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14. Uluslararası Istanbul Film Festivali'nin 
gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan 
T.C. Kültür Bakanlığı'na teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Ares 
is grateful to the Ministry of Culture 
for its generous comribution 
towards the realisation of the 
14th International İstanbul Film Festival. 

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

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



S
inema öyle bir keşiftir ki, bir gün gelecek 

barutun, elektrigin ve kıtaların keşfinden çok, 

dünya medeniyetinin cephesini degiştirecegi 

görülecektir. Sinema, dünyanın en uzak 

köşelerinde oturan insanların birbirlerini 

tanımalarını, sevrnelerini temin edecektir. 

Sinema, insanlar arasındaki görüş ve düşünüş 

farklarını silecek; insanlık idealinin tahakkukuna en 

büyük yardımı yapacaktır. Sinemaya, layık oldugu 

ehemmiyeti vermeliyiz. 

A
day will come, when the invention of 
cinema will be seen to have changed the 
face of the world more than the invenrion of 

gunpowder, electricity or the discovery of new 
continents. Cinema will make it possible for people 
living in the remorest corners of the earth to ger to 
know and love one anorher. 
Cinema will remove differences of opinion and 
ways of thinking, and will be of the greatest 
assistance in realising the ideals of humani ey. 
lt is essential that we treat cinema with the 
importance it deserves. 



Sanat, bir yaratıcılık ve özgürlük duygusudur. 

Art is a sense of freedom and creativity. 

Dr. NEJAT F. ECZAClBAŞI 



Evreni uçurması için ekranın beyaz göz kapaklarına projeksiyon 
makinesinin ışığının vurması yeterlidir. 

The slightest reflection of the light of the projector on the pale 
eyelids of the silver screen is enough to make the universe take flight. 

ONAT KUTLAR 
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KURUCULAR VE ÜYELER ÜYELER MEMBERS 

FO UNDERS AND MEMBERS 
KOÇ HOLDING A.Ş. AKBANK TAŞ. 

LEYLA GENCER, Devlet Sanatçısı Srare Artise 
ORHAN AKER ARA KUYUMCUYAN 

Başkan AKSA, AKRILIK KIMYA SAN. A.Ş. LIBAŞ INŞAAT VE YAT. A.Ş. -

President AKSU, IPLIK DOK. VE BOYA A. RlZA ÇARMIKLI 
APRE FAB. TAŞ. MILLI PIYANGO IDARESI 

MEHMET ŞUHUBI ALBER BILEN KEMAL MÜDERRISOGLU 
Başkan Yardımcısı PlNAR ARAN-ARITAŞ SU ARITMA HALIT NARl N 
Vice President SAN. A.Ş. NET TURIZM TIC. VE SAN. A.Ş. 

ARÇELIK A.Ş. ORGANIK KIMYA SAN. VE TIC. A.Ş. 

KURUCULAR 
AYGAZ AŞ. PAMUKBANK TAŞ. 
IZZET BAYSAL PROFILO HOLDING A.Ş. 

FO UNDERS FUAT BEZMEN RABAK ELEKTROLITIK BAKlR 
HALIL BEZMEN MAMULLERi A.Ş. 

FETTAH AYTAÇ REFIK BEZMEN SANDOZ ÜRÜNLERI A.Ş. 
BURLA MAKINA TICARET Dr. MUSTAFA BIRGI EMIN SENCER 
VE YATIRIM A.Ş. BIRLEŞIK ALMAN ILAÇ FABR. SEMIH SIPAHIOGLU 
MEHMET R. DEVRES BORUSAN, BORU SANAYli A.Ş. SOYTAŞ HOLDING A.Ş. 
ECZACl BAŞI HOLDING A.Ş. BP PETROLLERI A.Ş. MEHMET ŞUHUBI 
ALl KOÇMAN FAHIR ÇELIKBAŞ FETHI TANALAY 
BERNARD NAHUM ERDOGAN DEMIRÖREN TEKFEN HOLDING A.Ş. 
OSMANLI BANKASI A.Ş. DEMIRÖREN ŞIRKETLER GRUBU TERCÜMAN GAZETECILIK VE 
IZZET PENSOY SELMA H. DEVRES MATBAACILIK A.Ş. 
PERFEKTÜP AMBALAJ SAN. Prof. HAYRI DOMANIÇ TÜRK EKONOMI BANKASI 
VE TIC. A.Ş. AHMED ŞECI EDIN TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 
SlNAI YATIRIM VE KREDI OSMAN EDIN TÜRK HENKEL KIMYEVI MADDELER 
BANKASI A.O. EGE HOLDING A.Ş. SAN. A.Ş. 
T ATKO, OTOMOBIL LASTIK ELGINKAN HOLDING A.Ş. TÜRK PETROL VE MADENI YAGLAR 
VE MAKINA TIC. TAŞ. ÖZER ESEN TAŞ. 
AFIF TEKTAŞ Ord. Prof. Dr. FAHRETTIN KERIM TÜRK PIRELLI LASTIKLERI A.Ş. 
TÜRKIYE SlNAI KALKl NMA GÖKAY TÜRKIYE ET AP OTELLERI -
BANKASI A.Ş. GÜMÜŞSUYU HALl SAN. VE TIC. A.Ş. FIKRET EVLIYAGIL 
TÜRKIYE TURING VE VIT ALl HAK KO TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.Ş. 
OTOMOBIL KURUMU HALK SIGORTA TAŞ. TÜRKIYE ITHALAT VE IHRACAT 

NIHAT HAMAMCIOGLU BANKASI A.Ş. 
HILTON I NTERNATIONAL, TÜRKIYE IŞ BANKASI A.Ş. 
ISTANBUL TÜRKIYE ŞIŞE VE CAM 
HÜRRIYET GAZETECILIK VE FABRIKALARI A.Ş. 
MATBAACILIK A.Ş. TÜRKIYE VAKlFLAR BANKASI TAO. 
IBM TÜRK LTD. ŞTI. ULUSOY TURIZM VE SEYAHAT 
IŞIKLAR HOLDI NG A.Ş. KOLL. ŞTI. 
IKTISAT BANKASI TAŞ. ÜNILEVER-IŞ TIC. VE SAN. 
ISTANBUL BÜYÜK ŞEHIR BELEDIYESI TÜRK LTD. ŞTI. 
ISTANBUL ROTARY KULÜBÜ SUAT HAYRI ÜRGÜPLÜ 
lST AN BUL SANA YI ODASI VEB OFSET ILERI MATBAACILIK A.Ş. 
lST AN BUL TICARET ODASI YAPI VE KREDI BANKASI A.Ş. 
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FUL YA ERDEMCI 
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Director, Spansorship 
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TEŞEKKÜR ACKNOWLEDGEME TS 

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu, 
14. Uluslararası Istanbul Film Festivali'nin 

gerçekleştirilmesine katkıda bulunan tüm Bakanlık, 
kurum ve kişilere teşekkür eder. 

The Board of the Istanbul Foundation for Culture and 
Ares would !ike to thank the following Ministries, 
institutions, companies and individuals for theit 
generous support in realising the 14th International 
Istanbul Film Festival. 

Sayın Timurçin Savaş Kültür Bakanı 

Sayın Murat Karayalçın Dışişleri Bakanı 

Başbakanlık Dış Tanıtım Başmüşavirligi 

Dışişleri Bakanlıgı Kültür Işleri Genel Müdürlügü 

Kültür Bakanlıgı Telif Hakları ve 
Sinema Genel Müdürlügü 

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlıgı 

Gümrükler Genel Müdürlügü 

Geçici Muafiyetler Şube Müdürlügü 

Türk Hava Yolları Genel Müdürlügü 

TRT Genel Müdürlügü 

Istanbul Valiligi 
Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıgı 
Beyoglu Belediye Başkanlıgı 
Kadıköy Belediye Başkanlıgı 

Accent Entertainment Corporation 
(Pomelo Choules) 
Alfa Film (Ömer Kovur, Sodık Deveci) 
Ankara Film Festivali (M. T. Öngören, Sevno Aygün) 
Arca Ltda (Gonzolo justiniono) 
Argos Film (Anotole Doumon, Angelique Himeur) 
Aslı Başgöz 
Ateş Benice 
Atilla Aksoy 
Atilla Oorsay 
Barnaba Films 
Basilisk Communications Ltd. (James Mckay) 
Başak Sigorta (Ali Alqener) 
BetOI Mardin 
Beyoglu Güzelleştirme Dernegi 
BFI, Cinema Services and Development 
(Sylvio Marshall) 
BFI Production (Ben Gibson, Kote Mellor) 
Bilgin Peremeci 
The British Council, Istanbul 
(Martin Fryer, Leyla Tonguç) 
The British Council, London 
(John Cortwright, Geroldine Higgins) 
Bülent Erkmen 
Carlos Alberto de Mattos 
Charlie's (Andreo Domeovo) 
Ciby Sales (Moira Houlihan) 
Cinecitta International 
(Vittorio Giocci, Rosonno Sontocecco) 
Columbia Tristar Films (Mark Broddel) 
Cumhuriyet Gazetesi 
Danish Film Institute (Ussy Belloiche, Uz Corneiro) 
Directorate of Film Festivals, lndia 
(Molti Sohoi, S. Sonthonom) 
Dorottya Kiss 

Duran Ofset (Oktay Duran) 
Electric Pictures (Uz Wrenn, Andy jeyes) 
Elia Kazan 
Emirates Havayolları 
Era International Ltd. (Barbara Robinson, Edith Chu) 
Erler Film A.Ş. 
Esat Berksan 
Esen Karol 
Esin Turizm (/sak Ojo/vo) 
Farabi Cinema Foundation 
(Ali R. Shojo Noori, Mohommed Atebboi) 
Fernando Colomo P.C. (Beotriz de lo Gondoro) 
Film Polski Qolanta Galicka) 
Films Transit Ine. (Catherine le Clef) 
The Finnish Film Foundation 
(Kirsi Tykkyloinen,joono Puskolo) 
Fokus Film (Feliks Faik) 
Fortissimo Film Sales 
(He/en Loveridge, Wouter Borendrecht) 
Fransa Başkonsoloslugu 
The General Consulate of France (Jean Michel Cosa) 
Fransa Dışişleri Bakanlıgı 
The M inistry of Foreign Affairs of France 
(Morie-Christine de Novocelle, janine Deunf) 
Fransız Kültür Merkezi, Istanbul 
French Culcural Center, İstanbul 
(Fronçois Neuville, Emi/e Montico) 
Galeri Maya (Metin Deniz, Esmo Edgü) 
Gizem Ajans (Nuroy Aydın) 
Gökhan Avcıoglu 
Greek Film Center (Voulo Georgokokou) 
Güney Filmeilik (Fotoş Güney) 
Haldun Oormen 
Haluk Tuncay 
Hürriyet Gazetesi 
Icelandie Film Corporation (Anno Morio Korlsdottir) 
Institute Portuguese de Arte Cinematografıca e 
Audiovisual (So/voto Tel/es de Menezes) 
lntercinema Agency, Ltd. (Roisso Fomino) 
lsramec Ltd. (Zvi Shopiro) 
lmtaş Sigorta UAP lmtaş Hayat 
İsmet Kurtuluş 
Ispanya Başkonsoloslugu 
The General Consulate of Spain 
(Luiz Morotinos Cuyoube) 
Ispanya Kültür Bakanlıgı 
Ministry of Culture, Spain (Cormelo Romero) 
İtalyan Kültür Merkezi, Istanbul 
ltalian Cultural Center, Istanbul (Adelio Rispoli) 
Jean Charles Taecheila 
Jean Jacques Geynet 
Kawakita Memorial Film Institute 
(Konoko Hoyoshi, Miyuki Yokoyomo) 
KMPPC (Keun-Song Lee) 
Krakatau (Moriusz Grzegorzek) 
Kusi Films (Morionne Eyde) 
Landor Assodates 
Laon International Film Festival for Young People 
(Morie-Theres e Chombon) 
Lumiere Pictures (Michoelo Eyston, john Heron) 
Magidson Films (Mark Mogidson) 
Magyar Filmunio (Kota/ine Vojdo, Annomario Basa) 
Mainserearn (Aiexondre Hey/en) 
Max Films (Froncine Alloire) 
Men Lie Prod. Co. Ine. (John Gollogher) 
Mercure Distribution (Jacques le G/ou, C/audio Roe) 
Milliyet Gazetesi 
Mine Film (Kadri Yurdatop) 
Morena Filmes (Sergio Rezende) 
MSÜ Sinema-TV Merkezi (Prof. Sami Şekeroğlu) 
National Film Development of lndia (Molti Sohoi) 
Nautilus Film (Tommoso Dozzi) 

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı (Ali Gevgilili) 
Onat Kutlar 
Par Productions (Zafer Por) 
Paul McMillen 
Pe n ta Film (Turgay Aksoy) 
Plato Film Production Co. (Sinan Çetin) 
President Films (Jacques Eric Strouss) 
Les Productions la Fete (Rock Dem ers, jean Dussou/t) 
Progress Film-Verleih GmbH (Hiltrud Schulz) 
Promete Film Ltd. (Cengiz Ergun) 
Pyramide International (Cioudie Chevol, Eric Logosse) 
Rachid Nougmanov 
Rank Film Distributors Ltd. (Neil Munro) 
Recorded Picture Co. Ltd. (Oliver Groom) 
Regina Ziegler Filmproduktion 
(Regina Ziegler, judy Tossole) 
Rıfat Öktem 
Riofilmes (Jose Cor/os Avellor) 
Ronald Holloway 
Sabah Gazetesi 
Sacit Basmacı 
The Sales Co. (Co role Myer, }oy Wong) 
Samson Prod. Pty Ltd. (Sue Mil/iken, Tom jeffrey) 
SE-SAM 
Screen International 
Shu Kei's Workshop 
Standard Filmeilik (Uğur Terzioğlu, Metin Arcon) 
The Swedish Film Institute 
(Anno Leno Wibom, Anniko Estossy) 
The Swedish Institute (Lors Hedenstedt) 
Swiss Film Center (Ciorisso Wojciechowski) 
Le Studio Cana! + (Christine Yordomion) 
T & C Film AG (Morce/ Hoehn) 
T elefilm Canada (Jean Lefevbr, Martin De/is/e) 
Telexport (Jitko Prochozkovo) 
Thessaloniki International Film Festival 
(Michel Demopou/os, Throssyvoulos Giotsios) 
Tipograf (Osman Tülü) 
Transfax Film Prod. (Madeleine Ali) 
T ropic Film (Po mo Potkor) 
Tunç Başaran 
UGC (lsabelle Fouquet) 
UIP, Turkey (Mehmet Özduygu) 
Umut Sanat Ürünleri Tic. Ltd. Şti. (Yusuf Korobol) 
Unifrance Film International 
(Bruno Berthemy, Antoine Kholife) 
USIS (Roymond Tripp, jr, Arzu Mo/u) 
Vardar Film 
Vecdi Sayar 
Warner Bros., Turkey (Haluk Koplonoğlu) 
Warner Bros., UK (Gory Hodes) 
World Sales Christa Saredi 
(Christo Soredi, Brigitte G/oor) 
Yeni Yapım Film ve Reklamcılık (Hondan lpekçi) 
Yeni Yapımlar Ltd. 
Yeni Yüzyıl Gazetesi 
Young and Rubicam-Reklamevi (Tevfik Bilgin) 
Yurdaer Altıntaş 
Z Film (Yavuz Özkan) 



Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
14. Uluslararası Istanbul Film Festivali'nin 

gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan 
Kurumsal Sponsorları'na 

teşekkür eder. 

The Istanbul Foundation for Culture and Arts 
is grateful to its Corporate Sponsors 

for their generous contribution towards 
the realisation of the 

14th International Istanbul Film Festival. 

EMLAK BANKASI 
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
14. Uluslararası Istanbul Film Festivali'nin 

gerçekleştirilmesinde büyük destek saglayan 
Festival Spansoru'na 

teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Arts 
is grateful to its Festival Spansor 

for i ts generous contribution towards the realisation of the 
14th International İstanbul Film Festival. 

• 

ISTANBUL 
MENKUL KlYMETLER 
BORSASI 



Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
14. Uluslararası istanbul Film Festivali'nin 

gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan 
Bölüm Sponsorları'na 

teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Arts 
is grateful to its Seetion Sponsors 

for their generous contribution towards 
the realisation of the 

14th International İstanbul Film Festival. 
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EMLAK BANKASI 
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
1995 yılı etkinliklerinin duyurularını 

ücretsiz yayınlayarak Istanbul Festivalleri'ne 
destek olan basın kuruluşlarına 

teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Arts 
is grateful to the following newspapers 

for their generous contribution by providing free 
space for the annonuncements of the 

İstanbul Festivals in 1995. 

Cumhuriyet 

YEN1YüZYil 



Teşekkür ediyoruz. 
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
1994 Destek Programı üyesi 

' 

olarak İstanbul Festivalleri'ne 
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Bir Kez Yaşanır You Only Lived Once 144 YUNANISTAN-ALMANYA GREECE- GERMANY 

POLONYA POLAND Lefteris 198 

Dolaptaki Adamla Sohbetler Conversacions wich a Cupboard Man 138 YUNANISTAN-FRANSA-ISPANYA-KOLOMBIYA 
Kargalar Crows 149 GREECE-FRANCE-SP AIN-COLOMBIA 

POLONYA-BEY AZ RUSYA POLAND-BELARUS Keyifli Bir Yaşam A Charmed Life 201 

SevdaYazı Summer oflove 63 YUNANISTAN-FRANSA-IT AL YA GREECE-FRANCE-IT AL Y 

PORTEKIZ-ISVEÇ PORTUGAL-SWEDEN Arıcı The Beekeeper 88 

Yarın Görüşürüz Mario See You Tomorrow, Mario 16S 
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İletişimin yeni boyutu 
INTERNET�e 
IBM Warp�la bağlamn. 
Türkiye' de INTERNET olanağını bütün 

işlevleriyle sağlayan tek bilgisayar 

firması olan IBM, sizi OS/2 Warp işletim 

sistemiyle INTERNET'e hemen bağlıyor; 

hiçbir kurumun sağlayamadığı kadar kolaylık, 

mükemmel altyapı ve güvence sunuyor. 

Ekranda abone formunu doldurun, 

şifrenizi hemen öğrenin, INTERNET'in 

dünyasına girin. Ayrıntılı bilgi için 

IBM'i (0212) 280 09 00 no.lu telefondan arayın. 

IBM kalitesini bir kez daha yaşayın. 
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Uluslararası 
İstanbul Festivalleri ... 

3 yıldır Uluslararası 
İstanbul Festivalleri'ni 
destekleyen The Marmara 
İstanbul, bu yıl da 
festivalierin resmi oteli 
olarak konuklarını 
ağırlamaktan mutluluk 
duyacaktır. 

resıni oteli. 

~ 
---- THE ----

MARMARA 
ISTANBUL 

Taksim 80090 İstanbul Tel: (0-212) 251 46 96 Faks: (0-212) 244 05 09 
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Türkiye'ye "Yaşanacak Otomobiller" yaşanacak bir dünya için sanatla 
sunan RENAUL T-MAIS, yaşamı bir dost olmayı, degeri i sanatçı la ra 
sanat olarak algılıyor, sanata ve 
sanatçıya saygı duyuyor. 

Ve RENAUL T-MAIS, daha güzel 

onurlu çabalarında destek 

olmayı vazgeçilmez bir görev 

sayıyor. 

RENAULT 



1 4 .  U L U S LA RA RAS I ISTA N B U L  F I LM F ES T I VA L I ' N D E  S E Y RE D E C E G I N I Z  F I L M L E R I ,  
I S TAN B U L'A G E T I R M E  VE  G E R I G Ö T Ü R M E  G Ö R EV I N I  D H L  Ü S T LE N M I Ş T I R .  

i y i  s e y i r l e r ! 

WORLDW/DE EXPRESS ® 



DÖN ÜŞTE EVi N  iÇ i  PEK FERAH LAM IŞTIR . . .  

VE SONRA YiNE SÜRPRiZ! 

. 
/.'" O· • / . ı••• 

/. 
"SiGORTA KAPSAM I  DAR TUTU LDUGU iÇiN HASAR ÖNGÖRÜ LEN 

KOŞULLARlN DIŞINDA KALM lŞ . . .  " 
"YANLlŞ H ESAP YAPlLMlŞ . . .  " 
"EKONOMiNiN GiDiŞATI KOŞULLARI DEGiŞTiRMiŞ . . .  " 

"SiGORTALI, YERiNE GETiRMESi GEREKEN ŞEYLERi EKSiK 
YAPMlŞ . . .  " 

OLABiLiR, HAYAT SÜRPRiZLERLE DOLU DUR. 

(() � Halk Sigorta 
�--�����----

Büyükdere Caddesi 1 6 1 , 80506 Zincirlikuyu, istanbul Ana Bina Tel: O 2 1 2  288 05 70 1 ı. Bina Tel: O 2 1 2  274 39 40 CuKuROVA .. 



D u ş l e r ı n ı z d e n  v a z g e ç m e y ı n  . . .  

� 
FALEZ HOTEL 
A N T A L Y A  

"Düşlerinizden vazgeçmeyin" 

Konyaaltı Falez Mevkii, 07050 Antalya - Türkiye Tel: (242) 248 50 00 1 25 Hat Faks: (242) 248 50 25 Teleks: 56081 faiz ır 



Niçin B i l lfırtuz ? . . .  

Billurtuz kristalleri 
sürer rafine 
sa tuzdur. 
Doğada tüm tuzlar kristaller 
halinde bulunur. Billartuz denizden 
elde ettiği tuz kristallerini en ileri 
İsviçre 
teknolojisi ile 
rafine eder. 
Bililirtuz 
kristalleri 
süper ratine saf tuzdur. 

Azıcık Billartuz tüm 
yiyeceklerinize çok özel 
bir lezzet katar. 
Yıllardır güvenle kullandığınız, 

Billurtuz her yemeği ziyafete 
dönüştürür. 
Bi116rtuz katkıda bulundulu }}er yemeğe özel bir lezzet 
katar. Yiyecek maddelerinin · 

üzerinde hemen 
eriyerek bünyelerine 
karışır. Bu nedenle 
erimeyen tuz taneleri gibi 
ağızda sertlik ve acılık 

yapmaz. Lezzete lezzet 
katan tadıyla hemen 
farkedilir. 

