Yapım Producrion Co.: Working 
Title Films Ltd . . 1 \flater Leme. Kentish 
Toım l�oad. London N \VI 8NZ. 
ENGLAND: Phone: 71 9 1 1  6100: Fax: 71  
9 1 1 6 1 50. !vlajJ Fi/J11s. Vincenl \Varcl Fi/Jm. 
Les Films A riane. SHm·ise Fifms Dünya 
Hakları Exporr Agenr: lvianifes/o Film 
Sa/es. Third Ffoor. 10  Livnnia Street. London 
\V 1 V 3PH. ENGLAND: Phone: 7 1  439 
2424: Fax: 71 437 9964 

1992 1 3 5 mm. 1 Renkli Color f 1 1 4 '  

• Arktik Kanada, 1 964 güzü. 
Ordunun harita ekibi, bir 
Eskimo köyüne sığınmak 
zorunda kalır. Yaşlı lnuit 
(Eskimo) Avik, haritaları, yıl lar 
önce kendi çizdiklerine benzeti r. 
Bu haritalar yalnızca yurdunun 
bir planın ı  değil, tüm yaşamını  
yansıtmaktadır. Geriye 
dönüşlerle, Avik'in l l .  Dünya 
Savaşı yıllarında, savaşın harap 
ettiği Londra'da geçen öyküsü 
anlatı l ır  ... 1 93 1 'de, bölgenin 
haritasın ı  çizmek isteyen bir 
Kraliyet Hava Kuvvetleri uçağı, 
küçük bir Eskimo köyünün 
yakınlarına iner. Aynı zamanda 
tutkun bir haritacı da olan fı lo 
komutanı Walter i le 1 1 
yaşındaki Avik arasında bir 
yakınl ık doğar. Montreal'de, 
verem tedavisi için hastaneye 
yatırılan Avik, Albertine adında, 
güzel, öksüz bir melez kızla 
arkadaş olur. Ne var ki , rahibe 
Banville, i l işkilerini daha i leriye 
gitmeden durdurmak için araya 
girer. Daha sonra, 1 944'te, Avik 
Ingiliz Hava Kuvvetleri'ne katıl ır. 
Albertine'le tekrar karşılaşır ve 
birbirlerine aşık  olurlar . . .  

INSAN YÜREGiNIN HARiTASI, 
insanlar, yerler, kültürler ve bu 
kültürlere ait eserler arasındaki 
i l işkiler üzerine tinsel ve nesnel 
sorular içermekte. Kolay 
yanıtlar ve geçici çözümler 
önermekten kaçınan bu öykü, 
daha çok bir sorgulama, içe ve 
dışa dönük b ir  meditasyon, 

ş i irsel bir söylev; yani bir 
Vincent Ward fi lminin, şüphe 
götürmez gücünü ve özgünlüğü 
taşıyor. Öykü, zaman ve yer 
kavramını aşan, otuz yı l ı  ve 
neredeyse aşılması olanaksız 
uzakl ıklarla, dünya olaylarını 
kateden bir aşkın çevresinde 
odaklanmış. Anlatımı ,  ş i irsell iği, 
bunu sıradan bir aşk 
öyküsünden çok farklı kılmakta. 
Her ikisi de melez olduğundan, 
(ki bu, paylaşı lanlara olduğu 
kadar çelişkilere de yol açan bir 
durum), toplumun dış ında kalan 
iki kişinin aşkı söz konusu. Bu 
bir "çılgın aşk": birbirlerine 
duydukları çekicil iğin özünde 
yatan, nedenini oluşturan, 
ikisinin savaşımcıl ığı, cesareti ve 
çı lgınlığı. 

• Aretic Canada, Autumn 1 964 . 

An army mapping team is 

srranded in an Eski mo settlement. 

Avik, an ageing Inuit (Eskimo) 

recognises the maps as those he 

worked on years earlier. These 

maps are not only a blueprint of 

his homeland, but also his l i fe. 

Through flashback the story of 

Avik unfolds against the 

background of World War II  and 

war-torn London . . .  In 1 93 1 ,  i n  

order t o  draw a map o f  the area, 

RAF Plane 1ands near a smail 

Eskimo village. A bond of 

friendship develops between 1 2-

year-old Avik and Walter, the air 

force commander who also 

happens to be an ambitious 

map-maker. Avik hospitalized in  

MonrnO:al for tubercul in 

treatment, befriends a beauriful 

half-Indian orphaned gir! named 

Albertine. Sister Banville, 

however, i ntervenes to stop the 

relationship from developi ng any 

further. Later, in 1 944, Avik 

enl isrs in  the British Air force, 

once again meeting up with 

Albertine and the two fal l  in  love 

with each other. . .  

M A P  O F  T H E  HUMAN 

HEART is imbued with 

metaphysical and visual guestions 

about relationships between 

people, places, cultures and their 

artifacts. It is  a narrative that 

refuses to provide easy answers or 

temporary solurions. Rather, i t  is  

an i nguiry, a reflexive and 

reflective meditation, a poetic 

discourse - and here in l ies the 

unmistakeable power and 

presence of a Vincent W ard fi lm.  

The focus and frame of the  story i s  

a love affaire that transcends time 

and space, spanning thirty years 

and almost i nsurmountable 

distances and world events. The 

way this story is told, i ts poetics, 

elevates i t  far beyond any ord i nary 

romantic tale. It is a love of 

outsiders for the couple are both 

"half breeds" - which remains a 

point  of confl icts as m uc h as of 

commonality. I t  is  an "amour 

fou" :  their feist iness, daring and 
'craziness being the basis and 

reason of their mu tual atrraction. 

YlNCENT WARD 

1 956 yılında Yeni Zelanda'da 
doğdu. Resim ve heykel 
eğitimi görmek amacıyla, 
1 974'de Canterbury 
Universitesi'nin Güzel Sanatlar 
Bölümü'ne girdi, a·ncak sinema 
eğitimi görmeyi yeğledi. i lk 
kısa filmini 2 1  yaşındayken 
yaptı. 1 984' de ilk konulu filmi 
"Vigil" i le yeteneğini kanıtladı. 
Bu film Yeni Zelanda'dan, 
Cannes Film Festivali'nde 
yarışmaya seçilen ilk uzun 
metraj film oldu. Bunu bir 
başka başarılı f i lm, "Bir 
Ortaçağ Yolculuğu" ( 1 988) 
izledi. INSAN YÜREGININ 
HAR IT ASI ( 1 992) yönettiği 
üçüncü konulu fı lmdir. 

Born in New Zealand i n  1 956.  
Inrending ro painr, he enrolled 
in 1 97 5  ar rhe F ine Arrs 
Department of Canrerbuly 
University, bur rook up film
making i nsread. He made his 
fırsr shorr ar age 2 1. He 
esrablished himselfas a singular 
ra1enr in I 984 wirh his debur 
fearure, "Vigil" which was the 
fırsr New Zealand fearure 
selecred for comperirion ar 
Cannes Fi lm Fesrival. He 
followed i r  wirh anorher 
success, "The Navigaror: A 
Mediaval Odyssey" ( 1 988). 
MAP OF THE HUMAN 
HEART ( 1 992) is the third 
full-lengrh feanıre he direcred. 
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JAPONYA JAPAN 

AŞK ÜSTÜ NE,  TOKYO 
AI NI TSUITE, TOKYO 

ABOUT LOVE, TOKYO 

Yönetmen Direcıor: MitsNo 
Yanagimachi Senaryo Screenplay: 
tiiitJIIO Yanagimarhi Görüntü Yön. 
Cinemaıography: Shohei Ando Kurgu 
Ediıing: Nobuo Ogawa Müzik Music: 
Hajime MizogNrhi Oyuncular Cası: \II'N 
Xiao Tong. AsNka Okasaka. Hiroshi FNjioka. 
Qian Po. GN Xiao Tong. Zeng ChNn H Ni 
Yapımc ı Producer: MitsNo Yanagimarhi 
& Masa m KoibNrhi Yapı m Producıion 
Co.: About Love. Tokyo Production Commillee. 
1 -32-1 B l  l l  Higashinakano. Nakmıoku. 
Tokyo.}APAN: Phone: 813 336 104 9 1  
Dünya Hakları Exporı Age nı: Shibata 
Organization /ne . . 2- 10-8. Ginz. ChNoku. 
Tokyo,JAPAN: Phone: 813  353  43 4 1 1 :  
Fax: 813  3 54 53 5 1 9  

1 992 1 35 mm. 1 Renkli Color / 1 1 0' 

• Ho Jun bir yıl önce büyük 
umutlarla, Pekin'den Tokyo'ya 
gelmiştir. Japon di l  okuluna 
kaydolur, ancak yaşam pahalılığı 
onu, bir mezbahada yarım gün 
çalışmak zorunda bırakır. Her ne 
kadar Tokyo'da yaşayan yabancı 
öğrencilerin yapabileceği diğer 
işlere nazaran iyi ücret alıyorsa 
da yaşamı çok çetindir. Daha 
çok para kazanma umuduyla Ho 
Jun ve arkadaşları mahalledeki 
tilt salonuna uğramaya başlarlar. 
Orada, Japonya'da doğup 
büyümüş, Ail in adındaki güzel 
Çinl i  kızla tanışmasıyla 
yaşamında hoş bir sayfanın 
açıldığını düşünür. Ama Ho 
Jun'un hile yaptığın ın ortaya 
çıkması ve salonun sahibi 
gangster Endo'ya borçlanması 
nedeniyle, masum aşklarının 
ömrü kısa olur. Ho Jun'un 
vücudunu seks için satması bile 
parayı biriktirmesine yetmez. 
Bunun üzerine, Endo, Ai l in' i  ona 
verirse borcunu unutaeağını  
söyler . . .  

Günümüz Japon sinemasının en 
yetenekli yönetmenlerinden biri 
olan Mitsuc Yanagimachi, bu 
acıklı öyküyü, olabilecek en yalın 
ve serinkanlı biçimde 
anlatmakta. Acı ve tatl ının 
bi leşimi, AŞK ÜSTÜNE, 
TOKYO'yu sürükleyici ve 
düşündürücü yapıyor. Ana 
karakterlerin Çinl i olmalarına 
rağmen film, Japon toplumunun 

birçok yönünü açığa vurmakta: 
ırkçılık, yabancı düşmanlığı, 
bolluğun yaşam kalitesin in 
artması anlamına gelmediği 
gerçeği ve insan i l işkileriyle ilgi l i  
her konuda yetersizlik. 
"Tokyo'da yaşamak üzere Pekin 
ya da Şanghay'dan yola çıkan 
Çini i ierin sayısı büyük oranda 
artmaya başlayınca, buradaki 
yaşamlarının nasıl olduğu ben de 
büyük merak uyandırdı . . .  
Sosyalist bir eğitimle yetişti ri lmiş 
Çinli gençlerin, Japonya'da 
azınl ık gruplardan biri olarak 
nasıl yaşadıkları ilgiye değer. Bir 
dünyadan bir başkasına geçme 
durumunu, fi lmim için müthiş 
kışkırtıcı bir tema olarak 
gördüm", diyor yönetmen. 

• A year before, Ho Jun lefr 

Bei j i ng for Tokyo wirh high 

hopes. He enrolled in a Japanese 

language school, bur the high cosr 

of l iv ing forces him ro take on a 

parr-time job at an abattoir. Even 

rhough his hob is berrer paying 

rhan most orhers available ro 

foreign srudents in  Tokyo, his l i fe 

is grim. Wirh hopes of earning 

exrra cash, Ho Jun and his friends 

frequent rhe local pachinko 

(pinball) parlour. There his l i fe 

seems ro rake a better turn as he 

meers Ail in ,  a pretty Chinese girl 

who was born and raised in )apan. 

Their innocent romance is shorr

lived as Ho Jun's cheating ar rhe 

pinbali parlour is revealed and 

puts him in  debts with Endo, the 

gangsrer parlour owner. Even 

sel i ing h imself for sex, he is  stil i 

unable ro produce rhe money. 

Endo offers ro forger the debr if 

Ho Jun hands Ai lin over ro him . . .  

Mirsuo Yanagimachi ,  one of rhe 

most ralented direcrors working 

in  Japanese cinema roday, rells 

th is dramatic srory in  rhe deanesr 

and coolest of styles. The hot

cold, sweet-sour combination 

makes ABOUT LOVE, TOKYO 

compell ing and disrurbing. The 

central clıaracters are Chinese, but 

the fil m  reveals much abour 

Japanese sociery - rhe racism, rhe 

harred of srrangers, rhe facr that 

abundance does not necessarily 

improve rhe qualiry of l ife, and 

rhe complere imporence in all 

marters per ra i n ing ro 

relarionships berween human 

beings. "As rhe number of 

Chinese coming from Bei j ing or 

Shanghai ro l ive in Tokyo has 

i ncreased drastical ly, I became 

more than curious ro know how 

rheir l i fe here was . . .  Ir is of 

interesr ro know how rhe young 

people from China, brought up 

wirh a socialise educarion, wil l  

l ive in  )apan as one of rhe 

minoriry groups. I see rhis 

siwarion of maving from one 

world ro anorher as an exrremely 

provocarive rheme for my fi lm" ,  

comments rhe direcror. 

MITSUC YANAGIMACHI 

2 Kasım 1 944'te, Tokyo 
yakınlarındaki lbaragi'de 
doğdu. Waseda 
Üniversitesi'nde Hukuk 
eğitimini tamamladıktan sonra 
birkaç yıl eğitici ve belgesel 
film projelerinde asistan olarak 
çalıştı. 1 976'da kendi yapım 
şirketini kurarak, Toei Fi lm 
Şirketi'ne sattığı, Japon 
motorsiklet çeteleri üzerine 
bir belgesel olan "God Speed 
You1 Black Emperor 1 Tanrı 
Sana Sürat Versin! Siyah 
lmparator" adlı ilk filmini yaptı. 
Ardısıra çektiği üç uzun metraj 
fi lmi, bell i başlı festivallerde 
övgüyle karşı landı. Dördüncü 
uzun metraj filmi "Shadow of 
China 1 Çin'in Gölgesi", 
kimliğini arayan bir Çinliyle 
ilgil i u luslararası bir ortak 
yapımdı. Bu filmin çekimleri 
sırasında çok sayıda Çinl i'yle 
tanışması onu, AŞK ÜZERINE, 
TOKYO'yu yapmaya itti. 

Born on 2 November 1 944 i n  
Ibaragi near Tokyo, ]apan. 
After graduaring in Law from 
Waseda University, he worked 
for several years as an assistant 
on educarianal and 
documentary film projecrs. In 
1 976 he formed his own 
producrion company, Gunro, 
and made his firsr film, "God 
Speed You' B lack Emperor", a 
documentary on Japanese 
morareyle gangs, which he sold 
to the Toei Company. His 
subsequenr three features were 
all acclaimed at major fil m  
fesıivals. His fourrh fearure, 
"Shadow of Ch ina", was an 
international production abour 
a Chinese man rrying ro find his 
own idenriry. During i ts 
shoori ng,  he came to know 
many Chinese and i r  was this 
which led ro rhe producrion of 
ABOUT LOVE, TOKYO. 

FiLM LERi 
FlLMOGRAPHY 
1 976 God Speed You.' Bhtck 

Emjıeror 
Tanrı Sana Sürat Versin! 
Siyah impararor 
(documenlmJI belgesel) 

1 979 jukyusai no chiw 
Ondokuzluğun Planı 

1 982 Scn·aba itosbiki daiicbi 
Vatana Veda 

1 984 Himatsm·i 
Ateş Festivali 

1 990 Shadou• ofCbina 
Çin'in Gölgesi 

1 992 Ai ni tsuite, Tokyo 
Aşk Üstüne, Tokyo 
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L. C. WAiKiKi 'n in 
değerl i  katkı larıyla 
gerçekleştir i lm iştir. 

We should l ike ro thank 
L. C. W AiKİKİ 
for their conrributions . 

• 

Al i 
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!SVIÇRE-ALMANYA-LÜKSEMBURG SWITZERLAND-GERMANY -LUXEMBURG 

ANNA ANNA 

Yönetmen Director: Greti K/ay &}iirgen 
B ratter Senaryo Screen play: Greti Kli1"y. 

}iirgen Brauer & Lukas Hartma/m Görüntü 
Yön, Cinematography:}iirgen Braueı· 
Kurgu Edi ring: Ra iner Trinkler Müzik 
Music: Niki Reiser, Oliver Tma n & David 
Klein Oyuncular Cast: Lea Hiirliman. 
\YI anda Hiirliman, llona Schulze .. Steve 
Karier. Eva Ebneı·, Giillter Riiger, Emst-Georg 
Schwill Yapımcı Producer: Roi[Schmid 
Yapı m Production Co.: Fama Film AG, 
Balthasarstı·aSJe l l , CH-3027 Bem. 
S\YilTZERLAND; Phone: 03 1 992 92 80: 
Fax: 03 1 992 64 04; Defa. Rhewes Film. 
KO'In, GERMANY; Samsa Film 
LUXEMBURG Dünya Hakları Export 
Agent: Fc1ma Film AG, BalthasantraSJe l l , 
CH-3027 Bem. SWlTZERLAND; Phone: 

03 1 992 92 80; Fax: 031 992 64 04 

1 992 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 72' 

• Anna esasında öğretmenler 
odasındaki fotokopi makinası 
Copy'yi ziyaret etmeye izinli 
değildir. Ancak kukla ailesi 
Gygax'lar için çok acele bir 
okuma kitabına gereksinim 
duyduğundan, Copy'yi ziyarete 
gider. Aniden odacı gelince, 
Anna görülmernek için fotokopi 
makinasına saklanır. Ama bunu 
yaparken yanlışlıkla çalıştırma 
düğmesine sürtünür ve Copy 
kızın bir kopyasını ç ıkarır. Odacı 
gözlerine inanamaz: birdenbire 
ortada iki Anna vardır! 

Bu heyecan verici, ince esprili 
çocuk filminin yapımında hayal 
gücünden oldukça yararlan ı lmış.  
Bu özell ikle, Gygax ailesinin yer 
aldığı eğlendirici kukla 
canlandırma bölümleri için söz 
konusu. Bunlar başlangıçta 
oyuncuların oynadığı bölümlerin 
arasına sık sık giriyorlarsa da, 
etkileyici bir biçimde 
gerçekleştirilen kopyalama 
sahnesin in ardından, yerlerini 
çifte Anna'nın içine düştüğü 
heyecan verici karışıklığa 
bırakıyorlar. 

• Anna is  actually not permitred 

ro visit Copy, the photocopier in  

the reacher's room. B ur since she 

urgenrly needs a readi ng book for 

rhe Gygax, her family of puppets, 

she goes ro visir Copy anyway. 

Suddenly, rhe janiror shows up. 

Anna hides in the photocopier so 

rhar she won'r be found. In doing 

so, she accidenrally brushes 

against the start butron and Copy 

copies the gir! .  The janitor cannot 

believe his eyes: all of a sudden 

rhere are two Annas! . .  

A lot o f  i magination has gone 

inro the making of this exciring 

and witty children's f i lm. This is, 

above all, thanks to the amusing 

pupper animarian passages with 

the Gygax fam i ly. While they 

often alternate at the beginning 

with the real action sequences, 

they are increas ingly ousred afrer 

rhe effectively staged copying 

spectacle by the excir ing game of 

confusion surraunding the two 

Annas. 

GRETI KLAY 

3 Mart 1 930'da lsviçre'nin 
Lucerne kentinde doğdu. 
Terzilik ve dokumacılık eğitimi 
gördü. Sinema endüstrisine 
1 977'de kostüm tasarımcısı 

olarak katıldı ve SO'Ii yıllarda 
film kurgusunda çalıştı. ANNA 
ANNA i lk  yönetmenlik 
denemesidir. 

Born on 3 March 1 930 in 
Lucerne, Swirzerland. She is a 
rrained seamsrress and weaver. 
She enrered the film industry in 
1 977 as a costume designer and 
worked during the l 980s as a 
film editor. ANNA ANNA is 

6 Kasım 1 938'de Leipzig'de 
doğdu. Dresden'de fizik, 
Potsdam-Babelsberg' de 
sinema okudu. 1 962'den beri 
görüntü yönetmenliği 
yapmakta, 1 980' den beri de 
senarist ve yönetmen olarak 
çalışmaktadır. 

Born on 6 November 1 938 i n  
Leipzig. He studied Physics i n  
Dresden and F i l m  in Porsdam
Babelsberg. He has been a 
d irector of photography s ince 
1 962 and has also worked as 
scriptwriter and director since 
1 980. 

Filmleri 
Filmography 

1 980 Pugowitza 
1 984 Gritta von 

1 986 

1 987 
1 989 
1 990 
1 992 

Rattenzuhausbeium 
Hi/de, das 
Diemtmi:idche>ı 
(co-diı-ector 1 ortak yönetmen) 
Das Herz des Piraten 
Sehnsucht 
Tam auf der Kip pe 
A1ma Anna 
Nach Nizza (TV short) 
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MACARiSTAN HUNGARY 

PORTAKAL REN KLi ARAZÖZ 
A LOCSOLOKOCSI 

THE ORANGE WATERING TRUCK 

Yönetmen Director: Zsolt Kfzdi-Kowcs 
Senaryo Screenplay: Zsolt Kizdi-Kovcm. 
based 011 the l!evd by /vali Mandy Görüntü 
Yön. Cinemarography:}aiiOJ Ke11de 
Müzik Music:janos Brody Oyuncular 
Cas c Piter Lengyel. Erika Maretics. A11drcts 
Jl'i?lrk11s Yapım Production Co.: B��tlapeu 
S111dio Dünya Hakları Export Agent: 
H�tllgtlrofi/111. 10. Batbori IllCa. B/1(/apest V. 
HUNGA I? Y: Phone: 36 1 1 25 425:  f'ax: 
36 1 1 5 3  1 85 0  

1 973  35  ımn. 1 Renkli Color 1 9 3 '  

• Okulda s ın ıfın ın lideri olan 
Omasics, arkadaşlarının sınıf 
başarıların ı  ayrı ayrı not almakta 
ve dersten sonra da onlara 
günlük sonuçları okumaktadır. 
Hiç kimse onun liderliğini 
sorgulamamaktadır. En yakın 
arkadaşı T otyi de onun 
emirlerine saygıyla itaat 
etmektedir. Kendinden son 
derece emin olan Omasics, 
Totyi'den kırmızı elbiseli kız 
Bori i le kendisi için bir buluşma 
ayarlamasını ister. Zira, kendisini 
reddecek bir kız olmadığını 
düşünmektedir. Oysa Bori, 
arabuluculuk yapan Totyi 'den 
hoşlanmaktadır. Sadık T otyi ise 
genç kızı Omasics'e ayarlamak 
için elinden geleni yapar. Bu 
arada okulda bir yetenek 
yarışması düzenlenecektir. 
Yarışma hazırlıkları heyecanla 
sürerken, Omasics de bir masa 
yapmayı tasarlar fakat başarıl ı 
olamaz. Elde edeceği başarıyla 
Bori'nin hayranlığını kazanacağını 
düşünerek, masayı bitirmesi için 
gizlice eski bir değramacı olan 
arkadaşına verir. Bori ve T otyi 
ise bu arada özel l ikle portakal 
renkli arazöze duydukları ilgi 
dolayısıyla yakın arkadaş olurlar. 
Onlar için arazözün püskürttüğü 
suyun altından geçmek kadar 
harika bir duygu yoktur. Bori ise 
arkadaşlarıyla beraber hazırladığı 
bir "başyapıt"la yarışmaya katı l ır. 
Beraberce, bir saniyede gerçeğe 

dönüşebilen; kağıtlar, renkli 
kutular, oyuncak bebekler ve 
kalemlerden oluşan bir masal 
şehri inşa ederler. Şehirde 
askerler, nedimeler, krallar ve 
fi l ler yaşamaktadır . . .  

Çocukların dünyalarında günlük 
gerçeklerle fanataziler en doğal 
biçimde kaynaşırlar. 
PORTAKAL RENKLI 
ARAZÖZ'ün 1 2- 1 3  yaşlarındaki 
karakterleri; çirkin ve itici 
apartmanları, karanlık avluları ve 
dolambaçlı sokakları kendileri 
için neredeyse gerçek saray ve 
şatolara dönüştürürler. 

• In the school, the teader of the 

class, Omasics, keeps separate 

no tes about the marks of his 

mates, and reads the daily result  

to the m after class. It  is not 

doubted by anyone that he is the 

leader. His best friend is Toty i ,  

who respectfully follows h is  

orders. Omasics i nstructs h im to 

arrange his meeting with Bori , 

the girl in the red dress. Omasics 

feels confıdent. Is there a girl who 

can resise h im ' However, Bori 

fancies Totyi ,  the intermediator. 

Faithful Totyi tries his best to 

gain the girl for Omasics. A 

competition of skill is held in the 

school. There are feverish 

preparations. Omasics decides ro 

make a table, bur does not 

succeed. As he wants to conquer 

Bori 's graces witlı this success, be 

secretly enrrusts an old cabinet

maker friend to fı nish the cable. 

Bori and Totyi become friends, 

mainly because they both fınd 

great pleasure in  the orange 

coloured watering truck. There is 

no more wonderful thing than to 

run underneath the spraying 

water of the truck.  Bori also 

participates at the competition, 

and with her friends she prepares 

the "masterpiece" :  a fairy town, 

bui lt  of paper, coloured boxes, 

dolls and pencils, which comes to 

l i fe in a second. Soldiers, ladies

in-waiting, k ings and elephants 

inhabit the town . . .  

In the world o f  chi ldren, everyday 

real ity and fantasy mix in the 

most natural manner. The 12 to 

1 3-year-old characters of the 

ORANGE WATERING 

TRUCK almost visibly transform 

the ugly uninviting apartment 

houses, clark courtyards and 

winding streets into palaces and 

casdes for themselves. 

ZSOL T KEZDI-KOVACS 

Nagybecskerek'te doğdu. 
Orta öğrenimini bitirdikten 
sonra, bir yıl süresince bir 
telefon fabrikasında çalıştı. 
Ardından Tiyatro ve Sinema 
Sanatı Akademisi'ne girdi. Fi lm 
yönetmeni diplomasını 
1 96 1  'de aldı. Genç 
sinemacıların Bela Balazs 
Stüdyosu'nun kurucu 
üyelerinden biridir ve bu 
stüdyoda çeşitli kısa metraj 
filmler yapmıştır. Akademiden 
mezun olduktan sonra, yıl larca 
Miklos Janesc'nun başarı l ı  
filmlerinde yönetmen 
yardımcılığı yapmıştır. 

Born in Nagybecskerek. After 
fınishing secondary school, he 
worked for one year in a 
telephone facrory and then 
enrolled at the Acadenıy of 
Thearre and Fi lm Art w bere be 
obtained bis d ipioma as a film 
directOr in  1 96 1 .  He is one of 
the found i ng nıenıbers of the 
Bela Balazs Studio of young 
fılnınıakers, and conıpleted 
several shorrs in this studio. 
When he graduated from the 
Acadenıy, he was for several 
years Miklos Jancso's fırsr 
assistant in alnıesr evetyone of 
his outstanding fı lnıs. 