Billurtuz son tanesine 
kadar akar, akar, akar .. . 

Billartuz kristaldir, herzaman gözle görülür 
parlaklıkta ve beyazlıktadır. Her şart albnda 

akıcılığından hiçbirşey kaybetmez. 
Yağmurda bile son tanesine kadar 

akar, akar, akar •.• 

• 

BILL 
bembeyaz, pırıl pırıl kristal taneli, akıcı, saf, ratine 
Bililirtuz sizin tuzunuzdur. 

TUZ 
AKAR , AKAR, AKAR . . .  



Sauata 
lter zaman 

"" ev et"" 

BASAK SiGORTA • 
T . C . Z I R A A T B A N K A S I O R T A K L I G I D I R  



l ş im  hayat ı m d ı r . Hayat ı m da  i ş i m .  
Federico Fellini 

BANK� KSPRES 
"Dünya Ka l ites inde F ina nsal  H izmet" 

Genel Müdürlük: (0-2 1 2) 288 38 38 Şişli Merkez: (0-2 1 2 )  224 66 66 Bakırköy: (0-2 12 )  543 66 66 Kadıköy: (0-2 1 6) 348 66 66 
Bayrampaşa: (0-2 1 2) 544 42 42 Bursa: (0-224) 220 38 38 Ankara: (0-312 )  4 1 8  79 79 Karadeniz Ereğli: (0-372) 323 08 88 

Suadiye: (0-2 1 6) 369 99 99 Bahçekapı: (0-2 1 2 ) 5 1 1 12 13 Etiler: (0-2 12 )  257 35 35 



Sabahı ın ,  toplumu 

çok yakından i lg i lendi ren, 

pol itik, sosyaL ekonomik ve 

u luslararası konulara ;  

daima ısrarl ı  ve yansız 

bi r yakJaşımla �-�� •• o. , 

açıkJ ı k  geti rd iğ in i  �_!l80���5:ı � "' 

herkes bi l iyor ve onu okuyor. 

•Türkiye•nin en iyi gazetesi .. 
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Küçük ayrıntılardır Emirates ile yolculuğu çok özel, çok güzel yapan . . .  Emirates uçak filosu dünyanın 

en modern filolarından biridir. Ve Emirates yemekleri, şarapları birçok uluslararası ödül kazanmıştır. 

Emirates ayrıca bütün First, Business ve Economy Class koltuklarında kişisel video sistemini kuran ilk 

havayoludur. Bütün bunların ötesinde, yolculuğunuz sırasında sizi mümkün olduğunca rahat ettirmek 

için ne kadar dikkat ve özen gösterdiğimizi, sunduğumuz küçük ama önemli ayrıntılardan 

a n l a yaca k s ı n ı z .  Tüm öze l l i kleriyle E m i rates , Executive Travel  o k u y u c u l a rı t a ra fından 

"1994 Yılının Havayolu" seçilmiş ve 9 yıl içinde 60'tan fazla ödül kazanmıştır. 

Emirates ile uçmanın size sağladığı kişisel ayrıcalıkları 

bir kez yaşadıktan sonra hep bizimle uçmak isteyeceksiniz. 

Her yolculuğunuzda . . .  

Pek çok kişi böyle yapıyor. 

G Ö K L E R i N  E N  M Ü K E M M E L İ  

�1 
st E mirates 

Halaskargazi Cad. 69-71 ,  80230 Harbiye - İstanbul, Tel: <0-2 1 2) 232 3 2  1 6  ( 3  hat) Fax: (0-21 2) 240 20 HS 
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ONURSAN® 
M o 

MERKEZ 
Kemeraltı Caddt,si Beyazıt Sokak Selin Han 
No: 1 6  KARAKOY · ISTANBUL 
Tel : (0·21 2) 252 51 45 · 249 73 22 
Fax : (0-21 2) 244 54 95 

B 

FABRiKA 
Mahmut Şevketpoıo Moh. Ceylan Sk. No: 7 
OKMEYDANI · KASIMPAŞA · ISTANBUL 
Tel : (0·21 2) 250 36 65 · 220 83 1 4  
Fax: (0·21 2) 250 3 6  65 

L y 

ŞUBE 
Abide-ı Hürriyet Cod. No: 1 52 
ŞIŞU · lST AN BUL 
Tel : (0-21 2) 247 99 51 · 247 30 47 
Fax : (0-21 2) 247 30 47 

A 

ŞUBE 
Kuşdili Caddesi na: 42-A 
KADlKÖY • iSTANBUl 
Tel : (0·21 6) 4 1 8  54 38 • 346 24 27 
Fax: (0·2 16) 4 1 8  54 38 
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GOKYUZUNDEKI 
Y ILDIZ LA RLA YA RIŞ IYORUZ . 

Taş ıdığımız beş yıldızla tabii ki gururluyuz . 
Ama biz, yıllardı r  gökyüzündeki yıldızlarla yarış ıyoruz . 

K e h r i b a r  Y o ğ u n  b i r g u n u n  a rd ı n d a n  d oy u m s u z  s a a t l e r i n y a ş a n d ı ğ ı  f a r k l ı 
b i r me k a n  . . .  H e r  g ü n  %50  i n d i r i m l i H a p py H o u r  ö z e l  i n d i r i m s a a t l e r i  v e  

b üy ü k  u s t a l a rd a n  m ü z i k l e r l e ,  u n u t u l m a z  g e c e l e r  . . .  

D i v a n  P u b  G e ç i c i  d e ğ i l ,  k a l ı c ı z e v k l e r i  t e r c i h e d e n l e r i n  u ğ r a k y e r i  
s e n e l e rd e n  b e r i  D i v a n  P u b  o l d u . E n fe s  s p e s i y a l l e r v e  f a r k l ı b i r 
a m b i a n s  . . .  G u s t o n u z u  t a m a m l a y a c a k  ş ı k b i r o rt a m .  

D i v a n  L o k a n t a s ı  D ü ny a c a  ü n l ü m u t fa k l a r ı n e n  ö n e m l i l e z z e t  d u ra k l a r ı n d a n  
b i r i : D i v a n  L o k a n t a s ı . G o u rmet ' l e r v e  f a r k l ı mu t f a k  kü l t ü r l e r i n i  y e r i n d e  
t a d ma n ı n z e v k i n i  b i l e n l e r  b u  ay r ı c a l ı ğ ı D i v a n  Lo ka n t a s ı  ' n d a  y a ş a d ı l a r v e  
y a ş a tt ı  l a r . . .  

DiVAN 
i STA N B U L  

Cumhuriyet Cad . N o :  2 madağ 80200 iST. Tel :  (0 .2 1 2) 231  4 1  00 ( 1 2  Hat) Faks : (0 .2 1 2) 248 85 27 



Tam beklediğiniz gibi. 
Genç, kültürlü, farklı. 
Bakış açısı geniş. 
Görsel yapısı aydınlık, 
batılı . .  � :.İşte, Yeni Yüzyıl. 
Sizin yeni 
gazeteniz. 
Her gün(*) . 
keyifle okuyacaksınız. 

(*) Pazar günleri, Cafe Pazar ekiyle birlikte. 



Sanata 
her zaman 

"" ev et"" 

BASAK SiGORTA • 
T . C . Z i R A A T B A N K A S I O R T A K L I G I D I R  



Hep baharmdal 



For further information contact: 

Helen Elliott Cooper 

Landar Associates 

Klamath House 

18 Clerkenwell Green 

London EC1 R OOP 

Telephone: +44 1 71 253 4226 

Whether through smail change 

or revolution, through the design 

of corporate identities, 

environments, print or packaging, 

we help clients develop and 

express their business strategies. 

Our multi-cultural multi-lingual 

people are at home anywhere 

in  the world, working to improve 

clients' competitive advantage, 

whether in local or International 

markets. We work with our clients 

araund the world, araund the clock 

to help make their business thrive. 

Landor Associates 
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M O N D E E N T I E R  



Kazancı Yokuşu 64/4 
Cihangir 80060 Istanbul 

Tel: (02 1 2) 244 40 25, 244 58 28 
Faks: (02 12) 249 84 78 



ECZAClBAŞI 
VAKFI 
YAYlN LARI 

Ara�tırn1alar l) iz is i  

'I<>p lumsal Belge ler l) iz is i 

' 

Ça�daş Düşüncenin lşı�ında 
ATAT(JRK 

Yerli  ve yabancı 1 5  bi l im adamı, 
çağdaş düşüncenin ış ığında 
Atatürk'ü değerlendiriyor. 

İZLENİMLER, l JM l  JTLAH. 

Dr.Nejat F. Eczacıbaşı 'nın yaşamı 
boyunca edindiği izlenimleri ve 
geleceğe dönük umutları i le 
beklentileri . . .  
Özel l ikle genç kuşaklar için. 

GERÇEKLERiN DfJŞLERİ 

Modern Türk tiyatrosunun 
öncüsü ve kurucusu 
Muhsin Ertuğru l 'un 
tiyatro üstüne düşünceleri . . .  
Bir  başucu kitabı nite l iğinde. 

B ENDEN SONRA 
Tl JFAN OLMASlN!  

Modern Türk tiyatrosunun 
öncüsü ve kurucusu M uhsin 
Ertuğrul 'un anı lan . . .  Bir  
dönemin panoraması .  

BİR KEN1� BİR İNSAN 

İzmir' in son yüzyı l ının yakın 
tanığı S. Ferit Eczacıbaşı 'nın 
anılarını  Yaşar Aksoy'un 
kaleminden okuyacaksı nız. 

KlJŞAKTAN KllŞAÜA 

Dr.Nejat F. Eczacıbaşı, 
çocukluğundan . . .  1 980'lere 
kadar yaşadıkları nı ,  
gördüklerini,  düşündüklerini 
anlatıyor. 
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ULUSLARARASI YARIŞMA 
INTERNATIONAL COMPETITION 

E M LA K  BAN KA S I  

T. EMLAK BANKASI A.Ş.'nin 
değerli katkılarıyla 
gerçekleştiri lmiştir. 

W e should like ro thank 
T. EMLAK BANKASI A.Ş .  
for rheir contributions. 

. :. 
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ISRAIL ISRAEL 

HAYALi BiR  OTOBiYOGRAFi 
AUTOBIOGRAPHIA DIMYONIT 

AN IMAGINED AUTOBIOGRAPHY 
Yönetmen Director: Michal Bat-Adam 
Senaryo Screen play: Michal Bat-Adam 
Görüntü Yön. Cinematography: Yoav 
KoJb Kurgu Editing: Boaz Lton Müzik 
Music: AmoJ Hadani Oyuncular Cas c: 
Michal Bat-Adam, Michal Suarez, Shira 
Limmung, Liat Goren Yapımcı Producer: 
Marek Rozenbaum Yapı m Produccion Co.: 
Tramfax Film Production, 7 Aharomon St., 
Tei-Aviv 68012, ISRAEL; Phone: 972 3 66 
27 45; Fax: 972 3 66 27 44 Dünya 
Hakları Export Agem: Tramfax Film 
Production, 7 Aharom on St., Tei-Aviv 68012, 
IS RA EL; Phone: 972 3 66 27 45; Fax: 972 3 
66 27 44 

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 93' 

• Aya, otuz yaşlarında, evli, 
küçük bir çocuk annesi bir film 
yapımcısıdır. Aya'nın yaşamı, 
varoluş savaşımının öyküsüdür. 
Çocuklugundan beri, başarıl ı bir 
insan olmasını isteyen babasının 
kendisiyle gurur duymasını 
saglayacak birşeyler yapmak için 
çabalamaktadır. Aya'nın çekmekte 
oldugu yeni fi lmi, gerçek ve hayali 
gerçek arasında gidip gelen düşler 
ve fantezilerden kesitlerdir. 
Filminde bizlere, akıl hastası olan 
annesini, suskun babasını, 
çocuklugunu geçirdigi evin 
karabasandan farksız atmosferini 
ve babasının, annesine karşı 
uyguladıgı şiddetin uyandırdıgı 
dehşeti anlatır. Gençlik 
günlerinden, i lk erkek 
arkadaşından, ilk kez 
sevişmesinden, yanlış 
anlaşılmalardan, hüsranlardan ve 
erkek arkadaşının ihanetinden 
bahseder. Ardından, bir keman 
virtüözü olarak başarı kazanma 
çabalarına deginir ... Fi lmin çekimi 
sırasında Aya, önemli ve degerli 
hırslar peşinden koşmanın bir 
anlam taşımadıgını fark eder. Asıl 
önemli olanın, her anı yaşamak ve 
yaşanan her anda mutluluk ve 
keyif duymak oldugunu anlar ... 

Kronolojik bir kurgu izlemeyen 
HAYALl BIR OTOBIYOGRAFI, 
daha çok Aya'nın çektigi fılmde 
yer alan, çocukluk, gençlik ve 
olgunluk çaglarına ait kesitlerden 
oluşan bir mozaik. Fi lmin sonuna 
dogru yönetmen-yazar-oyuncu 
Bat-Adam, Aya'nın agzından şöyle 

sesleniyor: "Olaylar gözümde 
önemlerini yitirdiklerinde, geriye 
kalan kopuk parçacıklardı ... Bu 
parçacıkların yaşamıının tortusu 
oldugunu ve benim için ne kadar 
degerli olduklarını kavradım ... Bir 
kuş cıvıltısı, tüm buluşlara bedel; 
güneşin ışıgı, bir krall ıga yegdir  ... 
Insan büyüdügünde bile bazı 
soruların cevapsız kaldıgını 
anladım ... Herşeyin bir adımlık 
süre içinde varoldugunu anladım .. . 
Tanrı, küçük şeylerin özünde 
gizl idir." 

• Aya is a film-maker in her 
thirties, married and morher to a 
smail child . Aya' s life is rhe srory of 
a srruggle ro exist. Since early 
childhood, she is driven by her 
facher's ambition ro see her become 
successful and she wants ro achieve 
someching worrhwhile so her farher 
could be proud of her. She is now 
shooting a film, fragments of 
dreams and fantasy which alrernare 
wirh real or imagined reality. In 
che film, she rells us abour her 
mentally ili morher, her raci turn 
farher, che nighrmarish armosphere 
of her childhood's home and che 
dread of her farher's violence 
againsc her morher. She also 
recounts her adolescence, her firsr 
boyfriend, the first time she makes 
love, che misunderstandings, the 
frustrations and che betrayal of che 
boyfriend. She goes on describing 

her srruggle ro achieve success as a 

violin virruoso . . .  Aya realizes 
during che filmmaking that it is 
vain ro go after im portant and 

worrhwhile ambirions. She 
undersrands that what is really 
important is our abiliry ro be alive 
every moment and ro find in every 
fragment of our life joy and 
pleasure . . .  

AN IMAGINED 
AUTOBIOGRAPHY does not 
follow a chronological order. It is 
rather a mosaic constirured of 
fragments from childhood, 
adolescence and maruriry, that are 
parts of che film Aya is shooring. 
Director-writer-acrress Bat-Adam 
comments rowards the end of the 
film through Aya's words: "When I 
lost the importance of things I was 
!efe wich fragments . . .  I undersrood 
that che fragments were che debris 
of my life, and that they were dear 
ro me . . .  The chirp of a bird is 
worth all inventions . . .  A ray of 
sunshine is better rhan a 
kingdom . . .  I undersrood that rhere 
are no answers even when you grow 
up . . .  that everything exists in the 
moment between lifeing che sole of 
your foot and the nexr step . . .  God 
exisrs in  the li etle rhings." 

MICHAL BAT-ADAM 
Tel Aviv Üniversitesi, Müzik 
Akademisi ve Beith Zevi 
Tiyatro Okulu'nu bitirdi. 
Sanatçının oyunculuk geçmişi, 
!srail tiyatrolarındaki birçok 
rolün yanısıra, Moshe 
Mizrahi'nin "1 Love You Rosa 1 
Seni Seviyorum Rosa" ve 
"Madame Rosa" filmlerini ve 
Dan i elle Jaegi'nin "La fiile de 
Prague avec un sac sur le dos 1 
Sırt Çantah Paraglı Kız"ı da 
içerir. lik filmini 1 979'da yazdı 
ve yönetti. 

She graduaced from che 
University of Tel Aviv, che 
Academy of Music and che Beich 
Zevi D rama School. Her credics 
as an accress include a lot of roles 
in repercory cheacers in Israel . 
She also acced in Moshe 
Mizrahi's "I Love You Rosa" and 
"Madame Rosa" and in Danielle 
Jaegi's "La Fiile de Prague avec 
un sac sur le dos", amongsc 
ochers. She wroce and direcred 
her fırsr film in 1 979. 

Filmleri 
Filmography 

1 979 Monıents Anlar 
1 980 The Thin Line Ince Çizgi 
1 989 A Thoıuatıd mıd One Wives 

Binbir Karılar 
1 992 The Deserler's Wife 

Firarinin Karısı 
1 994 Atı lmagined Autobiography 

Hayarı Bir Otobiyografı 
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TÜRKIYE TURKEY 

AY VAKTi 
MOON TIME 
Yönetmen Director: Mahinur E rgun 
Senaryo Screenplay: Mahinur Ergun 
Görüntü Yön. Cinematography: Ugur 
lçbak Kurgu Editing: Nevzat Dijiafik 
Müzik Music: Can Hakgiider Oyuncular 
Cast: Miiıfik Kenter, Zuhal 0/cay, Fiisrm 
Demirel, Mehmet Karta/, S erra Yrlmaz, Tuncer 
Nemrioglu, Nurettin Şen Yapı mc ı Producer: 
Kadri Yurdatap Yapı m Production Co.: 
Mine Film, Ayhan !pk S ok. No:28 Kat:4, 
Beyoglu, luanbul, TURKEY, Phone: 90 212 
243 02 00, Fax: 90 212 245 67 74 Dünya 
Hakları Export Agem: Kadri Yurdatap, 
Ayhan ljtk S ok. No:28 Kat:4, Beyoglu, 
luanbul, TURKEY, Phone: 90 212 243 02 
00, Fax: 90 212 245 67 74 

1 993 1 35 mm. Renkli Color 1 85' 

• Agah, şehirdeki hayhuylu 
günlerinden sonra güneye, baba 
evine dönmeye karar verir. 
Ell ibeş yaşındaki adamın artık tek 
istedi�i. fırtınalı bir on yıl ı 
paylaştı�ı genç metresi Yıldız ve 
onun küçük kızı Ay'la birlikte, 
sakin bir yaşam sürmektir. Baştan 
çıkarıcı büyük kentten uzakta, hat 
sanatında ustalaşaca�ı sakin bir 
yaşam. Muazzam arazinin 
melankolik güzelli�i Yıldız'ı çok 
etkilemiştir, ama eski hayatına 
giden geniş yola da kendini 
derinden ba�lı hissetmektedir. 
Maide, kocasının yeni ailesiyle 
birlikte kasabaya yerleşme 
kararını, büyük bir öfkeyle 
karşılar ve onu yeniden elde 
etmek için derhal geleneksel 
önlemlere başvurur. Portakal 
a�açları arasındaki büyüleyici 
anılarından etkilenen Agah, artık 
hayatında yeni bir anlam bulmaya 
başlar ve metresinin yorucu 
güzelli�inden yavaş yavaş 
vazgeçer. Eski karısı Maide ise, 
hem çocu�a. hem de erke�e 
gösterdi�i annece ilgiyle 
hayatiarına girmektedir. Yıldız, 
yıllar boyunca onun için emin bir 
liman oluşturmuş Agah'tan kaçar. 
Maide istedi�i herşeyi yeniden 
elde etti�i hayal ine kapılmışken, 
Agah, bütün bilgiyi yalnızca 
kendisine ve en sevdi�i 
ö�rencisine saklayan muzip bir 
alim gibi, küçük kıza "Ay Vakti" 
öyküleri aniatmayı sürdürür ... 

• Agah, in the wake of his 

hi larious years in the city, decides 
to go back south, to his homeland. 

At the age of fıfry-fıve, all he asks 
for is a quier life wirh his young 
misrress Yıldız wirh whom he has 
shared a stormy ren years and her 
li etle daughrer Ay (Moon); a quiet 
life ro perfecr his work as an old 

Turkish calligrapher, away from 
che seducrive big ciry. Yıldız is 
greatly touched by che melancholic 
beaury of the enormous !and, but 
sh e feels deepl y attached to the 
wide road which leads ro her 
former life. On che other hand, 

Maide, Agah's wife is very upset 
wirh the news of her husband 
arriving in town to settle down 
with his new family, and 
immediarely reveres to tradi rional 
measures to ger him back. Agah, 
impressed by his enchanring 
childhood memories among che 
orange rrees, now fınds a new 

meaning in life, and gradually 
gives up the exhausring beaury of 
his mistress. The local wife ,  Maide, 
is making her way inro rheir life 
wirh a motherly care for che child 
and the man. Yıldız runs away 
from Agah who has been a safe 
shore for her for many years. White 
Maide fancies that she has regained 
everything she deserves, Agah 
keeps teliing his "moon rime" 
stories to the little gir! ,  !ike a 
teasing erudire who keeps all che 

knowledge ro himself and for his 
favoured studenr . . .  

MAHINUR ERGUN 
1 956 yılında Bursa' da dogdu. 
Orta ögrenimini Üsküdar 
Amerikan Kız Koleji'nde 
tamamladıktan sonra, 1 978'de 
Ankara Basın Yayın Yüksek 
Okulu'nun Sinema-TV 
Bölümü'nden mezun oldu. 
Reklam ve tanıtım filmleri 
yaptı. 1 988'de ilk uzun metraj 
konulu filmini yönetti. 1 990 
Ankara Film Festival i'nde 
"Medcezir Manzaraları" ile En 
Iyi Yönetmen ödülünü aldı. 
Filmlerinin senaryolarını 
kendisi yazmıştır. 

Born in Bursa, in 1 956. After 
finishing Üsküdar American 
Academy for Girls, she 
graduated from the Cinema & 
TV Deparrmem of the Ankara 
Academy of Journalism and 
Broadcasting in 1 978. She 
directed her first feature film in 
1988. She received the Best 
Director award in the Ankara 
Film Festival in 1990 wirh 
"Tidal Views". She wrote rhe 
screenplays of all her films. 

Filmleri 
Filmography 

1 988 Gece Damı Tutsakları 
Prisoners of a Night Dance 

1 990 Medcezir Mamaraları 
Tidal Views 

1 993 Ay Vakti Moon Time 
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ABD-FRANSA USA-FRANCE 

AMATÖR 
AMATEUR 
Yönetmen Direccor: Hal Hartley 
Senaryo Screen play: Hal H art/ey 
Görüntü Yön. Cinemacography: Michael 
Spiller Kurgu Edi ring: Steven Hami/ton 
Müzik Music:}ef/Taylor & Ned Rif/e 
Oyuncular Cast: lsabel/e Huppert, Martin 
Donovan, E/ina Lowtnsohn, Damian Young, 
Chuck Montgomery, David Simonds Yapımcı 
Producer: Hal H art/ey & Ted Hope Yapı m 
Production Co.: True Fictio11 Picture.ı, 12 
We.ıt 24th Street, New York NY 10001, USA; 
Phone: 212 684 42 84; Fax: 212 686 61 09; 
UGC, la Sept Cinbna, PRANCE; American 
Playhouse, Zetıith Productions Dünya 
Hakları Export Agenr: UGC DA 
International, 24 al/eT/ue Charle.ı de Gaullt, 
92200 Neuilly-sur-Seint, FRANCE; Phone: 46 
40 44 30; Fax: 46 24 3 7 28 

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 105' 

• Tanrı'nın ona henüz 
belirlenmemiş bir görev verdiğine 
inanan eski rahibe lsabelle, 
pornografik bir dergi için kısa 
öyküler yazarak hayatını 
kazanmaktadır. Bir gün, New 
York sokaklarında dolanan, kafası 
karışık ama sezgi sahibi, hafıza 
kaybına uğramış Thomas i le 
karşılaşır. Birlikte Thomas'ın 
geçmişini aramaya giriştiklerinde, 
lsabelle bu geçmişin, çaresiz genç 
porno aktrisi Sofia ile bir şekilde 
i l intil i olduğundan kuşkulanır. Çok 
geçmeden, Thomas'ı ne olursa 
olsun öldürmek isteyen kana 
susamış örgütlü katil ler, lsabelle, 
Thomas ve Sofia'nın ardına düşer. 
Kendi nahoş suçlu geçmişini 
hatırlayamayan Thomas, Sofıa'yı 
ve elbette, artık umutsuzca aşık 
olduğu lsabelle'i kurtarmaya 
kendini adar . . .  

New York'ta üslenmiş genç kült 
yönetmen Hal Hartley, modern 
Amerikan yaşamını kendine özgü 
üsiObuyla ele almayı sürdürüyor. 
Karakteristik Hartley mizahı i le 
sivri, pırıl pırıl diyaloglada süslü, 
ters yüz edilmiş bu "aksiyon
gerilim" fi lminde, bakire olduğu 
halde kendini nemfornan sanan 
egzantrik kadın kahramanı, 
Hartley'nin daha önceki 
yapıtlarından çok etkilenerek ona 
yazan ve fi lmlerinden birinde 
oynamak istediğini söyleyen bir 
hayranı, lsabelle Huppert 
oynuyor. "Ne ölçüde olursa 
olsun, başarının somut 
sorumluluklar doğurduğunu 
bil iyorum. Ama benim asıl dehşet 

verici - ve ilginç ve ciddi -
bulduğum şey, gelişimi ve değişimi 
engelleyen şeyin şöhret oluşu; 
insanı sonunda kendi yaptıkları 
değil, başkaları tarafından nasıl 
algılandığı tanıml ıyor. Şöhretin 
sürdürülmesi ve buna gösterilen 
tepki, bu sorumluluğun bir yönü. 
Ama engeller beni korkutmuyor. 
Ben onları, yaratıcı etkinl ikler için 
yola çıkış noktaları olarak 
kullanma eği l imindeyim. 
AMATÖR, daha başka şeyler 
hakkında da olabi l ir ama aslında 
Şan Şöhret üzerine bir fi lm." - Hal 
Ha rtl ey 

• Isabelle, an ex-nun who believes 
rhar God has an as yer unspecifıed 
mission ser aside for her, keeps 
herself fed by wriring shorr srories 
for a pornographic magazine. One 
day, she meers Thomas, a confused 
bur insighrful amnesiac wandering 
the sereers of New York Ciry. 

When they ser our ro discover 
Thomas's pasr, Isabelle suspecrs 
that ir's somehow linked wirh a 
desperare young porn acrress, Sofıa. 
Before long, Isabelle, Thomas and 
Sofıa are being pursued by blood 
rhirsry corporare assassins, who 
desperady wam ro kil! Thomas. 

Unable ro remember his own 
unsavoury criminal pasr, Thomas 
commirs himself ro saving Sofıa 
and, of course, Isabelle, wirh whom 
he is now hopelessly in love . . .  

New York-hased young culr 
direcror Hal Hardey's laresr quirky 
rake on modern American life is an 
"acrion-rhriller" turned upside-

down, garnished wirh the 
characrerisric Harrley humour and 
spiky, sparkling dialogue. The 
eccemric heroine, who is convinced 
ro be a nymphomaniac alrhough 
she's a virgin, is played by Isabelle 
Hupperr, a fan who is so moved by 
Hardey's earlier works as ro write 
and re ll him of her desire ro appear 
in one of his fılms. "!'ve learned 
rhar any measure of success 
generares concrere responsibiliries. 
Bur whar I fınd really rerrifying -
and inceresring and serious - is rhar 
ir's nororiery that rhrows up 
obsracles ro growrh and change: 
one winds up being defıned not by 
whar one does, bur by how one is 
perceived. The maimenance of, and 
response ro, nororiery is an aspecr 
of this responsibiliry. B ur obsracles 
don'r scare me. I rend ro use rhem 
as poims of deparrure for creative 
acriviry. Aparr from anyrhing else 
ir mighr be, AMATEUR is a movie 
abour Repurarion. " - Hal Hardey 

HAL HARTLEY 
1 960'ta New Y ork'ta, Long 
Isiand'ta dogdu. 1 980-84 
arasında Purchase'taki New 
York Eyaler Üniversitesi 
Sinema Okulu'na devam etti. 
Bazı filmlerde yapım tasarımcısı 
asistanı olarak çalıştı. Birkaç 
kısa filmden sonra, genç 
Amerikan yönetmenlerinin en 
yaratıcılarından biri oldugunu 
kanıtladı. Övgüyle karşılanan ilk 
konulu filmi "The Unbelievable 
Truth 1 I nanılmaz Gerçek"in 
ardından, "Trust 1 Güven" ile 
kişiligini ortaya koydu. 
Hartley'in hüneri; keskin, 
saygısız diyaloglar yazmaktan, 
karakterlerini toplumu 
hicvetme potansiyali taşıyan 
durumlara koymaktan, ve 
öykülerini, çevresindeki 
dünyaya şüpheci bakışının altını 
çizen açılar, görsel seçenekler 
ve renk kontrastlarıyla filme 
aktarmaktan gelmektedir. 

Born on Long lsland, New York, 
in 1 960. From 1980 ro 1984 he 
arrended the film school at the 
Srare University of New York ar 
Purchase. He firsr worked as 
assistant producrion designer in 
films. After a few short films, he 
turned out ro be one of the most 
creative among the new 
American directors. Following 
his first acclaimed feature, "The 
U nbelievable Trurh", he 
revealed his individuality wirh 
"Trust". His gifrs lie in writing 
sharp, irreveram dialogue, 
placing his characters in 
situations with potemial for 
satirising society, and filming 
his srories w ith angles, visual 
choices, and colour comrasts 
that underscore his sceprical 
view of the world around him. 

Filmleri 
Filmography 

1 985 K id V eler (short kısa film) 
1 986 Cartographer's Girlfriend 

Haritacının Kız Arkadaşı 
(short kısa film) 

1 987 Dogs Köpekler 
(short kısa film) 

1 988 The Unbelievable Truth 
Inanılmaz Gerçek 

1 990 Trust Güven 
1 99 1  S ttrviving Desire 

Arzuya Dayanmak (TV) 
Amhitiotı Hırs 
(short kısa film) 
Theory of Arhievemmt 
Başarı Teorisi 
(short kısa film) 

1 992 Sirnp/e Mm 
Sıradan Erkekler 

1 993 Flirt Flört (short kısa film) 
1 994 Amateur Amatör 
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GÜNEY KORE SOUTH KOREA 

HOLLYWOOD KiD' iN YAŞAM I VE ÖLÜ MÜ 
HOLLYWOOD KID EV SAENGAE 

LIFE AND DEATH OF THE HOLLYWOOD KID 
Yönetmen Director: Chungjiyoung 
Senaryo Screenplay: Chungjiyoung, based 
on the novel by Ah n junghyo Görüntü Yön. 
Cinematography: Shin Ok-Hyun Kurgu 
Editing: Park Sun-Dok Müzik Music: Shin 
Byung-Ha Oyuncular Cast: Choe Min-Su, 
Toko Yong-jae, Shin H ye-Su, Yun Su-} in 
Yapımcı Producer: Ahn Dongkyu Yapı m 
Production Co.: Ahn's World Production, 
1 58-1, Art HoUJt 2nd Fl., Womu-Dong, 
Chongro-Gu, Seoul, KOREA; Phone: 82 2 762 
5 1 3 1 ; Fax: 82 2 762 5 1 30 Dünya 
Hakları Export Agenr: Ahn's World 
Production, 1 58-1, Art House 2nd Fl. , Womu
Dong, Chongro-Gu, Seoul, KOREA; Phone: 82 
2 762 5 1  3 1 ;  Fax: 82 2 762 5 1  30 

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 14' 

• Myonggil ve Pyongsok birl ikte 
e�itim görmektedirler. I kisi de 
sinemayı sever, ama Pyongsok'un 
sevgisi neredeyse sa�lıksız 
boyutlara varmıştır. Myonggil 
Hyonsuk'la arkadaşl ık etmektedir 
ama kız, sonsuz sinema bilgisi 
nedeniyle Pyongsok'u daha çekici 
bulur. I ki arkadaş kızın yüzünden 
bozuşursa da, çok geçmeden 
barışıp profesyonel sinemacı 
olacakları bir gelece�in hayallerini 
kurarlar. Askerden döndükten 
sonra Myonggil yapım asistanı 
olarak iş bulur; artık Hyonsuk'la 
birlikte yaşayan Pyongsok ise, 
Myonggil'e ba�lı olan ışık ekibine 
girer. Ama Pyongsok, Kore 
sinema sanayiinin düşük 
standartları karşısında hayal 
kırıklı�ına u�rayıp sinemacılı�ı 
bırakır. Bir gün evinde yangın 
çıkar, o da o�lu yerine film 
koleksiyonunun bir kısmını 
kurtarmayı tercih eder. 
Hastanedeyken, artık bir 
yönetmen olan Myonggil onun 
ziyaretine gelir. Pyongsok 
Myonggil'e, hayatı boyunca 
üzerinde çalıştı�ı bir senaryoyu 
verir. Myonggil bunu yıl ın en 
başarılı filmlerinden birine 
dönüştürecektir, ama . . .  

HOLLYWOOD KID' IN YAŞAMI 
VE ÖLÜMÜ, izleyicilere hem 
e�lence, hem felsefe; hoşça vakit 
geçirme imkanı ve üzerinde 
düşünülecek bir şeyler sa�lamasıyla, 
bu yıl Uzak Doğu'dan çıkan en iyi 
filmlerden biri. "Filmim, "Cennet 
Sineması"nın bir Kore versiyonu 

de�i l .  .. Ben kendimi romantikten 
çok gerçekçi olarak kabul 
ediyorum. Bu fi lmi, sinemanın 
altın bir ça� yaşadı�ı 1 9SO'Ii ve 
60'1ı yılların sinema kültürünü 
hatırlamak için yapmadım . . .  
Hol lywood fi lmlerinin bu yıl larda 
yoksul düşmüş Koreiiiere düş ve 
fanteziler sundu�una hiç şüphe 
yok. Şeker gibi bir tatları vardı o 
fi lmlerin. Ancak şeker de, sonunda 
bizi müptela haline getiren zehirler 
içerir ... Ben fi lmimde kendimi, 
kültürel kimlik arayışım konusunda 
sorguluyorum. Bu, başka 
ülkelerdeki insanların, tüm 
dünyada Amerikan ideolojisini 
küreselleştiren Hol lywood 
filmlerinin istilası esnasında 
kültürel kimliklerini zedelememek 
için kendilerine sormak zorunda 
kaldıkları sorunun aynı olabilir." -
Chung J iyoung. 

• Myonggil and Pyongsok study 
togerher. They share a love of 
cinema, which is almosr unhealrhy 
in rhe case of Pyongsok. Myonggil 
befriends Hyonsuk, bur she is more 
arrracred to Pyongsok for his 
infini re knowledge of movies. 
Alrhough the rwo friends break up 
because of her, they soan mak e up 
and dream abour a future as 
professionals in cinema. On 
returning from rheir milirary 

service, Myonggil lands a job as a 
producrion assistant and Pyongsok, 
who is now living wirh Hyonsuk, 

gers work on the lighring crew 

under Myonggil .  Bur Pyongsok 

gives up his film career, 

disappointed by the low standards 
of the Korean movie indusrry. One 
day, his house goes on fire and he 
chooses ro sa ve part of his film 
calleetion rather rhan his son. 
While in hospiral, he is visired by 
Myonggil, now a direcror. Pyongsok 
gives Myonggil a script on which 
he has been working his whole life 
long. Myonggil will turn it inro 
one of the most successful movies 
of the year, but. . .  

LIFE AND DEATH OF THE 
HOLLYWOOD KID is one of the 
best films coming from the Far
East this year, because ir offers the 
audience borh fun and philosophy, 
enterrainmenr and food for 
rhoughr. "My film is not the 
Korean version of "Cine ma 
Paradi so" . . .  I daim myself ro be 
more of a realisr rhan a romanricisr. 
I didn'r make this film ro 

remember the cinema culture of 
the 50s and the 60s, when it 
enjoyed a golden age ... Unmistakably 
Hollywood movies offered dreams 
and fanrasies to impoverished 
Koreans in rhese years. They tasred 
!ike candy. However, the sugary 
candy has poisons which evenrually 
addict us . . .  In my film, I ask myself 
about my search for my own 
culrural identity. This may be the 
same quesrion people in other 
countries have ro ask abour keeping 
their cultural idenrity intact amidsr 
an onslaughr of Hollywood mavi es 

which globalize American ideology 

throughout the world." - Chung 

)i young 

CHUNG J IYOUNG 
1 946'da Chongju, Kore'de 
dogdu. Kore Universitesi'nde 
Fransız edebiyatı okudu. 
Mezun olduktan sonra, 
yönetmen yardımcısı olarak 
Kim Suyong, lm Kwon-Taek ve 
başka yönetmenlerle çalıştı. l ik 
filmi "Sis Kadınlar Gibi 
Fısıldar"ı, 1 982 yılında yönetti. 
Aynı zamanda MBC-TY'de 
yapımcı olarak çalışmaktadır. 
1 990'da "Kuzey Ordusu"nda 
partizan savaşı ele alışıyla övgü 
kazandı ve dikkati çekti. Bunun 
ardından "Lekelenmiş Ad"ı 
yaptı ( 1 99 1  ). 1 992'de, 
Koreiiiere özgü bir bakış 
açısıyla bir Vietnam Savaşı 
portresi çizdigi filmi "White 
Badge 1 Beyaz Nişan", Tokyo 
F_ilm Festivali'nde Büyük 
Odül'ü, kendisi de En Iyi 
Yönetmen Ödülü'nü aldı. 
Filmlerinde toplumsal 
konuların bilincinde olması ve 
insan degasını incelemesiyle 
tanınmıştır. 

Born in 1 946 in Chongju, 
Korea. He majored in French 
lirerarure ar Korea University. 
Afrer graduarion, he worked 
wirh Kim Suyong, Im Kwon
Taek, and orhers as an assistant 
direcror. He direcred his firsr 
film, "Misr Whispers Like 
Women"" ,  in 1 982. He is alsa 
active as a producer for MBC
TV. He earned high acclaim and 
arrenrion in 1990 with his 
trearınem of partisan fighring in 
"The Sourhern Army". He 
followed ir wirh "The Sharrered 

ame" ( 1 99 1 ). In 1992, his film 
"White Badge", a porrrayal of 
Vietnam W ar from a unique 
Korean viewpoinr, was awarded 
the Grand Prix and che Best 
Direcror Award in che Tokyo 
Film Festival. He is famous for 
his awareness of social issues as 
well as for rhe scrutiny of human 
narure in his films. 



48 ULUSLARARASI YARIŞMA l '\;  l l l{:\: \ l l<l:'\.\1. < 0:\1 1'1 l l l lO'\; 

RUSYA RUSSIA VLADIMIR 
�----------------------------------------------------------------� KHOTIN ENKO 

MAKAROV 
Yönetmen Director: Vladimir Khotinenko 
Senaryo Screenplay: Valery Zalotukha 
Görüntü Yön. Cinematograpby:jevgenij 
GrabTiev Kurgu Editing: Sveılana Tarik 
Müzik Music: Alexander Pantykin 
Oyuncular Cas c: Sergey Makoveckij, Elena 
Maiorova, lrina Metlinkaya, Vladimir lljin, 
Sergey Parıin Yapımcı Producer: Vladimir 
Khotinenko Yapım Production Co.: 
Exrazia "Roi" Film Co., Sverdlovak Film 
Studio, R USSIA Dünya Hakları Export 
Agent: lntercinema Ageney Ltd., 1 5  
DmzhinTiikovıkaya, Moırow 123242, 
R USSIA; Phone: 7 095 256 9052; Fax: 7 
095 973 2029 

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 95 ' 

• Devrim sonrası Rusya'sında 
kent yaşamının geri l imi yüksek, 
çarpıcı bir tablosunu çizen 
MAKAROV, ülkedeki suç 
olgusuna, konuyu istismar 
etmeden özgün bir bakış açısıyla 
yaklaşıyor. Fi lmdeki ana 
karakterlerin - son zamanlarda 
ilham eksikligi çeken şair 
kahramanımızın ve bir tabancanın 
- her ikisinin de adları Makarov. 
Bir sokak serserisi "Makarov 
lazım mı?" diye fısıldar şaşkın 
şairin kulagına. Film boyunca, 
karakterlerin ş i irlerden birer dize 
veya mısra okuyarak, olan biteni 
ironik bir biçimde vurgulamaları 
ya da eleştirmeleri, geri l imi 
arttıran bir etki yaratmakta. 
Makarov'un ailesi ve dostları onu 
yazmaya zorlarken, ondaki 
tabanca sapiantısı her geçen gün 
biraz daha artar ve kim oldugunu, 
ne yaptıgını durmaksızın sorgular. 
Yanıt bekleyen asıl soru ise, 
Rusya'nın daha fazla silaha mı, 
yoksa şi ire mi ihtiyacı oldugudur. 
MAKAROV, her iki açıdan da 
zengin bir fi lm. 

S.S.C.B.'nin dagılmasından önce, 
Rusya'daki suç olgusu pek iyi 
gizlenemeyen bir sırdı. Bugün ise, 
hem ülkede hem de uluslararası 
platformda tartışılan ve çok 
sayıda Rus filminde işlenen bir 
konu. Ne var ki MAKAROV, bu 
konuya yaklaşımında yeni l ikçi, 
kolaycıl ıga kaçmayan bir tutum 
sergiliyor. Ironi üzerine kurulmuş 
filminde Vladimir Khotinenko, 
günümüz Moskova'sının çetin, 
kasvetli havasını başarıyla 
yansıtıyor. Bu gergin havaya ek 

olarak, fısıldaşan katil ler, karanl ık 
köşelerde pusuya yatan ugursuz 
tipler, köklü Rus sanatı ve şi irinin 
imgeleriyle bir tezat oluşturuyor. 
lrkiltici müzik ve kırılan cam 
sesleri, filmin içerdigi geri l im ve 
hiddeti arttırıcı yönde etkiliyor. 
MAKAROV, degişim sonrası 
Rusya'da kent yaşamının gerilimi 
yüksek, başarılı bir tablosunu 
çiziyor. 

• A rense, porent porrrair of 
contemporary urban exisrence in 
post revolurionary Russia, 
MAKAROV approaches che 
subject of erime in Russia in an 
original non-exploirarive manner. 
Makarov is rhe name of borh 
central characrers: rhe proragonisr, 
a poer currenrly suffering from 
wrirer's block, and a hand pisrol. 
"Need a Makarov'" hisses a back
srreer rhug ro rhe surprised poer. 
Throughout che film, characrers 
recire a line or verse of poerry rhar 
enhances or comments ironically on 

rhe acrion, crearing a growing 
rension. Makarov's family and 
friends keep urging him ro write, 
white he becomes more and more 
obsessed wirh rhe pisrol, consranrly 

quesrioning whar he is and whar he 
is becoming. The real quesrion 
which wairs for an answer is 
wherher Russia needs more guns or 
poerry. MAKAROV is rich in 
bor h. 

Crime in Russia was a badly kepr 
seeret before rhe USSR splinrered. 

Now ir is discussed ar home and 
inrernarionally, and has become rhe 

subject of a good many new 

Russian films. MAKAROV, 

however, approaches rhe subject in 
an original and non-exploirarive 
manner. The film is builr on irony. 
Vladimir Khorinenko ereares rhe 
grirry sullen arınesphere of Moscow 
as ir is now. Adding ro rhe edgy 
mood, whispering rhugs in back 
alleys and sinisrer rypes lurking in 
dark comers are in consranr 
conrrasr ro rhe more rradirional 

images of Russian poerry and art. 
The emorions of che film are rense 
and explosive, propelled forward by 
a jagged musical score and rhe 
sounds of crashing glass. 
MAKAROV is a rense, porenr 
porrrair of conremporary urban 
exisrence in posr-revolurionary 
Russia. 

1 953'te Rusya'nın Sverdlosk 
(şimdiki adıyla Ekaterinburg) 
şehrinde do�du. 1 976'da 
Mimarlık Akademisi'ni 
bitirdikten sonra Nikita 
Mikhalkov Stüdyosu'nda 
yönetmenlik ve senaryo yazımı 
kurslarına devam etti. i lk 
konulu fılmiyle, 1 984'te Tiblis 
Ulusal Film Festivali'nde, En Iyi 
ilk Film ödülünü kazandı. 