Filmleri 
Filmography 

1 9 6 1  Szabadsagon Tatilde 
Ösz Güz 

1 962 Vasarcsamok Pazar Yeri 
1 966 Egy gyavtHttg törtenete 

Bir Korkağın Öyküsü 
1 96 7 Kamera.·va! Kosztromahaıı 

Costroma'da Kamerayla 
1 968 Szeretuek cwkot csina!ııi 

Kağıttan Bir Şapka Yapmak 
Istiyorum 

1 970 Merseke!tegöv 
l l ınıan Bölge 

1 972 Romantika Romantiklik 
1 973 Locso!okocsi 

Portakal Renkli Arazöz 
1 975 Ha megioııjozsef 

Joseph Döndüğünde 
1 979 Akecf.ves szomszed 

Iyi Komşu 
1 98 1  A remeny joga 

Umut Hakkı 
1 982 Visszaesök Yasak Ilişkiler 
1 985 A rejtiizködö Dalgacı 
1 987 Kia!tas es kia!t.< 

Ağla ve Haykır 
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ALMANYA GERMANY 

BULUT KUZUSU Zi RRi 
ZIRRI - DAS WOLKENSCHAF 

ZIRRI - THE CLOUD LAMB 

Yönetmen Director: Rol/ Losamky 
Senaryo Screen play: Ro/f Losansky 
Görüntü Yön. Cinematography: Peter 
Badel Kurgu Ediıing: Un11/a Hemıing 
Müzik Music: Reinhard Lakomy 
Oyuncular Cası: Babett lkker. Sebastian 
Senfi. Martin l'ı1ii!ler. \'(/ a/friede Srhmitt. 
Giinter Grabbert Yapı m Producıion Co.: 
DEFA St11dio. Babelsberg GmbH. AllgltSt
Bebei-Str. 26-53. D-1 5 9 1  Postdam. 
GEI?MANY: Phone: 03 3 1  965 3 1  30: 
Fax: 03 31 965 31 33 Dünya Hakları 
Exporı Agenı: Pmgress Film-Verleih 
GmbH. B11rgstrasse 27, D- 101 78 Berlin. 
GEI?MANY: Phone: 030 28 05 1 10; Fax: 
030 28 29 1 5 7  

1 992 1 3 5  mm. 1 Renkli Coıor 1 62' 

• Küçük Christine Berlin'de 
Baumstrasse'de (Ağaç Sokak) 
yaşamaktadır. Ama orada hiç 
ağaç olmadığından, büyükannesi 
ve dedesiyle birl ikte köyde 
kalmayı tercih etmektedir. 
Dedesi bir çobandır ve 
Christine onunla beraber 
çayırlarda dolaşmaktan ya da 
Bobby ve Atıfla oynamaktan 
hoşlanmaktadır. Günün birinde 
dedesinin otlağına küçücük, 
yumuşacık bir bulut kuzusu 
düşer. Onu i lk bulan 
Christine'dir. Adım adım bu 
küçük ve utangaç hayvana 
yaklaşmayı başarır ve onun kara 
duman bulutları tarafından 
gökyüzünden aşağı itildiğini 
öğrenir. Ne var ki Zirri 
yeryüzünde yaşayamaz. Herkes 
onun gökyüzüne çıkmasına 
yardım eder: büyükannesi, 
dedesi, veteriner, baca 
temizleyicisi, sirkteki insanlar, 
hatta itfaiye ekibi bile . . .  

Fred Rodrian'ın aynı adl ı  çocuk 
kitabından Rolf Losansky'nin 
beyazperdeye uyarladığı BULUT 
KUZUSU ZIRRI ,  birçok 
bakımdan dikkat çekiyor. 
Öncelikle bu, Doğu Alman 
DEFA film şirketin in veda fi lmi ;  
ayrıca, gerçekle fantaziyi 
al ışı lmamış bir biçimde 
birleştirmeyi beceren ünlü bir 
çocuk fi lmleri yönetmeninin 
imzasını taşıyor. Film, en küçük 

sinema izleyicisini bile düşler 
dünyasına yollayacak, etkileyici 
ve fantastik bir öyküyü anlatıyor. 
"ZIRRI, küçük çocuklar için 
yapı lmış bir fi lm; işte bu nedenle 
masal öğesine daha fazla ağı rl ık 
verdim. Hatta altı yaşındakilerin 
bile aniayabi lmesi için öyküyü 
elden geldiğince basitleştirdim", 
diyor bu küçük ve şirin fi lmin 
yönetmeni. 

• Chrisrine l ives in the 

Baumsrrasse (Tree Street) i n  

Berl in .  As  rhere are no rrees rhere, 

she prefers to be wirh her 

grandparenrs i n  the counrryside. 

Her grandfarher is a shepherd, 

and she enjoys walking wirh h i m  

through t h e  meadows o r  playing 

wirh rhe boys Bobby and Atıf. 

One day a young sofr cloud lam b 

falls on her grandfarher's pasrure 

of all places. Chrisrine is the firsr 

to discover it. Step by step, she 

manages to approach t he shy l i rrle 

animal and finds out that i t  was 

pushed down from the sky by the 

black smoke clouds. Zirri can'r, 

however, survive on the Earrh .  

Everybody wanrs to  help i r  to  go 

back to the sky: grandmorher, 

grandfarher, the vet, the chimney 

sweeper, the people from the 

circus and eve n the fire brigade . . .  

Rolf Losansky's ZIRRI - THE 

CLOUD LAMB,  made afrer Fred 

Rodrian's children book which 

carries the same r itle, is  

remarkable in  some respecrs. I r  is 

the lasr film bearing the DEFA 

logo, and i r  is creared by a 

children's film director who 

combines real ity and fantasy in a 

rarely seen way. The film rells a 

fanrastic and exciring story which 

will  encourage the youngesr 

cinema audience to dream. 

"ZIRRI is a film made for l irtle 

children, and so that is  why I have 

given a bir more space to the 

fairy-rale aspect. I made the story 

as s imple as possible so that even 

the six-year-olds can understand i t  

as  well" ,  says the  director of this 

smail and sympatheric film. 

ROLF LOSANSKY 

1 8  Şubat 1 93 1 'de 
Franfurt/Oder'de doğdu. 
Matbaacı olarak eğitildi. 
Berlin'deki Işçi ve Çiftçi 
Fakültesi'nde ve 1 955- 1 960 arası 
Babelsberg'deki Sinema ve TV 
Üniversitesi'nde okudu. l ik 
fi lmini öğrencil iği sırasında, 
1 956'da çekti. Frank Beyer ve 
Günter Reisch gibi 
yönetmeniere asistanlık yaptı ve 
1 962'de DEFA Konulu Film 
Stüdyosu tarafından yönetmen 
olarak işe alındı. 1 964'te, gerçek 
ve masal öğelerini filmlerinde 
birleştirmeye başladı. 
Yapıtlarının çoğu çocuk 
fılmleridir. Ayrıca iki kısa fi lm ve 
iki belgesel yapmıştır. BULUT 
KUZUSU ZIRRI yönettiği 
onaltıncı konulu fılmdir. 

Born in Frankfurt on ıhe Oder on 
1 8  February 1 93 1 .  He was trained 
as a primer. He sıudied aı ıhe 
Worker's and Farmer's Faculry in 
Berlin and from ı 95 5- 1 960 ar the 
College of Fi lm and Television in 
Babelsberg. While a srudenı he 
made his firsr film in ı 956. He 
worked as an ass i s ranı for, among 
orhers, Frank Beyer and Günrer 
Reisch and was employed as a 
director by rhe DEFA Studio of 
Fearure Films in ı 962. In ı 964 
he began combining elemenrs of 
rhe fairy-rale wirh realiry in his 
films. Mosr of his films are 
children's fiıms. He also made 
two shorts and rwo documenrary 
films. ZIRRI is rhe sixreenrh 
fearure film he has direcred. 
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UÇAN AYAKKABI 
MOTLY CAS 

THE FLYING SNEAKER 

Yönetmen Director: Bretislav Pojar 
Senaryo Screen play: Bretislav Pojar & 
}iri Fried Görüntü Yön. 
Cinemaıography: Ervin Sanders. Vladilllir 
Malik & Zdenek Pospisil Kurgu Editing: 
Alois Fisaı·ek Müzik M us i c: Petr S koNmal 
Yapım Production Co.: Kı-atky Film 
Prahet, J indrisska 34. CS 1 1206 Praha 1 .  
CZECH I?EPUBLIC: Phone: 22 0 4  52. Les 
Protf11rtiom La Ffıe. CANADA Dünya 
Hakları Export Age nt: Les Prodm-ıiom La 
Fite 225 est. me Roy, S11ite 203. Molllrial, 
Q11ibec. H21'(1 1 M5. CAN ADA: Phone: 
( 5 14)  848 04 1 7: Fax: ( 5 1 4) 848 0064: 
Tlx: 055-62385 
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• Onbir yaşındaki Alec, annesi 
ve büyükbabası i le birl ikte eski 
bir evde yaşamaktadır. Babası 
hep açık denizlerde, evden 
uzakta olan ve ona dünyanın 
dört bucağından en şaşılası 
armağanları yollayan bir gemi 
doktorudur. Alec, vaktinin 
büyük kısmını hayal lerle ve uzak 
yerlere yapılan egzotik yolculuk 
düşleriyle geçiren yalnız bir 
çocuktur. Bir gün bir yabancı , 
başka diyarlardan, öteki lerin 
hepsinden tuhaf bir paket getirir: 
paket, kelebek pupalarıyla 
doludur. Pupalardan biri, 
özel l ikle büyüktür ve sanki farklı 
bir görünüşü vardır. Birkaç 
günlük bekleyişten sonra Alec'in 
odası akla hayale gelebilecek en 
harikulade kelebeklerle dolar ve 
en büyük pupadan da çok güzel 
bir peri çıkar. Alec'in Urugu 
adını verdiği bu peri, çocuğun 
yararına kullandığı, kesinlikle 
inanı lmaz bir güce sahiptir. Sihirl i 
gücünün yardımıyla kömür 
kovasının kendi kendine 
kömürlüğe gitmesini ,  dolup 
sobaya dönmesini sağlar; ayrıca 
basit bir spor ayakkabıyı tıpkı b ir 
uçak gibi en çılgın hünerlerle 
havada uçurur ve üzerinde 
toplama işlemleri olan bir 
karatahtayı bir hayvanat 
bahçesine çevirebilir. Urugu, 
çocuğun hayal lerini gerçeğe 
dönüştüren birçok şey yapar. 
Ne var ki, kelebeklerin ömrü 

ancak bir yaz boyudur, ve bir 
dolunay akşamında Alec, aşkın 
keyfini ve acısını öğrenir ... 

UÇAN A YAKKABI bir oğlan 
çocuğunun i lk aşkın ın büyüleyici 
masalıdır. 

• Eleven-year-old Alee l ives wirh 

his morher and grandfarher in an 

old house. His farher is a ship's 

doeror, almosr always away from 

home on rhe high seas, and sends 

him rhe mosr remarkable presenrs 

from all araund rhe world. Alee is 

a solirary kid who spends a lot of 

rime daydreaming and fanrasizing 

abour exorie rravels ro faraway 

plaees. One day a srrange man 

brings an even srranger pareel 

from ab road: ir is ful l  of burrerfly 

pupae. One pupa is parrieularly 

large and somehow looks quire 

differenr. Afrer days of wairing 

Alee's room is filled wirh rhe 

mosr wondrous burrerflies 

imaginable, and a lovely fai ry 

harehes our of rhe biggesr pupa. 

This fai ry ,  whom Alee names 

Urugu, has an absolurely 

ineredible power for rhe boy. 

Wirh rhe help of her magieal 

power she is able ro make rhe eoal 

seurrle go inro rhe eellar by irself, 

fı l l  up and rerurn ro rhe srove; she 

is also able ro make a simple 

sneaker fly aeeomplishing rhe 

craziesr aerobaric rrieks and ro 

rurn a blaekboard wirh sums inro 

a zoo. U rugu manages ro do lors 

of rhings rhar make rhe boy's 

imagination become reality.  Bur 

che l i fespan of burrerflies is only 

one summer long and on a nighr 

when rhe moon i s  full Alec learns 

abour rhe joys and pain of love . . .  

T H E  F L  YING SNEAKER is an 

enehanring fable of a boy' s fırsr 

love. 

BRETISLA V PO AR 

Güney Bohemya'nın Susice 
kenrinde, 1 923'te doğdu. 
Okuldan ayrıldıktan sonra, 
ressam olmak istedi. Savaş 
sırasında, Horst von 
Mollendorffun, animasyon 
filmlerinin gerçekleştirildiği 
Pragfılm AFIT şirketinde bir 
karııkter desinarörü olarak 
görevlendiri ldi. Savaştan sonra 
Bratri v Triku Stüdyosu'nda 
çalıştı ve baş animatör olarak 
Jiri Trnka'nın çeşitli filmlerine 
katkıda bulundu. Bu 
etkin l ikler, kendi filmlerini 
yönetmesiyle sonuçlandı. 
1 95 1  'den bu yana, SO'den fazla 
film yaptı. 

Born in Sus ice, Souchern 
Bohemia, in 1 92 3 .  After 
leaving school he wanted to 
become a painter. He was 
employed during the war as a 
character designer in the group 
of Horst von Mollendorff in the 
Pragfılm AFIT company where 
animarian fılms were made. 
Afrer the war he worked in the 
Brarri v Triku Studio and, as 
head animator, participated on 
various fılms by ]iri Trnka. 
This acriviry led him fınally to 
d irecting fı lms on his own, 
more than 50 si nce 1 95 1 .  

Filmleri 
Filmography 
( 1 980'den beri 1 si nce 1 980) 

1 9 8 1  Kdyby 
O hod11e kolobezce (TV) 

1 983 Kouzel11e Rohacky (TV) 
Romance z Temııot 
(Co-director ortak yönetmen) 

1 985 Aby vsechny deti s ve ta 
1 987 Od kroku k jJokroku 

(Co-director ortak yönetmen) 
1 990 Motly cas 
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PUL GEZG i N LERi 
TOMMY TRICKER AND THE STAMP TRAVELLER 

Yönetmen Director: Michael l?t1bbo 
Senaryo Screenplay: Alichael l?t�bbo 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Anclı·eas Potllsson Kurgu Editing: Aneiri 
Corriveau Müzik Music: Kate. Am/(1 & Jane 
McGarrigle Oyuncular Cast: L11cas Et'o/IS. 
A nthony l?ogers. }i/1 Stanley. Andretl' 
\'(lhitehead. Pati! Popo!l'ich. Rll[t1s 
\Vainuright Yapımcı Producer: RO<·k 
Demers Yapı m Production Co.: Le.r 
Produaiom La F€te. 225. ,.,,e Roy est. su i te 
203. /Hontrial. Qmibec. H2\'(l 1 !115. 
CANADA: Phone: (5 14)  848 04 1 7: Fax: 
(5 14)  848 0064: Telex: 055 -62385 
Dünya Hakları Export Agent: Les 
Produrtions La F€te. 225. rue /?oy est. s11ite 
203. Momrial. Quibec. H2\rl 1 M5. 
CANA DA: Phone: (5  1 4 )  848 04 1 7: Fc1x: 
(5 1 4 !  848 0064: Telex: 055 -62385 
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• Bir okul pul kulübünün iki 
üyesi, eşek şakalarını seven 
kurnaz Tom my T ricker ile ürkek 
Ralph James, dünyanın öbür 
yanında saklı olan değerli bir pul 
albümünü ele geçirmek için 
yarışır. Film, Tommy Tricker'ın, 
Ralph'in babasının en değerli 
pulunu çaldığı andan, iki çocuğun 
Avustralya'da Sidney kentinde 
karşılaştıkları ana kadar dur durak 
tanımaz. Ralph ve kız kardeşi, 
çalınan pulun nerede olduğunu 
bulmaya çalışırken, sihire inanan 
herkesi, bir posta pulunun resmi 
içinde yolculuk edebilecek kadar 
minik bir hale getiren sihirli bir 
formül keşfederler. Ancak, bu 
yolculuk yönteminin de kendine 
göre rizikoları vardır; örneğin 
Ralph yanlışlıkla kız kardeşinin 
Çin'deki mektup arkadaşına 
postalanır. Iyi bir numara gördü 
mü kaçırmayan Tom my T ricker 
ise, bu sayede Avustralya'ya önce 
gitmeyi başarır . . .  

Çocuklarla anne ve babalarını 
hedefleyen, "Herkese Öyküler" 
adlı aile filmleri dizisinin yedinci 
fi lmi olarak 1 988'de gösterime 
girdiğinde, hatırı sayı l ır bir 
eleştirel coşku ve gişe hasılatı ile 
karşılanan PUL GEZGINLERI, 
dünyanın dört bir yanındaki 
filatelist örgütler tarafından, 
özellikle gençler arasında pul 
koleksiyonculuğu alemine yeni bir 
ilgi uyandıran film olarak da 
övülmüştür. 

• Two members of a school 

sramp club, the arrful pracrical 

joker Tom my Tricker and the 

r i  m id Ral ph James, compere ro 
find an al bum of precious sramp 

rreasures hidden on the other s ide 

of the world . From the momenr 

Tommy Tricker seeals Ralph's 

farher's most precious sramp, 

unril the rwo boys meer up in 

Sydney, Ausrralia, rhere is no rest. 

While rrying ro rrack down the 

srolen sramp, Ral ph and his sister 

d iscover a magical formula that 

allows anyone who bel ieves in  

magic ro  become so  riny they can 

ride in the picrure on a posrage 

sramp. However, this method of 

rravel poses irs own risks, such as 

when Ralph is misrakenly mailed 

ro his sisrer's penpal in China. 

Meanwhile, Tommy Tricker 

knows a good erick when he sees 

one and manages ro ger ro 

Australia first . . .  

Released in 1 988, ro considerable 

critica! acclaim and box-office 

success, as the sevenrh film in the 

series of family films for children 

and rheir  parenrs called "Tales for 

Al l" ,  TOMMY TRICKER AND 

THE ST AMP TRA VELLER has 

been hai led by philatelist 

organisations across the world for 

having created a new inrerest in 

the world of stamp collecring,  

most parricularly amoung young 

people. 

MICHAEL RUBBO 

1 938'de Avustralya'da 
Melbourne'da doğdu. Önce 
Scotch College'da öğrenim 
gördü, sonra Sidney 
Universitesi 'nin Antropoloji 
bölümünden mezun oldu. 
ABD'de, California'daki 
Seanford Üniversitesi'nden 
iletişim üzerine master 
derecesi aldı. Daha sonra 
Kanada'ya göç eden Rubbo, 
1 965'te Kanada Ulusal Sinema 
Kurumu'na katıldı. Bu kurum 
için çeşitli çocuk filmleri 
çektikten sonra, 1 960'1arın 
sonunda belgesel filmler 
yapmaya başladı. "Waiting for 
Fide! 1 Fidel'i Beklerken" adlı 
filmiyle Amerika Film 
Festivali'nde ödüllendirildi. 
Harvard Üniversitesi ve 
Avustralya Sinema ve TV 
Okulu'ndaki öğretim üyeliğinin 
ardından, yeniden film 
yapımına eğildi. 

Born in I 938 in Melbourne, 
Australia. He was educated at 
Scotch College and then Sydney 
University, from which he 
graduated in anthropology. He 
then obtained a Master' s degree 
in Communications from 
Stanford University in 
California, USA. Subsequently 
he emigrated ro Canada and in 
1 965 joined the National Film 
Board of Canada. For them he 
d i recred several films for 
chi ldren before moving into 
documentaries in the Iate 
I 960s. One of rhese, "W aiting 
for Fide!", won an award in the 
American Fi lm Festival. After 
teaching ar Harvard University 
and ar the Australian Film and 
Television School, he rerurned 
to his filmmaking roors. 

Fi lmleri 
Filmography 

1 966 The Loııg-Haul Men 
1 969 Sad Soııg OfYellow Skiu 
1 97 I W' el Eaı·lh and \\'larm People 
1 974 \flailhıg for Fide/ 
1 977 1 Hale To Lose 
1 978 Solzhenitsyu's Children 
1 9 79 Yes Or Nol, }ea.n Guy Moreau 
1 982 Daisy 
1 984 Margarel Atu,ood, Once lıı 

Augml 
1 985 The Peaımi Bulter Solution 
1 988 Tommy Tricker cuıd The Slamp 

Traveller 
1 990 Vhıcenl and Me 
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• 

OLD SPICE'ın 
değerli katkılarıyla 
gerçekleştir i lmişti r. 

We should !ike ro thank 
OLD SPICE 
for their contributions. 

A L  i 
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ÇiN CHINA 

GÜZEL KOKULU RUHLAR GÖLÜ NÜN KAD l N LARI 
XIANG HUN HÜ 

THE WOMEN FROM THE LAKE OF SCENTED SOULS 

Yönetmen Director: Xie Fei Senaryo 
Screenplay: Xie Fei. based on tbe short story 
"The Sesame-Oil Mill by the Pool of Sre111ed 
So11/s" by Zho11 Daxin Görüntü Yön. 
Cinemarography: Bao Xiaoran Kurgu 
Editing: Xie Fei Müzik Music: lll'ang 
Liping Oyuncular Cast: Siqin Gttowct. 
\\1'11 Y11j11an. Le i L11osheng. C hen Baog11o. J ing 
Lei Yapımcı Producer: Jing Yongl11 
Yapım Production Co.: Tianjin & 
Cbangrh11an Film St11dios. jin Zi Goııg L11 
88. Tj-3003 8 1  Tianjin. CH/NA: Pbone: 
8622 38 36 5 7  Dünya Hakları Export 
Age nt: C hi na Film Export and lmport 
Coıporation. 25 Xin \V ai Street. Tj- / 00088 
Beijing. CH INA: Phone: 86/ 20 1 5  533: 
Fax: 861 20 1 4  752 

1 993 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 0 5 '  

• Dışardan bakıldığında, Xiang 
çağdaş Çinl i  kadına örnek 
sayı labi l ir. Fedakar bir anne olan 
Xiang, Kuzey Çin'de temiz ve 
sevimli bir gölün kenarında, 
randımanlı çalışan bir susam yağı 
değirmenini iş letmektedir. 
Işindeki başarısına rağmen, 
Xiang aslında çok üzgündür. 
Çünkü o yalnız bir kadındır ve 
aile yaşantısında hiçbir sıcaklık 
bulamaz. Daha bir çocukken 
satıldığı kocası Que, aniden 
sinirlenip aşırı tepkiler gösteren 
bir alkolik; tek çocukları ise 
zihin özürlüdür. Bu nedenle 
Xiang, teseliiyi yerel taşıma şefi 
Ren i le yaşadığı gizli i l işkide 
bulur. Bu arada oğluna bir eş 
aramakla da meşgul olan Xiang, 
en sonunda yörede yaşayan 
güzel bir köylü kızı olan 
Huanhuan'ı, yüklü bir para 
ödeyerek oğluna al ır. Genç gelin 
bir rastlantı eseri 
kayınval idesin in s ırrını öğrenirse 
de kadına karşı çok anlayışlı 
davranır. Buna çok şaşıran Xiang 
ise çok pişmandır. Genç kızın 
oğlunun elinde çok acı çektiğini 
anlar ve evl i l ik anlaşmasını 
bozmayı teklif eder. Genç gel in 
ise evlenip ayrı lmış bir kadını  
nasıl bir akıbetin beklediğini 
merak etmektedir ... 

Günümüz Çin' inde kadının 
işlevini inceleyen Xie Fei 'nin bu 
filmi, geçen yıl Berlin 
Festivali'nde "Wedding Banquet 
1 Düğün Yemeği" ile beraber En 
Iyi Film ödülünü paylaştı ve 
izleyiciler tarafından da aynı 

ölçüde beğeni ldi .  "Dördüncü 
Kuşak" Çin sinemasının en iyi 
örneklerinden biri olan film, 
akıl l ıca planlanıp ustaca çekilmiş. 
Kendisine konu aldığı iki kadın ın 
ruhsal durumlarını incelemesi 
filme duygusal l ık öğesini de 
katmakta. Yönetmen Fei fi lm 
hakkındaki görüşlerini şöyle 
bel irtiyor: "Stüdyo benden bol 
ödül kazanacak sanatsal bir film 
çevirmemi isteyip Zhao Daxin'in 
romanını gösterdi. Ben de 
hemen evet dedim. Bu, tam 
devletin hoşlanacağı bir 
konuydu: refah içinde bir köy, 
ekonomik kalkınma .. .  Kadınları 
olduğu kadar genelde insanları 
da konu alan film ayrıca Çin 
hakkında. Ilerleme kaydetmek 
için düşünce şeklimizi 
değişti rmeli ve eski fikirleri bir 
kenara bı rakmalıyız. Para herşey 
demek deği ldir !" 

• On the surface, Xiang seems a 
model of the new Chinese woman. 
She is  a devored morher and runs 
a successful sesame-oil mi l l  on the 
banks of an idyllic lake in 
northern Ch ina. In sp i te of her 
success, deep down she is  
incredibly sad because she is 
lonely. There is no warmth in her 
family l ife. Her husband Que, to 
whom she was sold as a child, is 
an alcoholic who has violent 
outbursts and thei r only son is 
mentali y rerarded . So sh e see k s 
solace in a seeret love affair with 
Ren, the local transportation 

chief. X iang is also busy looking 
for a suitable wife for her son. 

Finally, she pays a lot of money 
for Huanhuan, a pretty local 
peasam gir! .  When the young 
bride accidently discovers her 
mother-in-law's secret, but is yer 
symphathetic to her, Xiang is 
perplexed and fılled with remorse. 
S he understands the gir! 's 
suffering at the hands of her son 
and offers to have the marriage 
dissolved. But what fare, wonders 
the daughter-in-law, awaits a 
woman who has already been 
married ) . . .  

Xie Fei's fi lm which examines the 
role of women in presem-day 
China shared top honours with 
"The Wedding Banquet" at last 
year's Berlin Festival, and proved 
almost equally popular with 
audiences. l t 's fıne example of 
"Fourth Generation" filmmaking: 
i t 's tightly plotted, handsomely 
shot and it develops considerable 
emotional power as it explores the 
psyches of the two women at i ts 
centre. "The studio wanted me to 
make an art fi lm that would 
garner some awards and showed 
me Zhao Daxin' novel " ,  rells 
director Fei ,  "I inımediately said 
yes. That was something the 
government would be very happy 
with: a prosperous v i l lage, 
economic upturn . . .  The film is 
abour women as well as human 
beings in general. lt is also about 
China. To make progress, we have 
to modernize our thinking and 
throw over board old things. 
Money is  not everything ! "  

XIE FEI  

1 4  Ağustos 1 942'de Shaanxi, 
Çin'de doğdu. 1 96S'te Pekin 
Sinema Akademisi'nden 
mezun oldu ve meslek 
yaşamına tiyatro ve film 
yönetmeni olarak başladı. 
1 976'da öğretmenl ik yapmak 
üzere tekrar Pekin 
Akademisi'ne döndü. 1 989'da 
profesör oldu. Birkaç kısa 
fi lmden sonra, 1 978'de i lk 
konulu uzun metrajlı fi lmi olan 
"Fire Boy 1 Ateş Çocuk" 
fi lmini  yönetti. En tanınmış 
filmi olan "Our Farıniand 1 
Çiftliğimiz" ( 1 983) Kültür 
Devrimi sırasında yaşanmış 
olayları anlatır. "Ben min niam 
1 Siyah Karlar" ( 1 989) filmi ile 
1 990 Berlin Film Festivali 'nde 
Gümüş Ayı ödülünü alan 
yönetmen, GUZ, EL .KOKULU 
RUHLAR GOLUNUN 
KADlNLARI i le geçen yıl 
Berlin Film Festivali 'nde Altın 
Ayı ödülünü kazanmıştır. 

Born i n  Shaanxi,  China on 1 4  
Augusr 1 942.  H e  graduared 
from the Bei j i ng Film Academy 
in 1 965 and began his career as 
d irector for borh the srage and 
screen. In 1 97 6, he re turned to 
rhe Beij ing Academy to reach 
and he became a professor i n 
1 989. Afrer making a few shorr 
fılms, he d irecred his firsr 
fearure, "Fire Boy", in 1 978.  
H is best known film, "Our 
Farmland" ( 1 983), deseribes l ife 
u nder the Culrural Revolurion. 
His "Ben min niam 1 Black 
Snow" ( 1 989) won rhe Silver 
Bear ar the Berlin Film Festival 
in 1 990, and THE WOMEN 
FROM THE LAKE OF 
SCENTED SOULS won the 
Golden Bear ar lasr year' s Berlin 
Film Festival. 