Born in  1953 ,  in Sverdlovsk 
(now Ekaterinburg), Russia. He 
graduared from che College of 
Archirecrure in 1 976 and rhen 
complered courses in direecian 
and screenwriring ar che Nikita 
Mikhalkov Studio. His firsr 
fearure was named che Best 
Direecarial Debur ar che 
National Film Festival in Tbilisi 
in 1 984. 

• 
• 

Filmleri 
Filmography 

1 984 Oditıi i bes ortiZhiya 
1 986 W' slreliajmtschej glmchi 
1 987 Serka/o dlia geroja 
1 989 sv 

1 990 Roj 
1 992 Patriotisceskaja komedija 
1 994 Makarov 
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IRAN IRAN 

ZEYTi NLiKLERi N AL TlN DA 
ZIRE DARAKHTAN ZEYTON 

UNDER THE OLIVE TREES 
Yönetmen Director: Abbas Kiarostami 
Senaryo Screenplay: Abbas Kiarostami 
Görüntü Yön. Cinematography: Hossein 
Djafarian & Farhad Saha Kı�rguiEditing: 
Abbas Kiarostami Oyuncular Cast: Hossein 
Rezai, Mohamed Ali Keshavarz, Tahereh 
Ladanian Yapımcı Producer: Abbas 
Kiorastami Yapım Producıion Co.: Abbas 
Kioraslami ?roduction, 13 Ghaenı avenue 
Chizar, Teheran, 1 RAN; Phone & Fax: 21 67 
Bl 55 Dünya Hakları Export Agent: 
Ci by Sa/es, 1 O Stephen Mews, London \V 1 P 
!PP, ENGLAND; Phone: (71) 333 88 77; 
Fax: (7 1) 333 88 78 

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 02' 

• Depremde yerlebir olan Kuzey 
Iran'ın küçük bir köyüne, "Ve 
Yaşam Sürüyor" adlı filmi 
çekmeye gelen ekibe, okuma 
yazma bilmeyen genç duvarcı 
Hüseyin yardımcı olmaktadır. 
Ihtiyaç duyulması üzerine, fılmde 
ona da küçük bir rol verilir. 
Hüseyin'in komşusu ve ümitsiz 
aşkı Ferhunde de şans eseri 
fi lmde onunla birlikte 
oynamaktadır. Evi olmadığı için 
Hüseyin'i damatl ığa kabul 
etmeyen Ferhunde'nin anne ve 
babası depremde ölünce, 
büyükannesi de ailenin bu 
konudaki tavrını sürdürmüştür. 
Deprem bütün evleri yıktığına 
göre artık herkesin eşit olduğuna 
inanan Hüseyin, isteğinde diretse 
de Ferhunde inatla Hüseyin'i 
reddeder. Kız inatçı l ığını o 
dereceye vardırır ki filmde 
Hüseyin'in karşısında gelin rolünü 
bile oynayamaz . . .  

"Yaşama güdüsü ölümden daha 
güçlüdür" temasını işleyen 
ZEYTINLIKLERIN AL Tl NDA, 
sinemasal gerçeğin, yaşamın 
gerçekliğinden daha etkili 
olduğunu da vurgulamakta. Kendi 
yönettiği bir fılmin çekim 
öyküsünü yeni filmine konu alan 
Kiorastami, "insanların hayallerine 
erişmenin bir yolu" olarak 
gördüğü sinemaya yaklaşımını bu 
filminde daha da netleştiriyor. 
"Hayal etmek belki de yaşamın en 
önemli unsuru. Hatta görmekten 
bile önemli. "Hayal etmek" ve 

"görmek" arasında tercih yapmak 
zorunda kalsaydım, hiç kuşkusuz 
hayal etmeyi seçerdim. Hayal 
gücü ve düşlerin, körlüğü daha 
katlanılabi l ir bir hale getirdiğine 
inanıyorum. Hayaller olmadan 
yaşamak zor olurdu. Öyleyse 
varolsun hayaller! Insanın 
hayallerine erişmenin bir yolu 
olan sinema, işte kesinlikle bu 
nedenden dolayı takdiri hakeder ... 
Kameranın ardında olanların çok 
daha olağanüstü, çok daha gerçek 
ve yaşama çok daha yakın 
olduğunu düşünüyorum. Ama 
aynı zamanda, çekim sürecini de 
anlatan bir film yapmak istedim." -
Abbas Kiorastami. 

• In a viiiage in Nonhem I 

that has been devastated by o.ıı 
earthquake a film crew arrives to 

shoot a picture called "And Life 
Goes On"- Hossein, an ill iterare 
young mason, is hired as a servant 
by the crew and, when a smail role 
becomes vacant, he is offered the 

chance to act as well. By chance, 
Farkhonde, his neighbor, a gir! 
whom he has been courting 
unsuccessfully, has a role opposite 

him in the film.  Her parents had 

already expressed cheir disapproval 
of Hossein before rhey di ed in the 
earchquake and Farkhonde's 
grandmother continues the family's 

opposition to him because he has 
no house. But Hossein persists his 
courtship, arguing that since the 
earthquake destroyed all the 
houses, everyone is now equal. But 

Farkhonde is obstinate in her 
rejection of Hossein.  So obstinate 

that she can't even bring herself to 

play the ficcional role of Hossein's 

bride in the film . . .  

Treating the theme of  "life i s  
stronger than death", UND ER 
THE OLIVE TREES is a film 
about cinema being stronger than 
reality. By staging the shooting of 
a film he himself directed, 

Kiorastami here deepens his 

personal vis i on of the cine ma, 
which he considers as "a manner of 
access to human dreams"- "To 
dream is perhaps the most 
necessary thing that exists, even 
more necessary than to see. If one 

day I was asked "If you have to 

choose between "dreaming" and 

"seeing",  I would choose to dream 
withour any doubr. I think rhat 
with imagination and dreams, 
blindness is more bearable. 
W ithout dreams, life would not be 

easy. So long live reverieı lt is 

cercainly for that reason that 
cinema is a way of apptoaching the 
dreams of human beings and 
deserves to be adored . . .  I think that 

the things that happen behind the 

camera are more fascinating, more 
life-like, more down-to-earth. But I 
also wanted ro make a film about 
the process of shooting a film." -

Abbas Kiorastami 

ABBAS KIAROSTAMI 
1 940'ta Tahran'da dogdu. 
Tahran Üniversitesi'ne baglı 
Güzel Sanatlar Akademisi'ni 
bitirdikten sonra film afişleri 
tasarımcısı olarak grafik 
sanatları dalında çalıştı. 
Ardından çok sayıda reklam 
filmi çekti. 1 970 yılında katıldıgı 
Çocuk ve Gençlerin Zihinsel 
Gelişimini Araştırma 
Merkezi'nde, genç seyircilere 
yönelik kısa metrajl ı  konulu 
filmler yaptı. Bu çalışmaları, 
degişik film festivallerinde 
birçok ödül aldı. Filmlerinin 
çogunda konu olarak 
çocukların, gençlerin 
yaşamlarını işledi. 

Born in Teheran, Iran in  1 940. 
After graduating from Teheran 
Universiry's Faculry of Fine 
Arrs, he firsı worked in the field 
of graphic arrs as a film posrer 
designer and then he made 
several commercials. In 1 970 he 
joined The Institute for 
Inrellecrual Development of 
Children and Young Adults 
where he made scores of shorr 
fiction films for young audience. 
These works cla.imed several 
prizes in differenr film festivals. 
Most of his wotk is concerned 
w ith the lives of children and 
young adults. 

Filmleri 
Filmography 

1 974 Mosafer Yolcu 
1 977 Guozarech Rapor 
1 985 Ava/i ha 

Birinci Sınıf ögrencileri 
1 987 Khaneh-ye doust kojast? 

Arkadaşımın Evi Nerede? 
1 989 Mashgh-e Shab Ev Ödevi 
1 990 Nama-ye Nazdik Yakın Plan 
1 992 Zetıdegi Edami Darad 

Ve Ya�am Sürüyor 
1 994 Ziri Darakhta11 Zeytorı 

Zeyrinliklerin Altında 
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ISVEÇ SWEDEN 

SON DANS 
SISTA DANSEN 

THE LAST DANCE 
Yönetmen Director: Co/in N11tley 
Senaryo Screen play: Co/in N111/ey 
Görüntü Yön. Cinemarography:jens 
Fischer & Jan Pehrson K11rgu/Editing: Perry 
Schrıffer Oyuncular Cast: Helena Berguröm, 
Reine Bryno/ftson, Ewa FrO'Iing, Ptler Andersson 
Yapımcı Producer: Katinka Farago 
Yapım Production Co.: Sandreıus Film 
AB, Floragatan 4, 1 1 4 86 Stockholm, 
S \VEDE ; Phone: 468 23 47 00; Fax: 468 
10 38 50 Dünya Hakları Export Agenı: 
Swedish Film lnstitute, Box 27 126, 102 52 
Sıockholm, S W EDEN; Phone: 468 655 l l  00; 
Fax: 468 662 26 84 

1993 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 1 4' 

• Büyük kentte yaşayan ve dans 
yarışmalarına katılan lsveçli iki 
çiftin in işl i çıkışl ı i l işkilerinin 
öyküsü .. . Hepsinin de arkadaş 
olması, aradabir birbirlerini 
amansız rakip olarak görmelerin i  
engellemez. Cleas'la evli T ove 
bazı yönleriyle arkadaşı 
Liselott'un tam tersidir. Genç 
kadının en büyük arzusu çocuk 
sahibi olmaktır ve kaybetmekten 
hiç hoşlanmaz. Ancak 
cürretkarlığından nefret ettiği 
Liselott'un ardında kalmaya da 
mahkOmdur. Lennart'la evli olan 
dışadönük Liselott ise, gamsız 
evkadını hayatını sürdürmekten 
çok memnundur. Görünüşü onun 
için çocuk sahibi olmaktan daha 
önemlidir ve boy ölçüştüğü her 
konuda galip gelirken T ove'ye 
bunu fark ettirmeyi de hiç ihmal 
etmez. Cleas ve Lennart'ın 
aralarındaki rekabet daha azdır. 
Çocuk sahibi olmayı Cleas da 
T ove kadar istemektedir, ancak 
onun esas arzusu baba olmaktan 
çok karısını mutlu etmektir. 
Lennart'ın ise gözü işiyle 
arabalarından başka birşey 
görmez, karısının kanişlerini sinir 
bozucu bulur ve arkadaşının 
karısıyla yatma fikri ona pek de 
ters gelmez. SON DANS, bu dört 
arkadaşın, Ingiltere'nin Blackpool 
şehrinden Karayip Adaları'na 
uzanan, oradan Stockholm'e 
dönüp, Blackpool'da noktalanan, 
fırtınalı üç aylarının öyküsünü 
anlatır .. . 

Ingil iz yönetmen Colin Nutley'nin 
günümüz lsveç'inden kesitler 
sunduğu filmleri, onu lsveç 
sinemasının en sevilen 
yönetmenlerinden biri yaptı. 
Uluslararası alanda büyük başarı 
kazanan filmi "Melekler Evi"nin 
ardından gerçekleştirdiği ve 
gözyaşlarıyla kahkahalar, sevgiyle 
nefret, kazanmanın yarattığı 
heyecanla kaybetmenin verdiği 
hüzün arasında gidip gelen, çağdaş 
bir destan olarak 
nitelendirilebilecek SON DANS 
ile yepyeni ufuklara yöneliyor. 
"Ben kendimi bir sanatçıdan çok 
bir sinemacı olarak görüyorum. 
Sinemaya gittiğimizde asıl 
beklentimiz, gözyaşı ve 
kahkahalarla bezenmiş güzel bir 
öykü izlemektir." - Colin Nutley. 

• This is the srory of the roller
coasrer relarionship berween rwo 
urban Swedish couples who 

parricipare in daneing conresrs. 
They are all friends bur this doe n'r 
prevenr rhem from sametimes 
being bitter rivals. Tove is married 
ro Claes and is in some ways a 
direec opposire of her friend 

Liselorr. She is desperare ro have a 
child and would love ro be a 
winner bur invariably comes in 
second. Second ro Liselorr, whose 
gurs she hares. Exrroverred Liselorr 

is married ro Lennarr and is 
perfecrly happy ro lead che life of a 

relarively idle housewife. She's 
more inceresred in her looks rhan in 

having children and whenevet she 
comperes she wins, and is sure ro 

ler Tove know ir .  Claes and Lennarr 
are a lor less comperirive. Claes is 
jusr as eager as Tove ro have a 
child, rhough in his case che desire 
is more ro keep his wife happy rhan 
ro be a farher. Lennarr, meanwhile, 
is preoccupied wirh his job and his 
cars, fınds his wife's per poodles 
annoying and wouldn' r  mind 
bedding his friend's wife.  THE 
LAST DANCE clıronicles three 

rumulruous monrhs in the lives of 
these four friends, starting in 

Blackpool, England, moving ro the 
Caribbean, returning ro Srockholm 
and, fınally back ro Blackpool . . .  

British direcror Colin urley's 
fılms about conremporary Sweden 
have made him one of the most 
popular direcrors in wedish 
cinema. After his enormous success 
with che inrernationally acclaimed 

"House of Aogels" he now breaks 
new ground with THE LA T 
DANCE, an urban saga that swings 
between the strong emotions of 
tears and laughrer, the exeirernem 

of wioing and disappoinrmenr of 

losing, and love and hare. "I see 
myself more as a fılmmaker than an 
arrisr. Whar we need when we go 
ro the cinema is to see and Jisten ro 
a good story, with both Jaughter 

and tears. 11 - Co li n url ey 

COLIN N UTLEY 
Sonradan yerleşrigi lsveç'teki 
yönetmenlerin en lsveçlisi 
sayılmasına ragmen, Ingiltere'de 
dogdu ve sinema kariyerine 
Ingiliz televizyonunda başladı. 
Ingiltere'deki bir lsveçli "au
pair" kız hakkında 
gerçekleştirdigi "Annika" adlı 
TV dizisi lsveç'te popüler 
olunca, meslegini sürdürmek 
üzere oraya yerleşti. Ilk uzun 
metraj konulu filmi "The Ninth 
Company" 1 Dokuzuncu 
Topluluk"u 1 978'de çekti. 
1 990'da "Biackjack 1 Yirmibir"i 
yönetti. Hem eleştirmenler 
tarafından begenilen hem de 
ticari başarı kazanan "House of 
Angels 1 Meleklerin Evi" ( 1 992) 
ile, En Iyi Film ve En Iyi 
Y önermen dallarında lsveç'in 
Oscar'ı sayılan "Guldbagge" 
ödülünü aldı. SON DANS 
yönetmenligini üstlendigi 
dördüncü fılmdir. 

Alrhough hailed in his adopred 
counrry as rhe most Swedish of 
directors, he was born in 
England and began his film
making career in British 
relevision. Afrer a TV series, 
"Ann i ka", abour a Swedish au
pair girl in England, he became 
popular in Sweden and moved 
rhere ro continue his career. He 
made his debur in feamres wirh 
"The Ninrh Company" in 1 978 
and direcred "Biackjack" in 
1 990. His "House of Angels" 
0 992) was ar once a critica! and 
commercial success and won the 
"Guldbagge", the Swedish 
equivalenr of the Oscar, for best 
film and best direcror. THE 
LAST DANCE is rhe fourch 
fearure film he has direcred. 
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MEKSIKA-FRANSA MEXICO-FRANCE 

GECELE Ri N KRALiÇESi 
LA REINA DE LA NOCHE 

THE QUEEN OF THE NIGHT 
Yönetmen Director: Arturo Ripstein 
Senaryo Screen play: Paz Alicia 
Garciadiego Görüntü Yön. 
Cinematography: Bruno de Keyzer Kurgu 
Edi ring: Ra/ael Castanedo Müzik Music: 
Lucia Alvarez Oyuncular Cast: Patricia 
Reyes Spindola, Alberlo Estrella, B/anca 
Guerra, Ana Ofelia Murguia, Alex Cox, Arturo 
Alegro Yapımcı Producer:jean-Michel 
Lacor Yapı m Production Co.: Ultra Films, 
Nubes 70 1,  Col. jardines del Pedregal, O I 900 
Mexico, D.F., MEXICO; Phone: 5 568 I I 38; 
Fax: 5 568 20 l l, Institu/o Mexicano de 
Cine111atogra[ıa; Les Films du Nopal, Paris, 
FRANCE Dünya Hakları Export Agent: 
Merctıre Distribution, 48, rue de la Colonie, 
75013 Paris, FRANCE; Phone: 44 1 6  88 44; 
Fax: 45 65 07 4 7  

1 994 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 1 1 7 '  

• Meksika, 1 930- 1 940. Mutluluk 
için gereken herşeye, olağanüstü 
bir sese, ün ve gerçek bir 
karizmaya sahipken, yine de bir 
türlü mutlu olamayan bir kadının, 
Lucha Reyes'in öyküsüdür bu. 
Genç kadın umarsızca dostluk ve 
aşkı arar, ne var ki sevdiği (ve onu 
da seven) insanların hiçbiri onun 
kıskançlıklarına, korkularına ve 
abartılı tavırlarına uzun süre 
katlanamaz. Çılgın gecelerden, 
kısa süren i l işkilere; meslek 
yaşamındaki aksiliklerden, acı 
veren ayrı lıklara; onu kullanan ve 
ne yapıyorsa "onun iyiliği için" 
yapan aç gözlü annesine kadar, 
herşey onu yavaş yavaş bunalıma 
iter, ve 1 948 yılının bir akşamında 
yaşamına kendi elleriyle son 
verir . . .  

Intiharının üzerinden neredeyse 
yarım yüzyıl geçmiş olmasına 
rağmen Lucha Reyes hala Meksika 
popüler müziğinin en önemli sesi 
olarak anılmaktadır. Fransa'da 
Edith Piafın veya A.B.D.'de Judy 
Gadand'ın olduğu gibi, o da 
Meksika kültür mirasının bir 
parçasıdır. Ve yine, Piaf ile 
Garland gibi, o da trajik, buhranlı 
bir yaşam sürmüştür. Yönetmen 
Arturo Ripstein bu karanl ık ancak 
güçlü fı lmini, Reyes'in "kurgusal" 
biyografısi, "hüzün dolu bir 
yaşamın düş ürünü öyküsü" 
olarak nitelendiriyor. Gösterişl i 
bir di l le anlatılan, aristokratların, 
Franco rej iminden ya da 
Nazilerden kaçan Avrupalı 

mültecilerin, mafyayla işbirliği 
yapan sendikacıların, Diego 
Riviera ile Frida Kahlo'lu hareketli 
bir sanat ortamının barınağı olan 
otuzlu yılların karmaşa içindeki 
Mexico City'si, Ripstein'ın insan 
ruhunun karanlık yönlerine ışık 
tuttuğu filmine fon oluşturuyor. 
"Göründüğü gibi mi herşey? Ya 
da bizim onları gördüğümüz gibi 
mi? Ya da, özellikle gerçek 
öyküler söz konusuysa, bir 
yansımanın yansıması mı?  Imgenin 
imgesi. I ki aynanın sonsuza kadar 
birbirini yansıtması. Heredot ne 
zaman güzel bir öykü bulduysa, 
gerçeği memnuniyetle bir kenara 
bırakmıştı. John Ford, gerçek ve 
efsane arasında ikileme 
düştüğünde, her zaman efsaneyi 
yeğlediğini söylerdi. GECELERIN 
KRALIÇESI'nde bizim yaptığımız 
da bu oldu." - Arturo Ripstein 

• Mexico, 1930- 1 940. This is rhe 
srory of Lucha Reyes, a woman who 
is unable ro find happiness even if 

she holds all the keys: an amazing 
voice, fame, an obvious charisma. 
She is desperarely searching for love 
and friendship, but none of rhe 
people that she loves (and who love 
her) can bear her jelousy, fears and 
excessive behaviour for very long. 

From wild nights ro short-lived 
love affairs, from professional 

setbacks ro emotional break-ups, 
manipulated by her abusive and 
greedy morher who does things 
"for her own good", she slowly falls 
inro a depression and one evening 

of 1 948 she commits suicide . . .  

Half a century after her suicide, 
Lucha Reyes is stili consideced the 
grearesr singer of popular Mexican 
music. She is part of the culrural 

Mexican heritage such as Edith Piaf 
in France or Judy Gadand in rhe 
United States. And, like Piaf and 

Garland, she roo lived a tragic, 
rumulruous life. Direcror Arturo 
Ripsrein has labelled his sambre 
but powerful film a "ficrional" 
biography of Reyes, "an imaginary 
accounr of a senrimemal life" .  The 
rurbulent Mexico of the 30s wirh 
arisrocrats, European refugees who 

fled Franco or rhe Nazis, mafioso 
syndicalists and the tumulruous 
artistic elimare of Mexico City of 
Diego Rivera and Frida Kahlo, 
lavishly recreared here, provides the 
background for Ripsrein's journey 
i neo the darker side of human 

narure. "Are rhings what they seem 
ro be? Or are they what we rhink 
they are? Or are they, especiall y 

when we talk about true srories, 
jusr reflecrions of a reflecrion? The 
image of an image. A mirror 
reflecring a mirror ro infini ey. 
Herodarus gladly abandoned rhe 
truth whenevet he found a good 
srory. John Ford srared that when 
faced with a contradiction between 
fact and legend, always opt for the 

legend. And that' s what we fılmed 
in THE QUEEN OF THE 
NIGHT". - Arturo Ripsrein 

ARTURO RIPSTEIN 
13  Aralık 1 943'te Mexico 
City'de do�du. Film yapımcısı 
Alfredo Ripstein, Jr.'ın ogludur. 
lık film deneyimlerini üç 
yaşındayken bir stüdyo setinde 
edindi. Önce hukuk, daha 
sonra da tarih ve sanat tarihi 
ögrenimi gördü ama hiçbirini 
tamamlamadı. Aynı zamanda, 
üniversitedeki sinema okuluna 
devam ediyordu. 1 962 yılında 
"El Angel Exterminador 1 Yok 
Edici Melek"te Sunuel'in 
asistanligını yaptı. 1 965'te 
Gabriel Garcia Marquez ile 
Carlos Fuentes'in senaryoları 
üzerine ilk konulu uzun metraj 
filmi "Tiempo de Morir 1 
Ölmek Zamanı"nı çekti. O 
günden bu yana gerçekleştirdigi 
20'yi aşkın konulu uzun metraj 
film, çok sayıda kısa film ve 
belgeselle, Meksika sinemasının 
en düşünceli, yenilikçi ve veiOt 
sanatçılarından biri olarak 
kendine imrenilecek bir isim 
yaptı. 