Filmleri 
Filmography 

1 978 Fire Boy Are ş Çocuk 
1 980 Guide Kılavuz 
1 983 O ur Ftırmiand Çiftliğimiz 
1 986 Xitıoxiao Hunanlı Kız 
1 989 Beıı min nimn Siyah Karlar 
1 99 1  The Sun on the Roofofthe 

World 
Dünyanın Çarısındaki Güneş 

1 993 Ximıg h111ı u ii 
Güzel Kokulu Ruhlar 
Gölünün Kadınları 
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ÇiN CHINA 

D i K  DUR, EGi LME! 
ZHANZHILUO, BIE PAXIA! 

STAND UP, DONıT GROVEL! 

Yönetmen D irector: Huangjicmxin 
Senaryo Screenplay: 1-/uangjianxin, 
based of! a short sım·y by Deng Gang 
Görüntü Yön. Cinemaıography: Zhang 
Xiaoguang Kurgu Ediıing: Zhang 
Xiaodong Müzik Music: Zhang Dalo11g 
Oyuncular Cası: Feng Gong. Niu 
Zhe11h11a. Dct Shirhang. Zhang Lu. Fu Li/i. 
Li u Xiaohui. Ma Shuangqing Yapı m 
Producıion Co.: Xian Film Studio. 1 4  Xi 
Ying Lu. X ian: Phone: 029 529 7 1  Dünya 
Hakları Exporı Agenı: China Fillll 
Export and lmport Corporation. 25 Xin Wl ai 
Street. Tj- 100088 Beijing. Cl-/INE: Phone: 
86 1 20 1 5  533;  Fax: 861 20 14 752 

1 993 1 35 '""'· 1 Renkli-Color 1 1 1 5 '  

• Komünist Çin'de, burjuvazinin 
dayanılmaz çekiciliğin in bir 
portresi . . .  Film, bir binada 
yaşayan insanların hayatiarına 
ilgiyle göz atar. Gelişen bir 
öyküsü olmadığından, sadece 
vereceği mutluluğun peşinde 
koşarak, yaşanan her dakikayı 
görüntülemekte serbesttir. 
Barış, sessizlik ve yaln ızl ık arayışı 
içindeki yazar Gao Wen ve 
karısı, yeni bir daireye taşınsalar 
da burada kendilerin i bir yanda 
muhafazakar Komünist Parti 
görevlisi Liu, diğer yanda ise 
isyankar "sı radan adam" Zhang 
Yongvvu arasında kapana kısı lmış 
bulurlar. Komşular arasında 
zaten süregelen gergin ilişkiler, 
Zhang'in kendi dairesinde bir 
bal ık çiftliği kurmasıyla tam 
anlamıyla bir çatışmaya dönüşür. 
Çok geçmeden, evin 
duvarlarında garip mantarlar 
türemeye başlar . . .  

Çinl i "Beşinci Nesil" 
yönetmenlerden Huang Jianxin, 
bir hicivci olarak ün kazanmıştır. 
DiK DUR, EGiLME! fi lmi de, 
onun Çin sinemasındaki en akıll ı 
ve en kurnaz sosyal eleştirmen 
olduğunu teyit etmekte. Bu film, 
Komünist Parti'nin kendi doğru 
ve yetki lerine olan inançların ın  
zayıflaması (ve sorunlu 
çocuklarını kontrol 
edememeleri), "entellektüel" 
s ınıfa özgü cesaretsizlik, ve 
devlete hizmet zorunluluğu 
birdenbire ortadan kalkan işçi 
sın ıfında, çabuk zengin olan 
müteşebbis sayısındaki inanılmaz 
artış gibi, son yılların sorunlarıyla 

gerçekten uğraşan, tek yeni Çin 
filmi. Sonuçta ortaya çıkan ise, 
keskin bir hiciv olduğu kadar da 
çılgın bir komedi. "Toplum 
reform geçirmiş ve değişmiştir", 
diyor yönetmen ve ekl iyor: 
" insanlar artık kurallara bağlı 
hareket etmek istemiyorlar. 
Zengin olup, kendi hayatlarını 
kendileri kontrol etmek 
derdindeler. Böylece, verilen 
savaşımlar yeni şekiller; mutluluk 
ve üzüntü ise yeni anlamlar 
kazanmaya başlıyor ... Artık eski 
yargılar anlam ve otoritelerini 
yitirdi. Bugün herkes bir 
hareket, bir mücadele içinde. 
Ama zaman ın beraberinde 
getirdikleri fırtınalı ve kızgın bir 
deniz gibidir. Bazı ları bunları 
aşacak, diğerleri ise altında kalıp 
boğulacaktır. Ben sadece "Dik 
dur, eği lme!" diye bağırmak 
istiyorum." 

• A porrrair of the discreer charm 
of the bougeoisie in communisr 
China. The film glances i nro the 
lives in an aparrmenr black with 
fascinarion, and since it  has no 
plor ro advance it is free ro 
include eaclı moment purely for 
the pleasure ir offers . . .  Looking for 
peace, quier and privacy, wrirer 
Gao Wen and his wife move into 
a new aparrnıent - only ro find 
rhemselves l i rerally caughr 
berween the conservarive 
Communisr Party cadre Li u on 
one side and the rebellious 
"common man" Zhang Yongwu 
on the other. Simmering rensions 
between the neighbours erupr 
i nro full-scale conflicr when 

Zhang sets up in  business as a 
fish-farmer i n  his own aparrmenr. 
Before long, srrange moulds are 
growing on the damp walls . .  

"Fifrh Generarion" directOr 
Huang Jianxin made his name as 
a saririsr, and STAND UP, 
DON'T GROVEL' confırms him 
as Chinese cinenıa's sharpesr and 
most asrure social commenraror. 
This is the only new Chinese 
movie that truly gets ro grips 
wirh the issues of 1 993:  the 
Communisr Parry's waning sense 
of i rs own correctness and 
aurhoriry (and its i nabiliry ro 
control its problem kids), the 
endemic spinelessness of the 
" intellectual" class, and the 
dramari c rise of the ger-rich
quick working-class 
enrrepreneurs, suddenly liberared 
from the obligarion ro serve the 
srate. The result is not only 
pointed sari re bur also very funny 
comedy. "Sociery has reformed, 
sociery has changed", says the 
directOr and adds: "Now people 
don'r want ro do rhings by the 
book. They want ro be rich, they 
want ro rake control of their own 
l ives. So srruggles pm on new 
forms, joys and sorrows carry new 
contenrs .. Old dicrums have lost 
their authorities, roday 
everybody's on the nıove. Bm the 
ricles of the times are rempestuous 
and furious. Some will ride the 
crest, arlıers will  go under. I j ust 
wanr ro shom: stand up, don 'r  
grovel ! "  

HUANG IANXIN 

1 954'te Xian, Çin'de doğdu. 
Bir şans eseri Xian Fi lm 
Stüdyosu'nda yapınıcı ve 
yönetmen asistanlığı yaptığı 
"The Tenth Bullet Scar 1 
Onuncu Kurşunun Yara Izi" ve 
'The River Without Buoys 1 
Şamandırasız Nehir" 
filmlerden önce bir süre 
orduda görev aldı, fotoğrafçı l ık 
yaptı ve bir edebiyat 
dergisinde çalıştı. Pekin Film 
Stüdyosu'nda bir yıl öğrenim 
gördü, 1 985'de mezun 
olduktan sonra da ilk konulu 
uzun metraj filmini yönetti. 

Born in  1 95 4  in Xian, China. 
He served in the army, worked 
as a sri 11 phorographer and i n a 
literary magazine before a 
dıance opporıun i ıy led him ro 
work in Xian Film Studio as 
production assistant and 
assistant director on "The Tenth 
Buller Scar" and "The Ri ver 
Withour Buoys". He studied i n  
Bei j i ng F i l m  Studio for a year, 
and afrer graduating in 1985,  
he made his debur feature. 

Filmleri 
Filmography 

1 985 The Black Cannon lncicleızt 
Siyah Top Olayı 

1 987 The Stand-lıı 
Yedek 

1 9 8 8 S cmwım. 
1 992 Stand Up, Doıı't Grovel! 

Dik Dur, Eğilme! 
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ÇiN-HONG KONG CHINA-HONG KONG 

E LVEDA CARiYEM 
BAWANG BIEJI 

FAREWELL TO MY CONCUBINE 

Yönetmen Director: C hen Kaige 
Senaryo Screen play: Lifian Lee & L11 \V ei. 
hased on the novel by Lifian Lee Görüntü 
Yön. Cinemarography: G11 Changwei 
Kurgu Editing: Pei Xiaonan Müzik 
Music: Zhaojiping Oyuncular Cast: Leslie 
Chemıg. Zhang Fmgyi. Gong Li. L11 Qi. Ying 
Da. Ge Yo11 Yapımcı Producer: /-Isli Feng 
Yapım Production Co.: Tomson Films 
Company Limited. S11ites 3301-3312. 33 F . .  
Two Pacific Place. 88 Q11eemway. HONG 
KONG: Phone: 852 845 6618: Fax: 852 877 
0590: Beijing Film St11dio, Beijing. CH/NA 
Dünya Hakları Export Age m: Sh11 Kei's 
Creative \florkshop. Ltrl. Fiat F. /8th Fl .. 272 
jaffe l?d .. HONG KONG: Phone: 5 1 9  7729: 
Fax: 5 1 9  9206 Kaynak Source: lFA. 
Gazeteci Erol Demek Sok .. Han if Han l l  15. 
Beyoğ/11. istanb11!. TURKEY: Phone: 212 245 
56 02: Fax: 212 245 54 1 7  

1 993 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 1 70' 

• 1 977, Çin'deki "Kültür 
Devrimi" sona ermiştir. Pekin 
Operası 'n ın kostümleri içinde iki 
kişi, Pekin'deki boş bir 
stadyumda dolaşırken, yaşlı 
bekçi onların, hayranl ık  duyduğu, 
bir zamanların ün lü opera 
yıldızları Duan Xiaolou ve 
Cheng Dieyi oldukların ı  
farkeder. Çok küçük yaşlarından 
başlayarak, sahne sanatçısı 
olarak yetiştirilen iki aktör, hem 
yaşamlarında hem de 
sanatlarında birbirlerine çok 
yakınlaşırlar. Savaşçı imparator 
ve onun sevgil i cariyesi, 
canlandırdıkları en ünlü 
rollerdir. Kadın rollerinde 
uzmanlaşan Cheng, Duan'a 
gerçekten aşık olunca, sahne 
d ışındaki yaşamının 
operadakinden farkı kalmaz. Ne 
var ki, Duan eski bir cariye olan, 
güzel Juxian'a aşık olup onunla 
evlenince, hayal ve gerçeğin iç 
içe geçtiği, karmaşık bir aşk 
üçgeni ortaya çıkar. Japon 
ordusunun istilası toplumu bir 
karmaşaya iterken Duan, Cheng 
ve Juxian'ın çaresiz yaşamları da, 
zamanın akış ında 
sürüklenecektir . . .  

EL VEDA CARIYEM, Yirmi l i  
yı l lardan Yetmişlere, d iktatör
lükten Kültür Devrimi'ne, Japon 
istilasından komünist rej ime 
kadar, Çin' i tamamıyla değiştiren 
elli yıl boyunca, iki aktör ve bir 

cariyenin çok kişisel ve mahrem 
öyküsü. Bireylerin yaşamlarından 
yola çıkarak tarihi en etkili bir 
biçimde yansıtması, fı lmin hem 
büyük hem de küçük ölçekte 
başanya ulaşmasını sağl ıyor. 
"Dünyayı, siyasal gerçekiere ters 
düşen, sanatsal ya da romantik 
bir bakış açısıyla gören Cheng'le 
tamamen özdeşleşebiliyorum", 
diyor yönetmen Kaige ve 
ekliyor: "Temel de, bu karakterin 
gözünden, 20'1 i  yı l lardan, ?O'Iere 
dek Çin toplumunda neler olup 
bittiğini göstermek istedim." 
Baştan çıkarma ve ihanet 
üzerine kurulan bu olağanüstü 
fi lmi, görkemli bir oyunculuk ve 
nefıs görüntüler tamamlıyor. 

• 1 97 7 ,  the "Cultural 

Revolution" has ended i n  China. 

Two men in  Peking Opera 

costume are strolling through an 

empty stadium in Peking when 

en elderly caretaker recognises 

the m as rwo of his idols, Duan 

Xiaolou and Cheng Dieyi ,  

onetime supersrars of the opera. 

Trained as performers from a 

young age, the two actors become 

very close in l i fe and art, where 

their most famous roles are those 

of a warrior-emperor and his 

beloved concubine. Cheng, who 

specializes in female roles, finds 

his l i fe offstage echoing the opera 

when he falls in love with Duan . 

However, Duan i n  turn fal ls i n  

love wirh and marries a beauriful 

ex-concubine, Juxian, creati ng a 

complicared rriangle in which 

ficrion is seamlessly inrerrwined 

wirh real ity. The i nvasion of the 

Japanese Army rhrows rheir 

sociery inro a srare of confusion 

and the l ives of Duan, Cheng and 

Juxian are swepr helplessly over 

the ri des of hisrory . .  

From rhe Twenries ro rhe 

Sevenries, from the Warlord Era 

ro rhe Culrural Revolurion, from 

rhe Japanese i nvasion ro the 

communisrs ruling, FAREWELL 

TO MY CONCUBINE is the 

very personal and inrimare srory 

of rwo acrors and a concubine in 

the fifty years that rorally changed 

China. Irs rriumph is rhat i t  

achieves success on both the large 

scale and the smail, rracing 

history the most powerful way, 

through the srories of individuals. 

"I can truly ident ify with the 

Cheng character, who sees rhe 

world from an artistic or romantic 

poinr of view that narurally 

clashes with the pol i t ical real ity.  

Basically, I wanted ro show 

people what happened in Chinese 

sociery from the the 20s through 

the 70s, through the eyes of his 

characrer", says the director whose 

spectacular fi lm of seduction and 

rreachery is adorned by 

magnifıcenr acring and superb 

images. 

CHEN KAIGE 

1 2  Ağustos 1 952'de Pekin'de 
doğdu. Ünlü film yönetmeni 
Chen Huaikai'nin oğludur. I S  
yaşındayken " Kültür Devrimi" 
nedeniyle eğitimine ara ver
mek zorunda kaldı. Tarım işçi
s i  olarak Yunan'a gönderi ldi. 
Orduda geçirdiği birkaç yıl ın 
ardından 1 97S'te Pekin'e dön
dü. Pekin Film Stüdyoları labo
ratuvarlarında teknisyen ola
rak çalışmaya başladı. 1 978'de 
Pekin Film Akademisi'ne girdi. 
1 982'de eğitimini bitirdikten 
sonra, yönetmen yard ımcısı 
olarak görev aldı ve TV için iki 
film çekti. Üç konulu film yö
nettikten sonra, 1 988' de ko
nuk eğitimci olarak geldiği 
New York'ta yerleşmeye ka
rar verdi. Uç yıl sonra Çin' e 
geri dönerek yönettiği "T elin 
Ucundaki Yaşam", 1 992 Istan
bul Film Festivali'nde "Altın 
Lale"yi kazandı. EL VEDA CA
RIYEM ile 1 993'te Cannes'da 
"Altın Palmiye" ve FIPRESCI 
ödüllerini aldı. 

Born i n  Bei j i ng on 12 Augusr 
1 95 2 .  He is the son of well
known film director Chen 
Huaikai. He had ro abanclon his 
studies ar rhe age of 1 5  because 
of the Culrural Revolution and 
was senr ro Yunan ro work as a 
farmer. Afrer a few years in the 
army he came back ro Bei j i ng 
ro work as a technician in the 
laborarories of rhe Bei j ing Film 
Studios. I n  1 978 he starteel ro 
study in the Bei j i ng Film 
Academy. I n  1 982,  after 
completing his studies, he was 
appoinrecl assistanr film director 
and later macle two plays for 
TV. Afrer directing three 
fearure fi lms, in 1988 he wenr 
ro New York as a vis i r ing 
scholar and elecicieel ro setele 
there for goocl. Three years larer 
he cam e back ro Ch i na where he 
directeel "Life on a String" 
which won the "Golden Tulip" 
in  1 992 Istanbul Film Festival. 
FAREWELL MY CONCUBINE, 
received borh the "Golden 
Palm" and FIPR ESCI prizes at 
Cannes in 1 993.  

Filmleri 
Filmography 

1 984 Huaııg Tudi Sarı Toprak 
1 98 5  Da yue biııg 

Büyük Geçit Töreni 
1 98 7  H ai zi waııg Çocukların Kralı 
1 99 1  B ian Zou Bimı Cbaııg 

Telin Ucundaki Yaşam 
1 99 3  Bawaııg Bieji 

Elveda Cariyem 
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TAYVAN-ÇIN-ABD TAIWAN-CHINA-USA 

DÜGÜN YEMEGi 
HSI YEN 

THE WEDDING BANQUET 

Yönetmen Director: Ang Lee Senaryo 
Screenplay: A ng Lee, N ei/ Peng & james 
Srhamm Görüntü Yön. 
Cinemaıography:jong Lin Kurgu 
Editing: Tim Squym Müzik Music: Mader 
Oyuncular Cast: \Vimt011 Chao. May 
Chi11, Mitchell Lirhteııstein, Ah-Leh Gua, 
Sihung L11ng Yapımcı Producer: Ted 
Hope,James Schamus & A ng Lee Yapı m 
Production Co.: Central Motio11 Picture 
CorfJOration, 6F, No. 1 1 6, Han Chmıg Street, 
Taipei, TA/W AN; Phone: 3 7 1 5 1  9 1 :  Fax: 
3 3 1  06 B l :  Good Machine (New York) 
Dünya Hakları Export Agent: Christa 
Saredi, Ottilienstrasse 1 9, 8003 Ziirich. 
S\V!TZERLAND: Phone: 463 7020; Fax: 
463 7 180 

1 99 3 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 04 '  

• Wai-Tung Amerika'da kendini 
kurtarmıştır. Yasal bir vatandaş 
olarak, bankada yüklü bir hesabı, 
gayrimenkul alanında her geçen 
gün büyüyen bir işi vardır ve 
Brooklyn'deki güzel evinde, 
sarışın sevgi lisiyle birl ikte 
yaşamaktadır. Tayvan'daki ailesi, 
Wai-Tung'la gurur duymaktadır; 
ancak oğulları evlenip, bir aile 
kurmadığı sürece içieri de rahat 
etmeyecektir. Bu da Wai-Tung 
için bir sorundur; çünkü sarışın 
sevgil isi Simon bir erkektir ve 
onun eşcinsel olduğunu 
öğrenmeleri, ailesini yıkacaktır. 
Temiz bir çözüm yolunu Simon 
bulur: New York'ta yasadışı 
yaşayan, Çinl i genç ve güzel 
resim öğrencisi Wei-Wei'yle 
kağıt üstünde yapılacak bir 
evl i l ik. Bu yoldan kolayca Yeşil 
Kart sahibi olabileceği için, Wei
Wei de bu işe dünden razıdır. 
Evl i l ik müjdesiyle mutlu olan 
Wai-Tung'un anne ve babası 
Tayvan'dan kalkar gelir, ve 
muhteşem bi r düğün yemeği 
düzenlerler. Geleneksel Çin 
düğünü sürerken, düğüm de 
çözülmeye başlar ... 

Geriden geriye öneml i konulara 
eğilen bu parlak komediyi yapma 
fikrini, ABD'de yaşadığı 
deneyimlerinden alan yönetmen 
Lee, "DÜGÜN YEMEGi, kimlik 
arayışı üzerine bir komedi", 
diyor. "Kimlik, biz Tayvanl ı lar 
için temel, ancak kısa ve 
çelişkilerle dolu tarih imiz 

tarafından görmezden gel inmiş 
bir sorun. Fi lmde, kültürel, 
ulusal, ailevl ve bireysel 
kimliklerin herbiri diğeriyle 
çatışma içinde. Evl i l ik, oğulun 
Amerika'da "özgürce" 
yaşamasın ı  sağlayacaksa da, o 
hala asker babasın ın yazdığı bir 
geçmişin, ailenin ismini devam 
ettiremeyeceğinden onunla 
birl ikte son bulacak bir geçmişin 
ağırlığı altında eziliyor." Düğüne 
katılan bir konuk, bu törenin 
5000 yı l l ık bir cinsel baskıyı 
yansıttığından dem vuruyor. 
Dikkat edin: o kişi, geçen yıl 
Berlin'de Altın Ayı'yı kazanan bu 
mükemmel filmi yapmaya 
kendini iten nedeni bu tek 
cümlede özetleyen, yönetmen 
Lee'den başkası deği l !  

• Wai-Tung has made i t  in  

America. A !ega! citizen, he has a 

healthy back account, a thriving 

real escare business and lives i n a 
beautiful house i n  Brooklyn wirh 

his blonde !over. His parenrs back 

in Taiwan are proud of Wai-Tung 

but they won't be satisfıed unti l  
they know he's married and 

settled i nto family l ife. And that 

poses a problem for Wai-Tung, 

because his blonde !over Simon is 

a man, and his parents would be 

devastated if  they found out he 

was gay. Ir' s Simon who comes up 

with a neat solution: a marriage of 

convenience with Wei-Wei, a 

pretty young Chinese art student 

who's l iv ing i llegally in New 

York and who's only roo wi l ling 

ro go along with the arrangemenr, 

especially since she' l l  be getting 

her Green Card i nto rhe bargain. 

Happy to hear rhe news, Wai

Tung's parenrs fly in from Taiwan 

and organise a splendid wedding 

banquet. As the rradirional 

Chinese weddi ng proceeds and the 

champagne flows, the knor begins 

to unravel . . .  

"THE WEDDING BANQUET i s  

a comedy abour identity. Identiry 

is  an issue that for us Taiwanese is 

central but rather mured by our 

shorr, conrradicrory history. In the 

f i lm, c ulrural, national, fami l ial 

and i ndividual identities all work 
ar cross purposes wirh one 

another . . .  If the wedding allows 

the son to continue to live "free" 

in America, he is st i l i  imprisoned 

by the weighr of a history his 

m i l itary farher has shaped, a 

hisrory that - because he won'r be 
conr inuing the fam i ly name - wil l  

end wirh him",  says director Lee 

whose own experience in US gave 

him the idea of making this 

scinr i l laring comedy with a 

serious undertone. One guesr at 

the wedding remarks that the 

scene reflecrs 5000 years of sexual 

repression. Look closely: the 

speaker is d irector Lee h imself, 

making a cameo appearance and 

explai ni ng i n  one sencence what 

morİvared him ro make this 

wonderful fi lm which won the 

Golden Bear ar Berl i n  lasr year. 

ANG LEE 

23 Ekim 1 954'te Ping-Tong, 
Tayvan'da doğdu. 1 973- 1 976 
arasında, Tayvan Ulusal Sanat 
Akademisi'nde tiyatro ve 
sinema eğitimi görürken, i lk 
süper-Bmm. filmlerini çekti. 
1 978'de ABD'ne gitti ve 
burada, l l l inois 
Üniversitesi'nden tiyatro 
dalında diploma aldı .  1 980-84 
yılları boyunca, New York'ta 
çalışmalarına devam edip, New 
York Üniversitesi'nden, film 
yapımcılığı dalında master 
derecesin i  aldı. Eğitimi 
sırasında gerçekleştirdiği beş 
kısa filmin ardından ("Fine 
Line", 1 985'teki NYU Film 
Festivali'de En Iyi Yönetmen 
ve En Iyi Film dallarında ödül 
kazanmıştı), kendisine 
Tayvan'da üç ulusal ödül ve 
1 992 Asya-Pasifik Film 
Festivali'nde En Iyi Film 
ödülünü kazandıran, ilk konulu 
uzun metraj filmini çekti. I kinci 
uzun metraj filmi olan 
DÜGÜN YEMEGI, 1 993'te 
Berlin Film Festivali'nde Altın 
Ayı ödülünü paylaştı. 

Born i n  P ing-Tong, Taiwan, on 
2 3  October 1 954.  Whi1e 
studying drama and fi lm at the 
Taiwan National Art Academy 
from 1 97 3  ro 1 976 he made his 
first super-8 productions. He 
moved to the States i n  1 978 
where he received his BFA in  
theater from the U niversity of  
l l l i nois ( 1 980) and continued 
his studies in New York ( 1 980-
84) receiving his MFA in fi lm 
production from New York 
University. After five short 
fi l ms he made during h is  
studies ("Fine Line" won him 
Best Director and Best Fi lm 
awards i n  the NYU Film 
Festival i n  1 985) ,  he directed 
his first feature film, "Pushing 
Hands" ( 1 99 1 ), which received 
three national prizes in Taiwan 
and won the Best F i lm Award 
in 1 992 Asian-Pacific F i lm 
Festival. H is second fearure, 
WEDDING BANQUET was 
co-awarded the Golden Bear 
Prize in the Berlin F i lm Festival 
in 1 993.  
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ÇiN CHINA 

ŞAKADAN 
ZHAO LE 

FOR FUN 

Yönetmen Director: Nin� Yinx 
Senaryo Screenplay: N ing Dai. Ninx 
Ying. bast!tl 011 tht' mwel b)' C ben} ia11K011g. 
Görüntü Yön. Cinemarography: Xiao 
Feng. IV11 Di Kurgu Ediring: Zbo11 
t\leipi11g Müzik Music: tllmg \Veidon,� 
Oyuncular Casr: H11ang Zongluo. HJmiiJ!. 
\Venjie. /-"111 Sbanx11. He tl·! ing Yapı m cı 
Producer: Li11 Y11ambeng & Cheng Zhig11 
Yapım Producrion Co.: Beijing Film 
St11dio. ! ')  Bei HtiCin Xi L11. Beijing. 
CH/NA: Pbone: O l  201 3377. Honx Kong 
\Van Ho Film & TV Pmd11rlion Dünya 
Hakları Exporr Agenr: Fortissimo Film 
SaleJ. 4-C Droogbak. 10 13GE Amsterdmn. 
NETHEI?LANDS: Phone: 3 1  20 627 3215 :  
Fc1x: 3 1 20 (ı2(ı 1 1 55 

1 992 1 35  mm. 1 Renkli Color 1 97 '  

• Yaşlı Han, Pekin Opera 
Akademisi'nde yaşamı boyunca 
sürdürdüğü sahne kapısı bekçiliği 
görevinden emekliye ayrılmaya 
zorlanır. Hiç aksatmadan kıl ı 
kırk yararak uyguladığı günlük 
programı bozulan Han, genç 
meslektaşları üzerinde 
otoritesini kullandığı o mutlu 
anları özlemektedir. Bir gün 
parkta, Çin Operası parçaları 
söyleyen, doğru notalar ya da 
uygun söyleme tarzı konusunda 
birbirleriyle tartışan bir grup 
yaşlı emekliyle karşılaşır. 
Yaşamda yeni bir amaç bulmuş 
olma duygusuyla, Han harekete 
geçer ve bu grubu, terkedi lmiş 
bir salonda toplanan, resmi bir 
opera klübü hal ine geti rir. 
Kaçını lmaz olarak, klüp üyeleri 
hakimiyet konusunda çekişmeye 
başlayınca anlaşmazlıklar da 
ortaya çıkar. Çayı kim 
yapacaktır? O hafta kulüp evini 
kim temizleyecektir? Soloyu 
kimin söyleyeceğine kim karar 
verecektir? . . .  

Fondaki Kurt Weil l ' in müziği 
eşliğinde, Pekin sokaklarında 
gezinen kameranın gözünden 
aktarılan açı l ış  görüntülerinden 
başlayarak, başarıyla yansıtı lmış 
bu komedinin büyüsü her geçen 
dakikayla daha da artmakta. 
Yalın ve gerçekçi bir tarzı 
yeğleyen yönetmen Ning Ying, 
kesin, tutumlu ve sevgi dolu 
ayrıntılada karakterlerini 
betimlemekte. Bir kenar 
mahallenin, bir odanın, b ir  taş 
duvarın, ya da kı raç bir parkın 

görüntüsüyle toplumsal yaşama 
değini lmekte. Ömür boyu 
sürdürülen alışkanlıklar ve 
kişil ikler; gazetenin katlanışı, 
masanın üzerindekilerin nası l  
yerleştiri ldiği, bir pencerenin 
çarpılması, bir karakterin 
duruşu, bir bakış ya da bir 
hareketle betimlenmekte. Yaşlı 
aktörler grubunun sergilediği 
nefis oyunculuk, bu küçük ama 
hareketl i, komik ve temposu 
yüksek filmi tam bir keyfe 
dönüştürmekte. Oldukça yaşl ı  
adamlar hakkında film yapan, 
çok genç bir kadın yönetmen 
için bu büyük bir başarı. " insanın 
gözleri önünde meydana 
gelirken, gelecekte olacaklara da 
ış ık tutan olaylar beni 
büyülüyor . . .  Filmimde başarmak 
istediğim, anıların bıraktığı geçici 
izlenimleri, kendi duygularımla 
birleştirmekti", diyor fı lmin genç 
yönetmeni Ying. 

• Old Han is forcecl to ret i re 

from h i s  l i fe-lung job as stage

door keeper for the Be i j ing Opera 

Acaclemy. Dislocatecl from his  

meticu lously precise cla i l y  

rout ine, h e  misses those happy 

moments when he could exercise a 

k inci of authority over h i s  younger 

co-workers. One day he comes 

across a group of elderly 

pensioners singing Chi nese Opera 

in the park, wrangl ing with eaclı 

other over the proper nores anel 

appropriate performance style. 

W i th a new sense of purpose in 

l i fe ,  Han swi ngs i mo action,  

organ i z i ng the gr�up i nto an 

offıcial opera c l ub, which meets i n  

a n  abanclonecl local hal l .  

I nevitably, confl icts arise a s  the 

club members jostle for control: 

Who w i l l  make the tea) Who w i l l  

sweep the club-house t h i s  week' 

Who w i l l  clecicle who s i ngs the 

sola' . .  

From t h e  ope n i ng tracking shot 

through the sereers of Bei j i ng 

w i th a Kurt Wei l l  song i n  the 

backgrouncl , the charm of this  

beaurifully observecl comecly 

grows by the m in u te .  In si mple, 

real ist  sryle, N i ng Ying elel i neares 

her clıaracrers w i th precise, 

econom ical, ancl lov i ng clerai l .  A 

social world is brushecl i n  w i t h  a 

shor of a back al ley ,  a room, a 

srone wal l ,  a barren park. 

L i feti mes of habit anel personali  ey 

are representecl by the falciing of a 

newspaper, the arrangement of 

the t h i ngs on a cable,  the 

slam m i ng of a wi ndow, the stance 

of a characrer, a glance or gesture. 

Delightful performances from a 

wonclerful ensemble of elclerly 

actors make this l i tt le fi l m  a 

perfecr del igbt - l i vely, funny,  and 

fasr-pacecl - anel a remarkable 

achievement for a very young 

woman d i rector making a fi lm 

about very old men . Director 

Y i ng com ments: "] am fasci nated 

by events that, whi le  occuri ng 

before one' s eyes, also prefigure 

fut u re happe n i ngs . . .  1 would l i ke 

ro capture in my fi lm the fleering 

i m p ressions of memories anel ro 

comb i ne them with m y  own 

fee l i ngs anel emotions".  

NING YING 

1 959'da Pekin'de doğdu. 
1 978'de Pekin Film 
Akademisi'nden mezun 
olduktan sonra, eğitimi için 
italya'ya gitti. Centro 
Sperimentale di 
Cinematografıa'da yedi yıl 
boyunca film yapımcılığı ve 
kurgusu üzerine eğitim gördü. 
"Son imparator" filminde 
Bernardo Bertolucci'ye 
yönetmen yardımcılığı 
yaptı ."Bazıları Sıcak Sever"in 
yeni bir uyarlaması olan i lk  
filmi "B ir i  Bana Aşık Olur" 
( 1 990) Çin' de büyük başarı 
kazandı .  Bunu 1 993'de 
ŞAKADAN takip etti. Halen 
Pekin Film Stüdyoları'nın 
yönetici l iğini yapan Ying'in, 
ülkesinin yeni kuşak 
sinemacıları arasında önde 
gelen bir kadın yönf>tmen 
olarak, Çin sinemasının 
geleceğinde aktif bir rol 
oynaması beklenmektedir. 

Born in Bei j ing in 1 959. After 
graduatiııg from the Bei j i ııg 
Film Academy in 1 978, she 
craveled abroad to study in 
ltaly. During seven years at the 
Centro Sperimentale di 
Cinematografia, she studied 
fi lm production and edit i ııg . 
She worked as assistant d i rector 
to Bernardo Berrolucci for the 
film "The Last Emperor" .  She 
first di recteel "Somebody Fal ls 
in Love with Me" ( 1 990), a 
remake of "So me Lik e lt Hor" 
and a big success in China. She 
followed it in 1 993 with FOR 
FUN. Currently she is the 
director of the Beij i ng Film 
Snıdios, and as a lead ing 
wonıan director among the new 
generatian of Chinese 
fi lm makers, she is expected to 
be very active in the funıre of 
Chinese ci nem;ı. 
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ÇiN-HONG KONG CHINA-HONG KONG 

PEKi N  PiÇLERi 
BEIJING ZAZHONG 

BEIJING BASTARDS 

Yönetmen Director: Zbcıng }?1/tlll 
Senaryo Screen play: Cu i ]ian, Zbang 
Yuaıı & Tang Daııicm Görüntü Yön. 
Cinematography: Zbaııgjiaıı Kurgu 
Edi ring: Fmg Sbuangyuaıı Müzik 
Music: C11i ]ian. Do11 IYI ei & He Yong 
Oyuncular Cas<: C11i jicm. Li \YI ei. IYI11 
Lala. Bianjing. Tcmg Danian Yapımcı 
Producer: Cu i jicın, Zbang Yuan, Sh u 
K ei & Cbri.<tofJber Doyfe Yapı m 
Production Co.: Beijin/!, Bastarcl.r Gm!lf!. 
Fiat F. /Stb F / .  272. }ct}ft Road. '" 
\'(/anebai. HONG KONG: Pbone: 5 1 9  77 
29:  Fax: 519  9206 Dünya Hakları 
Export Agent: Fortissi111o Fif111 Sed es. 4-C 
Droogbctk. 1 () 1 3G E A ll/JtercL1111. 
NETHEI?LANDS: Pbone: 3 1  20 627 
3215 :  Fctx: 31 20 626 1 1 5 5  

1 99 3 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 90' 

• Genç Karzi küçük bir barın 
sahibidir. Hamile olan kız arka
daş ı ,  tartışmalarının ardından, 
yağmurlu bir gecede Pekin so
kaklarında kaybolur. Onu bulma 
fikri Karzi'de bir saplantıya dö
nüşür ... Yetkil i ler bir halk konse
rine izin vermeyince, Cui Jian ve 
rock'n'roll topluluğu, prova yap
tıkları yerden atılırlar ... işsiz bi r 
yazar olan Daging, arkadaşın ı  
delandıran sahtekarın iz in i  bul
mada, ona yardım eder . . .  

Birbirlerinden bağımsız ve tedir
gin edici bölümlerden oluşan ve 
çoğunlukla doğaçlamaya dayanan 
PEKIN PiÇLERI, olağanüstü 
tempoya sahip bir film. Bu, Kül
tür Devrimi'nden sonra doğan, 
komünist rejimde yetişen, ancak 
4 Haziran 1 989'da Tiananmen 
Meydanı olayları ve bunun do
ğurduğu ekonomik sonuçlar ne
deniyle derinden sarsı lmış bir 
nesl in, günümüz Çin gençliğinin 
bir portresi. Fi lmdeki tüm olay
lar, kültür maskesinin ardına giz
lenmiş yalanlar benzeri her türlü 
ikiyüzlülükten sakını larak, doğru
dan doğruya bunları yaşamış ki
şilerin deneyimlerinden alınmış. 
"Politika ve gerçekler, aşk ve 
seks, para ve geleneksel değer
ler arasındaki çelişkiler hepimi
zin kafasın ı  karıştırıyor. Gerçeği, 
hayali, imgelemi ve anı ları birleş
tirmeyi deneyen bir fi lm bu. 
Tüm kuralları yıkan bir fi lm", 

diyor yönetmen. Olaylar geliştik
çe, bir Çin fi lminde şimdiye ka
dar hiç betimlenmemiş bir dünya 
gözler önüne serilmekte: "saygın 
olmayan" kişilerin gittiği kulüp
ler; farklı iç mekanlar; yağmurun 
ıs iattığı sokaklar; ve ancak ben
zer tavrı paylaşan bir yönetme
nin perdeye aktarabileceği, yaşa
ma karşı alınan belirli bir tavır. 
Çin'de çekilen gerçekten bağım
sız ilk film olan PEKIN PIÇLERi, 
klasik Çin sineması teknik ve 
stillerinden apayrı bir tarzda. 
Çin' in resmi kurumları tarafın
dan çoğunlukla gözardı edilen 
konuları irdeleyen, gayriresmi 
bir fi lm bu. 

• Young Karzi owns a smail bar. 

His pregnant girlfriencl, Maomao, 

clisappears after their q uarrel one 

rainy night in the streets of 

Bei j ing. He is obsessecl with 

fıncling her. . .  Cui ]ian anel his  

rock'n'roll bancl are being thrown 

out of the ir  smail rehearsal space 

after the authorities refuse their 

application for a public concert . .  

Daging, a n  unemployecl writer, 

tries to help a friencl track clown a 

con man who has cheatecl h im . . .  

Eclgy, fragmented ancl largely 

improvisecl, BEIJING 

BASTARDS pulses with an 

increcl ible energy. This  is a 

portrait of today's Chinese youth 

a generatian born after the 

Cultural Revolution anel eclucatecl 

u ncler communism, but shaken to 

i ts core by the events of J une 4 ,  

1 989 a r  Tiananmen Square anel i ts 

economic aftermath. Eschewing 

hypocrisy of any sorr (there are no 

lies hidclen behind a cultural 

facade), all of the incidents in  the 

film come directly from the 

personal experience of those who 

crafred i t .  "W e are all con"fused by 

the conflicts between politics anel 

real ity, lo ve anel sex, mo ney and 

traditional values . . .  This is a fi lm 

which arrempts to mix real ity, 

fantasy, imagination and 

reminiscences. All cogether it is a 

fi lm that breaks all the rules", 

says rhe direccor. As rhe movie 

unfolds, a un i verse never before 

portrayeel in a Chinese fi lm is 

revealed: rhe clubs where rhe 

" non-respectable" hang out; the 

i nsicles of buildings; the rain

swept streets; anel a specifıc 

attitude towarcls l ife, which only a 

l ike-minded director could bring 

to rhe screen. The fı rst reall y 

independent film made i n  China, 

BEIJING BAST ARDS is far 

removed from classic Chinese fi lm 

techniques anel sryle. l t  is a non

official film abour marters too 

often ignorecl by official Chinese 

insri tutions. 

ZHANG YUAN 

1 963'te Nanking'de doğdu. 
1 989'da Pekin Film 
Akademisi'nin Görüntü 
bölümünden mezun oldu. 
Ordu'nun yönetimindeki Bir 
Ağustos Film Stüdyoları'ndan 
aldığı bir iş önerisini, 
Tiananmen Meydanı'nda 
yaşananlar karşısında geri 
çevirerek, bağımsız film 
yapımını seçti. Bir anne i le 
zihinsel özürlü oğlunu anlatan 
i lk  filmi "Mama 1 Anne"yi 
arkadaşlarından aldığı borçlarla 
finanse etti. Borçlarını geri 
ödemek için, filmini Xian Film 
Stüdyoları'na satmak zorunda 
kaldı. Sonradan bu film 
yasaklanınca, kaçıniabilen bir 
kopya çeşitli festivallerde 
gösterildi ve ödüller kazandı. 
MTV için çektiği iki video 
klibin arasında, I 993 yapımı 
ikinci konulu filmi, PEKIN 
PIÇLERI'nde de rol alan Cui 
J ian' ın müzik çalışmaları da 
vardı. Halen, günümüz 
Çin'inde genç eşcinsellerin 
yaşantılarını incelediği yeni 
filminin çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

Born in 1 963 in Nanking. He 
graduated from the Department 
of Cinemarography at the 
Bei j ing F i lm Academy in 1 989. 
He was offered a position at the 
Augusr First Film Studio run 
by the army bur, in view of 
whar happened ar Tiananmen 
Square, he rurned i r  down, 
opting for independent 
filmmaking. His first fi lm 
"Mama" ( 1 99 1 ), about a morher 
and her retardeel son, was 
financed by money borrowed 
from friends. To repay rhe debr, 
he was forced ro seli the fi lm ro 
Xian Film Studio - i r  was 
subsequenrly banned. A 
smuggled prim playeel various 
festivals and won a number of 
prizes. He has also made two 
music video clips for MTV, 
inciueling the works of Cu i Jian, 
who appears i n  his second 
fearure, BEIJING BASTARDS 
0 993). He is currenrly ar work 
on his nexr fi lm,  whiclı explores 
the lives of young homosexual s 
in conremporary China. 
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1 952'de Pekin'de doğdu. Baba-
LAN FENGZHENG sı ,  aktör Tian Fang Pekin Fi lm 
�-------------------------------------------------------------------------------------------1 Stüdyosu'nda yönetmendi . An-

THE BL UE KITE nesi, aktris Yu Lan ise hala 
Çocuk Filmleri Stüdyosu'nda 

Yönetmen Director: Tia11 
Zhllangzhllrlllg Senaryo Screen play: Xir�o 
Mr�o Görüntü Yön. Cineınatography: 
Ho11 Yo11g Kurgu Editing: Qian Lengleng 
Müzik M us i c: Yoshihide Otomo 
Oyuncular Cast : Yi Tian. Zbang 
\r'enyüo. Chen Xiaoman. Lu Liping. Pu 
Qucmxin. Li Xuejian. Guo BaochanJ!, 
Yapım Producrion Co.: Lo11gwick 
Prodllctioll Ltd. . 12 12  Tower 2. Admiwlty 
Centre. 18 Harm11rt Road. HONG KONG: 
Pbo11e: 852 529 38 98: Fax: 852 529 53 39  
Dünya Hakları Export Agenr: 
Fortissimo Film Sa/es. 4-C Droogbak. 
1013GE Amsterdc1111. NETHEI?LANDS: 
Pho11e: 3 1  20 627 3215 :  Fax: 37 20 626 
1 1 5 5  

1993 1 3 5 mm. / Renkli Color / 1 38 '  

• Fi lmdeki olaylar, "Demir 
Kafa" anlamına gelen Tietou adl ı 
b ir çocuğun gözlerinin önünden 
geçer: bebekliği, çocukluğu ve 
gençliği. i lkokul öğretmeni olan 
annesi Chen, El i i l i  yı l ların 
başlarında, Komünist Parti 'nin 
düzenlediği sade bir törenle, bir 
kütüphaneciyle evlenir. Mao'nun 
gerçekleştirdiği tasfiyeler 
s ırasında, sağcı olarak 
nitelendirilen Tietou'nun babası, 
bir " ıslah kampı"na gönderil ir ve 
daha sonra orada bir kazada 
ölür. istemeden onu ihbar eden 
iş arkadaşı Li Guodong suçluluk 
duyduğundan Chen i le evlenir ve 
üvey oğluyla yakın bir i l işki 
kurar. Ancak Li de zayıf bünyesi 
nedeniyle evlendikten kısa bir 
süre sonra ölür. Chen, bir kez 
daha, bu sefer üst düzey bir 
devlet görevlisiyle evlenir. Ne 
var ki son babal ığın ın sağladığı 
ayrıcalıklar Tietou'yu mutlu 
etmemektedir ... 

Bitmeyen karışıklıkları, şüpheyi, 
ihanetleri ve ayrılıkları anlatan, 
Çin'de gösterimi yasaklanmış, 
bu görsel açıdan olağanüstü 
deseansı öykü, anne ile oğlu 
üzerinde odaklansa da, geri 
planda verilen dönemin büyük 
politik karmaşası, sakını lamayan 
ve sonuçta her ikisini de 
sarmalayan kara bulutlara 
dönüşmekte. 1 953'ten 1 967'ye 
kadar süren dönem, Komünist 
Parti tarafından "görkemli" 
olarak değedendiri lse de, birçok 

sıradan Çinl i  tarafından en 
karanl ık dönem sayı lmaktadır. 
MAVi UÇURTMA'nın 
kurgusunu Çin'de yapması 
yasaklanan fi lmin yönetmeni, 
"Filmde geçen olayların çoğu, 
ya benim ya da benim yaşımda 
olanların anılarına, bir kısmı da 
babamın ve onun kuşağından 
olanların bana daha sonra 
anlattıklarına dayanıyor. Filmdeki 
öyküler gerçek, ve hepsi de 
büyük bir içtenl ikle anlatı ld ı .  
Beni kaygı landıran, bu tip 
öykülerin yasaklanmasının 
nedeninin, kesin likle gerçekiere 
ve içtenliğe duyulan korku 
olması" diyor. Bu nedenle, fi lmin 
negatifi yurt dışına kaçırılıp, 
post-prodüksiyonu yönetmenin 
istekleri doğrultusunda Hong 
Kong'da yapı ldı. 

• The fi lm's evenrs unfold 

through the eyes of a boy, Tierou 

("Iron Head") - as an infanr, as a 

child, and as a teenager. His  

morher is Chen,  a primary school 

reacher who is married with a 

librarian in the early ' 50s in a 

modesr ceremony, la id on by the 

Communisr Parry. During Mao's 

purges, Tierou's farher is  labelled 

a righr-wi n ger and senr ro a 

"reform camp" where he dies in  

an accidenr .  His  colleague, L i  

Guodong, who relucranrly 

informed on him,  rhen marries 

Chen out of a feel ing of guilr and 

develops a good relarionship wirh 

his step-son. Bur Li alsa dies soon 

_ _._......,. yöneticil ik yapmaktadır. Kültür 
Devrimi sırasında, 16 yaşın
dayken, köylüler tarafından 
"tekrar eğitilmek" üzere Man
çurya'ya yollandı. Halkların 
Ozgürlüğü Ordusu'na, görün
tü yönetmenliğinde çıraklık ya
pıp, tarımla ilgili filmler çeke
rek hizmet ettikten sonra, 
1 982'de Pekin Film Akademi
si'ne kaydoldu, görüntü ve yö
netmenlik eğitimi gördü. ilk fil
mi, "Köşemiz" ( 1 982) hemen 
dikkatleri çekti ve derhal ya
saklandı. Geçtiğimiz on yıl sü
resince beş konulu film daha 

::::��IL..-� çekerek yönetmenliği sürdür
dü ve "Beşinci Kuşak" Çinli si
nemacıların önde gelen is imle-��;���;�� rinden biri olarak ün yaptı. 

� Born in 1 95 2  i n  Bei j i ng.  H is 
-------------------i farher, acror Tian Fang, was 

afrer marriage, from weak health. 

Chen gers married once more, this 

time ro a high-ranking 

governmenr official. But rhe new 

privi leges that come with his 

laresr farher are not what i r  rakes 

ro make Tierou happy . .  

Banned in  China, this visually 

exquisire epic rale of endless 

disrurbance, uncerrainry, herrayals 

and absences focuses r ihgrly on 

rhe morher and son, bur in the 

background the major palirical 

upheavals of the era casr gianr 

shadows which cannot be avoided, 

and which end up enveloping the 

rwo. The period from 1 95 3 ro 

1 967 is considered by rhe 

Communisr Parry as being 

"glorious", b ur most ordinary 

Chinese regard ir as one of rheir 

darkesr. "A lot of w har happens in 

the fi lm is based on my memories 

and those of or her people my age. 

Same are based on rhings my 

farher and people of his 

generatian rold me larer. The 

srories i n the fi lnı are real , and 

they are rold wirh complere 

si nceriry. Whar worries me is  that 

i r  is precisely a fear of real ity and 

sinceriry that has led ro the ban 

on such srories being rold",  says 

the director who was forbidden 

ediring THE BLUE KITE in 

China, so the foorage was 

smuggled out and the film had irs 

posr-producrion complered in 

Hong Kong accordi ng ro his 

i nstructions. 

d i recror of the Bei j i ng Fi lm 
Studio and his morher, actress 
Yu Lan, is sti l i  in charge of the 
Children's Film Studio. During 
the Cultural Revolution, when 
he was 1 6, he was sent ro 
Manchuria to be "re-educated" 
by peasanrs. After serving in the 
People's Liberation Army as an 
apprenrice c inemarographer, 
working on agriculnıral fı lms, 
he enrolled in the Bei j ing Fi lm 
Academy i n  1 978,  studying 
photography and directing. His  
fım film, "Our Corner" ( 1 982), 
was quickly noticed and 
promptly banned for several 
years. He continued ro d irect, 
making five more features 
during the decacle and earning 
him a reputation as one of the 
leaders of the Fifth Generatian 
of Chinese fı lm-makers. 

Filmleri 
Fi1mography 

1 982 W omende jiaoluo Köşemiz 
1 983 Xiatimule jingli 

Bir Yaz Süresi (TV) 
Hong Xiang Kırmızı Fil 

1 984 jiuye Eylül 
1 985 Lieshang zbasa 

Ölüm Alanında 
1 986 Dou nw zai At Hırsızı 
1 9 9 1  11/egcıl Lives 

Kanunsuz Yaşamlar 
(unreleased piyasaya çıkmadı) 

1 99 1  Da taijicm Li Licmyi11g 
imparatorun Haremağası 
Li Lianying 

1 993 Lct.n fengzheug 
Mavi Uçurtma 
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V A K F I  

D r. N EJAT F. ECZAClBAŞI VAKFI 'nın 
değerl i katkılarıyla 
gerçekleşti r i lmiştir. 

We should like ro rhank 
Dr. NEJAT F. ECZACIBAŞI VAKFI 
for rheir conrriburions. 

• 

IV A L  i 
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VAGON 
WAGON 

Yönetmen Director: S emir Asltlll)'li"rek 
Senaryo Screenplay: /ıwı.Jnk. Semir 
Aslclllyiirek Görüntü Yön. 
Cineınatography: 1-ldyk Kirr1ko.ryrm 
Kurgu Editing: NeJC!ya Priboloı•skel)'rl 
Müzik Music: Jllozan. Shoste1koı•i.-h 
Oyuncular Cast: Ham Odd. \'nri Çmwl'. 
A leksandr t\lartinor•. Edll'ard t\lartsn·ir Julin 
Tarkboı'a. lrina Pripnak Yapımcı 
Produccr: ibrabim Karamemel Yapım 
Production Co.: Hiltai Ltd. Dünya 
Hakları Export Agent: ibrahim 
Kcn'alllelllel. Çe1111iı Sokak No. 60 Ora�os. 
iste111bnl TUI?Kf.\': Pbone: ( 2 / GJ 352 0693: 
Fax: ( 2 /G) 383 6 1 80 

1 9 9 3 1 3 5  111111. 1 Renkli Color 1 9 5 '  

• Polis eşliğinde götürülen 
yabancı son geçtiği caddelerden 
Moskova'yı izler. Keyifsizdir. 
Enstitüyü bitirmiş. artık bu 
ülkede bir işi kalmamış ve s ın ır 
dışı edilmesi gerekmiştir. 
Prestroika'dan bu yana hızla 
batı l ı laşmaya yönelen ülkede bu 
uygulamaya yeni başlanmıştır. 
Yabancı huzursuzdur, 
demokrasiden uzaklaşmış 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 
terkedilmiş izbe bir binaya 
sığınır. O evde kendini yalnız 
sanan yabancıyı asl ında zengin ve 
anlamlı bir dünya beklemektedir. 
I nsanın yalnız varolamayacağını, 
bi reyi çevresin in oluşturduğunu; 
aynı zamanda bireyin de 
çevresini geliştirdiğini yabancı bu 
yeni yaşamında öğrenecek, daha 
doğrusu yaşayacaktır. Asl ında bir 
yazarın yaratma sancıları içinde 
oluşmaktadır herşey. Bu öyküde 
çevre olumsuzluklada dolu olsa 
dahi sevgiye ve huzura 
ulaşı ldığında yepyeni bir ufka da 
ulaşı lacaktır. En huzursuz kişi 
olan yazar bile ulaşacaktır bu 
ufka ... 

Bu film dünyadaki başdöndürücü 
değişimierin izdüşümü olduğu 

kadar; bir sanat yapıtın ın yani, 
yeni bir dünya yaratı l ış ın ın 
öyküsüdür de. Bir başka açıdan 
bakıldığında "Çanlar Kimin Için 
Çalıyor" da diyebi l i riz sonunda. 
Kuşkusuz, dünyayı yeniden 
yaratacak olanlar sanatçılardı r, 
sonuçta kendileri yıpransalar 
da . . .  

• The srranger accompanied by 

rhe police, observes Moscow as he 

passes through rhe main srreers 

for the lasr r ime. He cloesn'r feel 

well .  He has finishecl the 

institute, has norhing lefr ro do in 

this counrry, as a resulr  of which 

he has ro be exrradired . Ir is a new 

pracrice in  rhe counrry which is 

speedily orienrecl ro 

wesrernal izarion ever si nce 

Presroika. The srranger is 

disrurbed, he does nor know whar 

awairs h im in his counrry which 

has deviarecl from democracy, in 

facr he doesn'r wanr ro go back ro 

his counrry . By way of an u nca ll ed 

for simple coincidence he fıncls 

himself back in Moscow. This 

rime, as a fugirive. Is he free ' He 

rakes shelrer in an abanclonecl den 

of a black found by his new 

friencls. Even rhough he imagines 

himself ro be alone in this house, 

there's a rich and significanr 

world expecting him rhere. He 

will ger ro know in this new l i fe 

rhar people cannot exist all by 

rhemselves, rhar rhe individual is 

a producr of his environmenr 

which he himsel f develops in 

rewrn, or rarher, rhar he will 

experience ir. The rrurh is  rhar, 

everyrh ing is being formed 

through the pangs of creation of a 

writer. In this story, when peple 

reach love anel peace 

norwirhsranding all rhe negarive 

aspects of rhe siruarion, rhey wi l l  

also reach new horizons. Even rhe 

wrirer, who is rhe most disrurbed 

of them al l ,  w i l i  manage ro reach 

rhese horizons . .  

This f i lm, a s  well a s  being the 

projeeri on of rhe srupefying 

changes in  the world, is also the 

srory of the creation of a work of 

arr, that is, a new world. Or, from 

anorher poinr of view, it can be 

called "For Whom the Beli 

Tolls" .  For certainly it is artİsrs 

who are go ing ro recreate the 

world, even though they ger worn 

out in the process . . .  

SEMi R  ASLANYÜREK 

I 956 yıl ında Antakya'da 
doğdu. I 975-78 yıllarında Şam 
Universitesi, Tıp Fakültesi'nde 
cıkudu. Daha sonra Şam 
Universitesi, 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 Alev-Vladimir 
Naumov atölyesin i I 986 
yılında "Birinci Sınıf Öykülü 
Film Yönetmeni" derecesiyle 
bitirdi. I 986'da Türkiye'ye 
döndü. 1 9�0 yılından bu yana 
Marmara Universitesi, Güzel 
Sanatlar Fakültesi, Sinema-TV 
bölümünde öğretim 
görevlisidir. Oğrenciliği 
sırasında yaptığı "Yara" ve 
"Babil'de Yalnızlık" i le 
mezuniyet çalışması olan 
"Yukarıda Havalar Temiz" adl ı  
üç kısa filminden sonra, 
VAGON yönetmenin ilk uzun 
metraj fılmidir. 