Born in Mexico Ciry on 1 3  
Decem ber 1 94 3 .  He is the son of 
film producer Alfredo Ripsrein, 
Jr. His first experiences of film 
were at the age of three on a 
studio ser. He inirially srarred 
studying law, and larer h istory 
and art history, bur didn'r 
complere rhese studies. Ar the 
same rime, he attended the film 
school at the university. In 1 962 
he was B un uel' s assistant on "El 
Angel Exrerminador 1 The 
Exrerminaring Angel". In  1 965 
he direcred his first fearure film, 
"Tiempo de Morir 1 Time to 
Die", based on a screenplay by 
Gabriel Garcia Marquez and 
Carlos Fuenres. Since rhen, 
through his more rhan 20 
feature films and numerous 
shorrs and documenraries, he has 
esrablished an enviable 
cepuration as one of Mexican 
cinema's most rhoughrful, 
innovarive, and prolific arrisrs. 

Önemli Filmleri 
Selective Filmography 

1 972 El castil/o de la pureza 
Saflık Kalesi 

1 976 Foxtrot 
1 987 El imperio de la. forirma 

Yazgının Krallıgı 
1 988 Metıtiras piadosas 

Aşk Yalanları 
1 99 1  La ınujer del puerto 

Rıhtımların Kadını 
1 993 Prhıcipio y fin 

Başlangıç ve Son 
1 994 La re ina de la noche 

Gecelerin Kraliçesi 
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TUNUS-FRANSA TUN ISIA-FRANCE 

SARA YlN SESSiZLiG i 
LES SILENCES DU PALAlS 

SILENCES OF THE P ALA CE 
Yönetmen Director: Moufida Tlatli 
Senaryo Screenplay: Moufida Tlatli 
Görüntü Yön. Cinemarography: Yoımef 
Ben Yousse[Kurgu Ediring: Moufida Tlat!i 
Müzik Music: Anouar Brahem Oyuncular 
Casr: Ghalia Lacroix, Amel Hedhili, Hend 
Sabri, Sami Bouaji!a, Najia Ouerghi, Kamel 
Fazaa Yapımcı Producer: Ahmed 
Bahaeddine Attia & Richard Magnien Yapı m 
Producrion Co.: Cinltllifilım, 6, me Amine 
Erraihani, El Omrane, Tım is, TUNISIA; 
Phone: 1 797 355; Fax: 1 799 703; Magfilm, 
Mat Films, FRANCE Dünya Hakları 
Exporr Agenr: Fortissimo Film Sa/es, 
Drookbak 4-C, 1013 GE Aımterdam, 
NETHERLANDS; Phone: 3 7 20 627 3275;  
Fax: 31  20 626 1 1 55 

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 127' 

• 1 960'1ı yı l ların başında Tunus. 
Hayalleri gerçekleşmemiş 25 
yaşında bir şarkıcı olan Aliye, 
düğünlerde şarkı söylemekten 
bıkmıştır. Genç kadın, hem ikinci 
sınıf bir şarkıcı olarak sürdürdüğü 
yaşamdan, hem de on yıldır 
birlikte oturdukları halde onunla 
evlenmeyi ve hatta karnındaki 
çocuğunu bile kabul etmeyen 
Lofti ile sürdürdüğü evl i l ik dışı 
yaşamdan tiksinmektedir. Eski bir 
Bey' in, Prens Sid'Aii'nin ölüm 
haberi, Aliye'nin hizmetçi bir anne 
ile meçhul bir babanın kızı olarak 
doğduğu saraydaki gençliğine 
i l işkin tedirgin edici anıları 
beraberinde getirir. Şimdi sessiz 
ve bakımsızlıktan harap haldeki, 
terk edilmiş sarayı yeniden ziyaret 
edince, çocukluğunun amansız 
ama büyüleyici görüntüleri 
kafas ına üşüşür. Babasının 
kimliğine i l işkin acı dolu arayışı, 
erkeklere hizmetinde bir köle 
kaderini kabul etmiş annesinin 
inatçı sessizliğine çarpmıştır. 
Aliye, ona zorla kabul ettirilen bu 
sessizl iğe, bir gün onu saray 
duvarlarının koyduğu sınırlardan 
kurtaracağını umut ettiği şarkıları 
ve müziğiyle karşı çıkar ... 

Geri dönüşlerle anlatılan ve 
gücünü kadınların ve bir ulusun 
kişisel ve siyasi tarihinin 
parçalarını yavaş yavaş ama 
kaçını lmaz bir şekilde yansıtan, 
yıl lara yayılmış olayların 
aniatılışından alan güçlü bir öykü 
bu. Görsel olarak muhteşem bir 

film olan SARA YlN SESSIZLIG i , 
kadınların yaşamlarının ayrıtıları 
ile cesaret, yoldaşlık ve vücutları 
sayesinde üstesinden geldikleri 
siyasi gerçekliklere yönelik 
sevecen bir dikkatle yöneti lmiş. 
Film, imparatorluk geçmişine ve 
kadınların zoraki kul luğuna karşı 
açıkça eleştirel bir tavır aldığı 
halde, şehveti yücelten bir yaşam 
biçimine karşı duyulan belirli bir 
nostaljiyle renklenmiş melankolik 
bir tona sahip. "Beni en çarpıcı 
biçimde etkileyen şey, Arap
Müslüman dünyasında kadınlara 
zorla kabul ettirilen sessizliktir. 
Bu kadınlar, kendi varl ıklarından 
ve kendi geçmişlerinden kuşku 
duyarak büyürler." - Moufıda 
Tlatli 

• Tunisia in the early 1960s. Alia, 
a disillusioned 25-year-old singer, 
is ri red of s inging at weddings. The 
young woman is disgusred wirh her 
life as a small-time singer as well as 
her unmarried life with Lofri, with 
whom she has been living for ren 
years bur who has refused to 
espouse her or even to keep che 
child she is bearing. The 
announcemenr of the dearh of a 
former Bey, the Prince Sid'Ali, 
brings back disrurbing memories of 
her youth in the palace where Alia 
was born of a servant morher and 

an unknown far her. As sh e revisi ts 
the deserred palace, now silenr and 

dilapidated, the cruel yer 
fascinaring images of her childhood 
come flooding back. Her painful 

quest for her farher's idenriry has 

been met with stubborn silence by 
her morher who had accepted her 
destiny as a slave born to serve 
men. Alia's way of canfronting this 
imposed sitence was through her 
singing and music which she hoped 
would one day free her from the 

confınes of the palace walls . . .  

Told i n  flashback, this is a 

powerful story that garhers i ts force 
through the teliing of incidenrs 
over many years, incidenrs which 
gradually bur inevirably accrue the 
fragments of the personal and 
po li ri cal histories of women and a 
nation. Visually superb, SILENCES 
OF THE PALACE is directed with 
loving attention to the details of 
women's lives and to the palirical 
realiries which they survive with 
courage, comradeship and the 
resources of rheir bodies. White che 
film is clearly critica! of the 
imperial past and the enforced 
servirude of i ts women, the tone is 
one of melancholy tinged w ith a 
cerrain nostalgia for a way of life 
that celebrated the sensual. "The 
aspecr that always hirs me the most 
powerfully is the sitence imposed 
on women in the Arab-Muslim 
world. They grow up living in 

doubt as to rheir own existence and 
rheir own pasr . "  - Moufıda Tladi 

MOUFIDA TLATLI 
Sidi Bou-Said, Tunus'ta do�du. 
1 968'de, Paris'teki sinema 
okulu IDHEC'ten mezun oldu. 
1 968-72 arasında, Fransız 
ARTF Televizyonu için senaryo 
editörü ve yapım amiri olarak 
çalıştı. Tunus'a döndü�ünde, 
Cezayirli yönetmen Merzak 
Allouche'un "Omar Gatlato"su 
ile Fil istinli yönetmen Michael 
Khleifi ' in "La memoire fertile"i 
de dahil olmak üzere, birkaç 
Arap filminde kurguculuk yaptı . 
Aralarında, Mahroud Ben 
Mahroud'un yönetti�i 
"T raversee" ile Nacer 
Khemir'in "Les baliseurs du 
desert 1 Çöl lşaretçileri" ve 
Ferid Boughedir'in filmi 
"Halfaouine, l'enfant des 
terrasses 1 Halfouine -
Çatıların Çocu�u"nun da 
bulundu�u birkaç Tunus 
filminin kurgusunu üstlendi. 
SARA YlN SESSIZLI(;I, 
senarist-yönetmen olarak 
gerçekleştirdi�i ilk filmdir. 

Born in Sidi Bou-Said, Tunisia. 
In 1969, she graduared from che 
cinema school IDHEC in Paris. 
Berween 1968 and 1972,  she 
worked as a script ediror and 
producrion manager for the 
French ORTF Television. On 
her rerurn ro Tunisia, she was 
ediror of a number of Arabic 
films, including Algerian 
directOr Merzak Allouche's 
"Omar Garlaro" and Palesrinian 
direcror Michael Khleifi's "La 
memoire fercile". She has also 
edited a number ofTunisian 
fi lms, including "Traversee" 
direcred by Mahroud Ben 
Mahroud, "Les baliseurs du 
deserc" by Nacer Khemir and 
"Halfaouine, l'enfant des 
rerrasses" direcced by Ferid 
Boughedir. LES SILENCES DU 
P ALAIS marks her debur as 
wrirer-direcror. 
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FRANSA-BELÇIKA FRANCE-BELGIUM 

KEMAN Cl 
LE ]OUEUR DE VIOLON 

THE VIOLIN PLA YER 
Yönetmen Director: Charlie Van Damme 
Senaryo Screenplay: Charlie Van Damme, 

jean-Franfois Goyet & Franfois Dupeyron, based 
on the novel "Mmikant" by Andri Hodeir 
Görüntü Yön. Cinematography: \V alter 
Vanden Ende Kurgu Editing: Emmanuelle 
Castro Müzik Music:johmm-Sebastian Bach, 
Eugene Ysaye, Ludwig Van Betthoven 
Oyuncular Cast: Richard Berry, Frat/fOis 
Berlland, lnes De Medeiros, Gmo Lech11er, john 
Dobrynine Yapımcı Producer: Rene 
C/eitman Yapım Production Co.: Hachelle 
Premiere et cie, 10, me de 1\farignan, 75008 
Paris, FRANCE Phone: 42 25 19 70; Fax: 
42 56 00 8 1 ,  La Sept Cinema, Centre Europeen 
Citıematographique Rhô11e-Aipes Dünya 
Hakları Export Agent: President Films, 
2, me Lord Byron, 7 5008 Paris, FRANCE 
Phone: 45 62 82 22; Fax: 45 63 40 56 

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 95 ' 

"Yaratmanın ölçüsü ve sınırı yoktur." 
Dr. Nejat F. ECZAClBAŞI 

"Creation has neither limits nor borders." 
Dr. Nejat F.  ECZAClBAŞI 

• Konservatuvarlarda çalıp, 
konser salonlarını ağzına kadar 
doldurmalıydı. Oysa Armand, 
günde sekiz saat, haftada beş gün 
kemanını, çok yapay bulduğu 
müzik dünyasının çok uzağında, 
Paris metrosunun derinliklerinde 
çalmaktadır. Koşan ayakların ve 
gümbürdeyen trenlerin sesine 
eşlik eden bu virtüoz kemancı, 
hafızasının kulağına fısıldadığı her 
şeyi çalar. Istediği, saf bir müzik 
parçasıyla gerçeğin saldırganlığını 
örtrnekten çok, kayıtsızlık, 
yalnızlık ve sessizliğe karşı 
çıkmaktır. Uçurumun kenarında, 
topluma uyum sağlayamayanların 
sığındığı boş bir istasyonda, 
Armand yaşama karşı duyduğu 
sevgiyi, Johan n Sebastian Bach'ın 
"Chaconne"unu coşturucu bir 
biçimde çalmak suretiyle bizimle 
paylaşır ... 

Yönetmen Van Damme i lk 
filminde, sesin diyaloğu tamamen 
teslim aldığı bazı sihirl i anlar 
yakalamayı başarmış. "Insan 
Metro'da ne yapar, sadece geçip 
gitmekten başka? Mümkün olduğu 
kadar kısa sürede eve, TV'ye 
kavuşmayı düşünmekten başka? 
Durmanın, oyalanmanın, hayale 
daimanın yeri deği ldir orası. 
Metroya sığınan bazı insanlar 

vardır, çünkü başka nereye 
gidebileceklerini bilmezler. 
Böylece de bizi, kendi başımıza 
neler gelebileceği konusunda 
korkunç derecede çarpıtı lmış bir 
tabioyla karşı karşıya gelmeye 
zorlarlar. Eğer bir kemancı bu 
yerde gerçek bir duygu anı 
yaratmayı başarırsa, "Chaconne" 
bizi başka türlü görmeyi 
reddeceğimiz kişilerin daha 
yakınına getirmeyi başarır diye 
düşündüm." - Charlie Van 
Dam me 

• He should have been playing in 
conservatories and packed concerr 
halis. Instead, eight hours a day, 
fıve days a week, Armand plays his 

violin in the very depths of the 
Paris metro, far ftom the world of 
music that he fınds so artifıcial. 
Accompanied by the sounds of 
rushing feet and rumbling trains, 

the virruoso violinist plays 
everything that memory whispers 
in his ear. What he wants is to 

challenge indifference, solitude and 
silence rather than to cover the 
aggressiveness of reality with a 
patch of pure music. On the edge 
of the abyss, in an empty station 
where society's misfıts have found 
shelter, Arınand shares his love of 
life with us through the 
exhilarating performance of Johan n 

Sebastian Bach's "Chaconne" . . .  

Director Van Damme has 
succeeded in providing for his fırst 
fı lm some magical moments during 

which sound takes over completely 
from dialogue. "What can one do 

in the Metro, besides just passing 
through� Think of gening home ro 
the TV as soon as possible? 

Stopping, dawdling and 
daydreaming have no place there. 

There are some people who seek 
shelter in the Metro, because they 
don't know where else to go. Thus 

they force u to face a hideously 
distorted image of w hat may 

happen to us. I thought that if a 
violinist managed to ereare a 
moment of true emorion in this 
place, the "Chaconne" would 
succeed in bringing us closer to 
those whom we would otherwise 
refuse ro see." - Charlie Van 
Dam me 

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın 
kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın 
anısına. 
As a tribute tO Dr. Nejat F. Eczacıbaşı ,  
founder of the İstanbul Foundation for 
Culture and Ares. 

CHARLIE VAN DAMME 
I 946 yılında Belçika'nın Uccle 
kentinde dogdu. Brüksel'deki 
INSAS'ta sinema egitimi gördü 
ve daha sonra kendisi de 
burada ö�retim üyesi oldu. 
Önemli bir Fransız görüntü 
yönetmenidir ve Alain Resnais 
ile "Melo" ve "1 Want to Go 
Home 1 Eve Gitmek 
lstiyorum"da, François 
Dupeyron ile "Drôle d'endroit 
pour une rencontre 1 
Karşılaşma Için Garip Bir 
Yer"de çalıştı�ı gibi, Andre 
Delvaux'nun bazı filmlerinde 
de görev almıştır. Ayrıca 
birçok tiyatro yapımının ışı�ını 
gerçekleştirmiştir. KEMANCI 
yönetmenlik yaptı�ı ilk fılmdir. 

Born in Uccle, Belgium in 
1 946. He was educated at the 
IN AS in Brussels, where he 
larer lectured himself. He is one 
of the great French directors of 
photography and has worked 
with Alain Resnais in "Melo" 
and "I Want to Go Home", with 
François Dupeyron in "Drôle 
d'endroic pour u ne renconcre" as 
well as on a number of fı lms by 
Andre Delvaux. He designed the 
lighting for several theatre 
productions as well. THE 
VIOLIN PLA YER is his fırst 
fılm as director. 
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M A S  
MAS MATBAACILIK A.Ş.'n in 
değerli katkılarıyla 
gerçekleştir i lmiştir. 

W e should !ike to thank 
MAS MATBAACILIK A.Ş .  
for their contributions. 
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RUSYA RUSSIA 

KATiL 
U BIIYSA 

THE MURDERER 
Yönetmen Director: Boris Airapetyan 
Senaryo Screen play: Boris Airapetyan 
Görüntü Yön. Cinematography: Mikhail 
Sichev Oyuncular Cast: Annen 
Dzhigarkhayan, Innokenti Smoktunovsky, 
Elena Siropova, 1/ja Rybakov Yapımcı 
Producer: Andrey Razumovsky & Sergei 
Yrigokia Yapım Production Co.: 
Roskomkino, Fora Film, 2, Vasiljevskaya S tr., 
Moscow, I 23825, RUSSIA; Phone: 7 095 254 
Ol 36; Fax: 7 095 254 07 68 Dünya 
Hakları Export Agenr: lntercinema Ageney 
Ltd. , 15  Druzhinnikovskaya, Moscow 1 23242, 
R USSIA; Phone: 7 095 256 90 52; Fax: 7 
095 973 20 29 

1 992 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 90' 

• Bir film yönetmeni, ruhsal bir 
bunalım geçirmektedir. Üzerinde 
çalıştıgı, sıradan bir macera fi lmini 
yarıda kesip, elindeki senaryoyu, 
bütçeyi ve anlaşmaları gözardı 
ederek, kendi aklına estigi gibi, 
Hz. lsa hakkında bir fi lme başlar. 
Ama bir talihsizlik eseri, fi lmde lsa 
rolünü üstlenen genç çarmıhtan 
düşerek ölür. Bir soruşturma 
başlatı l ır. Herkes yönetmeni 
suçlamaktadır. Zaten o da 
delikanlının ölümünden kendini 
sorumlu tutar. Sürdürülen 
soruşturma, yönetmenin kendi 
yaşamını sorgulayıp yeniden 
degerlendirmesine olanak sağlar .. . 

• A film director is going through 
a spirirual crisis. While making a 
mediocre acrion film he suddenly 
changes the script and srarts to 
shoor a film about Jesus Chrisr ar 
his own risk disregarding the 
acrual script, budget and conrracc 

Unforrunarely the young man 
playing the part of the Chrisr falls 
down from the cross and dies. An 
invesrigarion is srarted. Everyone 
blames the director, He also 
considers himself guilry of the 
dearh of the boy. The invesrigarion 
becomes a cause for the director to 
understand and revoluare his own 
life . . .  

BORIS AIRAPETYAN 
1 955 yılında Ermenistan'ın 
Erivan kentinde dogdu. l ik 
olarak aldıgı müzik egitiminin 
ve Moskova Devlet 
Üniversite'sinden Felsefe 
dalında mezun olmasının 
ardından, Erivan Politeknik 
Okulu'nda Etik ve Estetik 
konusunda akutmanlık yaptı. 
Aynı dönemde Armenfi lm 
Stüdyoları'nda yönetmen 
yardımcısı olarak çalıştı. 
1 985'te, Moskova Devlet 
Sinema Okulu VGIK'e 
yazılarak, film yönetmenligi 
konusunda, dışardan dersleri 
takip etti. ABD-Sovyet ortak 
yapımı televizyon filmi "Köprü" 
( 1 988) ile Amerikan TV Sanat 
Akademisi'nden bir Emmy 
ödülü kazandı. "Gögün Yere 
Degdigi Yer" adlı filmi tüm 
Avrupa'da ve A.B.D.'de 
gösterildi. Ayrıca, Sovyetler 1 .  
Televizyon Festivali'nde en iyi 
televizyon programı seçilen 
"Başlangıç" ( 1 990) adlı 
çalışmasıyla büyük ilgi topladı. 

Bom in 1955  in  Yerevan, 
Armenia. Upon the completion 
of his early studies in music and 
his graduation in philosophy 
from Moscow State University, 
he began work as a lecturer i n 
Ethics and Aesthetics ar Yerevan 
Polyteschnia while 
simultaneously working as a 
director' s assistant at Armenfilm 
Studios. In 1 985 he enroled for 
an exrernal degree course in film 
direecian at the VGIK Srate 
Film Academy of Moscow. He 
was awarded an Emmy by the 
American Academy of TV Arts 
and Science as the director of che 
joint US-Soviet relevision film 
Bridge ( 1 988). His film "Where 
the S ky Meets the E art h" has 
been shown all over Europe and 
the United States. It has also 
received acclaim with "Debut" 
( 1 990) as the best television 
programme at the first All
Union Television Festival. 
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ISPANYA SPAIN 

ALEGRE MA NON TROPPO 
Yönetmen Direcror: Fernando Colomo 
Senaryo Screenplay:Joaquitı Oristre/1 & 
Fernando Colomo Görüntü Yön. 
Cinemarography:Javier Salmones Kurgu 
Editing: Miguel A. Santamaria Müzik 
Music: Edmon Colomer Oyuncular Casc: 
Pere Ponce, Penilope Cruz, Rosa Maria Sarda, 
Oscar Ladoire Yapımcı Producer: Fernando 
Colomo Yapım Production Co.: Fernando 
Colomo P.C., Geııova, 7-2 dcha, 28004 
Madrid, SPAIN; Phone: 34 1 3 1 0  38 34; 
Fax: 34 1 31 O 46 13 Dünya Hakları 
Export Agent: Beatriz de la Gandar & 
Fernando Colomo P.C., Genova, 7-2 dcha, 
28004 Madrid, S PA/N; Phone: 34 I 3 10 38 
34; Fax: 34 1 31 O 46 13 

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 100' 

• Yirmi yaşlarındaki Pablo'nun, 
hayatta üç arzusu vardır; başarı l ı  
b ir  müzisyen olmak, kendini 
annesine sevdirrnek ve hayatını 
paylaşacağı hoş, kibar bir erkek 
arkadaş bulmak. Sevgil isi Pablo 
2'nin terk edip gitmesi yüzünden 
zor günler geçiren Pablo, 
kornosunu alıp, bir orkestra için 
yapılan seçmelere katıldığında, 
karşısında jüri olarak Pablo 
Baba'yı, yani öz babasını bulur. 
Oğlunun cinsel tercihinden hiç de 
hoşnut olmayan baba, eski 
karısını, yani Pablo'nun annesini 
bundan sorumlu tutmaktadır. 
Elemeler sırasında Pablo, tek 
tutkusu ve yaşama nedeni müzik 
olan, 1 8  yaşındaki yetenekli 
Salome ve Vincente'yle tanışır. 
Vincente'nin kalacak yeri 
olmadığından böyle bir fırsatı 
kaçırmamak için onu evine davet 
eder. Elemeler sonuçlandığında 
ne Pablo, ne de Vincente başarı l ı  
olamazken, kazanan yalnızca 
Pablo Baba'nın dikkatini çeken 
güzel Salome'dir. Ama bu 
gelecekte Pablo'yu bekleyen 
sürprizierin sadece başlangıcıdır . . .  