Born in 1 956 in  Antakya. He 
anended the Faculty of 
Medicine of the University of 
Damascus in 1 97 5-78. Then he 
snıdied sculpture at the Faculty 
of Fine Ares of the same 
un iversity. He drew atrenrion 
w ith his sculpters and was 
invited ro the Soviet U nion on 
scholarship. He graduated from 
the A lexander Alov-Vlad imir  
Naumov workshop of the 
Faculty of Feanıre Film 
Direcrion at the Soviet Union 
State Fi lm Enstitute (VGIK) in 
Moscow i n 1 986, as "Fi rst Class 
Feanıre Film Di rector" . He 
renırned ro Turkey in the same 
year. He has worked as 
instrucror in the Sinema-TV 
Department of the Faculty of 
Fine Ares at the Marmara 
U niversity since 1 990. After 
three short fi lms; "Wound" and 
"Loneliness in Babylon" which 
he made while he was stili a 
snıdent and "The Air ls Clean 
Up There", which is his 
graduate work, "Wagon" is his 
first feature fi lm.  
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C BLOK 
BLOCK C 

Yönetmen Director: Zeki Demirk11b11z 
Senaryo Screenplay: Zeki Demirk11lmz 
Görüntü Yön. Cinemacography: 
ErtiiiiÇ Şenkay Kurgu Editing: Nwzat 
Dijiauk Müzik M us i c: Serdar Keskili 
Oyuncular Cast: Pikret K11şkc111. Serap 
Aksoy. Z11ha/ Gencer. Selç11k l'ö11tem. Olkii 
D11m Yapımcı Producer: Zeki 
Demirk11b11z Yapım Production Co.: 
Mcwi Filmeilik Ltd. Şti .. Hiiseyi11 Ağa Mah . .  
İstik/al Cad. . 1 40 C .  Beyoğ/11 Si11emnS1. 
'[UJ?KEY: Phone: 25 1 32 40: Fax: 249 58 
3 1 Dünya Hakları Export Age nt: 
Mat!i Filmeilik Ltd. Şti .. Hiiseyi11 Ağa !11ah . .  
İstik/al Cad . . 1 40 C .  Beyoğ/11 Si11emaS/. 
TUI?KE\': Phone: 2 1 2  249 58 14: Fax: 
2 1 2  249 58 3 1  

1 994 1 3 5  mm. l Renkli Color 1 9 5 '  

• Müdahale üzerine kurulmuş 
yaşamı simgeleyen C Blok'un bir 
dairesinde yaşayan Tülay, bitmek 
üzere olan evl i l iğinin son 
günlerinde, bloğun kapıcısının 
oğlu Halet i le hizmetçisini 
sevişirken görür. Bu an, Tülay 
için bi l inçsiz bir arayışın, fi lmin 
diğer kahramanları içinse, kurulu 
düzen üzerinde düşünmeye 
götüren bir serüvenin 
başlangıcıdır . . .  

• Tülay resides in  a flat at Block 

C, which is the symbol of 

incerfered l i fe .  During the last 

days of her marriage which is 

about to end, she wirnesses Halet, 

the son of the doorkeeper of the 

block, and her servanc making 

love. As this momenc becomes the 

starting poinc of an unconscious 

search for Tülay, it  also marks the 

beginning of an advencure leading 

the other heroes of the film to 
reflecr on the established order . . .  

ZEKi DEMiRKUBUZ 

1 964'te Isparta'da doğdu. 
istanbul Üniversitesi Iletişim 
Bölümü'nden mezun oldu. 
1 986'da Zeki Ökten'in asistanı 
olarak mesleğe başladı ve 
1 994'te ilk konulu uzun metraj 
filmi olan C BLOK'u çekene 
kadar yönetmen yardımcıl ığı 
yaptı. 

Born in Isparta in 1 964 . He has 
graduated from che Department 
of Communicacions of che 
Istanbul University. He began 
his film career as assistant 
direccor co Zeki Ökcen in I 986 
and worked as assistant directOr 
unt i l  making BLOCK C, his 
fırst feacure fi lm, in 1 994. 
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AY VAKTi 
MOON TIME 

Yönetmen Director: /llahin11r Erg1111 
Senaryo Screen play: Mct hin11r Erg1111 
Görüntü Yön. Cinemarography: Uğ11r 
irbak Kurgu Ediring: Nevzat Diıie�[lk 
Müzik Music: Can He�kgilder Oyuncular 
Casr: i\1iiifik Kelller. Z11hal O/my. Fiis1111 
Demirel. illehmet Ktll"lal. Serra Ytfmaz. 
Tuncer Necmioğlu. Nurelli n Şen Yapımcı 
Producer: Kadri Y11rdatap Yapım 
Producrion Co.: Mine Film Dünya 
Hakları Expon Agenr: Kadri Ym·datap, 
Ayhan ljtk S ok. No:28 Kat:4. Bf)oğ/11. 
İstanb11f. TURKEY. Phone: 90 212  243 02 
00, Fctx: 90 2 1 2  245 67 74 

1 990 1 35 mm, 1 Renkli Color 1 1 00' 

• Agah, şehirdeki hayhuylu 
günlerinden sonra güneye, baba 
evine dönmeye karar verir. 
Ell ibeş yaşındaki adamın artık 
tek istediği, fırtınalı bir on yıl ı 
paylaştığı genç metresi Yıldız ve 
onun küçük kızı Ay'la sakin bir 
yaşamdır. Baştan çıkarıcı büyük 
şehirden uzakta, hat sanatın ı  
mükemmel leştireceği huzurlu 
bir hayat. Muazzam arazinin 
melankolik güzelliği Yıldız'ı 
derinden etkilemiştir. Ama eski 
hayatına giden geniş yola da 
kendini derinden bağlı hisseder. 
Agah'ın eski karısı Maide ise, 
kocasının yeni ailesiyle birlikte 
kasabaya yerleşme kararını 
büyük bir öfkeyle karşılar ve 
onu yeniden elde etmek için 
derhal geleneksel önlemler alır. 
Portakal ağaçları arasındaki 
büyüleyici anılarından etkile�en 
Agah, artık hayatında yeni bir 
anlam bulmaya başlamıştır ve 
metresinin yorucu güzelliğinden 
yavaş yavaş vazgeçer. Eski karısı 
Maide ise, hem çocuğa, hem de 
erkeğe gösterdiği annece ilgiyle 
hayatiarına girmektedir. Yıldız, 
yıllar boyunca onun için emin bir 
l iman oluşturmuş Agah'tan 
kaçar. Maide istediği herşeyi 
yeniden elde ettiği hayal ine 
kapı lmışken, Agah, bütün bilgiyi 
yalnızca kendisine ve en sevdiği 
öğrencisine saklayan muzip bir 
alim gibi, küçük kıza AY VAKTI 
öyküleri aniatmayı sürdürür ... 

• Agah, in the wake of his 

hilarious years in the city, decides 

ro go back ro the south, ro his 

homeland. At the age of 5 5 ,  al l  he 

asks for is a quiet l ife with his 

young mistress Yıldız, witlı 

whom he has shared a srormy ten 

years, and her l i  etle daughter Ay; 

a quiet l i fe ro perfect h is work as 

an old Turkish calligrapher, away 

from the seductive big ciry. 

Yıldız is deeply rouched by che 

melancholic beauty of the vast 

land, but she feels deeply attached 

ro the wide road which leads ro 

her former l ife .  On the other 

hand, Maide, Agah's ex-wife,  is 

very upser w ith the news of her 

husband arriving in rown ro settle 

down wirh his new family,  and 

immediarely reveres ro rradirional 

measures ro ger him back. Agah, 

impressed by his enchanring 

childhood memories among the 

orange trees, now fınds a meaning 

in l i fe,  and gradually gives up the 

exhausting beaury of his misrress. 

Maide is making her way i mo 

rheir l ife wirh a morherly care for 

the child and the man. Yıldız 

runs away from Agah who has 

beeıı a safe bay for her for many 

years. Maide fancies that she has 

regained everyrhing she deserves 

white Agah keeps tel i ing his 

"moon r ime" srories ro the l i ttle 

girl ! ike a teasing erudite who 

keeps all the knowledge for 

himself and his favoured 

studenr . . .  

MAHiNUR ERGUN 

1 956 yılında Bursa'da doğdu. 
1 978' de Ankara Basın Yayın 
Yüksek Okulu Sinema-TV 
Bölümünü bitirdi. Reklam ve 
tanıtım filmleri yaptı. 1 987' de 
ilk uzun filmini yönetti. 1 990 
Ankara Film Festivali'nde 
"Medcezir Manzaraları" ile En 
Iyi Yönetmen ödülünü aldı. 
Filmlerinin senaryolarını yazdı .  

Born i n  Bursa, in  1 956. She 
graduated from the Cinema & 
TV department of the Ankara 
Journalism and B roadcast ing 
Academy in  1 978 .  She directed 
her fırst feature fi l m  in 1 987 .  
She received the Best Director 
award in the Ankara Film 
Festival in  1 990 with "Tidal 
Views". She wrote the 
screenplays of her fılms. 

Filmleri 
Filmography 

1 988 

1 990 

1 99 3  

Gece DanSI Tuts11k!arı 
Prisoners of a Night Dance 
Medceziı· Mcmzamları 
Tidal Views 
Ay Vakti Moon Time 
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YAZ YAGM URU 
A PASSING SUMMER RAIN 

Yönetmen Director: TowriJ Giritlioğ!u 
Senaryo Screenplay: Ümit Ünal & 
Tomris Giritlioğl11 Görüntü Yön. 
Cinemarography: Ya·vuz Tiirkeri 
Kurgu Editing: H<tlit Ödek Müzik 
Music: �1iinir Nurettin B eken. 
Oyuncular Cas<: Ahmed Leveudoğlu, 
Pıttrok Akkemıaıı, Selçuk Yiintem, 
Meral Çetinkaya, M ii ge Akyamaç, 
Mehmet Giileryiiz Yapı mc ı Producer: 
Nilgiin Se�ğyaşe�r Yapı m Production Co.: 
Nilgiin Sağyaşar, l?efik Belendir Svk. . 39-C, 
1 9, Y11kart Ayı'(!IICI, A11kaı·a. TUI?KEY: 
Phone: 3 1 2  440 45 67: F?tx: 3 12 490 38 
77 Dünya Hakları Export Agent: 
TRT. Or:m Sitesi. Drama Programı Miid. . C 
Blok, 10, Oran Yol11, Ankara, TUI?KEY; 
Phone: 90 3 12 490 38 75: Fax: 90 3 12 
490 38 77  

1 994 1 35  mm. 1 Renkli Color 1 98' 

• YAZ Y AGMURU bir yazarla, 
kendi iç dünyasının çılgın 
imgeleriyle yaşayan yarı şizofren 
bir genç kızın, bir yaz yağmuru 
misali başlayan ve biten tutkulu 
aşk öyküsüdür . . .  Yazarın kaleme 
almakta olduğu yeni romanıyla 
çok meşgul olduğu günlerden 
birinde evinin bahçesine güzel, 
büyülü bir genç kız gelir. Sahici 
mi, yoksa hayal mi  olduğu yazar 
tarafından dahi tam olarak 
kavranamayan bu genç kız, 
zekası, duyarlılığı ve sürekli 
birbirini izleyen yalanları i le 
yazarı şaşkına çevirir. Zamanla 
aralarındaki ilişki, yazar için bir 
tutkuya dönüşür. Gerçek i le 
hayalin içiçe bir kurguyla 
anlatıldığı fılmde kızın 
çocukluğunun geçtiği eski konak, 
büyükbabası ve kalfa, kızın tüm 
davranışların ın aynasıd ır. Film bu 
aynayı tutar kızın hayatına ve 
kimlik arayışına ... 

• A PASSING SUMMER RAIN 

re lls of rhe lo ve berween a w ri rer, 

and a young gir! who lives wirbin 

rhe srrange wi ld images of her 

own mi  nd. And ! ike a momenr's 

passing summer rain ,  rhis love is 

gone almosr before ir  begins . . .  

W e see rhe wrirer deeply involved 

in crearing a novel, when this gir! 

-lovely and magical- appears one 

day i n  his garden. Is she for real or 

a dream' Even he can'r be sure; 

bur she cerrainly casrs a spell of 

bewi ldermenr over him wirh her 

mercurial intelligence, her render 

recepriveness, and her unbroken 

srream of our-and-our lies. Before 

long, whar had srarred as j usr a 

passing inreresr wirh him grows 

inro a passianare love. Reality and 

dream m i ngle ! ike a misr in rhis 

film, where we come ro know rhe 

fine old home this gir! grew up 

in, her grandfarher, and rhe chief 

maid-qua-governess who rules rhe 

roosr - and we understand ar lasr 

how, perfecrly, they mirror all her 

uncanny ways. Ir  is this mirror 

rhe film holds up ro the girl's l ife, 

rhar flurrering quesr for a se!L.  

TOMRiS 
Gi RiTLiOGLU 

1 955 doğumlu. Hacettepe 
Universitesi Ingiliz Dili ve 
Edebiyatı bölümünü bitirdikten 
sonra TRT'nin sınavını 
kazanarak Çocuk Programları 
bölümünde asistan olarak 
göreve başladı. 1 985 yıl ında 
Belgesel Programlar 
bölümünde yönetmen olarak 
ilk dramatik belgesellerini 
yönetti: "Dün - Bugün", 
"Tabletten Kasete", "Işte 
Beyoğlu". 1 988 yı l ında Drama 
bölümüne geçti ve burada 
"Kantodan T angoya" adl ı  ilk 
drama filmini gerçekleştirdi. 
Bu fi lmi, iki uzun metraj konulu 
film izledi. 

Born i n  1 95 5. She graduared 
from the En gl is h Language and 
Li terature department of che 
Hacettepe U niversity, rhen 
joined TRT (Turkish Radio & 
Television) as an assistant for the 
department of Chi ldren 
Programmes. In 1 985 she began 
her career as a direcror in the 
Documenrary Department of the 
TRT, and d irected her fırsr 
deamaric documenraries: 
"Yesrerday - Today" ,  "From 
Tabler tO Casserre", "Here is 
Beyoğlu". In 1 988 she 
rransferred ro the Drama 
Department and realized her 
first dramaric fi lm " From Canto 
tO Tango". She fol lowed ir wirh 
rwo more fearure fılms. 

Filmleri 
Filmography 

1 988 Kanradan Tangoya 
Ft·om Canto to Tango 

1 99 1  Suyun Öte Yanı 
The Other S ide of the ıvater 

1 994 Yaz Yağmuru 
A Passing Smmner Raitı 
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KIZILI RMAK KARAKOYU N 

Yönetmen Director: Şahin Gok 
Senaryo Screen play: T11nm· Ciirenoğ/11 & 
Şahin Gök Görüntü Yön. 
Cinemarography: Salih DikiJri Kurgu 
Editing: M eviiii Korak Müzik Music: 
Ferhat Livar.li Oyuncular Cast: BeriJ<m 
Şinqek. Me. A Oğ11z. Bmw Ulfill. Kaz1111 
Karta!. Tuncer Nemıioğ/11. Cemal Geucer 
Yapımcı Producer: Cahit Giirpmar 
Yapı m Production Co.: Dadcl{ Sin. Tic. 
Ltd. Şti . .  Zafer S ok . . Şen Apt . . 45  3 
NiJa1lfaJI. iuanb11!. TUI?KEY: Phone: 212  
225 67 20: Fax: 212  247  88  58 Dünya 
Hakları Export Age nt: Dada{ Sin. Tir. 
Ltd. Şti . .  Zafer S ok . . Şen Apt . . 45  3 
NiJallhiJI. iuanblll. TUI?KEY: Phone: 2 1 2  
225 67 20: Pax: 2 1 2  247 8 8  58 

1 993 1 3 5 111111. 1 Renkli Color 1 94' 

• Yörük Obası'nın beyi Hüseyin 
Ağa 50-60 yaşlarında bir 
adamdır. Eş i  yakın zamanda 
ölmüş, bunun üzerine Hüseyin 
Ağa da 20 yaşlarında, Zehra 
adında bir genç kızı almıştı r 
kendisine. Hüseyin Ağa'nın eski 
karısından bir kızı vardır: Hatice. 
Hatice'nin yaşı da, analığı 
Zehra'nın yaşı kadardır. Zehra, 
hem aynı yaşta olmalarından 
hem de -belki de en önemlisi
Hatice bu evliliğe başından beri 
sıcak bakmadığı için, Hatice'yi 
sevmemekte, onu Hüseyin 
Ağa'ya sürekli şikayet etmekte, 
zaman zaman dövdürtmekte, 
huzursuz etmektedir. Hüseyin 
Ağa da, çoğu kez genç karısının 
haksız olduğunu bilmekle 
birl ikte, kızından yana tavır 
koyamamaktadır. Hüseyin Ağa 
için çözüm, kızın ın bir an evvel 
evlenmesidir. Anasız-babasız, 
20-25 yaşlarında dürüst bir genç 
olan Çoban Sel im'le Hatice 
zaman zaman gizlice buluşmakta 
ve birbirlerin i  sevmektedirler. 
Ancak Sel im Hatice'yi Hüseyin 
Ağa'dan isteyememektedir; 
çünkü kızın kendisine 
verilmeyeceğini bilmekte, bu 
nedenle de reddedilmek 
korkusuyla Hüseyin Ağa'ya 
yanaşamamaktadır. Işin kötü yanı 
Çoban Sel im'i , Hüseyin Ağa'nın 
genç karısı Zehra da sevmekte, 
ona kendisini teslim etmeye 
kararlı bir şekilde fırsat 
kollamaktadır  . . .  

• Hüseyi n  Aga, chief of the 

Nomads, is  an old man of abour 

50-60. As his wife has died 

recently, he has married a gir! of 

araund twenty, named Zehra. The 

aga has a daughrer from his fırst 

wife named Hatice, who is the 

same age wirh her step-morher 

Zehra. Zelıra does not ! ike Hatice, 

borh because they are the same 

age and as Harice was agai nsr this 

marriage from the start. She 

complains of her ro H üseyin Aga, 

has her bearen by her husband 

from rime ro rime, and makes her 

l i fe uneasy in  general. Hüseyin 

Aga, eve n rhough most of the 

rime he knows that his wife is in 

the wrong, cannot rake sides wirh 

his daughter. For h im,  the only 

solution is  ro ger her daughter 

married off as soon as poss ible. 

Sel im,  the shepherd, is  an orphan 

abour 20-25 years old , an hanesr 

young man. He and Hatice meet 

in seeret whenever they can, and 

love each other. However, Sel im 

does not dare ask H üseyin Aga for 

Hatice's hand, because he knows 

that rhe Aga wi l l  not permit h im 

ro marry his daughrer. He,  

rherefore, cannot pick up enough 

courage ro approach him.  To 

make rhıngs worse, Zehra, the 

young w i fe of H üseyin Aga, also 

loves Selim, the shepard, and 

looks out for an opporruniry ro 
surrender herself ro him . . .  

1 952 Siirt doğumludur. 
Sinemaya 1 969'da başladı. 
Üç yıl set işçiliği, oniki yıl 
yönetmen yardımcıl ığı yaptı. 
Bu süre içinde, Gazeteci l ik 
ve Halkla I l işkiler Yüksek 
Okulu'nu bitirdi. 1 98S'te 
yönetmenliğe başladı, ve 
bugüne kadar otuzu aşkın 
film yaptı. 

Born in 1 95 2  in Siirt. He got 
involved in cinema in 1 969. 
He has worked as stage 
technician for three years and 
as an assiseant direcror for 1 2  
years. Meanwhile h e  graduared 
from the School of Journalism 
and Public Relations. He began 
directing fı lms in 1 985 and has 
realized over thirry fı lms since. 
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HOŞÇAKAL UMUT 
GOODBYE HOPE 

Yönetmen Director: Ca!lt/11 Evcimen İfiiz 
Senaryo Screen play: N11ray Oğ11z 
Görüntü Yön. Cinemaıography: Tevfik 
Şenol Kurgu Ediıing: Hasan Bektaş 
Müzik Music: T11rgay Erdeneı· 
Oyuncular Cası: Şerif Sezer, Kiir;at 
Alliiafi k Yapımcı Producer: M11stctfa Şen 
Yapım Producıion Co.: TRT. İstanb11l 
TV. Ortaköy. İstanb11l. TURKEY: Pbone: 
2 12  259 72 75: Ft�x: 2 12  259 98 38 
Dünya Hakları Exporı Agenı: TRT 
A nkaret Televizyonu Miidiirliiğii. Nevzaı 
Tandoğan Cad. . Atatürk 811/vcm. 2. 
Kaı•akhdere. Ankara. TURKEY: Phone: 3 12 
428 22 30: Fax: 3 12 428 10 00 

1 994 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 90' 

• Üniversitede okumak için ls
tanbul'a gelen Oruç, siyasi olay
lara karışır, ve sekiz yı l ını hapis
hanede geçirir. Siyasi meseleler
le ilgilenmektedir  ama, henüz ol
gunlaşmış, kiml iğini bulmuş değil
d ir. Sekiz yıl ın ın büyük bir kısmı
nı  Ufuk'la birl ikte geçirir, çok 
şey öğrenir ondan. Iç i  boş dev
rimciliğin içi dolmaya başlar. 
Tam bu s ı rada "tahliye kararı" 
gelir. Dışarı çıktığında önce aile
sinin yanına gider, sonra üniver
site yı l larında aynı evi paylaştığı 
arkadaşların ın yanına. Ortam, in
sanlar, herşey çok değişmiştir, 
sığamaz bir yere. Birgün karşı 
teras komşusu Algüz hanımla te
sadüfen karşılaşır. Yıl lar öncesin
den kalan kısa bir tanışıkl ık bir
den bir i l işkiye sürükler ikisini . 
Tek tarafl ı bir tutku ilişkisi halin
de gelişir, kendi halinde yıl lardır 
yalnız yaşayan Algüz'ün tutkusu. 
Oruç'un bu i l işkiden ne bekledi
ği, Algüz'ü hayatın ın neresine 
koyduğu belli deği ldir. Onun tek 
hedefi, tahliyeden sonra Alman
ya'ya yerleşen Ufuk'un yanına 
gitmek ve orada hayata yeniden 
başlamaktır. Çünkü bir "yanlış 
tahliye" durumu söz konusudur. 
Korkulan gerçekleşir. Alman
ya'ya gitme çabası, ansızın kaçma 
kararına dönüşür. Algüz, Oruç'u 
Romanya'ya kaçırma planı yapar. 
Algüz'ün Kırklareli Demir
köy'deki evine giderler. Bir gece 
baskını herşeyi umulmadık bi
çimde değiştirir .. . 

• Oruç, a young man who has 

come ro İstanbul ro attend the 

university, gets involveel in 

po! irical evenrs, and is  imprisoned 

for eight years. He is i nteresreel in  

politics, yer he has neirher 

matured enough nor developed 

his personal iry. He spends a great 

part of this S-year rerm with Ufuk 

and learns a lot  from him. The 

hollow revolurionary frame srarts 

ro fıl l  up. Then he is released 

from prison. Afrer he gers out, he 

fı rst goes ro see his fami ly, rhen 

he visirs his friends wirh whom he 

had lived in rhe same flar during 

the university years . . .  The 

environmenr, the people, simply 

everything has changed, and he 

eloesn 'r  seem ro fıt ın . . .  One day, 

by chance, he meers his neighbour 

Mrs. Algüz. A shorc acquaintance 

from years pası leads rhem into a 

relationship. For Algüz, this one

way relarionship rurns inro an 

obsession, the obsession of Algi.iz 

l iving on her own for many years. 

Oruç is not su re w har he expecrs 

from this relarionship, and whar 

place Algi.iz has in his l ife. His 

only ai m is ro go ro Germany 

where Ufuk has sertled afrer his 

release, and ro start a new l ife, as 

he fears a "misraken release" .  His 

fears are turneel inro reality anel 

his attempts ro go ro Germany 

rake rhe form of an escape 

elecision. Algi.iz makes a plan ro 

hel p Oruç escape ro Romania. 

They go ro Algi.iz's house in 

Kırklarel i .  But one night the 

police raid in and everching 

changes unexpecredly . . .  

CANA N 
EVCiMEN iÇÖZ 

1 963'te Ankara'da doğdu. 
lik ve orta öğrenimini de 

Ankara'da tamamladı. Ankara 
Üniversitesi Basın-Yayın 
Yüksek Okulu Radyo TV 
Bölümü'ne girdi ve 1 984'te 
mezun oldu. 1 986'da TRT 
Ankara Televizyonu'nun 
Belgesel Programlar 
Bölümü'ne yapınıcı olarak 
girdi. l ik konulu uzun metraj 
filmi "Hoşçakal Umut", 
Ayla Kutlu'nun romanından 
uyariand ı. 

Born in 1 963 i n  Ankara. She 
has fınished her primary and 
secondary educarion in Ankara. 
She entered the Radio TV 
Department of the School of 
Journalism and Broadcasting at 
the Ankara U niversity and 
received her degree i n 1 984. 
In I 986 she srarted to work as 
producer i n  the Documentary 
Programs Department of TRT 
Ankara Television. Her fırst 
feaıure fi l m  GOODBYE HOPE 
has been adapted from the novel 
by Ayla Kutlu. 
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ÇÖZÜ LMELER 
THE DISINTEGRATION 

Yönetmen Director: Y11s11j K11rçenli 
Senaryo Screenpıay: Y11s11j Kmrenli 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Co/in M ounier Kurgu Edi ring: iSinail 
Kalkmı M üzik Music: Cem i diz 
Oyuncular Cast: Tarık Akan. Nuneli 
i diz. Savaı Dinçel Yapı m cı Producer: 
Dinrer Sipabi Yapı m Producrion Co.: 
Film F. islik/al Ccıd . .  Zambak S ok .. No: 2 1  
6 .  Beyoğ/11. islanlml. TUJ?KEY: Phone: 
2 1 2  293 26 93 : Fax: 2 1 2  293 28 83 
Dünya Hakları Exporr Agenr: Film 
F. islik/al Cad . .  Zambak S ok . .  No: 2 1  6. 
Beyoğlu. islanbul. TUJ?KEY: Phone: 2 1 2  
293 2 6  93: Fax: 2 1 2  293 2 8  83 

1 994 1 3 5  mm. 1 Renkli Coıor 1 1 00' 

• ÇÖZÜLMELER, bir kargaşaya 
yakalanmış iki insanın öyküsüdür. 
1 2  Mart askeri darbesini yaşayan 
Uğur; edebiyattan, sanattan ve 
yazmaktan hoşlanan bir 
muhasebeci olarak yeni 
değerlere uyum sağlamasına 
yetecek dürtüyü bulamamıştır. 
Politik suçlu olarak hapiste yatan 
Kemal'ın karısı Nihai, 
kayınvaldesi ve kayınpederi i le 
birl ikte oturmaktadır. Içinde 
bulundukları kargaşa, bu iki 
insanı birbirine yakınlaştırır, ve 
sevgileri bu kargaşaya karşı tek 
desteklerini oluşturur. Bu arada, 
genel af kararı al ınır. Kemal' in de 
içlerinde olduğu tutuklular 
tahliye edi lecektir. Durumun 
ciddileşmesiyle birl ikte, 
hissettikleri baskı, iki sevgiliyi 
birbirine daha da yakınlaştırır. 
Bil inmeyen bir ü lke, zor 
durumlarına bir çözüm olabi l i r  

· ı  mı . ... 

• THE DISINTEGRATION is 

rhe srory of rwo people caughr up 

in rurmoi l .  Uğur, having 

experienced rhe 1 2rh March 

mi l i rary coup has nor found rhe 

self-morivarion ro canform ro rhe 

new values as an accounranr who 

enjoys l i rerarure, arr, and wrir ing .  

He has also experienced rlıe l 2rh 

Seprenıber m i lirary coup. Nihai, 

rhe w i fe of Kemal who is a 

prisoner, l ives wirh her in-laws. 

Their rurnıoil has broughr rhese 

rwo people closer ro gerher, and 

rheir love of each orher is rheir  

sole supporr againsr rhis rurmoi l .  

Meanwhile, a general concensus is 

reached ro release all prisoners, 

Kemal included. As rhe siruarian 

beconıes graver, pressure draws 

rhe rwo lovers even closer. Can an 

unkonwn !and be a solution ro 

rheir d i ffıculr si ruarion' . . .  

YUSUF K N li 

1 947 Çayeli doğumlu. 
Gazeteci l ik eğitimi gördü. 
1 973-80 yıllarında TV' de 
çalıştı. lik fi lmini  1 984'te 
gerçekleştirdi. "Karartma 
Geceleri" ile 9. Istanbul 
Uluslararası Film Festivali'nde 
"Yılın En iyi Türk Filmi" 
ödülünü kazandı. 

Born i n  1 947 i n  Çayel i .  He 
studied journalism. Between 
ı 97 3-80 he worked for the TV. 
He realized his fırst feanıre in 
ı 984 . He won the " Best 
Turkish Film of the Year" 
award in the 9th İstanbul 

Fi lmleri 
Fiımography 

1 984 Ve Recep ve Zehra ve Ayşe 
And J?ecep a.ıul Zehm. and Ayşe 

1 985 Olm ez Ağac,ı Eternal Tree 
1 986 Merdoğlu Omer Bey 
1 987 Gramafon Avrat 

Gramophone 
1 988 Gönül Garip Bir Kuştur 

Heaı·t is a Stmnge Bird 
1 990 Karartma Geceleri 

Blackout Nights 
1 994 Çözülmeler 

The Disiııtegratioıı 
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Ç I PLAK 
NUDE 

Yönetmen Director: Ali Özgentiirk 
Senaryo Screenplay: Ali Özgellliirk 
Görüntü Yön. Cinematography: Vi/ko 
Filac Kurgu Editing: Mevliit Koıc1k 
Müzik Music: Bach. P11ccini. Mozart 
Oyuncular Cast: S11mm Yavmmk, H ii/ya 
Kc1raka;. Erdcil Kiifiikkolniinii. Adnc111 Tb!ıel. 
Meral Çetinkaya. Ayten Unmoğ/11 Yapım 
Production Co.: Asya Film. Gazeteci Erol 
Demek Sok . .  Erman Han. Kat: I. Beyoğl11. 
İstanb11l, TURKEY: Phone: 212 25 1 4 1 7 1 :  
Fax: 2 1 2  2 5 2  12  2 6  Astria Film, Dream 
Factory Dünya Hakları Exporı Agem: 
Asya Film. Gazeteci Erol Demek Sok. , Em1a11 
Hem, Kat: 1, Beyoğl11. İstanb11l. TUI?KEY: 
Phone: 212 25 1 4 1 71 ;  Fax: 212  252 12 26 

1 993  1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 9 3 '  

• Bu öykü, birbirini tanıyan iki 
ç iftin, Ayla i le Yadigar, Seher ile 
Hüseyin'in, çıplaklığın gizli tarihi 
içindeki yolculuklarının 
öyküsüdür. Kahramanların bu 
yolculuğu, şehrin karanl ık 
coğrafyasıyla örtüşüp, giderek 
psikolojik bir yolculuğa dönüşür. 
Filmin bütününde yer alan 
yönetmen-ses, başlangıçta 
oyuncu-kişilikleri bizlere tanıtır. 
Sonrasında Akademi'de çıplak 
model l ik yapan Ayla i le Seher'in 
gündelik hayatlarından parçalar 
izleriz. Kadın kahramanların 
kocaları ise, iki ironik ve çaresiz 
karakter olarak şehrin 
sokaklarında başıboş gezinirler. 
Kahramanlar arası i l işkiler çok 
iyi gitmektedir. Yönetmen-ses, 
öyküdeki bu hoşluktan sıkılmaya 
başlar ve, fi lmin neredeyse 
durduğu bir anda, Yadigar'a 
karıs ının yaptığı gerçek işin ne 
olduğunu gösterir. Aniden 
ortaya çıkan bu gerçekle, 
geleneksel toplum değerleri, 
suçluluk, yalnızlaşma ve 
çıplaklığın karşısında çaresizce 
yer al ış kendini göstermeye 
başlar . . .  

• This is  the story of two couples 

who know each other - Ayla and 

Yadigar, Seher and Hüseyin - and 

of the journey they make in  the 

seeret history of nucl ity. This 

journey of the main characters, 

overlapping w ith the clark 

geography of the city, graclually 

rransforms i nro a psychological 

journey. The clirector's voice-over 

hearcl throughout the fi lm 

i nrrocluces the  player-characters i n  

the beginning.  Then w e  see 

fragmenrs from the claily l ives of 

Ayla anel Seher, who model in the 

nucle at the Acaclemy of Fine Arts. 

As for the husbancls of the main 

female characters, they clrift the 

srreets of the city as two i roni c 

anel hel pless poor so u ls. All goes 

well as regarcls the relations 

between the main characters. 

The clirecror's voice-over gets 

boreel of this pleasanrness, anel at 

a mornem when the fi lm almost 

srops, he shows Yacl igar what his 

wife really does. Suclclenly, with 

this knowledge, a helpless stance 

against rraclit ional social values, 

feeling of guilt ,  isolation anel 

helplessnes in front of the nucl i ty 

comes to the foregrouncl . . .  

ALi ÖZGENTÜRK 

1 94S'te Adana'da do�du. 
istanbul Üniversitesi'nde hem 
felsefe, hem sosyoloji e�itimi 
gördü; her ikisinden de 
1 974'te mezun oldu. Sinemada 
profesyonel olarak çalışmaya 
kamera asistanlı�ı i le 1 974'te 
başladı ve daha sonra da 
Yılmaz Güney, Atıf Yılmaz ve 
di�er yönetmenlerin yanında 
asistan l ık yaptı. Senaryo da 
yazdı. 1 979' da yaptı�ı i lk  
konulu uzun metraj filmi 
"Hazal'' birçok ödül alarak 
u luslararası alanda tanınmasını 
sa�ladı. 

Born i n  1 94 5  in Adana. He 
srudied phi 1osophy and 
sociology ar rhe Istanbul 
University, graduaring wirh 
degrees i n bor h subjecrs i n 
1 974. He began working in 
fılms professionally in 1 974, 
when he became a camera
assisranr, and 1arer assistant ro 
Yılmaz Güney, Arıf Yılmaz, 
and orher direcrors, for whom 
he alsa wrore screenplays. His 
fırst fearure fi lm "Hazal'' was 
made in 1 979 and won many 
awards bringing him 
international recognirion . 

Filmleri 
Filmography 

1 979 Hazal 
1 982 At The Horse 
1 985 Bekçi The Guard 
1 987 Su da Yanar 

W'ater Also Bunıs 
1 99 3  Çıplak Nude 
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B i R  SON BAHAR H i KAYESi  
AN A UTUMN STORY 

Yönetmen Director: Yavnz Özkan 
Senaryo Screen play: Yavnz Özkan 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Ertmıf Şenkay K�trgıt Editing: Sedat 
Karadeniz Oyuncular Casr: Zıthal 
Olcay, Can Togay, Kaan Girgin. Meltem 
Cımıbıt!. Sinem Üretmen Yapımcı 
Producer: Aycan Çetin Yapı m 
Production Co.: Z Film. Valikonağı Cad 
Akkimıamı S ok. N ay ır Sitesi. D Blok Giriji. 
TURKEY: Phone: 212  247 67 25:  Fax: 
212  233 43 39 Dünya Hakları Export 
Agent: Z Film. Valikonağı Cad Akkimıamt 
S ok. Nayır Sitesi. D Blok GiriJi. TURKEY: 
Phone: 90 212 247 67 25: Fax: 90 2 1 2  233 
43 39  

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 1 5 '  

• 3 0  yaşlarındaki güzel genç 
kadın, öğretmendir. Amerika'da 
Iktisat doktorası yapmış aynı 
yaşlardaki genç adamla 1 978 
yı l ında karşılaşır, birbirlerine aşık 
olur ve evlenirler. Ülke kan 
deryası içinde yüzmektedir. 
O yılların terör ve kaosunun 
içinden fazla yara almadan 
geçmeyi başarırlar. Çok 
geçmeden yaşamiarına heyecan 
katan bir çocukları olur. Kadın 
o yılların bütün gelgitlerini ,  
heyecan ve korkuların ı  
yaşayarak üniversitede iyi bir 
kariyer yapar. Kocası ise, özel 
bir bankada çok başarı l ı  bir 
dönem geçirir ve sonunda kendi 
fınans şirketini kurar. Başlangıçta 
coşkun nehir gibi akan ve 
mutluluğun denizlerine ulaşacağı 
sanılan hayatları önce küçük 
yaralar alır, giderek iyiden iyiye 
örselenir. Çünkü ü lkedeki 
değişim hızına ayak uydurabilme 
çabaları aralarında çelişkiler 
yaratmaktadır. Her i kisi de 
işlerinde başarı l ıd ırlar. 
Değişikliğin mantığın ı  çabuk 
kavrayan adam genç, yakışıkl ı , 
sempatik ve çok zekidir. En 
belirgin özelliği ise olağanüstü 
h ırsl ı olmasıd ır. H ızlı yüksel işinin 
sarhoşluğu i le özel yaşamında 
kısa süreli i l işkiler, ve bunların 
günübirlik sorunlarını yaşar. 
Kadın kocasının, hayatı 
yorumlama biçimine ve ritmine 
uyum sağlayamaz; daha doğrusu 

böyle bir hayatı kabullenmez. 
Ancak bir türlü içine 
sindiremediği bu gidişe 
müdahale de edemez. 
Aralarındaki uçurum hergün 
biraz daha büyüse de, ne 
birbirlerini terkedebil irler, ne de 
birl ikte olabi l i rler. Evl i l ik 
yaşamları savaşmak ve savaşların 
yaraların ı  onarmaya çalışmak 
arasında gidip gelmektedir. 
Duygusal yaşamlarındaki 
eksiklikleri ise, dışardan besleme 
yoluna giderler ... 

• In the chaotic atmosphere of 

1 978,  � 30-year-old beautiful  

college instrucror and a man of 

s imilar age, who had a PhD in  

Economics i n  US,  meet. Soon they 

fal l  i n  love and ger married in the 

bloody terror-ridden counrry. The 

young couple manage ro escape 

the turbulenr years of 1 978-8 1 

withour gerring much scathed, 

and soon have a child who brings 

excitemenr ro their lives. The 

woman makes a good career for 

herself among the tides, 

excitemenr and fears of those 

years, while hopelessly trying ro 

sol ve the di lemma of w hat she 

believes ro be right, and the harsh 

realities of daily l ife. As she 

struggles, her ambitious husband 

rapidly peaks in his career with 

dashing style, and establishes his 

own fırın. Soon their l ives take 

opposite directions. The man's 

arnbitian begins ro desrroy 

everyth ing on its way, including 

his wife's love and respect. As the 

woman's inner world is  divided 

by confl icting emotions, their 

marriage rurns into a cruel 

batrleground of romanricism 

against ambition. Neither is 

wi l l ing ro surrender, and both ger 

involved in dead-end relationships 

in  order to revenge one another. 

As they move fareher apart from 

each other, their relentless 

struggle wages on, white 

changing times and values 

comrast their lives in the 

background . . .  

YAVUZ ÖZKAN 

1 942'de doğdu. 1 962- 1 965 
yılları arasında Kütahya'da bir 
madende işç i  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 i lk konulu uzun 
metraj fi lmini  çekti. "Maden" 
filmiyle çeşitli ödüller kazandı. 
1 980' de Paris' e gitti ve sekiz 
yıl kaldığı bu kentte aktörlük, 
yönetmenl ik ve yazarl ık  yaptı. 
1 987' de yurda döndükten 
sonra her yı l  bir film çevirdi. 

Born in 1 942.  Between 1 962-
65 he was a worker i n  a m ine in 
Kütahya. He has worked as an 
actor and d irector in theatre 
productions, and then as an 
extra i n  movies. He wrote film 
seripts and made same shorrs 
during the 70s. In  1 977 he 
directeel his fırst feature film.  
He won several awards with 
"The M i  ne" 0 97 8). I n  I 980 he 
wenr to Paris and has stayed 
there for eight years, working as 
actor, d irector and writer. In 
1 987 he returneel home and 
directeel a fi l m  a year s i  nce then. 

Filmleri 
Filmography 

1 977 Yarış The Race 
1 978 Maden The Mine 
1 979 Demir Yol The Raifroad 
1 983 Sevgil iye Mektuplar 

Letters to Dar/ing (TV) 
1 985 Bir Sonuncu Mohikan 

A La st Mohican (TV) 
1 988 Yağmur Kaçakları 

F ugitives of the Ra in 
1 989 Umut Yarına Kaldı 

Ho pe 1 s Delayed Un til 
T01norr01v 
Film Bitti The Film /s Over 

1 990 Büyük Yalnızlık 
The Great Solitude 

1 99 1  Ateş Üstünde Yürümek 
Wtılking On Fire 

1 992 Iki Kadın Two Women 
1 994 Bir Sonbahar Hikayesi 

A n  Autımııı Story 
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TERSiNE DÜ NYA 
THE REVERSED WORLD 

Yönetmen Director: Ersili Per/cm 
Senaryo Screen play: Er.rin Peı·tan 
Görüntü Yön. Cinemarography: Uğ11r 
Do!Jdiir Kurgu Editing: Nevzat Dijiaç1k 
Müzik Music: On no T11nç Oyuncular 
Cast: Demet Akbağ. l�asin1 Öztekin. ut!e 
iHrlJJJIIr.jalt' A rıkau. Derbali Şim;ek. Sel!C!tl 
Ferdctğ Yapımcı Producer: EnH'r Özer 
Yapı m Production Co . : Özer Film. Erol 
Demek Sok .. Em�an /-lan. Beyoğiit. istanb11l. 
TUI?KEY: Pho��e: 2 1 2  245 58 54: Fax: 
2 1 2  249 1 7  29 Dünya Hakları Export 
Age nt: \Vamer B roJ . .  Bmnz S ok. Bronz Apt. 
7. Kat 3. Jl1cijka. istcmb11/. TURKEY: Phone: 
2 1 2  23 1 5 5  99: Fax: 2 1 2  23 1 70 70 

1 99 3 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 9 6 '  

• Kadın erkek rollerinin tersine 
çevrildiği TERSiNE DÜNYA'da, 
Bitirim Leyla, Sarı Leman ve 
Hasibe aynı mahallede oturan üç 
arkadaştır. Hasibe'nin babası 
ölmüş, annesi Vasfıye de eve 
genç bir erkeği, Ali'yi 
kapatmıştır. Leman ise 
hapistedir ve annesini öldüren 
Nuriye'nin de aynı cezaevine 
kapatı ldığını duyar. Hapisten 
çıkınca Nuriye'nin sevgi lisi 
Zekeriya'yı elde ederek öcünü 
almaya girişir. Üç arkadaş 
surdibinde buluşup her zamanki 
gibi zar atar. Leyla sürekli 
kaybeder. Sonrasında Leyla 
mahal leye döner ve naralarıyla 
çevreyi, komşuları rahatsız eder. 
Öte yanda, Hasibe i le Ali 
arasında bir aşk başlar, Vasfıye 
durumu anlayınca evde kavga 
çıkar. Bu arada, Leyla, 
mahalleden Yasin'e tutkundur. 
i l işki meydana çıkınca, Yasin' in 
babasıyla, Leyla'n ın kocası 
Süleyman mahalle dalaşı yapar. 
Üçlü, yine b ir  gün kumar 
oynarken, Zekeriya'nın 
müteahhit Ayşe'ye kaçtığı haberi 
gelir. Leman, Ayşe'nin evini 
basar, kavga ç ıkar, Ayşe 
bıçaklanır, Leyla olay yerinden 
kaçar, Leman tutuklanır, hapse 
dönünce polis ve bekçiyle 
takış ır . . .  

• This rimeless dassic comedy 

written by Orhan Kemal in rhe 

60's is stili valid today - the 

reversal of roles ser in a 

sociological conrexr. Can you 

imagine a world where everyrh ing 

is upsiele down and all the values 

are reverseel 1 The men s ray ar 

home to do the cooki ng,  ironi ng, 

washing and to bring up children, 

while rheir wives or m iseresses 

drink, rhieve, gamble, anel on the 

whole, enjoy themselves . . .  THE 

REVERSED WORLD enjoys the 

adventures anel mishaps of three 

gooel frienels from a rough 

working class suburb in IstanbuL 

When all three !and up in prison 

rhei r fami lies are elesperare. Lefr 

ro rheir own resources, how will 

they survive? . . .  

ERSiN PERTAN 

1 943 yılında Haskova'da 
(Bulgaristan) doğdu. 1 966'da 
işletme ve Ekonomi Yüksek 
Okulu'nu bitirdi. 1 97 1  ile 1 987 
yılları arasında Türkiye Iktisadi 
Kalkınma Bankası'nda mali 
analist olarak çalıştı. Çeşitli 
gazete ve dergilerde sinema 
eleştirmenliği yaptı. The 
Hollywood Reporter'ın 
Türkiye muhabiridir. Birçok 
fılmde set fotoğrafçısı, 
yönetmen yardımcısı ve 
danışman olarak çalıştı. 

Born i n  1 943 in  Haskova 
(Bulgaria). In 1 966 he 
graduaced from che College of 
Business Aelmin iscracion and 
Economics. From l 97 l  to l 987 
he was a financial analysr in  the 
Turkish lncluscrial 
Developnıenc Bank. He workeel 
as a fi lm eritic for various 
newspapers anel magazines. He 
is the Turkish correspondenc ro 
The Hollywood reporrer. He 
worked as a ser phorographer, 
assistane el irecror anel consultant 

Filmleri 
Filmography 

1 992 Kurt Kanunu 
Tbe Wo/fLa.w 

1 993 Tersine Dünya 
Tbe Reversed \Vodd 
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YOLCU 
A SHIP ANCHORED IN THE DESERT 

Yönetmen Director: Baıfar Sab11nm 
Senaryo Screenplay: Başar Sahm1t11 
Görüntü Yön. Cinemaıography: 
Hiiseyin Özşahin Kurgu Ediring: Ayt11ğ 
Aslan Oyuncular Casr: Jlliijde Ar. Tal'lk 
Akan. Halil Ergiin. Berba11 Şimşek 
Yapımcı Producer: Sabahallili Çetin 
Yapı m Producrion Co.: Belge Film. 
Ayhan IŞik Sok . . 28 2. Beyoğ/11. İstanb11/. 
TURKEY: Phone: 2 12  252 25 25: Fax: 
2 12  25 1 36 3 7  Dünya Hakları Exporr 
Agent: Belge Film. Ayhan lş1k Sok . . 28 2. 
Beyoğ/11. İstanbnl. TURKEY: Phone: 2 12  
252  25 25 :  Fax: 2 1 2  25 1 3 6 3 7  

1 99 3  1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 102' 

• 1 92 1  yı l ının dondurucu kış 
günleri. Cepheye asker götüren, 
sonra yaralılarla geri dönen ve 
hiç durmayan trenlerin gelip 
geçtiği, karla kaplı, bomboş bir 
ovanın ortasında, "çöl ortasına 
demirlemiş bir gemi" gibi duran 
bir tren istasyonu. Burada, 
kendi leri dış ındaki dünyadan 
habersiz ve umarsız üç kişi. 
"Muallim mektebi bitirmiş, 
sarıksız hoca", b irinci Dünya 
Savaşı'nda tek gözünü kaybetmiş 
istasyon şefi. Onun karısı: 
lstanbullu bir imarnın kızı, babası 
tarafından evlendirildiği bu 
adamla, ıssız ovanın ortasındaki 
istasyonda kendini sürgün 
hisseden, doyumsuz, içten 
pazarlıklı , bencil bir kadın.  Ye 
onun kınştırdığı makasçı: Kafkas 
Cephesi'nde tek bacağı sakat 
kalmış. eski günlerini özleyen bir 
"halk adamı". Kurtuluş Savaşı 'n ın 
bütün hızıyla sürdüğü 
memleketlerinden kopuk bu üç 
insanın, kendi aralarındaki 
hesaplaşmaları, "iç savaşları". Ye 
birden ortaya çıkıp, onların bu 
küçük dünyaların ın sarsılmasına 
yol açan bir Kuvayi Mi l l iye'ci. .. 

• The miserably cold winter of 

1 92 1 .  A train station where even 

the trains carryi ng soleliers ro the 

front and bringing the wounded 

back do not srop, a station ! ike "a 

ship anehoreel in the m idelle of 

the desen" .  Anel three helpless 

people l iv ing there, unaware of 

the outside world: the station 

master who has lost an eye in the 

First World War, - "a hoclja 

w ithout a turban, gracluate of a 

train ing school" -; his wife, the 

daughrer of an ' i mam' from 

Istanbul, a woman who feels 

herself an exile in  this station in 

the midelle of the elesolare pla in ,  

together with th is  man her father 

has marriecl her to - an 

unsatisfıecl, cunning,  selfısh 

woman; anel the switchman she 

Il ires with, a "man of the people", 

longing for his past clays, who has 

cripplecl a leg in the Caucasian 

front .  A seniing of accounts, 

" inner wars" of these three people 

cl isassociatecl with their counrry 

where the W ar of Inclepenclence is 

going on at rop speecl . A solclier 

from the National Forces fıghting 

in the lnclepenclence War 

sudelen Iy appears anel shakes this 

smail world of theirs . . .  

SABUNCU 

1 943'te Istanbul'da doğdu. 
Saint Joseph Lisesi'ni 
bitirdikten sonra, Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi ile Fransız Dili ve 
Edebiyatı öğrenimini yarıda 
bırakarak, 1 96 1  yılında, önce 
oyuncu, sonra yazar ve 
yönetmen olarak tiyatroculuğu 
başladı. Sinemaya 1 978 yıl ında 
"Adak" fi lminin senaryo yazarı 
olarak girdi .  "Tal ihl i  Amele", 
"Şalvar Davası"  ve 1 984 
SfYAD Ödülü'nü kazandığı 
"Namuslu" filmlerinin 
senaryolarını yazdı. 1 985 
yılında, "Çıplak Vatandaş" 
filmiyle ilk yönetmenlik 
denemesini gerçekleştirdi. 
"Asılacak Kadın" i le 1 986 
SiYAD En iyi Yönetmen 
ödülüne, "Zengin Mutfağı" ile 
1 988 Bastia Film Festival i 'nde 
Gümüş Zeytin Dalı ödülüne 
layık görü ldü. 

Born in Istanbul in 1 94 3 .  Afrer 
graduacing from che Sainc 
Joseph Lycee, he encered che 
Faculcy of Sciences of che 
Ankara University, buc inscead 
of complecing his educacion 
here or ar che School of French 
Language and Liceracure, he 
scarced to work in che cheacre i n  
1 96 1 ,  firsc a s  accor, rhen as 
wricer and director. He scarced 
his cinemaric career i n  1 978, as 
che scripcwricer of che fi lm 
"Sacrifice" .  He wroce che 
screenplays for "The Lucky 
Conscruccion Worker", "The 
Case of Baggy Trousers", and 
"The Hanesr Man", wich which 
he won che 1 984 SİY AD 
Awarcl. He made his di rectorial 
debuc in 1 98 5 ,  wich che fi lm 
"The Naked Cicizen" .  W i ch  
"Woman To Be Hung" he won 
che ı 986 Award for Bes c 
Director, anel wich "The 
Kicchen of che R ich", he 
received che Silver Ol i ve Branch 
Awarcl at che 1 988 Bascia Film 
Festival. 

Filmleri 
Filmography 

1 985 Çıplak Vatandaş 
The Naked Citiıeu 

1 986 Kupa Kızı Queeu of Hea.rts 
1 987 Asılacak Kadın 

\flom�tn to he Hung 
I 988 Kaçamak lmjıromjıtu 

Zengin Mutfagı 
Tbe Kitcheu o/The Rich 

1 993 Yolcu 
A Ship Auchored in the Desert 
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YALANC I  
THE LIAR 

Yönetmen Director: Osm:m S mav 
Senaryo Screen play: Osman Sınaı; 
Görüntü Yön. Cinematography: Tevfik 
Şenol Kurgu Editing: Demir Ali Kurçin 
M üzik Music: Özhan Eren Oyuncular 
Cast: Mehmet Aslantlfğ. Fikret Hakan. 
Tomris OğNzalp. Bi/al DNyan Yapımcı 
Producer: Bahattin Özcan Yapım 
Production Co.: TRT Ankara TV. Oranla 
Prog. Md . .  TRT Si tes. Oı<tn. Ankara. 
TURKEY; Phone: 3 1 2  490 38 76: Fax: 
3 12 490 38 77 Dünya Hakları Export 
Agem: TI?T Ankare1 TV. Oral/le/ Prog. 
Md.  TI?T Sites. Oran. Ankara, TURKEY: 
Phone: 3 12 490 38 76: Fax: 3 1 2  490 38 77 

1 993 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 108' 

• Bir gece Ali dayı Faik'e 
telefon eder; Faik bu telefonla 
çocukluğuna, 1 950'1i yıl lara 
döner. Bitmek tükenmek 
bi lmeyen maceraların, 
reddedilmez yalanların ve sonu 
gelmez aşkların Ali dayısına . . .  Ali 
dayısı onu son bir defa görmek 
istemektedir. Ali dayısı onun 
"hayat öğretmeni" dir. Faik 
ondan kadın ı  sevmeyi, dünyayı 
gülümseyerek yaşamayı ve her 
durumda kıvrak zeka oyunlarıyla 
işin içinden sıyrılmayı, hayatı 
renklendirmeyi öğrenmiştir. Ali 
dayı dünyayı çok ciddiye almaz 
ama altından kalkılması, 
başedilmesi gereken ciddi bir 
"yalan" olarak yaşar. Ona göre 
herşey olup gitmektedir zaten. 
Çok fazla felsefesini yapmaya 
gerek görmez. Bir adamın dünya 
umurunda değilse, felsefesini 
yapmaz zaten ... sadece yaşar. 
Yaşarken belki son bir söz 
söyler, geçip gider. Ancak bu Ali 
dayının dünyaya tesl im olması 
anlamına gelmez. Tam tersine, 
dünyaya tesl im olanlar ona 
"Yalancı" dese de, Ali dayı 
dünyaya asla tesl im olmaz. O bir 
"yalan dünya bi lgesi"dir. işte 
Faik, dünyanın yalanın ı  dolu 
dolu, maceradan maceraya 
koşarak çok renkli yaşamış ve 
tüketmiş Ali dayıs ına gitmeden, 
çocukluğuna, onun tüm 
dünyasını kapladığı yıllara döner 
ve bize o sihirl i  geçmişin 

kapılarını açar. Fi lmin kamerasını 
1 950'1ere götürür, bizi o zaman 
ve mekanlada yüz yüze getirir. 
Ali dayıs ının i l lüzyonuna davet 
eder bizi . . .  

• One nighr Uncle Ali calls Faik 

on the relephone and wirh this 

cal!, Faik goes back ro his 

childhood, ro the 50s. To his 

Uncle Ali  of rhe never-eneling 

advenrures, undefiable lies and 

consranr loves . . .  Uncle Al i ,  the 

man who has been his " insrrucror 

in life" wanrs ro see him for the 

lasr r ime.  Ir was from U ncle Al i  

that he had learned ro  love 

women, ro go through l ife wirh a 

smile on his lips, ro ger rid of 

each and every rrouble using his 

wir ,  ro lend color ro l i fe i rself. 

Uncle Ali does not rake l i fe rhar 

seriously, and believes that ir is 

only a serious "l ie" which has ro 

be reckoned wirh, ro be eleale 

wirh. He rhinks rhar everyrhing is 

passing of i es own accord, anyway. 

He feels no need ro phi losophize 

rhar much. If a man does nor care 

for the world, whar is rhere ro 

phi losophize abour' He only lives. 

Maybe he urters a fina! word 

while living, and jusr passes over. 