ALEGRE MA NON TROPPO, 
baştan sona dudaklardan 
gülümseme si l inmeden izlenen 
keyifli bir film. Ulusal Gençl ik 
Orkestrası'nın biraraya getirdiği 
dört ana karakteri, çeşitli müzik 
terimleri aracılığıyla da 
tanımlayabil iriz: fı lmin, cinsel 
sorunlardan muzdarip genç 
kahramanı Pablo "allegro ma non 
troppo"; yaşama nedeni ve tek 
tutkusu müzik olan, Pablo'ya 
yardım eden cıvıl cıvıl Salome 

"allegre vivace"; müzisyen ve 
orkestra profesörü Pablo Baba 
"allegro giusto"; oğlunun üzerine 
fazla düşen Pablo'nun annesi Asun 
ise "al legro con brio"dur. 

• Pablo is rwenry-somerhing years 
old and has three desires in life: ro 

become a musician, make his 
morher !ike him, and find a genrle 
and arrenrive boy ro spend rhe resr 
of his life w ith. He has a rerrible 
rime when his boyfriend, Pablo 2, 
leaves him. He rakes his horn along 

ro an enrrance exam for an 
arehescra where rhe examiner is no 
orher rhan Pablo Farher, rhar is, his 
farher. The larter is not amused in 
che slighresr by his son's sexual 
indi nations; which he blames on 
his ex-wife, that is, Pablo's morher. 
During rhe resrs, Pablo meers 
Salome, a ralenred 1 8-year-old who 
lives for and because of music, and 
Vicenre, one of che other candidares 
who has nowhere ro sray, so Pablo 
seizes the occasion and rakes him 

home. Beauriful Salome who has 
been noriced by Pablo Farher 
passes, bur neirher Pablo nor 

V icence are successful. And rhar's 
jusr the beginning of rhe surprises 
wairing for Pablo . . .  

ALEGRE MA NON TROPPO is a 
very charming film which keeps 
you wirh a smile on your lips unril 
che end. The National Yourh 
ürehescra is rhe background for 
four characrers who could be 
likened ro various musical rerms: 
Pablo, the young proroganisr wirh 
sexual problems is "al legro ma non 
rroppo"; Salome, an exrroverr who 

lives for and because of music and 
lends a hand ro Pablo is "allegre 

vivace"; Pablo Farher, musician and 
orchesrra professor is "allegro 
giusro"; and Asun, Pablo's morher 
who is obsessed wirh her son is 
"allegro con briou 

FERNANDO COLOMO 
1 946'da Madrid'de doğdu. 
Mimarlık ve Sinema eğitimi 
gördü. 1 977'de çektiği "Tigres 
de papel / Kağıt Kaplanlar"ın 
ardından, çoğunda 
yönetmenlik, senaristlik ve 
yapımcılığı aynı anda üstlendiği 
yirmiye yakın filme imza attı. 

Born in Madrid in 1946. He is a 
graduate in Architecnıre and 
Cinema. Si nce he shot "Tigres de 
pa pel 1 Paper Tigers" in 1977,  
he has direcred, written or 
produced almosr rwenry fı lms, 
carryi ng out the ch ree tasks for 
several of them h imself. 

Önemli Filmleri 
Selective Filmography 

1 9 77 Tigres de papel 
1 978 Qutf hace una cbica. como 

tt/en 1111 sitio como iste? 
1 980 La. mano 11egra 
1 982 Estoy ., erisis 
1 983 La linea del cielo 
1 985 El ca.ballero del dmgon 
1 986 La vida alegre 
1 993 Rosa, Rosa.e 
1 994 Alegre ma non troppo 
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FINLANDIYA FINLAND 

TIGRERO: ASLA GERÇEKLEŞTiRiLEMEYEN BiR FiLMiN ÖYKÜSÜ 
TIGRERO: A FILM THAT WAS NEVER MADE 
Yönetmen Direcror: Mika Kaurismaki 
Senaryo Screenplay: Mika Kaurismaki 
Görüntü Yön. Cinemarography:jacques 
Cheuiche Kurgu Edi ring: Mika Kaurimıaki 
Müzik Music: Nana Vasconcelos, Chuck 

jonkey & Karaja-lndianer Oyuncular Casr: 
Samuel Pu/ler,jim}amıusch, Karaja yerlileri 
Yapımcı Producer: Mika Kaurismaki 
Yapım Production Co.: Marianna Pi/11/J 
OY, Uudenmaankatu 13D, 00120 He/Iinki, 
FINLAND; Phone: 358 O 602 8 1 1 ;  Fax: 358 
O 602 292 Dünya Hakları Exporr Agent: 
The Firmish Foundation, K 13, Kanavaka/u 
12, 00160 Helsinki, FINLAND; Phone: 358 
O 6220 3026; Fax: 358 O 6220 3060 

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 7 5' 

• 1 954'te efsanevi yönetmen 
Sam Fuller, başrollerini John 
Wayne, Ava Gardner ve Tyrone 
Power'ın paylaşacağı macera fi lmi 
'Tigrero"nun çekimlerinin 
yapılacağı mekanları seçmek için, 
Brezilya'daki Amazon yağmur 
ormaniarına gitti. Film, bir 
tigrero (kaplan avcısı) i le birlikte, 
ıssız yağmur ormanlarında kaçan 
bir çiftin öyküsünü anlatıyordu. 
Fuller, küçük bir yerli köyüne, 
elinde 1 6mm'l ik kamerayla gelen 
ilk "gringo" idi. Oradayken, 
Karaja yerl ilerini, onların yaşam 
biçimlerini, ayinlerini görüntüledi 
ve yeni fi lmini tasarladı. Los 
Angeles'a geri döndüğünde, 
bataklığın ürkütücü, tehlikeli bir 
yer olması yüzünden sigorta 
şirketlerinin pahalı yıld ızları 
sigortalamayı reddettiklerini 
öğrendi. Böylece yapımdan 
vazgeçildi ve Sam Fuller' ın macera 
fi lmi "Tigrero" hiçbir zaman 
çekilemedi. Geriye, yaklaşık bir 
saat uzunluğunda, 1 6mm'l ik 
kamerayla çeki lmiş ve neredeyse 
40 yıl boyunca bir dolapta 
bekleyen film kaldı . . .  

Mika Kaurismaki'n in, asla 
gerçekleştirilemeyen bir fi lmi, 
çağdaş uygarlığın ulaşamadığı 
yerleri, Hollywood'da bir 
dönemin kapanışını anlatan ve 
türüne farklı bir yaklaşım getiren 
bu yeni belgeselinde, Sam Fuller 
geçmişe doğru nostaljik, 
alışı lmışın ötesinde bir yolculuğa 
çıkıyor. TIGRERO, 82 yaşındaki 
Fuller'ın, Kaurismaki ve özgün 
sinema dil iyle tanınan J im 

Jarmusch eşliğinde Karaja 
yerlilerinin yaşadığı köye geri 
dönüşünü betimliyor. 
Karşısındakini zorlayan 
söyleşilerde, Hol lywood'un 
"yaramaz çocuğu" olarak bil inen 
Fuller, Jarmusch'a yönetmenl ik 
hayatını ve fi lm projesini 
anlatıyor. TIGRERO aynı 
zamanda Amazon yerlilerinin ve, 
Fuller'ın en son o bölgeye gittigi 
günden bu yana yaşamlarının nasıl 
değiştiğinin öyküsünü aktarmakta. 
" 1 992 Mart' ında Ful ler'la Paris'te 
karşılaştım. O günlerde serüven 
fi lmim "Amazon"u yeni 
tamamladığırndan konuşmamız da 
bunun üzerine oldu. Bana vahşi 
ormanda yaşadıklarını anlatmaya 
başladı. Birkaç hafta sonra 
postadan, içinde 40 yıl önce 
Brezilya'da çektiği filmler ve kısa 
bir not bulunan bir paket çıktı. 
Notta "Şununla birşeyler yap!" 
yazıyordu." - M ika Kaurismaki 

• In 1954, che legendary director 
Sam Fuller wenr ro Brazil, into the 
Amazonian rainforesr, ro scout for 
locarions for his advenrure film 
"Tigrero", ro srar John Wayne, Ava 
Gardner and Tyrone Power. This 
was che story of a couple escaping 
through the uninhabited rainforest 
with a tigrero - a jaguar hunrer - as 
rheir guide. Fuller was one of che 
firsr gringos ro arrive wirh a canoe 

in a small Indian village, carrying a 
1 6mm camera. There he 

phorographed che Karaja Indians, 
their life and rheir riruals, and 
made plans for his furure film. 
Back in Los Angeles, he learned 

that che insurance companies 
refused ro insure the expensive 
srars; the jungle was roo 
frightening and risky a locarion. 
The production has been cancelled, 
and Sam Fuller's adventure film 
"Tigrero" was never made. Whar 
was lefr was about an hour of 
1 6mm foorage, forgorren for 

almosr 40 years in a closer. . .  

In  Mika Kaurismaki's innovarive 
new docurnenrary about a film that 
was never made, che end of 
civilizarion, and che end of an era 
in Hollywood, Sam Fuller leads a 
nosralgic and unconvenrional 
journey into che past. TIGRERO 
porrrays 82-year-old Fuller's rerurn 
ro che Karaja Indian vil lage, 
accompanied by Kaurismaki and 
laconic directOr Jim Jarmusch. In 
compelling inrerviews, Fuller rells 
Jarmusch abour his career as a 
Hollywood "enfanr rerrible" and 
abour his film project. TIGRERO 
also recounrs che srory of che 
Amazonian Indians and how rheir 

lives have changed since Fuller lasr 
ventured inro che village. "In 
March 1 992, I mer Fuller in Paris. 
I had recenrly complered my own 
adventure film, "Amazon" ,  so this 
was a ropic of our conversarion. He 

began ro teli abour his own 
experiences in che jungle. A few 
weeks larer, I received by mail a 
package conraining the marerial he 

had shor in Brazil 40 years ago, and 

a shorr note: "Do something w ith 
ir !"  - Mika Kaurismaki 

MIKA KAURISMAKI 
1 9SS'te Finlandiya'da do�du. 
1 977-8 1 yılları arasında 
Münih'te, Hochschule für 
Fernsehen und Film'de 
ö�renim gördü. l ik kısa filmini 
1 980'de gerçekleştirdi. 
Finlandiya'ya döndükten sonra, 
1 98 1  'den itibaren Vi llealfa Film 

yapım şirketinin yöneticisi ve 
film yönetmeni olarak görev 
aldı. l ık uzun metraj konulu 
filmi "De�ersizler" 1 983'de 
Yılın En Iyi Fin Filmi olarak Jussi 
Heykelcigi'ni kazandı. Aynı 
ödülü, 1 986 ve 1 988 yıllarında 
"Rosso" ve "Bir Gece Boyunca 
Helsinki Napoli" filmleriyle 
aldı. 

Born in 1955  in  Finland. From 
1 977-8 1 he studied ar 
Hochschule für Fernsehen und 
Film, Munich, and from 1 98 1  as 
a managing director and film 
director ar V illealfa Film 
Producrions Oy. He direcred his 
firsr shorr film in 1 980. His firsc 
fearure film, "The Worrhless", 
won rhe Jussi Sraruerre for rhe 
besr Finnish Film of che year in 
1 983.  In 1 986 and 1 988 he w on 
rhe Jussi Sraruerre for "Rosso" 
and "Helsinki Napali All Nighr 
Long" respecrively. 

Filmleri 
Filmography 

1 980 Valehtelija Yalancı 
(short kısa film) 

1 98 1  jaclepot 2 (short kısa film) 
Saimaa-1/miö 
(co-director ortak 

yönetmen) 
1 982 Arvottomat De�ersizler 
1 984 Klaani · Tar;,ıa 

Sammakoittetı Suvusta 
Klan • Kurba�ların Öyküsü 

1 985 ROIIO 
1 987 Helsinki Napo/i All Night 

Lmıg 
Bir Gece Boyunca Helsinki 
N apo li 

1 988 Yötyö Gece Işi (TV) 
1 989 C ha C ha C ha Paperitiihti 

Ka�ır Yıldız 
1 990 Amazotı 
1 99 1  Zombie ja Kmnmitusjuna 

Zombie ve Hayalet Tren 
1 993 Viimeisellii Rajalla 

Son Sınır 
1 994 Tigrero . A Film That W as 

Never Made 
Tigrero - Asla 
Gerçekleştirilemeyen Bir 
Filmin Öyküsü 
(documentary belgesel) 
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ALMANYA-BELÇIKA-INGILTERE GERMANY -BELGIUM-UNITED KING DOM 

LEN i  RiEFENSTAHL'i N  MUHTEŞEM, KORKU NÇ YAŞAM I  
DIE MACHT DER BILDER: LENI RIEFENSTAHL 

THE WONDERFUL, HORRIBLE LIFE OF LENI RIEFENSTAHL 
Yönetmen Director: Ray M iiiier 
Senaryo Screenplay: Ray M iiiier 
Görüntü Yön. Cinemawgraphy: Water 
A. Franke, Michel Baudour, }iirgen Martin, 
Ulrichjaenchen & Horst Ketiner Kurgu 
Editing: Beate Koster, Stefan Mathes & Vera 
Dubsikova Müzik Music: U/rich Banenge & 
Wolfgang Neumann Oyuncular Cast: Leni 
Riefemtahl, Dr. Arnold Franck, Luis Trenker 
Yapımcı Producer:jacques & Dimitri de 
Clerq Yapı m Production Co.: Omega Film, 
Promenadeplatz 12, 80333 Munich, 
GERMANY; Phone: 49 89 22 55 88; Fax: 
49 89 22 77 88, Noınad Film, ZDF, C hannet 
Four Television Dünya Hakları Export 
Agent: Films Transit, 402 East Notre Dame, 
Montreal, Quebec, H2Y /CB, CANADA; 
Phone: 5 1 4  844 33 58; Fax: 5 1 4  844 72 98 

1 993 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 I 80' 

• 1 902 yı l ında Berlin'de dogan 
Helena Berta Amalie Riefenstahl, 
sinema meslegine Arnold Fanck'ın 
"dag filmleri"nde aktris/dansçı 
olarak başladı. Insanların doganın 
haşmeti karşısında cüceleştigi bu 
fi lmler Nazilerin sevdigi türdendi. 
Sanatçının yönettigi ilk film de bu 
janra aitti. H itler, 1 932 yapımı 
"Mavi lşık"a bayıldı ve güzel 
Riefenstahl'da, Germen 
mitolojisinin kadın kahramanının 
ideal cisimlenmesini görür gibi 
oldu. 1 934'te onu Nazi Partisi 'nin 
toplantıs ını belgelemekle 
görevlendirdi; sonuç, ima ettigi 
faşistçe fikirlere ragmen bir 
başyapıt olan 'Triumph des 
Willens 1 Iradenin Zaferi"ydi .  
Bunu izleyen fi lmi, Berlin 
Olimpiyatları 'nın soluk kesici ve 
lirik bir belgelenmesi olan 
"Oiympiad"ın ( 1 936) duygusal 
nitelikleri, daha öncekilerinkini 
kat kat geçmişti. I kinci Dünya 
Savaşı sırasında çalışmayı bırakan 
Riefenstahl, Nüremberg'de savaş 
suçlarından yargılanıp beraat etti. 

Sinema tarihinin yaşayan son 
efsanesi olarak, ismi Sergei 
Eisenstein ve Fritz Lang gibi 
ustaların yanında anılan Leni 
Riefenstahl' ın öyküsü hala hassas 
bir konudur. Ray Mül ler'in 
sözünü esirgemeyen belgeseli , 
dansçı ve aktris olarak 
başlangıcından şu sıralarda çektigi 
sualtı görüntülerine kadar, 
sinemanın bu en şaşırtıcı ve adı 
kötüye çıkmış kadın yönetmeninin 

yükselişini ve gözle görülür 
düşüşünü izliyor. 90 yaşını aştıgı 
halde hala faal olarak çalışan ve 
akiT melekelerine sahip olan 
Riefenstahl, H itler ve Göbbels'le 
arasında olup olmadıgı kesinlikle 
bi l inmeyen i l işkilere dair, deşici 
soruları yanıtlıyor. Faşizmin 
estetik bir anlamı olmadıgını iddia 
ediyor, böyle bir rejimdeki 
başarısının nedenlerini tahl i l  
ediyor ve maceranın onu nasıl 
çektigini anlatıyor. Sonuç ise, 
nadir arşiv görüntüleriyle 
Riefenstahl'ın fi lmlerinden 
parçaları içiçe örerek, bize hem 
büyüleyici hem de itici olabilen, 
bencil ve fevri bir kadının 
dünyasına göz atma fırsatı veren, 
üç saatlik süresi boyunca bir an 
bile s ıkı lmadan izlenen, olaganüstü 
bir belge. 

• Helena Berra Amalie 

Riefensrahl, born in Berlin in 
1 902, began her cinemaric career as 
an acrress/dancer in Arnold Fanck's 
"mounrain films", a genre liked by 
the Nazis, in which human beings 
were dwarfed against the grearness 
of nature. The first film she 
directed belongs ro this genre. 
H itler loved "The Blue Lighr" 
( 1 932), and saw in the lovely 
Riefenstahl the ideal embodimenr 
of the female heroine of German 

myrhology. In 1 934 he appoinred 

her ro documenr the Nazi Parry's 
rally; the result was "Triumph des 
Willens 1 Triumph of the Will", 
a masterpiece despi re i ts fascisr 

underrones. The senrimemal 
qualities of her following film, 
"Olympiad" ( 1 936), a breathtaking 

and lyrical documentation of the 
Berlin Olympics, surpass those of 
i ts predecessors. S he ceased 
working during the World War I I ,  
and afterwards was rried in 
Nuremberg for war crimes and 

acquirred . . .  

As  che last living legend in film 
hisrory, Leni Riefensrahl srands 
next ro Sergei Einsrein and Fritz 

Lang but her srory remains a 
sensirive ropic.  Ray Müller's 
unflinching documenrary rerraces 
the rise and apparenr fall of this 
most amazing and infamous 
woman in cinema, from her 
beginnings as a dancer and acrress 
ro her current underwater 
phorography. Riefensrahl - stili 

acrive and lucid at over 90 years of 

age - answers probing questions 
abour che affairs she may or may 
not have had with Hitler or 

Goebbels. She claims fascism has 
no aesrhetic significance, analyzes 
che reasons for her success under 
such a regime, and ralks about her 
arrracrion ro advenrure. The result 
is an exrraordinary documenr -
three hours with never a dull 
moment - inrerweaving rare 
archival foocage and excerpts from 

her films, and giving us a rare peek 
inro che world of an egoisric, hor
blooded woman, who is as 
fascinating as she is repelling. 

RAY MULLER 
1 948 yılında Almanya' da 
dogdu. Münih, Londra ve 
Montpellier' deki 
üniversitelerde Ingilizce, 
Roman dilleri ve Sinema egitimi 
gördü. 1 974 yılından beri 
senarist ve yönetmen olarak 
çalışmaktadır. Birçok uzun 
metrajlı film, ödüllü belgesel, 
sanayi filmleri ve televizyon 
reklamları çekti. Filmleri 
nedeniyle Asya, Latin Amerika 
ve Afrika'ya gitti. 

Born i n  1 948 in Germany. He 
studied English, Roman 
Languages and Film at the 
universities in Munich, London 
and Moncpellier. A writer and 
direccor si nce 1 974, he has made 
many full-length features, 
award-winning documencaries, 
induscrial fılms and television 
commercials. His fılms have 
taken him through Asia, South 
America and Africa. 

Filmleri 
Filmography 

1 982 Cowboys der Luft 
1 983 Wag11is mit der Pha11tasie 
1 985 Nacht der lndios 
1 987 Wmte Wege 
1 988 Schritt im All 

1 99 1  Der unsichtbare Freımd 
1 993 Die Macht der Bi/der: Leni 

Riefenstahl 
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ISVEÇ SWEDEN 

DANS 
DANSEN 

DANCING 
Yönetmen DirectOr: jan Troe/1 Senaryo 
Screen play: Cecilia Oahlgren Görüntü 
Yön. Cinematography:Jan Troell Kurgu 
Editing:jan Troell Müzik Music: Ma11rice 
Ravel: Bolero Oyuncular Cast: Eva Dalgren, 
Patrick King, Efva Lilja, Leif Stinnerbom 
Yapımcı Producer:jan Skogstrbrn Yapı m 
Produccion Co.:jan Skogstrbin, amiralsgaten 
5, 2 1 1  4 1  Malmö, S W EDEN; Phone: 46 40 
l l  1 1  43; Fax: 46 40 l l  l l  43 Dünya 
Hakları Exporr Agenr: The Swedish 
Institute, P.O. Box 7434, S-10391 Stockholm, 
S WED EN; Phone: 46 8 789 20 00; Fax: 46 8 
20 72 48 

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 20' 

• Hareketler, bakışlar, renkler ve 
ritm ... Mis kokan çayırlar, tıkabasa 
dolu stüdyolar, mutluluk ve 
güzel l ik; sonsuz emek ve disiplin .. . 
Bu kısa belgeselde, Jan Treeli ' in 
gözüyle dans, kendine hiçbir sınır 
tanımayan bir olgu. Fi lm, yalnızca 
kadın ve erkek arasındaki 
etkileşimi değil, aynı zamanda 
farklı kültürler, kuşaklar ve sosyal 
sınıflar arasındaki etkileşimleri de 
anlatmakta. Kurgu kusursuz ve 
tempolu, görüntüler özgün ve 
çok çeşitli. Çocukların spontane 
dansları, sokak dansları, tutku 
dolu flamenko ve lsadora 
Duncan'dan özgün görüntülerle 
dansa yepyeni ve geniş boyutlu 
bir bakış sunan fi lm, Troell' in bu 
sanat dalına yaptığı kişisel bir 
katkı. 