However, rhis does not mean that 

Uncle Ali surrenders ro the world. 

On the conrrary, even rhough 

those who do cal! him a "Liar", he 

himself refuses ro surrender. He is 

a "wise man of the i l lusory 

world" .  So Faik ,  before he goes ro 

his Uncle Ali who has lived che 

l ie of the world ro che ful l  and 

who, having one adventure after 

anorher, has !ed a very colorful l i fe 

which he has duly exhausred, goes 

back ro his childhood, ro rhose 

days when his uııcle has 

daminared his  l ife,  opening for us 

che eloors of his magical 

chilelhooel . He rakes che camera ro 

che 50s anel brings us face ro face 

wirh those t imes anel places. He 

invires us  ro  che  illusion of his 

Uncle Ali . . .  

OSMAN SINAV 

24 Aralık, 1 958, Burdur 
doğumlu. Istanbul Güzel 
Sanatlar Akademisi Yüksek 
Resim Bölümü, I DGSA
UESYO Tekstil Dizaynı ve 
iDGSA Sinema-TV 
Enstitüsünde öğretim gördü.  
Çalışma zorunlu luğu 
nedeniyle bitirmeden ayrıldı. 
1 979- 1 984 arası reklam 

yazarlığı yaptı. 1 983- 1 987 
arası reklam filmi 
yönetmenliği, 1 987'den 
başlayarak sinema ve TV 
filmleri yönetmenl iği yapmaya 
başladı. 

Born in December 24th, 1 958,  
in Burdur. He attended the 
painti ng, UESYO textile 
design departmen ts and the 
Cinema-TV Institute of the 
S ta te Academy of Fine Arts, 
but left school to work. He 
wrote advertisement texrs 
between rhe years 1 979- 1 984. 
He made commercials between 
1 983- 1 987 and starting from 
1 987 he engaged in d i recting 
c inema and TV films. 

Filmleri 
Filmography 

1 987 Bir Muharririn Ölümü 
1 988 Yalancı Şafak 
1 989 Atlıkarınca 
1 990 Küçük Dünya 
1 99 1  Aşka Kimse Yok 

Yarına Gülümsemek 
1 992 Kapıları Açmak 
1 993 Yalancı 
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KIZ KULESi AŞl KLARI 
HERA LEANDROS 

Yönetmen Director: irft�n Tb'ziim 
Senaryo Screenp lay : !vlarit Koper 
Görüntü Yön. Cinemarography: 
ilytekin Çakmakf! Kurgu Edi ring: Ayhan 
Ergiirsel Müzik M us i c: Mknir N11rettin 
Be/un Oyuncular Casr: Beklan Algan. 

11mli İdiı. lllehmet U/mo) . ilytar 
Yiiriikmlan. Ayla 11/gan. Kiltay Kbktiirk 
Yapımcı Producer: İıfan Tozii111 Yapım 
Producrion Co.: lllllbteşe111 Film. İstik!tı! 
Cad. . il Illidildil Sok . . 2 1  4. Beyoğ/11. 
İstanb11!. TURKEY: Pbone: 2 1 2  293 73 62: 
Fax: 2 1 2  243 1 7  7 3 Dünya Hakları 
Exporr Agenı: l'd11lıteiem Film. İstik/,ı/ 
Cad . .  Alllldtldll S ok . .  2 1  4. Beyoğ/11. 
İstanb11i. TURKEY: Phone: 2 1 2  293 73 62: 
Fax: 2 1 2  243 1 7  73 

1 994 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 1 12 '  

• 60 yaşlarında bir düşünür 
(şair) olan Adam, Kız Kulesi'ne 
gelir. Girdiği odalarda, intihar 
eden eski fener bekçisinin 
eşyalarıyla karşılaşan Adam, 
Bekçinin tuttuğu günlük i le b ir 
seyir defteri bulur. Günlüğü 
okudukça kulenin efsanesine 
girmeye başlayan Adam, düş mü, 
yoksa gerçek mi olduğunu 
anlayamadığı sesler ve sannlar 
görmeye başlar. Kulenin alt 
katında yaşayan bir kadının 
"Hera i le Leandros" 
efsanesindeki Hera olduğunu 
düşünen Adam kadınla sevişir. 
Bu arada onu hiç rahat 
bı rakmayan eski fener bekçisi 
yaşamın ın tüm seyrini 
değiştirmiş, Adam yeni fener 
bekçisi olmuştur. Bir gece Hera 
sandığı kadın ın eski fener 
bekçisinin kızı Nesibe olduğunu 
anlayan Adam, eski fener 
bekçisinin arzuların ı  kendisini 
kul lanarak gerçekleştirdiğini 
farkeder. Gird ikleri efsaneden 
kurtu lmanın tek yolunun, 
efsaneyi yaşamak ve 
sonuçlandırmak olduğunu 
düşünen Nesibe ve Adam, Hera 
i le Leandros olarak yaşamaya 
başlarlar. Ve tıpkı efsanede 
olduğu gibi Adam bir gece 
Salacak'tan denize atlayıp 
Hera'n ın  meşaleyle balkonunda 
durduğu Kız Kulesi'ne doğru 
yüzmeye başlar . . .  

• Adam, who is a thinker (poet) 

of about sixry, com es to the 

Tower of Leandros. He fınds the 

belongings of the former keeper of 

the tower who has commitred 

suicide in the rooms he enrers, 

and also a d iary and navigarion 

book kepr by him.  Adam, who 

begins to enter the legend of the 

tower as he reads the diary, srarrs 

hearing sounds and seeing 

phanroms which he can neirher 

rake for a dream nor for real ity.  

Taking the woman who l ives 

downstairs i n  the tower to be 

Hera, Adam makes love ro her. 

In the meanrime, the former 

keeper of the tower, who does not 

ler him alone, has changed the 

course of his l ife complerely and 

Adam has become the new keeper 

of the tower. One n ight Adam, 

real iz ing that the woman he had 

raken to be Hera is in facr the 

daughrer of the former keeper of 

the tower, Nesibe, also becomes 

aware of the facr that the man 

realizes his desires through him.  

Nesibe and Adam, thinking that 

the only way to escape the legend 

they enrered is to live ir through 

ro the end, start living as Hera 

and Leandros. And j usr as in the 

legend, Adam dives inro the sea 

from Salacak one nighr and srarrs 

swimmi ng towards the Tower of 

Leandros, ar the balcony of which 

Hera is sranding, holdi ng a 

torch . . .  

iRFAN TÖZÜM 

1 9S I 'de Tekman'da doğdu. 
Lisede okurken, dönem arası 
tatillerinde, Duygu Sağıroğlu'na 
iki filmde asistanlık yaptı 
( 1 966- 1 967). Uzun yıllar 
gazeteci l ik, fotoroman ve 
reklam filmleri yönetmenliği 
yaptı. ilk uzun metrajlı filmi 
"Çağdaş Bir Köle"yi 1 986 
yılında gerçekleştirdi. 

Born in Tekman in ı 95 l .  
While i n  high school, he fırsr 
gor acquainred wirh cinenıa 
when he worked as assiseane 
director for Duygu Sağıroğlu in 
rwo fılnıs ( 1 966- ı 967 )in his 
vacarions. Then, for nearly 
rwenry years he worked as 
journal isr, m ade phoro-novels 
and commercials. He realizecl 
his fırsr fearure fi lm, "A 
Conremporary Slave", in ı 986. 

Filmleri 
Filmography 

1 986 Ça�daş Bir Köle 
il Contempomy Shıve 

1 988 Rumuz Goncagül 
Codename: Blo.uom 

1 989 Melodranı Metodrama 
Fazilet 

1 990 Iki l i Oyunlar Double Gmnes 
1 99 1  Devierin Ölümü 

Dea tb of Ibe Gi<mls 
1 992 Cazibe Hanımın Gündüz 

Düşleri 
Daydreams of Mi ss Cazibe 

1 993 Kızkulesi Aşıkları 
Hera Leandros 
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iSKiLiPLi  ATl F  HOCA - KELEBEKLER SONSUZA UÇAR 
OF ISKILIP - B UTTERFLIES FLY FOREVER 

Yönetmen Direcror: t\'lesnt Uçak.a11 
Senaryo Screenplay: Mesnt Uçaka11 
Görüntü Yön. Cinemarography: Ümit 
Ardabak Kurgu Ediring: Ayball Erg1irse/ 
Müzik Music: Özbcm Eren Oyuncular 
Casr: Yilmaz Zafer. Ha/nk Km-ro.�ln. Ni/iifer 
Aydan. 13clki Tamer. G!ilay PnıarbrtJI. A rzu 
A talay Yapımcı Producer: Mmtafa Çelik 
Yapım Producrion Co.: Dost Film. 
Fimzağtl Mah . .  Pa!aJkti Sol< . . No: 7 .  
Cibt�ngir. İsta11bnl. TUI?KEY: Pho11e: 212 
251  43 88: Fax: 2 1 2  245 76 92 Dünya 
Haklan Exporr Agent: Alias Nebir 
iletifiili A.Ş . .  Elmadağ Cad. . Ehnadc1ğ Apt. 
1 2  4. Taksim. istanbn/. TUI?KEY: Pbone: 
2 12 24 1 02 72: Fax: 2 1 2  246 1 4  42 

1 99 3 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 1 10' 

• iskil ipl i Atıf Hoca, u luslararası 
şöhrete sahip, Fatih 
Dersiamlığı'nda memur büyük 
bir din adamıdır. 1 924'te "Batı 
Taklitçi l iği" isimli küçük bir 
risale kaleme al ır. Risale, 
islam'da gayri müslimlere 
benzemenin hükmünü 
açıklamaktadır. Zira o 
dönemlerde koyu bir Batı lılaşma 
hareketi başlatılmıştır. Bu 
hareket devlet politikası haline 
getiri l ir ve bu doğrultuda pek 
çok kanunlar çıkartı l ır. Şapka 
Kanunu da bunlardan biridir. 
1 925 sonlarında mil lete şapka 
giyme zorunluluğu getiri l ir. 
Şapka Kanunu halktan çoğu 
yerde tepki görür. Karşı 
koyanlar bir bir tutuklanır. 
Kendilerine bir avukat tarafından 
savunma hakkı tanınmaz. Şapka 
Kanunu'na muhalefet edenler 
iskil ipli Atıf Hoca'nın risalesini 
dayanak gösterirler. Özell ikle de 
sorguları bu risale ile ilgil i 
irtibatlandırı l ır. Bu nedenle Atıf 
Hoca tutuklanır. Önce 
Giresun'da yargılan ır. Herhangi 
bir suç bulunamayınca beraatine 
karar veri l ir. Ama yine serbest 
bırakılmaz ve Ankara'ya 
götürülüp orada yargılanmaya 
başlar. Savcı üç yıl kürek cezası 
ister. Fakat ertesi gün idam 
kararı çıkar ... Günümüzde 
hayata bakışı ve yaşantısı Atıf 
Hoca döneminde 
gerçekleşti rilen Batı l ı laşma 
hareketlerinin tipik bir örneği 

durumunda olan Avukat Ferit, 
bu haksızlığı ele alır ve 
TBMM'nin Atıf Hoca gibilerine 
itibarını iade ederek, kendi 
itibarını kurtarması, alnındaki bu 
kara lekelerden kurtulması 
düşüncesi i le, iade-i itibar davası 
açar. Bu yüzden hem kendi 
çevresi i le çatışmaya girer, 
onların yapaylıklarını, 
yozlukları nı görür; hem de 
kendisiyle çatışmaya girer . . .  

• Arıf Hodja of İskil ip was a 

grear man of religion wirh 

inrernarional fame who worked in 

rhe Fatih Religious School as a 

civil servanr .  In 1 924,  he wrore a 

pamphler on "Wesrern 

Imirarion" ,  explain ing sancrions 

in  Islam ro be imposed againsr 

people who imirare non-muslims, 

as an exrensive wesrernizarion 

process was under way during 

rhar period. Since rhis movemenr 

was accepred as governmenr 

policy, several laws i n  rhis respecr 

were enacred. The obl igarory 

inrroducrion of hars u neler rhe 

Arrire Code in 1 9 2 5 ,  which macle 

ir compulsory ro wear a har was 

one of rhese laws. This Code 

receivecl some negarive reacrion 

from rhe publ ic. Mosr of rhe 

res İsting people were immecliarely 

ar res reel. They cl id n or eve n have 

rhe righr ro be clefencled by a 

lawyer. Those who objecrecl ro rhe 

Arrire Code referred ro rhe 

pamphler by Arıf Hocl ja of İskdip 

as j usrifıcarion. In  rheir 

i nrerrogarions, references were 

macle ro rhe pamphler anel 

conseguenrly,  Arıf Hoclja was 

arresrecl. He was firsr prosecurecl 

in Giresun and acguirred clue ro 

lack of evidence. However, he was 

nor releasecl anel was senr ro 

Ankara for furrher rrial. Alrhough 

rhe arrorney general elemandeel a 

punishmenr of penal servirucle for 

rhree years ar mosr, rhe j uclge 

elecicieel upon a dearh penalty rhe 

nexr day . . .  Lawyer Ferit, who l ives 

a kinci of l i fe similar ro rhar 

shaped by rhe wesrernizarion 

movemenr imposed during the 

era of Arıf Hoclja anel who is a 

typical proclucr of thar movemenr, 

clecicles ro unclo rhis unjusrice. He 

fı les a lawsuir againsr rhe 

parliamenr ro enable i r  ro resrore 

i rs own presrige, to erase this clark 

srain srampecl on ir by rhe 

execurion of people i ike Arıf 

Hocl ja, by restoring rhe Hoclja's 

prestige in  rerurn. As a resul r ,  he 

experiences a conflicr wirh 

himself anel wirh those araund 

him, cl iscovering how arrifıcal anel 

corrupr rhey really are . .  

MESUT U N 

1 953 Kırıkkale doğumlu. 1 978 
Istanbul Gazetecil ik ve Halkla 
I l işki ler Yüksek Okulu, Sinema
TV bölümü mezunu. Üniversite 
yıllarında sinema yazarlığı, 
asistanl ık  yaptı, senaryo 
çalışmalarını sürdürdü. i l k  
fi lmini 1 978' de çekti. Hemen 
hemen bütün filmlerinin 
senaryosunu da kendisi yazdı. 
'Türk Sinemasında ideoloji" 
isimli bir inceleme kitabı var. 
"Rahmet ve Gazap" isimli 
fi lmiyle 1 98 1  Türkiye Yazarlar 
Birliği tarafından yı l ın sinema 
sanatçısı seçildi. 1 977'de 
"Mutlak Fikir Estetiği ve 
Sinema" isimli 6 sayıl ık  bir de 
dergi çıkardı. 

Born in Kırıkkale in l 953 .  He 
graduared from Istanbul School 
of Journalism and Public 
Relarions, Film and TV 
department in 1 978.  He workeJ 
as a fi lm eri tic, assistant and 
script wrirer in his university 
years. He made his firsr film in 
1 978.  He wrore che seripes of 
al most all of his fi lms. He has a 
published srudy called "Jdeology 
in Turkish Cinema". He was 
selecred rhe cinema areise of rhe 
year by che Turkish U nion of 
Wrirers i n  1 98 1  for his fi lm 
"Mercy and Rage". He 
published a six-volume journal 
"Absol u re Esrherics of Idea and 
Cinema". 

Filmleri 
Filmography 

1 978 Lanet Tbe Curse 
1 9 8 1  Rahmet ve Gazap 

Mercy cuıd Rage 
1 985 Sessiz Ölüm Sileut Decıtb 
1 986 Yapayalnız All Atom 
1 986 A. Harndi Tanpınar (TV) 
1 987 Kavanozdaki Adam 

The Man in thejm· (TV) 
1 989 Reis Bey Thejudge 
1 990 Yalnız Değilsiniz 

You Are Not Alone 
1 99 1  Sonsuza Yürümek 

To If/alk to Etemity 
1 992 Sevdaların Ölümü 

Death of Loves 
1 993 lskilipli Atıf Hoca 

Atıf Hodja of iskilijı 
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YARASA 
THE BAT 

Yönetmen Director: Hiidctt1erdi )'aıwz 
Senaryo Screenplay: Mehmet Uyc11· 
Görüntü Yön. Cineınatography: Hct!nk 
Gol Kurgu Edi ring: Veli Akbaş/1 Müzik 
Mu sic: Seze1· Bağwn Oyuncular Cast: 
Bii/em Bilgir Sinen1 Dinray. Yt!dmm 
Genm·. Aytol/ Sert. tllnJ!afa Aslan. Famk 
Güncan. i\ l ine Sun Yap rm Producrion 
Co.: İFPAŞ. Sanayi Cad .. No: 1 7. Yeni 
Bowr1. İJ!anhnl. TUI?KEY: Phone: 2 1 2  652 
25  60: Fax: 212 652 25 92 Dünya 
Hakları Export Agent: İ FP AŞ. Sana; i 
Cad .. No: 1 7. Yeni Bowa. İJ!anbnl. 
TUI?KEY: Phone: 2 1 2  652 25 60: Fax: 
2 12 652 25 92 

1 994 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 90' 

• Fi lm, Eflatun'un "Mağara" adlı 
h ikayesinden ve Necip Fazıl 
Kısakürek'in "Kaldırımlar" 
şi irinden yola çıkı larak, Şeyh 
Galip'in tasavvuf derinliği ve 
düşünce ufkunda tamamlanan, 
insan ve insanlık macerasın ın 
hikayesidir. Fi lmin kahramanı bir 
Şair' dir. Olaylara ve görünüşlere 
hassas bir yapısı vardır. Yaşadığı 
şartlar dolayısıyla tepkisi daima 
alaycı ve h ırçındır. Realiteyle 
uyum sağlayamayan, uyum 
sağlayamadığı için herşeyle alay 
eden, alay ettikçe çevresince 
alay edilen farkl ı ,  yalnız bir 
kişidir. Iki arkadaşıyla birlikte bir 
apartman dairesinde 
kalmaktadır. Daire ve işyeri 
arkadaşlarıyla, çevresiyle, ayrı 
yaşadığı anne ve babasıyla 
anlaşamaz, uyum sağlayamaz. 
Yaşı epey i leri olmasına karşın 
evlenmemiştir. Serserice bir 
hayat sürmektedir . . .  

• This is not a story of be ing a 

human, but in fact one about the 

repain ing of the personality of a 

human being . . .  The story was 

inspired by Platon's story "Cave" 

and Necip Fazıl Kısakürek's poem 

"Pavemenrs" and inregrated with 

the deep Sufıst thoughts and the 

vast horizons of Sheikh Gal ip. 

The main character is a poet. He 

is very sensitive against 

happenings and appearances. 

Because of the conditions he lives 

under, he always has an aggressive 

but ironic reaction to evenrs. He 

is a lonely type who cannot adopt 

real ity, which makes him langh at 

everything .  The more he laughs at 

things around him the more he is 

laughed at. He lives in an 

aparement flat rogether with two 

glatmates. But he never gets on 

with his flatmates, his workmates 

or his parenrs. He is an old 

bachelor who is leadi ng dogs' 

l ife . . .  

HÜDAVERDi YAVUZ 

1 962 yılında Afycm'da doğdu. 
1 985'te Ankara Universitesi 
Eğitim Bil imleri Fakültesi'nden 
mezun oldu. Aynı okulun 
yüksek lisans programına bir 
süre devam etti. Bu s ırada 
açılan bir s ınavla TRT Istanbul 
Televizyonu'nda prodüktör 
olarak çalışmaya başladı. 1 992 
başında TRT'den ayrılarak kısa 
bir süre lnter Star'da, daha 
sonra da Kanal-6'da 
prodüktör-yönetmen olarak 
çalışmaya devam etti. 1 993 
Nisan'ından beri TGRT'de aynı 
işi sürdürmektedir. 1 986 
yılından beri üçyüzün üzerinde, 
çeşitli türde TV programları 
hazırladı. Bunlardan bazıları; 
Orhan Boran'la Pazar 
Geceleri, Aile Çevresi, 
Dedektif Sizsin iz, Yalancının 
Mumu, Çarşambanın Gelişi , 
Bayram Özel Eğlence 
Programlarıdır. 

Born in Afyon in 1 962. 
He graduated Faculty of 
Educarional Sciences, Ankara 
University, in 1 98 5 .  He 
attended master programme in 
rhe same university for a while. 
Meanwhile, he rook an 
exam ination by Istanbul 
Telev ision, TRT, and srarred ro 
work as a producer in TR T. At 
the beginning of l 992, he 
resigned from TRT and worked 
for lnter Srar Television 
company for a shorr ri me and 
later on in Kanal 6 Television 
Company as producer-direcror. 
Since April 1 993,  he has been 
conrinuing his career in TGRT. 
He has made more than 300 TV 
programmes of d ifferenr ki nd 
such as Sunday Nights with 
Orhan Boran, Family 
Environment, You're the 
Detective, How Does A Liar 
Reign, Like Tuesdays like 
Wednesdays, Special Holy Days 
Enrertainmenr Programmes, 
ere. 
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AG RI 'YA DÖNÜŞ 
ON THE WAY TO MOUNT ARARAT 

Yönetmen Director: T11nca Yiinder 
Senaryo Screenplay: Tunca )'iinder & 
Ayk111 Tcmkuter. based on the novel "Ağri 'ya 
Db'nii{ by Ha/nk Şahin Görüntü Yön. 
Cinematography: Salih Dikişçi Kurgu 
Editing: Ayhan Ergiirsel M üzik Music: 
Serdar Kalafatoğfll Oyuncular Cast: 
Ayşegiil A ldillf. Can G!irzap. Ha/nk 
Knrtoğ/11. Bem111 Yddmm!ar, Mllrcil 
Coşkmıer Yapımcı Producer: A .  !Heltem 
Yb'rıder Yapı m Production Co.: Yeni 
Yapmı/ar Yb'ııder Ltd . Hiisreı; Geretle Ccı d . .  
Baran Apt . .  58-60. D. 5 .  Tejvikiye. 
İstanbn!, TURKEY: Phone: 2 1 2  2o0 45 
43:  Fax: 212 259 1 7  22 Dünya 
Hakları Export Agent: Yeni Yapmı/ar 
Yb'ndeı· Ltd , Hiisrev Geretle Ccıd .. Baran 
Apt . . 58-oO. D. 5 .  Te111ikiye. İstanbnl. 
TURKEY: Phone: 2 1 2  260 45 43: Fax: 
2 1 2 259 1 7 22 
1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 92 ' 

• Emekli Albay Mehmet Şahin, 
1 940'1arda genç bir üsteğmen 
olarak Doğu Beyazıt, Sürbahan 
köyünde görev yapmıştır. Karısı 
Muhsine Hanım aynı köyde 
i lkokul öğretmenidir. Her ikisi 
de Doğu'da zor koşullarda 
vatanları için, kutsal olan 
görevlerini yerine getirmişlerdir. 
Bu iki idealist gencin kişiliğinde 
genç Türkiye Cumhuriyeti 
temsil edil ir. Muhsine ve 
Mehmet Şahin, oğulları Hi lmi 
henüz iki yaşındayken, Ağrı dağı 
eteklerinde yaptıkları 
gezintilerden birinde, karda, 
siste trajik bir olay yaşanır. 
Muhsine kaybolur ve tüm 
aramalara rağmen bulunamaz. 
Mehmet Şahin yıl larca genç ve 
güzel karısın ın  acısıyle yaşar. 
Emekli olmasına rağmen ülke 
sorunlarına duyarl ıd ır. Atatürkçü 
düşüncenin de savunucusudur ... 
Yıllar geçmiş oğlu Hi lmi bir 
gazetenin yöneticisi olmuştur. 
Gelini Bilge ise bir televizyon 
şirketinde çalışmaktadır. Hi lmi 
baba olacağını öğrenir. Heyecan 
içinde, karısı Bilge ile doğum yeri 
Sürbahan'ı gidip görmeye karar 
verirler. Baba Mehmet Şahin de 
Muhsine'nin ölümünden bu yana 
Doğu Beyazıt'a hiç gitmemiştir. 
O da oğlunun ve gel in in in 
yolculuğuna hüzünle katıl ı r. 
Seyahat Doğu Ekspresi'yle 
gerçekleşir. Mehmet Şahin yarım 
asır l ık bir Türkiye'nin tarihi 

birikimlerini taşımaktadır. 
Yolculuk boyunca, 40'1ı yıl lardan 
bu yana gelişen ve değişen 
Türkiye'nin bir değerlendirmesi 
yapı l ı r  . . .  

• Retireel Calanel Mehmet Şahin 

was a young l ieurenant in  the 40s, 

stationeel in  East Beyazıt, at the 

Sürbahan Village. His wife 

Muhsine was a primary school 

teaeber there, roo. They were rwo 

young idealisrs working at the far 

east of Turkey for thei r 

motherland, in whose 

personalities the young republic 

was represenred. One day, when 

their son Hi lmi  was two years old, 

while serall i ng along the foot of 

the Mount Ararat, a very tragic 

incidene happened. Suddenly 

snow and fog thickened and 

Muhsine got lost. In spite of all 

efforts, her body could never 

found. Mehmet Şah in has been 

mourning for h is  young and 

beautiful wife all through these 

years . . .  Forty years has passed 

now, his son Hilmi is the editor

in-ch ief of a prominent . . 

newspaper, and his wife a TV 

reporter. Hi lmi ,  when he learns 

that his wife Bilge is pregnant, 

clecicles to visit Sürbahan, his 

place of birth, before their son is  

born. Mehmet Şahin has not been 

there si nce Muhsine's eleatlı and 

sadly agrees to join them on this 

journey. They travel by the 

Eastern Express. Mehmet Şahin ,  

!aden with the histarical 

curiıulation of a fıfty-year-olcl 

Turkey, evaluates the 

clevelopments and changes in the 

counrry si nce the 40s throughout 

the journey . .  

TUNCA YÖNDER 

Ankara'da doğdu. Manisa 
Lisesi mezunudur. i .ü. Hukuk 
Fakültesi'nde okurken, 
istanbul Üniversitesi Gençlik 
Tiyatrosu'na katı ldı . 1 96 1  
yılında Oormen Tiyatrosu'nda 
profesyonel oyuncu oldu. 
1 969 yıl ında tiyatroyu bıraktı 
ve yalnızca TV yönetmenliği 
yapmaya başladı . . ı. 97 1 yıl ında 
TRT'den ayrılan Onder, 
reklam ve tanıtım filmleri 
yönetmeye başladı. 70'li 
yı l larda TRT TV' sine dışardan 
yönetmen olarak programlar 
yaptı. 1 980' den başlayarak, 
çeşitli belgesel filmler çekti. 
1 988'de yaptığı "Bir Tren 
Yolculuğu", TV'de Ekim ayında 
iki bölüm halinde gösterime 
çıktı. Yönetmen, "Ayaşlı ve 
Kiracıları" romanını altı bölüm 
halinde televizyona uyarladı. 