• Movement, glances, colour and 
rhyrhm. Seemed meadows and 
crowded srudios. Happiness and 
beaury; hard work and discipline. 
In rhis shorr documenrary, Jan 
Troell's vision of daneing sees no 
boundaries. Ir's not only a fi lm 
abour che inreracrion berween men 
and women, but also becween 
differenr culcures, generacions and 
social classes. The ediring is precise 

and rhyrhmic and che picrures 
original and varied. Sponraneous 
children, sereec dancing, passionare 
flamenco and auchenric Isadora 
Duncan sequences. The film is 
Troell's personal conrribucion co 
rhis art form and ir offers a new and 
much wider dimension co dancing. 

JAN TROELL 
1 93 1 'de Malmö yakınlarındaki 
Limhamn'da dogdu. likokul 
ögretmenligi yaptıgı dokuz yıl 
içerisinde i lk kısa metrajl ı  
filmini gerçekleştirdi. lsveç 
Televizyon u için yaptıgı ve 
sürekli Bo Widerberg ile 
birlikte çalıştıgı belgesellerden 
sonra, 1 962 yılında 
Widerberg'in i lk konulu 
filminde görüntü yönetmenligi 
yaptı. 1 964 yılında "Uppehi\11 i 
myrlandet 1 Bataklıkta Kal" ile 
Oberhausen Kısa Film 
Festivali'nde birincilik ödülü 
aldı. 1 966'da ilk konulu filmi 
"Har Har du Ditt Liv 1 Işte 
Hayatın"ı yönetti. Bu başarıl ı  i lk 
çalışmayı "Utvandrarna 1 
Göçmenler" and "Nybyggarna 
1 Yeni Toprak" adlı iki dev 
proje izledi. Daha sonraki 
yapıtlarıyla, l sveç sinemasının 
üzerinde tartışılan önemli 
isimlerinden biri olarak ün 
yaptı. 

Born in Limhamn, near Malmö 
in 1 93 1 .  He spent nine years 
working as an elememary school 
ceacher during which rime he 
made his firsc shorr film. Afcer 
making other shorr 
documentaries for Swedish 
Television, for which he 
repeacedly collaboraced w i ch Bo 
Widerberg, he became che 
phorographer in Widerberg's 
firsc fearure, in 1 962. In 1 964, 
wich "Uppehill i myrlandet 1 
Scay in che Marshland" he won 
che firsc prize ar che Oberhausen 
Shorr Film Festival. He made his 
firsc feacure film, "Har Har du 
Din Liv 1 Here' s Your Life", in  
1 966. This successful debur was 
fol lowed by cwo giant projecrs, 
"Ucvandrarna 1 The Emigrams" 
and "Nybyggarna 1 The New 
Land". Wich his lacer films he 
scayed in che centre of che film 
life and debace in  Sweden. 

Filmleri 
FiJmography 

1 966 Hih· Har du Ditt Liv 
Işte Hayatın 

1 967 Ole Dole Doff 
Olofun Öyküsü 

1 97 1  Utvandrarna Göçmenler 
1 972 Nyhyggarna Yeni Toprak 
1 974 Zandy's Bride 

Zandy'nin Gelini 
1 977 Bmıg! 
1 979 Hurt·icane Kasırga 
1 982 i1ıge,.jör Andries Luftfard 

Mühendis Andrees Luftfard 
1 988 Sagolandet Düşler Ülkesi 
1 99 1  ll Capitam Kaptan 
1 994 Danm• Dans (short 

docmnmtary kısa belgesel) 
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YAPI�KREDi 
YAPI KREDI BAN KASI A.Ş.'nin 
değerli katkı larıyla 
gerçekleştir i lmiştir. 

W e should l ike ro rhank 
YAPI KREDi BANKASI A.Ş.  
for rheir conrriburions. 
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IT AL YA-FRANSA ITALY-FRANCE 

DAGLI BARNABO 
BARNABO DELLE MONTAGNE 

BARNABO OF THE MOUNTAINS 
Yönetmen Director: Mario Brenta 
Senaryo Screen play: A. Pasquini & Mario 
Brenta, ba.red on the n011el "Barnabo" by Dino 
Buzzat i Görüntü Yön. Cinemarography: 
Vincenzo Marano Kurgu Editing: Roberto 
Miniro/i Müzik Music: Stefano Caprio/i 
Oyuncular Cast: Marco Pauletti, Dui/io 
Fontana, Carlo Ca.rerotti, Amonio Vtcellio, 
Ange/o Chiaura, Almandra M ilan Yapımcı 
Producer: Tomasso Dazzi Yapı m 
Production Co.: Narttilu.ı Film S.R.L., Via 
G.B. Tiepolo, 13/A, 00196 Rome, ITALY; 
Phone: 6 361 26 40; Fax: 6 322 04 94; LeJ 
Film.J Number One, Paris. FRANCE Dünya 
Hakları Export Agent: Nautilus Film 
S.R.L., Via G.B. Tiepolo, 13/A, 00196 Rome, 
ITALY; Phone: 6 361 26 40; Fax: 6 322 04 
94 

1994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 I 24' 

• 20 yaşındaki Barnabo, yüce 
dağların ürpertici gölgesinde 
ormancıl ık yaparak yaşamını 
sürdürmektedir. Koruculara 
katı lmasının nedeni macera 
arzusu olsaydı hayal kırıklığına 
uğrardı kuşkusuz. Çünkü onların 
yaşamları, belki de yüz kez 
kontrol edilmiş şeyleri yeniden 
gözden geçirmenin sıkıcı 
döngüsünden ibarettir. Ancak 
günün birinde, Barnabo'yu oğlu 
yerine koyan korucuların başı Del 
Colle kaçakçılar tarafından 
vurulup öldürüldüğünde bu 
durum değişir. Yıllar önce bir 
başka korucuyu, Darrio'yu da, 
kaçakçılar öldürmüştür. 
Korucular bu kez intikam almak 
niyetindedirler. Aralarına katılan 
çok sayıda köylüyle birlikte, 
dağlarda kaçakçıların izlerini 
ararlar ancak tüm çabaları boşa 
çıkar. Kar bastırınca suçluları 
bulmaktan ümitlerini keserler. 
Diğerlerinin arayıştan 
vazgeçmesiyle Barnabo hayatının 
fırsatın ı  yakalar. Kaçakçıların 
izlerini bulmayı başarır, ancak 
onlarla tek başına savaşacak 
cesareti yoktur . . .  

Genelde yumuşak renk tonlarına 
ve etkileyici derinlemesine netliğe 
yer verilen bu görkemli film, Dino 
Buzzati'nin romanından özgür bir 
biçimde uyarlanmış. Karakterlerin 
iç dünyalarını yansıtırken 
sözcüklere fazla gereksinim 
duymayan filmde, hiç dinmeyen 
rüzgarın ve lapa lapa yağan karın 

hırpaladığı yüce dağlar anlatıma 
destansı bir hava katıyor. Roman 
ve film arasında bağlantı kurulmak 
istenirse, Buzzati'nin yazdıklarına, 
resimlerine ve neredeyse naif 
sayılan "Poema a fumetti" ve "1 
M iracoli di Valmore" gibi 
yapıtiarına başvurulmalıdır. 
Sanatçının bunlarda ilk göze 
çarpan özelliği, gerçeğin büyülü 
bir imgelemini yansıtmasıdır. 
"BARNABO, kişiliğin gelişmesinin 
ve gençlikten olgunluğa geçişin 
öyküsünü anlatıyor. Yenilgi gibi 
gözükse de aslında olgunlaşmanın, 
yani bir zaferin öyküsü bu. 
Büyümek, dış görünüşte olduğu 
kadar ruhta da derin izler bırakır 
ve bunun için bir bedel ödenir: 
zamanın uçup gitmesidir bu. 
Zamanın akışı ne durdurulabi l ir, 
ne de tersine çevrilebilir." - Mario 
Bre n ta 

• 20-year-old Barnaba is a forescer 
in che remote shadow of the great 
moumains. If he had joined che 
forest rangers for exci cem em he 
would be disappoimed fo su re. 
Their life is a m undane routine of 
checking on things one checked 
hundred cimes before. U mil, one 
day, rheir commander, Del Colle, 
who had looked on Barnaba as a 
son, is shot and killed by 
smugglers. Years earlier anather 

ranger, Darrio, was also shot by 
smugglers. This time the murder 
musr be avenged. The foresr 
rangers, joined by scores of local 
villagers, scour che moumains for 

craces of rhe smugglers buc they 
come up empty. As snow begins ro 

fall, the men give up hope of 
fınding the culprits. But just as the 
ochers abandan rheir search, 
Barnaba gecs his big chance. He 
manages to track down che 

smugglers, but is coo scared co 
fıghc them . . .  

Magnifıciently shor in  generally 
muted colours and sensacional deep 
focus, this free i merprecacion of che 
novel by Dino Buzzari manages to 
convey much of characcers' inner 
states with remarkably lirrle 
dialogue, leaving che imposing 
mountains, racked by driwing 
winds and flaking snow, to 
comribuce a myrhic elernem to rhe 
narrative. If one wams to fınd a 
correspondance becween che film 
and che novel, one should look i neo 
Buzzari's wriring, paiming and 
inco his works that are considered 
as pseudo-naive ("Poema a 
fumetti", " I  miracoli di Valmorel"), 
in which rhe author reveals a 
magical visian of reality, that is his 
foremosc characcerisric. 
"BARNABO is a story abouc 
personal growch and rhe transirian 
from adolescence ro maturiry. 
Spiritual growth - io other words a 
viccory - rhar is achieved through 
whar seems to be a defear. Every acr 

of growing marks rhe body and che 

soul and has i ts price: the passage 
of rime. Time is borh irrrepressible 
and irreversible." - Mario Brenca 

MARIO BRENTA 
1 942'de Venedik'te doğdu. 
Milano Politeknik Enstitüsü'nde 
mühendislik eğitimi gördü. Kısa 
bir süre reklamcılık sektöründe 
çalıştıktan sonra başladığı 
sinema kariyerinin ilk yıllarında 
yönetmen yardımcılığı ve 
senaristlik yaparken ilk kısa 
filmini çekti ve birçok 
televizyon programında görev 
aldı. 1 974'te, ilk konulu filmi 
"Vermisat"ı gerçekleştirdi. 
Günümüze dek lpotesi Sinema 
Okulu'da dersler vermeye 
devam ederken çeşitli 
belgesellerde yönetmenlik 
yaptı. Çalışmaları arasında, 
"Effeto Olm i" ( 1 98 1 ,  belgesel), 
"Jamais de la vi e!" ( 1 982, 
belgesel), "Robinson in Laguna" 
( 1 985, belgesel) ve "Maicol" 
( 1 988) sayılabilir. 

Born in Yenice in  1 942 .  He 
srudied engineering ar che Mi lan 
Polyrechnic Insrirure. Afrer 
working briefly in adverrising he 
embarked on a career in che 
cinema working as an assiseane 
director and screenwrirer for 
several years during which he 
also began making his fırsr shorr 
and collaborared on a number of 
relevision programs. He made 
his fırsr fearure, "Vermisar", in  
1 974. Since rhen he has direcred 
documenraries and raughr ar che 
lpocesi Film School. His credirs 
include: "Effero Olmi" ( 1 98 1 ,  
documenrary), "Jamais de la 
vie!" ( 1 982, documenrary), 
"Robinson in Laguna" ( 1 985 ,  
documenrary) and "Maicol" 
( 1 988). 
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POLONYA-BEYAZ RUSYA POLAND-BELARUS 

SEVDA YAZI 
LATO MILOSCI 

SUMMER OF LOVE 
Yönetmen Director: Felikı Faik 
Senaryo Screen play: Ftlikı Faik, based on 
" athalit" by Iwan Bunin Görüntü Yön. 
Cinematography: KrzyszıofTusitwicz 
Kurgu Editing: Alicja Torbuı-\'(/osimka 
Müzik Music: Htnryk Kuzniak Oyuncular 
Casr: Siergiej Sznyriew, Daria Powierinnowa, 
Ewa Bukowska, Alona Lisowskaja, Ernest 
Romanow, Anatolij Tierpicki Yapı m 
Production Co.: Fokus Film, Cht!mska 21, 
00 724 W arsa w, POLAND; Phone: 40 56 52; 
Fax: 40 49 09 Dünya Hakları Export 
Agent: Fok�ts Film, Chelmska 21 ,  00 724 
Warsaw, POLAND; Phone: 40 56 52; Fax: 
40 49 09 

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 85 ' 

• Yaz tati l ini geçirmekte olan tıp 
ögrencisi Alexander, amcası 
Nicholas Cheskasov'un 
malikanesini ziyarete gelir gelmez, 
Cherkasov'un kızı Sonia 
tarafından, hem fiziksel, hem de 
ruhsal olarak baştan çıkarılır. 
Sonia nişanlıdır ama kendisinden 
yaşlı olan nişanlısını 
sevmemektedir; Alexander ile 
macerasına da sadece bir yaz 
flörtü gözüyle bakar. Ne var ki 
çok geçmeden işler hayli karışır. 
Sonia'nın arkadaşı Nathalie 
çıkagelir ve Alexander ondan çok 
hoşlanır. Kuşkusuz kızın 
güzelliginden etki lenmiştir, ama 
aynı zamanda konuşması ve 
dostlugundan da. Sonia i le 
arasında sadece fiziksel bir 
çekicilik söz konusudur, Nathalie 
ile ise neredeyse estetik bir yan 
vardır. Alexander i le olan i l işkisini 
saklamak isteyen Sonia, 
Nathalie'ye "aşıkmış gibi" 
davranması için onu teşvik eder, 
ama Alexander'ın bu rolü 
gereginden çok daha büyük bir 
kolayl ıkla oynadıgını fark edince, 
bu sefer de kıskanır. Bu arada 
Nathalie de Alexander'ı sevmeye 
başlamıştır, ama arkadaşına 
duydugu saygı nedeniyle, 
duygularını gizli tutar. Alexander, 
Nathalie'nin aşkına karşı l ık 
verdiğini ögrenince, genç kıza 
evlenme teklif eder, ama kader 
aşklarının bu kadar yalın 
kalmasına asla izin 
vermeyecektir ... 

• Alexander, a medical student on 

his summer vacation, comes co visir 
che esrare of his und e Nicholas 
Cherkasov and is immediately 
seduced - psychologically as well as 
physically - by Cherkasov's 
daughter Sonia. Sonia is engaged co 
be married bur co an older man 
whom she doesn'r love, and regards 
her affair wirh Alexander as lirrle 
more rhan a summer fling. Bur 
things soon become more 
complicared. Sonia's friend 
Narhalie shows up and Alexander 
is charmed . By her beaury, co be 
sure, bur also by her conversation 
and her company. Wirh Sonia ir is 
a physical arrraction, w ith Nathalie 
ir is almosr aesthetic. Sonia, who 
wants co disguise her affair with 
Alexander, encourages him co 
"prerend" co be in love wirh 
Nathalie, but when she realizes 
that Alexander is playing the role 
wirh alrogether too much facility, 
she rurns jealous. Narhalie 
meanwhile, is also beginning co 

love Alexander, bur in deference co 
her friend, keeps her feelings secret. 
When Alexander learns that 
Nathalie recipcocates his love for 
her, he proposes marriage, bur fare 
w i l l  never allow their love co be 
simple . . .  

FELIKS FALK 
1 94 1 'de Polanya'da 
Stanislawow'da do�du. Varşova 
Güzel Sanatlar Akademisi 
Resim Bölümü'nden 1 966'da 
mezun olduktan sonra, 
1 974'de Devlet Tiyatro Film ve 
Televizyon Okulu'nu bitirdi. 
E�itimini sürdürürken, 1 973'te 
ilk filmini gerçekleştirdi. Meslek 
yaşamına önce oyun yazarı 
olarak atıldı, 1 976'da film 
yönetmenli�ine geçti. 
Polanya'da sahneye konan ve 
TV' de gösterilen üç oyunun 
yazarıdır. SO'Ierde birçok 
konulu filmin senaryosunu 
yazmıştır. 

Born in 1 94 1  in Sranislawow, 
Poland. He complered his 
studies ar rhe Painring Faculry 
of rhe Academy of Fine Arrs in 
Warsaw in 1 966, and larer ar 
rhe Srare College ofThearre 
Film and Television ( 1 974). 
During his studies, he made his 
fırsr film in 1 973 .  He began his 
professional career as a 
playwrighr and switched ro 
film-making in 1 976. He is 
aurhor of three dramas presenred 
in rhearres and Polish TV. He 
wrore several seripts for fearure 
fılms in rhe 80s. 

Filmleri 
Filmography 

1 973 Nocleg 
Geceyi Geçirecek Bir Yer 
(TV film) 

I 975 Obrazki z zycia 
Yaşamdan Görüntüler 

1 976 W srodku lata 
Yazın Ortasında 

1 977 \'(lodzirej En Iyi Köpek 
1 979 Szama Şans 
1 9 8 1  By! jazz Elveda Caz 
1 984 /do/ Ilah 

1 986 Bohater roku 
Yılın Kahramanı 

1 989 Ca.pital or How to Make 
Money itı Po/and 
Sermaye ya da Polonya'da 
Nasıl Para Kazanılır 

1 99 1  The Game is Over 
Oyun Bitti 

1 993 Snnıowolka 
1 994 Lıto Milosci Sevda Yazı 
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ISPANYA-FRANSA SPAIN-FRANCE 

KARŞI DAKi LER 
ELS DE DAVANT 1 LOS DE ENFRENTE 

THE ONES ACROSS THE ROAD 
Yönetmen Direcror:}esus Garay 
Senaryo Screen play: Louis Gardel & 
Fabrice Gartkl, based on the novel by Georges 
Simenan Görüntü Yön. Cinemarography: 
Carles Gusi Kurgu Edi ring: Albena 
Katerinska Müzik Music: Beatrice Thiriet 
Oyuncular Casr:juanjo Puigcorb{, Estelle 
Skornik, Ben Gazzara, Camıe Elias, Gricha 
Tchernov, lfka Zafirova Yapımcı Producer: 
!sona PaJJo!a Yapı m Production Co.: 
Massa d'Or, Pau Casals 6, 08021 Barcelona, 
SPAIN; Phone: 34 3 414 30 44; Fax: 34 3 
200 l l  06; Le Sabre, Paris, FRANCE 
Dünya Hakları Exporr Agenc: Revcom 
International, 15 ,  rue du Coiot�e!, Pierre Avit�., 
F-7501 5 Paris, FRANCE; Phone: 33 1 46 62 
1 7  77; Fax: 33 1 46 62 1 7  92 

1993 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 100' 

• 1 930'1arda, Stalinci 
d iktatörlüğün doruk noktasına 
vardığı sırada, Gürcistan'da 
Batum kenti. Bu zor dönemde, 
Türk konsolos buradaki yeni 
görevine başlarken siyasi durum 
da olabileceği kadar kötüdür. 
Konsolos'un kendi durumu da hiç 
iyi sayılmaz. Ülkenin di l ini 
konuşamadığı gibi , Komünist 
sistemi de anlamamaktadır; 
üstelik selefi esrarengiz koşullar 
altında ölmüştür. Aslında, yeni 
yaşamının bu elverişsiz 
koşullarıyla başa çıkabi lmesinin 
tek nedeni, çılgınca aşık olduğu 
genç sekreteri Sonia'dır. Ama 
i l işkilerinde bir sorun vardır: 
Genç Komünistler Örgütü'nün 
sadık bir üyesi olan Sonia, 
Konsolos'un Rus rejimine yönelik 
sürekli eleştirilerini hoşgörmeyi 
reddeder. Ancak, genç kızın da 
kendince kaygıları vardır. 
Patranunu yavaş yavaş zehirierne 
planı boşa çıkar, çünkü o bile 
artık duygularını kontrol edemez 
hale gelmiştir. Tutkusu arttıkça, 
komünist idealleri sarsılmaktadır. 
Ne var ki, mutlu bir son için de 
çok geçtir. Sokağın karşı 
tarafındakiler, ç ifti 
gözetlemektedir çünkü ... 

• Batum, Georgia in 1930s, the 

height of the Stalinise dictarorship. 

Times are hard and the political 
situarian couldn't be worse as the 
Turkish cansul takes up his new 
position here. His own situarian is 
not easy either. He cannot speak 

the language, nor does he 
understand the Communist system 
and his predecessor died u nder 
mysterious circumstances. In fact, 
the only reason why he is able ro 
cope at all with the adverse 
conditions of his new life is Sonia, 
his young secretary, with whom he 
falls madly in love. But there is a 
problem with their relationship: 
si nce she is a staunch member of 
the Young Communists' 
Organisation, she refuses to rolerate 
his constant eri ticisms of the 
Russian regime. She roo, however, 
has her worries. The plan to poison 
her boss, little by little, goes wrong 
because even she fınds that she is 
no langer in control of her feelings. 
Her passian grows and her 
communist ideals begin ro waver. 
Too Iate, however, for a happy end. 
The people across the street have 
been observing the couple . . .  

J ESUS GARAY 
1 949 yılında Ispanya'da 
Santander'de doğdu. 1 970'te 
"Fabrica de cine de 
Santander"i açtı ve i lk süper-S 
ve 1 6  mm filmlerini burada 
gerçekleştirdi. 1 97 1 '  de 
Barcelona'ya taşındı ve aynı 
"fabrika"yı bir kez daha açtı; 
buradaki ilk yapımı, "The Fall 
of the House of Us her 1 
Teşrifatçının Ölümü"nün 
başarısız bir uyarlaması oldu. 
l ik konulu uzun metraj filmi, bir 
Jules Verne uyarlaması olan 
"Memo"ydu ( 1 977). Filmoteca 
için ve çeşitli dergilerde 
eleştirmen olarak 
çalışmaktadır. Aynı zamanda 
romanlar da yazmaktadır. 