Born in Ankara. He is a 
graduate of the Manisa High 
School. White studying at the 
Faculty of law at Istanbul 
University, he joined the Youth 
Theater. In 1 96 1  he starteel his 
professional acting career in 
Dormen Theater. He abancloned 
stage in 1 969 and got involved 
in TV directian only. 1n 1 97 1 ,  
he left TRT and began ro d irect 
commercials. In the 70s he 
di rected free-lance programs for 
TRT-TV. Starting from 1 980, 
he realized several 
docunıantaries. "A Train Trip" 
which he made in 1 988, has 
been shown on TV in two parts. 
He also made a si x-part TV 
series, adapted from a novel, 
"Ayaşlı and his Tenants" .  
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ŞAH MARAN 
SHAHMARAN 

Yönetmen Director: Zii/fii Limneli 
Senaryo Screen play: Zeynep At •o & 
Ziilfii Lil'rmeli Görüntü Yön. 
Cinemarography: Ümit C ii/soy Kurgu 
Ecliting: t\lel'iiil Koı�'k Müzik Music: 
Zii/fii LiNme/i Oyuncular Cast: Tiirkan 
ŞomJ . lılebmet Bal/n:. Fa m k Peker. Rı11ıa 
Cabbar. S tma Se/en. Dilat'er Uymuk. A hlt"tlll 
A rseı•en. ilker Çahjkan Yapımcı 
Proclucer: Ülker Lit•aneli Yapı m 
Production Co.: imnfilm. Çamyo/11 7. 
Kirerb11n111. istan/JII!. TUI?KEY: Pbone: 2 1 1 
123 07 54: Fax: 2 1 1  262 1 9  79 Dünya 
Hakları Export Agent: \Yiamer Bro.r . .  
Bronz Sok. Bronz Apt . .  Jl.laçka. istanb11i. 
TUI?KEY: Pbone: 1 1 1 23 1  25 69: Ft�x: 
2 1 1 13 1  70 70 

1 993 1 3 5  111111. 1 Renkli Color / 10�' 

• "Şahmaran, Bir Istanbul 
Masalı", geleneksel bir masaldan 
uyarlandı. Hikaye, Istanbul'un 
yeraltı zenginl iklerinden söz edip 
duran Ali Dede ve bu hikayeleri 
din leyerek büyüyen terunu 
Yusuf i le başlar. Yusuf, 
büyükbabasın ın haritasın ın 
yardımıyla, ik i  arkadaşıyla 
birl ikte Istanbul'un altındaki 
Bizans hazinelerini aramaya 
başlar. Ancak, ürkek Yusuf bu 
sefer kendini tümüyle farklı bir 
maceranın içinde bulur. Servet 
dolu yeraltında kendine bir çare 
arayan Sultan, Yusufu esir al ır. 
Sultan i le Yusuf arasında 
geleneksel "Şahmaran" 
masal ında Şahmaran ve 
Camsab'ın arasındakine benzer 
bir i l işki başlar. Düşmanlığa 
benzer bir şeyle başlayan i l işki, 
zindan atmosferinin görkemi 
içinde dostluğa dönüşür. 
Sultan'ın dış dünyayla i l işkilerini 
idare eden Menekşe, yeraltı 
hikayesinin tanıklarından bi ridir. 
Sultan'ın peşinde olan Kral, bir 
zamanlar kendisi de bu kadına 
aş ık olduğu halde "onlara 
ödetme"ye kararlıdır . . .  

• "Shahmaran, A Tale of 

Istanbul" has been adapred from 

a rraditional story. The story 

blossoms widı Ali Dede who 

keeps ralking about the 

underground riches of Istanbul 

anel his granclson Yusuf who has 

grown up l isrening to these 

stories. Yusuf se ts o ur ro look for 

the Byzanrian rreasures under 

Istanbul, w ith the help of his 

granfarher's map, together wirh 

rwo friends of his. B ur this rime, 

t im id Yusuf gets caught up in a 

complerely cl ifferenr aclvenrure. 

The Sulran who is looking for 

ways O' " t  amongsr the 

underground full of riches, 

captures Yusuf. A relarionship 

resembling the one berween 

Sharhmaran and Camsab in the 

rradi rional "Shahmaran" story 

develops berween the Su I ran and 

Yusuf. This relarionship which 

srarrs with what looks ! ike 

enmity, rurns inro friendship in  

the magnifıcence of the prison 

arnıosphere. Menekşe who 

nıanages the Sulran's ries with the 

outside world, is one of rhe 

wirnesses of the underground 

story. The King who is afrer the 

Sulran is derernı ined to " nıake 

the m pay", eve n dıough he 

hinıself was once in love w ith the 

woman . . .  

ZÜLFÜ LiVANELi 

1 946'da doğdu. Besreci, 
şarkıcı, yazar ve yönetmendir. 
Besteci olarak aralarında 
"Sürü" ve "Yol"un da 
bulunduğu I S  fı lmin müziğini 
yaptı. Yazar olarak kısa 
öykülerinden oluşan kitap 
büyük başarı kazandı ve bir 
tanesi lsveçli bir yönetmen 
tarafından beyazperdeye 
uyarlandı .  Sinemaya 1 987 
yılında, birçok fesrivalde 
gösterilen fı lmi "Yer Demir 
Gök Bakır" i le girdi. Son 
yıl larda Sabah Gazetesi'nde 
günlük makale yazarlığı yaptı. 
1 994 yerel seçimlerinde 
SHP'den Istanbul Belediye 
Başkanı Adayı gösterildi. 

Born in 1 946. He is a 
composer, singer, wrirer and 
di rector. As conıposer, he made 
music for 1 5 feacures, including 
"Sürü/The Herd" and "Yol". As 
an aurhor, his collection of short 
srores has been a great success 
and one of the m has been 
adapted tO the screen by a 
Swedish d irectOr. He entered 
cinema as directOr in 1 987 with 
his fi l m  " I ran Earth Copper 
S ky", which has been screeneel 
in several festivals. In the last 
years, he has been writing daily 
articles in Sabah newspaper. He 
has been clıosen by the Social 
Democratic People's Parry as 
the candidare for Mayor of 
Istanbul. 

Filmleri 
Filmography 

1987 Yer Demir Gök Bakır 
/ron Enrlb Copper S ky 

1 989 Sis Fog 
1993 Şahmaran Slı<dmwrtw 
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MAN iSA TARZAN I  
TARZAN O F  MANISA 

Yönetmen Director: Orhan Oğ1tz 
Senaryo Screenplay: Nitray Oğ1tz 
Görüntü Yön. Cinematography: Orhan 
OğNZ Kurgu Editing: Nrwzat Dijia{lk 
Müzik Music: Atilla ÖzdemirağlN 
Oyuncular Cast: Talat B�tlltt. Serap 
Sağlar. Ayton Sert. Pmar Avjar. Özlem SavaJ 
Yapımcı Producer: Cengiz Erg1111 
Yapım Production Co.: Promete Film 
Y ap1111 tJe Y ay1111 Dağllllll Ltd. Şirketi, Dr. 
Fa m k A  yanoğl11 C ed 251/ .  8 1030 
Fenerbah{e istanb11l TURKEY: Phone: (216) 
360 35 76 Fax: (2 16) 360 5321 
Dünya Hakları Export Agent: Promete 
Film Yapım ·ve Yay11n Dağllllll Ltd. Şirketi. 
Dr. Fe�mk Ayanoğl11 Cad. 2511. 8 1 030 
Fenerbah{e isıanb11l TURKEY: Phone: (2 16)  
360 35 76 Fax: (216) 360 5321 

1 994 1 3 5 m m .  1 Renkli Color 1 100' 

• 1 924 yılı, Kurtuluş Savaşı 
sonrası sıcak b ir  Ağustos günü, 
büyük savaşın acılarını içeris inde 
barınd ıran Manisa şehrine çok 
uzaklardan ilginç bir konuk gelir. 
Onaltı yı l cephelerde döğüşmüş, 
göğsünde "lstiklal Madalyası" 
taşıyan bu genç gizemli savaşçı , 
cehennem yerine dönmüş, 
yanmış, yıkılmış bu şehirde ölü 
doğayı canland ırıp  yeşillendirmek 
uğruna amansız bir mücadele 
başlatır. Anlattığı, ancak önceleri 
kimsenin bir anlam veremediği , 
içinde kendi hayat felsefesinin 
gizlerini taşıyan bir "masal" 
çerçevesinde bireysel olarak 
başlayan bu mücadele, giderek 
halkın da katılmasıyla genişleyip 
çetinleşecektir. Savaş yorgunu,  
kendini dingin bir yaşama 
bırakmış Manisa, bu olaylarla 
h ızl ı  bir devinime girer. 
Manisa'nın rengi ve kokusu da 
değişmeye başlamıştır. Kırk yıl 
süren mücadelesinde "Manisa 
Tarzanı" olarak ünlenen, öldüğü 
zaman görkemli b ir  törenle 
gömülerek Şehir Meydanı'na 
heykeli d iki len Savaşçı, uzun 
süren mücadeleli yaşamında 
kimi lerince Tanrı'nın yeryüzüne 
gönderdiği bir "Görevli", 
kimi lerince "Deli" bi l indi . 
Bazılarınca da "Casus" olduğu 
düşünülerek sürekli sorgulandı. 
Ancak, ömrünü sadece "Doğa 
ve insan sevgisi"ne adayan bu 
adamın sırrı hiç, ama hiç 
bi l inemedi ... 

• After the W ar of I ndependence, 

in a hor August day in 1 924, a 

very i ncerest ing visitor comes 

from afar to Manisa, a city 

harbouri ng the sufferings of the 

great war.This young and 

mysterious warrior who has 

fıghted on the front for sixteen 

years starts a ruthless struggle to 

revive and turn to green this 

burnt out and destroyed city 

looking much ! ike hell irself. This 

struggle starting i ndividually 

within the framework of a "Fairy 

Tale" that he recounrs, a tale 

which at fırst no one can make 

head or rai l of, bur that carries the 

mysteries of his own philosophy 

of l ife, extends in time and gets 

more srrenuous with the 

participation of the citizens. War

weary Manisa, abandani ng itself 

to a quiet l i fe,  enters a phase of 

rapid development with these 

i ncidents, as both the colour and 

smell of the city changes. The 

Warrior, who has made a name 

for himself as the "Tarzan of 

Manisa" during his struggle of 

forry years, was buriecl with a 

splendid funeral when he died, 

and a sculpture of whom was 

erectecl in the c ity square. He was 

taken by some for an "Offıcial" 

sent by Gocl to the earth during 

his long l ife of struggle, anel by 

some he was considered merely a 

"Foo! " .  St i ll others k e pt 

interrogating him,  thinking he 

was a "Spy" .  However, the seeret 

of this man who commitreel his 

whole l ife to the "Love of nature 

and man" was never, never totally 

revealecl. 

ORHAN OGUZ 

1 948'de Kırklareli'nde doğdu. 
Sinemaya kamera asistanlığı ile 
başladı. Görüntü yönetmeni 
olarak ilk deneyimini ,  1 978'de 
gerçekleştirdi. 1 983' de 
'T omruk", 1 985' de "Amansız 
Yol", "Dul Bir Kadın", "Fırtına 
Gönüller" filmleri i le Altın 
Portakal En iyi Görüntü 
Yönetmeni ödüllerini aldı. 
1 987' de sinema yazarları 
derneği En iyi Görüntü 
Yönetmeni ödülünü aldı. 
Aynı yıl yönetmen olarak, 
"Herşeye Rağmen" fi lmini 
gerçekleştirdi, aynı zamanda 
bu filmin görüntü 
yönetmenliğini de yaptı. 
1 988'de "Herşeye Rağmen" 
ile katıldığı 1 .  Ankara Film 
Şenliği'nde En iyi Yönetmen 
ödülünü, aynı yıl Cannes Fi lm 
Şenliğinde Gençlik Ödülü'nü, 
Avrupa 88 Film Şenliği En Iyi 
Fi lm ve Yönetmen ödüllerini, 
37. Manheim Film Festivali En 
Iyi Film ve Yönetmen 
ödüllerini aldı. 

Born in Kırklareli i n  1 948. He 
staned his  career as assistant 
cameraman. He had his fırst 
experience as cameraman in 
1 978.  He was awarded the 
Golden Orange as the Best 
Cameraman for his fı lms "Log" 
in 1 983,  "Des pera te Road" ,  
"A Widow" and "Stormy 
Hearts" in 1 98 5 .  In 1 987 he 
received Cinema W ri ters 
Association's Best 
Cinematographer award . He 
directed his fırst fil m ,  "Despite 
Everything" in the same year. 
In  1 988, "Despite Everything" 
received the Best Director 
award in the First Ankara Fi lm 
Festival, Young Directors 
Award in Cannes, Best Fi lm 
and Best Director awards in '88 
European Film Festival, Best 
Film and Best Director in 37th 
Manheim Film Festival. 

Filmleri 
Filmography 

1 987 Herşeye Ragmen 
Qespite Everything 

1 989 Uçüncü Göz The Third Eye 
1 99 1  Iki Başlı Dev Purgatory 
1 993  Dönersen lslık Çal 

Whistle IfYou C ome Back 
1 994 Manisa Tarzanı 

Tarzan of Manisa 
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BU LUŞMA 
DECEMBER 

Yönetmen Director: Artm• Yem 
Senaryo Screenplay: Artlin Yeres 
Görüntü Yön. Cinematography: 
EriNlif Şenkay Oyuncular Cast: Ane 
Emel Mesçi. Aytaç A mımı Yapı m 
Production Co.: Ybiıetim A.Ş .. Vefa 
Baym Sok. , İI Ba11kas1 B Blok D: 50, 
Gayrempe. ista11b11!, TURKEY: Pho11e: 
2 1 2  275 44 5 1 :  Fax: 2 1 2  275 44 52 
Dünya Hakları E xporr Agent: 
Yb'11etim A.Ş. ,  Vefa Baym S ok .. İj Ba11kas1 
B Blok D: 50. Gayrellepe. ista11b11l. 
TURKEY; Pho11e: 2 1 2  2 7 5  44 5 1 ;  Fax: 
2 1 2  2 7 5  44 5 2  

1 994 1 35  m m .  1 Renkli Color 1 94' 

• Kocası gittikten sonra kendini 
eve kapatan I nci ,  bir geceyarısı 
yaşama geri döner. Çünkü evi 
terkeden kocası Deniz, tam 
dokuz yıl sonra geri dönmüştür. 
Kendisini olanlardan suçlu 
hisseden Inci, bütün geceyi 
kocasıyla konuşarak, çatışarak, 
geçmişlerin in hesaplaşması 
içinde gerçeklerle sanrılar 
arasında gidip-gelerek geçirir. 
Gün doğumu yaşamına bir 
farkl ı l ık getirecektir ... 

• After being abandoned by her 

husband, İnci loses her incerest ro 

the world ourside. Bur she comes 

back ro l ife one night, because her 

husband Deniz rerurns after n ine 

years. All night long the feeli ng 

of guilt drives İnci ro ralk and ro 

argue with Deniz and makes her 

rravel back and forrh between the 

reality and hal luc inations, in 

seni ing their past. Sunrise wi l l  

spell a difference i n  her  l ife . . .  

ARTUN YERES 

1 944 Istanbul doğumlu. 
Sinemaya Ö.  Lütfi Akad'ın b ir 
filminde yönetmen yardımcılığı 
yaparak geçti. Daha sonra 
çeşitli reklam filmleri çekti. 
Sinema dergilerine yazılar 
yazdı .  1 968 ve 1 969 yıllarında 
yaptığı iki kısa filmle, Hisar 
Kısa Film yarışmalarında jüri 
özel ödülü ve birinci l ik 
kazandı. 1 970'de Nazım 
Hikmet'in bir ş i irinden yola 
çıkarak fotoğraf sergisi açtı. 
Daha sonraki yıllarda 
gazetelerde çalıştı. 1 986' da 
tekrar sinemaya döndü, 20'ye 
yakın tecimsel film ve TV 
dizileri çekti. 1 994'de, 
gerçekten inandığı ilk uzun 
metrajlı filmi olan 
BULUŞMA'yı çekti. 

Born in 1 944 in  Istanbul. He 
starred his career in  cinema as 
an assistant director in a fi lm of 
Ö. Lütfi Akad. He shot many 
commercial films, and wrote 
articles on cinema i n 
magazines. In 1 968 and 1 969, 
he received two awards in the 
Hisar Competition for rwo 
shorr films he made. An 
exhibition of his black and 
white phorographs which 
opened in 1 970 was based on a 
poem of Nazım Hikmet. In the 
following years, he worked in 
various newspapers. I n  1 986, he 
rerurned ro cinema and shot 
some commercial films and TV
series. He says that SENSITY 
OF LONELINESS which he 
directed in  l 994 is the first film 
he really believes in. 

Filmleri 
Filmography 

1 9.68 Çirkin A res Ugly Ares 
1 969 Onlar ki... Them 
1 987 istek Desire 
1 994 Buluşma December 
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2 Cumartesi 
Saturday 

3 Pazar 
Sunday 

4 Pazartesi 
Manday 

5 Salı 
Tuesday 

6 Çarşamba 
Wednesday 

7 Perşembe 
Thursday 

8 Cuma 
Friday 

9 Cumartesi 
Saturday 

1 0  Pazar 
Sunday 

1 1 Pazartesi 
Manday 

1 2  Salı 
Tuesday 

1 3  Çarşamba 
Wednesday 

1 4  Perşembe 
Thursday 

I S  Cuma 
Friday 

1 6  Cumartesi 
Saturday 

1 7  Pazar 
Sunday 



222 YÖN ETM ELiK 
ISTANBUL KÜLTÜR V E  SANAT VAKFI ULUSLARARASI iSTANBUL FiLM FESTiVALi 

1. TARiH:  
Istanbu l  Kültür ve Sanat Vakfı tarafından d üzenlenen 
1 3 . Ulus lararası Istanbul  Film Festivali, 2 - 1 7  Nisan 1 994 
tarih leri aras ında gerçekleştiri lecektir. 

2. AMACI: 
Festivalin amacı Türkiye'de sinemanın gel iş imini  destekleyerek 
nitel ik l i  fi lmierin ticari dağıtım ın ı  teşvik etmektir. 

3. PROGRAM: 
1 3 . U l uslararası istanbu l  F i lm Festival i  aşağıda bel i rti len 
bölümlerden oluşmaktad ır: 
a) Sanat (yazın, tiyatro, müzik, dans, s inema ve plastik 

sanatlar) teması üzerine b ir  Ulus lararası F i lm Yarışması. 
b) Festivalin özel teması üzerine, yarışma d ış ı ,  b i lgi lendi rici b i r  

bö lüm.  Bu bölümde konu lu  fi lmler, belgeseller ve kısa 
fi lmler gösterime sunu lur. 

c) Ustalara Saygı 
d) Özel bölümler 
e) Türk S ineması '93 - '94 

4. U LUSLARARASI YARIŞMA 
a) O ptik ses bantlı, 3 5  mm'l ik, en az 1 .600 m. uzun luğunda, 

konu lu  fi lmler yarışmada gösterilmeye aday olabi l i r. 
b) Yarışma fi lmlerinin seçimi ve programlanması konusunda 

son karar Düzenleme Kurulu tarafından veri l i r. Yapımcı lar, 
yönetmenler, dağıt ımcı lar, u lusal film kuruluşları ve yabancı 
elç i l i kler fi lm önerebi l i rler. 

c) Yarışmaya kabul edi len tüm fi lmler özgün kopyalarıyla 
sunulacak, olanaklar elverdiğince ingil izce, Fransızca veya 
Türkçe altyazı lada gösteri lecektir. 

d) 1 Ocak 1 992'den önce gösterime gi ren fi lmler, - Türk 
fi lmleri d ış ında, Türkiye'de ticari dağıtıma çıkmış olan 
fi lmler yarışmaya kabul edi lmez. 

e) Gösterim düzeni Program Komitesi tarafından bel ir lenir. 
f) Yarışma fi lmleri, yönetmen, yazar, yapımcı, oyuncu, fi lm  

eleştirmeni, sinema tarihçisi ve  sinema alanında tan ınmış  
benzeri kişi lerden oluşan u lus lararası b ir  seçici kurul 
tarafından değerlend iri l i r. 

g) Seçici kurul şu ödü lleri verir: 
- Ulus lararası Istanbul F i lm Festivali Büyük Ödülü olarak, 
"En Iyi Fi lm" seçilen yapıtın yönetmenine verilecek "Altın 
Lale Öd ülü", 
- Seçici kurulun, gerekli gördüğü takdi rde, gösteri len özel 
bir başarı iç in, b i r  yönetmen, senarist, oyuncu, görüntü 
yönetmeni, besteci veya sanat yönetmenine verebi leceği 
"Seçici Kurul Özel Ödülü", 

h) Yarışmaya kabu l  edi len fi lm ierin yönetmenleri 6 gün 
süreyle Festival ' in konuğu olurlar. 

5. KATILIM BELGESi 
Festivalin her bölümünde gösteri len fi lm ierin  yapımedarına b ir 
katı l ım belgesi veri l i r. 

6. TAN ITIM MALZEMESi: 
Festivalin herhangi b i r  bölümüne kabul edi len fi lmlerle i lgi l i , 
aşağıda  bel irti len tanıtım malzemeleri, en geç 3 Ocak 1 994'e 
kadar Festival ofis ine gönderi lmel id ir: 
a) Dolduru lmuş giriş formu, 
b) Fi lmin Ingi l izce kısa özeti (200-250 kel imel ik), 

c) Ingil izce, Fransızca, italyanca veya Almanca postprodüksiyon 
d iyalog l istesi, 

d) Bir basin ya da tanıtım dosyası, 
e) Yönetmenin ve önemli oyucuların detaylı yaşam öyküleri ve 

filmografi leri, 
f) Yeterli sayıda, değişik, renkl i  ve siyah-beyaz film fotoğrafları, 
g) Yönetmenin yakın tarihe ait bir fotoğrafı, 
h) F i lmin üç adet afişi , 
i) Elektronik Altyazı çalışmalarında kul lan ı lmak üzere, fi lmi  n 

video kaseti (PAL sistem; VHS, BET A ve VS formatında) .  

7. SiGORTA 
Festivalce seçilen fi lm iere ait kopyaların, Festivale tesl iminden 
kopyayı sağlayan kuruluşa iadesine kadar geçen süre iç indeki 
sigortas ından Festival sorumludur. 

Festival, kopyaların kaybı ya da hasarı hal inde, fi lm ş irketinin 
katı lma formunda bel i rttiği değer tutarını tazmin etmekle 
yükümlüdür. Katı l ımcın ın katı lma formunu 3 Ocak 1 994 
tarih ine kadar Festival bürosuna yollamadığı durumlarda, 
sigorta ş irketi kopyaya 2000.- Amerikan Doları değer 
biçecektir. 

8. TAŞIMA 
a) Festivalde gösteri lecek fi lmler, ön kontrol, çeviri ve bas ın 

gösterileri iç in, 4 Mart 1 994 tarihine kadar lstanbul'a gelmiş 
olmal ıd ır. 

b) Festivale gönderilen fi lmler, nav lunu katı l ımcı tarafından 
ödenmiş olarak yollanmal ıd ı r. Türkiye'deki depolama, 
gümrük, sigorta ve işlem masrafları Festivalce 
karşılanacaktır. Festival sadece dönüş navlun  bedel ini öder. 
Festival, "ödemeli" olarak gönderilen kopyaların navlununu 
üstlenmez. 

c) F i lmler, Festival in bitiminden sonraki i ki hafta içinde, 
be l irti len havaalanına gönderi lecektir. Taşımayla i lgil i 
ayrıntı lar al ıc ıya ayrıca bi ld ir i lecektir. Festival, fi lmierin 
yolland ığı havaalanındaki depolama masraflarından sorumlu 
deği ldir .  

d )  Kopyalar ve uçak taşıma makbuzları doğrudan Festival 
adresine yollanmal ıd ır: 
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
1 3 . U l uslararası Istanbul F i lm Festivali 
Yı ld ız Kültür ve Sanat Merkezi 
Beşiktaş 80740 - Istanbul 1 TÜRKIYE 

f) Gönderenin adresi her fi lmin üzerinde bel irti lmel idir .  
Katı l ımcı ,  fi lmin ad ın ı ,  nakl iye tarih ve türünü bel irten bir 
gönderi notunu  uçak postası, telgraf, faks ya da teleksle 
Festival ofisine yollamal ıd ır. 

9. FESTiVAL HAKLARI 
Festival Düzenleme Kurulu gösterim için yeterli teknik 
özel l i klere sahip olmayan fi lmleri festival d ı ş ı  bı rakma hakkına 
sahiptir. 

1 3 . U l uslararası Istanbul  F i lm Festival i 'ne katı lanlar, bu  
yönetmel ik koşul lar ın ı  kabul  etmiş sayı l ı rlar. 

Bu genel yönetmel ik maddelerinde yer almayan d iğer hususlar 
hakkında Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı karar veri r. 
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REGULATIONS 
İSTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS INTERNATIONAL İSTANBUL FILM FESTIVAL 

1.  DATES 
ı 3th Istanbul International Film Festival organized by the 
Istanbul Foundation for Culture and Arts will take place between 
2 - ı 7 April ı 994. 

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 ı 3th Istanbul International Film Festival 
consists of the following sections: 
a) An international competition for feature films on art 

(literature, theatre, music, dance, cinema and the plastic ares). 
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 '93 - '94 

4.  INTERNATIONAL COMPETITION 
a) Feature films in 35 mm. with optical soundtrack and a 

minimum length of ı .600 m. can be selected for the 
competition. 

b) The fina! decision for selection and scheduling will be taken 
by the Organisation Committee. Producers, d irectors, 
distributors, film institutes and embassies may propose titles. 

c) All films in the competition will be screened at the Festival in 
their original version, whenever possible with English, French 
or Turkish subtitles. 

d) Films will not be considered if: 
- released before 1 January 1 992,  
- already released in Turkey, excluding the Turkish entries. 

e) The screening schedule is decided upon by the Program 
Comminee. 

f) Films in the competition will be j udged by an international 
j ury composed of directors, writers, producers, actors, film 
critics, cinema-historians and others who are known for their 
involvemem in cinema. 

g) The j ury presents : 
- "The Golden Tulip Award" ,  as the Grand Prix of the Istanbul 
International Film Festival, to the director of the selected film. 
The j ury may also give: 
- A "Special Prize of the J ury", for a specific contribution (by a 
director, writer, player, director of photography, composer or 
art director). 

h) The directors of films admined to the competition will be the 
guests of the Festival for 6 days. 

5 .  CERTIFICATE OF PARTICIPATION 
A certificate of participation will 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 following 
publicity material should be submined to the secretariat of the 
Festival no later than 3 January ı 994: 
a) A completed entry form, 
b) A short synopsis in English (200-250 words), 

c) The past-production dialogue list in English, French, Italian 
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 srills from the film (color and 

black & white), 
g) A recent photograph of the director, 
h) Three posters of the film, 
i) A video cassene of the film (PAL system; VHS, BET A or VS 

format), to be used for the preparation of the electronical 
subtitles, 

j )  A video cassene of excerpts or trailer of the film, (PAL system; 
U-maric, VHS, BETA or VS format), to be used for the 
promotion of the film. 

7 .  INSURANCE 
The Festival is responsible for the insurance of the prints selected 
by the Festival from the moment they are received by the Festival 
to the moment they are collected by the forwarding agent. 

Should a prim be lost or damaged, the Festival 's  responsibility 
could be engaged only to the extent of the value indicated by the 
producer on the entry form. If the entrant does not send the entry 
form to the secretariat of the Festival until 3 January ı 994, the 
prim will be valued by the insurance company on 2 .000.- US $ 

8. TRANSPORT 
a) Film prints to be screened in the Festival must arrive in 

Istanbul for checking, translation and press screenings by 4 
March 1 994. 

b) An entry may not be withdrawn after 4 February ı 994. 
c) All films must be sene to the Festival, freight prepaid by the 

entrant. Turkish storage, customs, insurance and bandiing 
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 sene "collect". 

d) Films will be returned within 2 weeks after the dosing of the 
Festival to the airport of destination. The consignee will be 
notified of the shipping details. The Festival is not responsible 
for storage fees at the airport. 

e) Prints and airway bills should be sent directly to the Festival 
address: 
Istanbul Foundation for Culture and Ares 
1 3th Istanbul International Film Festival 
Yıldız Kültür ve Sanat Merkezi 
Beşiktaş S0746 - Istanbul 1 TURKEY 

f) The return address of the sender should be marked on each 
film.  The entrant should send a notice of dispatch by airmail, 
cable, telefax or telex to the seeretari at of the Festival 
indicating the title, dare and way of shipment. 

9. RIGHTS 
Films not meeting the technical requirements for public 
screening may be disqualified. 

Participation in the ı 3 th Istanbul International Film Festival 
implies the acceptance of these regulations. 

All issues not covered by these general regulations will be 
resolved by the Istanbul Foundation for Culture and Ares. 
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