Bom i n Sancander, Spain i n 
1 949. He opened che "Fabrica de 
cine de Sancander" in 1 970 and 
this was where he made his fıtst 
Super 8 and 1 6mm films. He 
moved ro Bareelona in 1 97 1  and 
opened the same "facrory" once 
more; che firsc produccion chere 
was an unsuccessful adapeation 
of "The Fall of che House of 
Usher". His feacure film debuc 
was "Memo", a J ules V erne 
adapeation ( 1 977).  He works for 
che Filmoceca and as a eritic for 
various magazines. He also 
wrices novels. 

Filmleri 
Filmography 

1 977 Memo 
1 980 Matıderley 
1 9 8 1  Comagraciotı 
1 986 Passion Leja1ıa. 
1 987 In Pio (Video) 
1 989 La Bafiera Tots els que 

ca.ıtcen (TV film) 
1 990 E h, }oo (TV film) 
1 9 9 1  Made hı Bareelona 

(TV serial 1 dizisi) 
1 993 Els de Davani 
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BREZILYA BRAZIL 

LAMARCA 
Yönetmen Director: Sergio Rezende 
Senaryo Screen play: Sergio Rezende & 
Aifredo Oros, based on 1'Lamarca1 le capitaine de 
la guerilla" by Emilianojose & Oldack 
Miranda Görüntü Yön. 
Cinematography: Antonio Luis Mendes 
Kurgu Editing: lsabel/e Rathery Müzik 
Music: David Tygel Oyuncular Cast: 
Pa ula Betti, Carla Camurati, Eliezer de 
Almeida,josl de Abreu, Ernani Moraeı Yapı m 
Production Co.: Morena Filmeı, Rua do 
Russe/1 450, 402 Gloria, Rio dejanerio, 
BRAZIL; Phone: 55  21 285 56 61 ;  Fax: 55  
21 285 07 88 Dünya Hakları Export 
Agent: Morena Filmeı, Rua do Russe/1 450, 
402 Gloria, Rio dejanerio, BRAZIL; Phone: 
55  2 1  285 56 61 :  Fax: 55  21 285 07 88 

1994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 125' 

• Che Guevera'nın devrim 
söyleminin verdiği coşkuyla, 
keskin nişancı yüzbaşı Carlos 
Lamarca, 1 969'da Brezilya 
ordusundaki görevinden ayrı l ır ve 
yetmiş adet tüfeği çalarak, Ulusal 
Devrim Öncüleri adında, sol bir 
örgüte katılır. Yaşamını gizlenerek 
sürdürür ve kısa zamanda ateşli 
bir geril la l ideri olur. Brezilya'daki 
baskıcı askeri yönetime karşı 
verilen mücadeleyi desteklemek 
için soygunlara ve kaçırma 
eylemlerine katı lır. Ailesini 
Küba'ya yolladıktan sonra, bir 
geri l la kıza aşık olur; ancak ordu 
tarafından tuzağa düşürülünce, kız 
kendini öldürür. Bir işbirlikçi, 
askerleri yüzbaşının saklandığı 
yere götürür ... 

Yüzbaşı Carlos Lamarca, yalnız 
Brezilya'da değil, tüm Latin 
Amerika ü lkelerinde bir 
efsanedir. 60'1arın ruhu onda 
bedenleşmiştir: Che Guevera, 68 
Mayıs'ının Paris'i, Godard'ın 
fi lmleri, Glauber Rocha ve 
"Cinema Novo 1 Yeni Sinema" 
akımı, devrim düşü ... Lamarca'yı 
i lkelerine bağl ı, gözüpek bir insan 
olarak çizen yönetmen Sergio 
Rezende, Lamarca'nın son iki 
yı l ını , ordudan firarından, 
Bahia'nın yoksul kuzeydoğu 
bölgesinde ölümüne kadar geçen 
dönemi anlatmakta. Filmde 
Lamarca, "Her zaman bir asker 
olmak istedim" der, "ama 
ordumuz zalimlerin yanında yer 
alırsa, ben de ordumu 
değiştiririm". Film asıl gücünü, 
liderin kendisinden çok, savaş 
verdiği insanların 

betimlenmesinden almakta. 
"Yalnızca Brezilya'nın değil, tüm 
dünyanın bu fi lme ihtiyaç 
duyduğuna inanıyorum. Ülkede, 
eşi görülmemiş bir ekonomik, 
siyasal ve ahlaki krizin yaşandığı 
bir dönemde, çürümüşlük, açl ık 
ve yoksullukla birlikte artarken, 
insanların geleceğe ve birşeyleri 
değiştirebileceklerine inandıkları 
bir dönemi ve o döneme ait bir 
insanı anlatmak bana çok gerekli 
gözüküyor." - Sergio Rezende. 

• Fired by Che Guevara's 
revolurionary rhetoric, the sharp
shooring army captain Carlos 
Lamarca gives up his career in the 
Brazilian milirary in 1969, seeals 
seveney rifles and joins a smail 
lefrisr mavement called the Popular 
Revolurionary Vanguard. Living 
underground, he soon becomes a 

zealous guerrilla leader. He gers 

involved in robbing and 
kidnapping to support the fight 

againsr Brazil's repressive milirary 

regime. Afrer sending his family 
away to Cuba, he falls i n  love with 
a guerrilla gir!, b ur sh e ki lls h erself 
when trapped by the army. An 
i nformer leads the soldiers to the 
captain's hiding place . . .  

Captain Carlos Lamarca i s  a legend 
not only in Brazil but throughout 
Latin America. He personifies the 
spirit of the Iate '60s - Che 
Guevara, the Paris of May 1968, 

the films of Godard, Glauber 
Rocha and the Cinema Novo, the 
dream of revolurion. Portraying 

Lamarca as a man of principles and 

rare courage, director Sergio 

Rezende retraces Lamarca's fina! 
rwo years, from his desertian to his 
death in the poor norrheasr region 

of Bahia. "I have al ways wanred to 
be a soldier," Lamarca is shown 
saying in the film, "but I will 
change armies if ours moves to the 

s ide of the oppressors. "  More than 
the hero himself, the force of the 
film is in the depiceian of the 

people for whom he believed he 
was fighting. "I think that Brazil 
(bur also the rest of the world) 
needs this film. In a rime when the 

counrry is immersed in economical, 
polirical and moral erises withour 
any precedenr, and while the 

corruption rages nexr to the 
poverty and hunger, it  looks valid 
to me to teli the story of a man and 

of a period when people stili 
believed in the furure and the 
possibility of changing things." 
Sergio Rezende 

SERGIO REZENDE 
1 952'de Rio de Janerio'da 
dogdu. Yeni kuşak Brezilya 
sinemacılarının temsilcisidir. 
Yönetmenlige ilk adımını, 
1 980'de "Ate a Ultima Gota" 
ile attı. Bugüne kadar yönettigi 
filmler arasında, "The Dream ls 
Not Finished 1 Düş Sona 
Ermedi" ( 1 982), "The Man in 
the Black Cape 1 Kara Pelerinli 
Adam" ( 1 986), "Doida 
Demais" ( 1 989) ve "A Child 
from the South 1 Güneyli Bir 
Çocuk "( 1 99 1 ,  TV) yer alır. 

Born in Rio de Janeira in 1952 .  
He is  represenrative of the new 
generatian of Brazilian fılm
makers. He made his directarial 
debuc in 1 980 with "Are a 
ultima gota" and has s ince 
directed: "The Dream Is Not 
Finished" ( 1 982), "The Man in 
rhe Black Cape" ( 1 986), "Doida 
Demais" ( 1 989), and "A Child 
from the South" ( 1 99 1 ,  TV). 
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MACARISTAN HUNGARY 

WOYZECK 
Yönetmen Direcror:jdnos Szdsz 
Senaryo creenplay:jdnos Szdiz, baıed 011 
the play "\floyzeck" by Georg Biichner 
Görüntü Yön. Cinemacography: Tibor 
Mdthl Kurgu Edi ring: Anna Kornis Müzik 
Music: Pr�rce/1, Pergolesi & Tenıipe Group 
Oyuncular Casr: Lajos Kovdcs, Diana 
Vacaru, A leksza11dr Porohovicskov, Pfter 
Haımuımı, Sdn®r Gdıpdr Yapı m 
Producrion Co.: Magic Media Ltd. Rona u. 
1 74, Budapest 1 145, HUNGARY; Phone: 
136-1) 1633-479; Hetfoi Muhely St11dio, 
Magyar Televizia Dünya Hakları Exporr 
Agenr: Ci11emagyar, Balbori 11. 10, Budapest 
1054, HUNGARY; Phone: (36- 1)  1 1 14-
674; Fax: (36-1) 1531 -3 1 7  

1994 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B& W) 1 93' 

• Traşsız yüzü ve ter lekeli 
gömleğiyle, perişan bir görünüşe 
sahip olan Woyzeck, bu 
uyarlamada, 425 No'lu demiryolu 
kavşağında makasçı l ık yaparak 
tekdüze bir yaşam sürmektedir. 
Günleri küçük kulübesinde 
geçerken işi, yani bunaltıcı yaşamı, 
acımasız şefinin telsizden 
sövercesine haykırdığı emirler ve 
tren tarifelerinin yönetimindedir. 
Yolun hemen öte yanındaki, 
hapishaneden farksız demiryolu 
çamaşı rhanesinde çalışan genç ve 
güzel karısı Marie ise, bir polisin 
kaba saba kucaklamalarını, 
Woyzeck'in beceriksizce 
yakınlaşma çabalarına tercih eder. 
Woyzeck'in tek dostları istasyon 
doktoru ve işlek olmayan rayları 
kendine mekan tutmuş bir 
çocuktur. Sürekli aşağı lanıp, 
ezilmesi, sonunda Woyzeck'i 
uçurumun kenarına getirir . . .  

WOYZECK, Georg Büchner'in 
ünlü oyununun, iç karartıcı 
atmosferine rağmen güzel, 
sürükleyici, zekice kurgulanmış, 
etkileyici bir uyarlaması. Olaylar, 
oyundaki askeri birl ik yerine 
Macaristan'daki bir demiryolu 
sahasında geçiyor. Yaşasa bugün 
1 80 yaşında olacaktı Büchner. 
Her ölümlü gib i ,  o da hayata veda 
etti, ancak geride bıraktığı eseri 
"Wozyeck", çalkantılı I SO yılı aşıp 
günümüze kadar ulaştı. Woyzeck 
hala yaşıyor, aramızda dolaşarak 
toplum dışına itilmişlerin verdiği 
yaşam savaşımının henüz 
bitmediğini gösteriyor. Henüz 
ikinci filminde, genç Macar 
yönetmen Janos Szasz, kağıt 

üzerinde tümüyle içkarartıcı 
görünen malzemeyi, herşeyden 
yoksun bırakılmış, ezilen insana, 
etkileyici, ş i irsel bir ağıta 
dönüştürmeyi başarmış. Film, 
Woyzeck'in kıskançlık ve 
yalnızlık girdabında bağuluşunu 
geri l imi gittikçe artan bir 
tempoyla anlatıyor. Kaliteli siyah
beyaz çekimiyle ışık ve gölge 
oyunlarının bir senfonisine 
dönüşen bu film, yıl ın görsel 
açıdan en başarılı çalışmalarından 
biri. 

• Unshaven, swear-srained 

W oyzeck (in rhis version) drags our 
an exisrence as a flagman in rhe 
railway swirch No.425 .  He spends 
his days in a smail senrry box, his 
work - his dreary life - regulaced by 
rrain schedules and orders barked 
over a p.a. system by his oppressive 
boss. Marie, his beauriful young 
wife, works in rhe railway laundry, 

in a prison-like building across rhe 

way. Marie rejecrs her husband's 
awkward arcempcs ar inrimacy, 
preferring rhe rough embraces of a 
local policeman. Woyzeck's only 
friends are rhe sracion docror and a 
boy who lives in rhe railroad 
sidings. The growing caralogue of 
humiliarions finally pushes 
Woyzeck over rhe edge . . .  

Bleak bur beauriful, WOYZECK i s  
an  involving, moving, inceiligem 
cransposicion of che George 
Büchner play in which rhe acrion is 

transferred from che original's army 
base ro a Hungarian railroad yard. 

Büchner would turn 180 last year. 
He was not immorcal, bur his 

drama, "Woyzeck", survived all che 
shocks of rhe pasr 1 50 years. 
Woyzeck is alive, walks among us 
ro show rhac che big experiment 
wich ourcasrs of this world is not 
over. Though the film sounds 
unremircingly depressing on paper, 
young Hungarian direcror Janos 
Szasz, in only his second feacure, 
rurns che macerial inco an incense, 
almosr poeric chorale ro che 
dispossessed underdog. The srory is 
rold wich mouncing rensian as we 
wacch W oyzeck descend i neo a 
spiral of jealousy and loneliness. 
Shot on genuine black and white 
srock which curns ir inco a 
symphony of lighc and darkness, 
this film is one of che year's most 
seriking visual achievemenrs. 

JANOSZ SZASZ 
1 958'de Macaristan'da doğdu. 
Budapeşte'deki Sinema ve 
Tiyatro Akademisi'nde oyun 
yazarlığı ve film yönetmenliği 
eğitimi gördükten sonra beş yıl 
süreyle sahne yönetmenliği ve 
yönetmen yardımcılığı yaptı. 
lbsen'in "Ruhlar" ve Gozzi'nin 
"Geyik Kral" adlı eserlerinin 
sahnelenmesinde yönetmen 
olarak görev alırken, üç kısa 
film, "Spring Shower 1 Bahar 
Yağmuru" ( 1 983), "The 
Lederer Case 1 Lederer 
Davası" ( 1 985) ve "Post 
Scriptum 1 Son Not" u ( 1 987) 
yönetti. Bogota Festivali'nde En 
Iyi Yönetmen ödülünü alan, 
1 990 yapımı "Don't Disturb 1 
Rahatsız Etmeyin", yönettiği i lk 
uzun metrajlı fılmdir. Ikinci 
filmi WOYZECK, geçen yıl 25. 
Macar Filmleri Haftası'nda En 
Iyi Film seçildi. 

Born in 1 958 in Hungary. He 
srudied playwriring and film 
directing ar rhe Academy of 
Cinema and Thearre in Budapesr 
and rhen apprenriced for 5 years 
as a srage manager and assisranr 
direcror. He direcred 
producrions of lbsen's "Ghosrs" 
and Gozzi's "The Deer King" 
and direcred rhree shorr fılms, 
"Spring Shower" ( 1 983), "The 
Lederer Case" ( 1 985) and "Posr 
Scriprurn" ( 1 987), before 
making his debur in fearures 
wirh "Don'r Disrurb" in 1 990 
(Besr Direcror prize ar rhe 
Bogora Festival). His second 
fearure WOYZECK was named 
Besr Film ar lasr year's 25rh 
Hungarian Film Week. 



67 EDEBiYATTAN BEYAZPERDEYE l· ROl\1 1.1 1 1  R.\'1 l RI I O SIL\'Lf{ S< RFI :\ 

HINDISTAN INDIA 

i NGiLiZ, AUGUST 
ENGLISH, AUGUST 
Yönetmen Director: Dev Benegal 
Senaryo Screen play: Upamanyu Chatterjee 
& Dev Benegal, based on the novel by U parnan yu 
Chatterjee Görüntü Yön. 
Cinematography: Anoopjotwani, Mohanan 
K. U. & Prassan }ai n Kurgu Editing: Dev 
Benegal Müzik Music: O. Wood & Vikram 

joglekar Oyuncular Cast: Rahul Bose, Salim 
Shah, Shivaji Satham, Veeru Saxena, Vivek 
Shah, Tanvi Azmi Yapımcı Producer: 
Anuradha Parikh Yapım Production Co.: 
Tropic Film, # 10-28129}anki Kutir, juhu 
Road, Bombay 400049, IN DlA; Phone: 9 1  22 
6 1 0  0284; Fax: 91 22 610 4840 Dünya 
Hakları Export Agent: Tropic Film, # /0-
28129 }anki Kutir,juhu Road, Bombay 
400049, INDIA; Phone: 9 1  22 610 0284; 
Fax: 91 22 610 4840 

1994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 16' 

• Şehirde yaşayan, zengin çoğu 
Hintli gibi Agastya (ya da çağrıldığı 
Ingil izce ismiyle August) Sen 
Ingil izce konuşup, Ingil izce 
düşünür. Bob Dylan, rock, caz 
din ler; ş i irden hoşlanır, zevk için 
Marcus Aurelius okur. Aynı 
zamanda bir Idari Hizmet 
Memuru olarak, kamu 
idaresindeki en etkili ve güçlü 
kadronun üyesidir. Ait olduğu 
sınıf, kökleri, eğitimi ve yetiştiriliş 
tarzıyla, modern H indistan'ın 
yönetici seçkinleri arasında yer 
alması kaçınılmazdır. Agastya, bir 
yıl süreyle staj görmek üzere, 
Hindistan'ın iç bölgelerinde ıssız, 
küçük bir köy olan Madra'ya 
atanır. Genç adamın "gerçek" 
Hindistan'la tanışması; kültür 
şoku, kaos, şaşkın l ık ve fazla 
hareketli bir cinsel l ikle örülü, 
kendisini altüst eden bir 
deneyime dönüşür. Kendi 
ülkesinde bir yabancı olan August, 
bu taşra gerçeği karşısında onu 
ayakta tutabilecek tek dayanağa 
sarılır: fantezileri, düşleri ve 
"kendi kendini tatmin", onun için 
başkaldırı ve kaçış yolu olur ... 

INGILIZ, AUGUST, uyarlamanın 
yapıldığı i lgi çekici roman gibi, 
insana özgü zaaflara yaklaşımında 
ve kişinin kendi kültürüne -
özelde Hint kültürüne, ama 
dünyanın her yanında 
benzerlerine rastlanan bir 
biçimde - yabancılaşmasını 
irdeleyişinde, etkileyici bir üslüba 
ve derinl ikl i  bir bakışa sahip, 
ineelikle işlenmiş bir çalışma. 
"Genç kuşağı ve onların günümüz 

Hindistan'ında yaşadıklarını 
anlatan bir fi lm yapmak istedim. 
Şans eseri bu kitapla karşılaştım, 
ve Ingil izce konuşan, Batı eğitimi 
almış bir Hintli gencin, farklı 
dinler, kültürler, halklar ve di l ler 
barındıran gerçek yaşamla karşı 
karşıya kalış öyküsü ilgimi çekti. 
Canlı betimlemeleri ve yarattığı 
görsel etkiyle kitap, sinemaya 
uyarlanmaya uygun olmanın 
ötesinde, özünde evrensel 
unsurlar da barındırıyordu . . .  
Agastya Sen, yaşadıkları ülkenin 
gerçeğine ayak uyduramayan, 
Batı l ı laşmış gençlerin temsilcisi 
olarak görülmeli. Bu, her zaman, 
çevremizde rastladığımız bir 
durum." - Dev Benegal 

• Like most well-ro-do, urban 

Indians, Agasrya (or Augusr as he 
is called) Sen speaks and rhinks in 
English. He lisrens ro Bob Dylan, 
rock and jazz; likes poerry and 

reads Marcus Aurelius for pleasure. 
He is also an Adminisrrarive 
Service Offıcer, a member of the 
most influenrial and powerful cadre 
of civil servanrs in the counrry. 
From his class and family 
background, his educarion and 
upbringing, he seems desrined ro 
be part of the modern lndia's 
governing elite. Agasrya is sene off 
for a year' s rraining ro Madna, an 
obscure smail rown in the 
backwaters of central India. His 

experience of "the real" India 
becomes a roller-coasrer ride of 
culrure-shock, of chaos, confusion 
and hyperacrive sexualiry. A 
foreigner in his own counrry, 

August negoriares this provincial 
creek wirh the only paddle he can 
find; fantasy, daydreams and "self
abuse" become his means of revalt 
and escape . . .  

Like rhe remarkable novel on 
which it is based, ENGLISH, 
AUGUST is subtle, maving and 
profound in irs observarion of 
human foibles and understanding 
of disaffecrion wirh one' s culrure 
parricularly Indian, bur far from 
unknown everywhere else. " I  
wanred ro make a film abour 
roday's young generatian and rheir 

experience of living in 
conremporary India. I chanced 
upon this book and I liked the 
srory of a young, English-speaking, 
Wesrern educared Inciian in a real 
l ife siruarian characterised by 
mulripliciries of religions, culrures, 
people and languages. lt was an 
incredibly graphic, visual book that 

was carying out ro be made inro a 
film and rhere was a certain 
universal element ro ir .  .. Agastya 
Sen has ro be seen as a 
represenrari ve of the wesrernised 
yourh, who fınds himself out of 
sync w ith the living reality of his 
counrry. This is happening all 
araund us, every day ." - Dev 
Benegal 

DEV BENEGAL 
1 960'ta, Hindistan'da Delhi'de 
do�du. Ünlü film yapımcısı 
Shyam Benegal'in ye�enidir. 
Bazı filmlerinde amcasına 
asistanlık yaptı ve Satyajit Ray 
hakkında bir belgeselin 
araştırma ve kurgusunu yaptı. 
Iki yıl, New York 
Üniversitesi'nin Sinema 
Bölümü'nde okudu. 1 985 
yılından bu yana, ödül kazanan 
belgeseliere yapımcı ve 
yönetmen olarak imza attı. 
INGILIZCE, AGUSTOS 
yönetti�i ilk konulu uzun 
metraj filmdir. Halen, Vasco da 
Gama'yla tanışıp, Portekiıli 
kaptana Hindistan'ı keşfi 
sırasında eşlik eden Arap bir 
denizcinin öyküsü yoluyla, üç 
kültürün - Arap-Afrika, Batı ve 
Hint kültürlerinin - ortak 
noktalarını irdeleyen yeni film 
projesi üzerinde çalışmaktadır. 

Born in Delhi, India in 1 960. 
He is the nephew of the reputed 
filmmaker Shyam Benegal. He 
assisted his uncle in some films 
and worked on a documentary 
on Satyajit Ray as researcher and 
ediror. He spenr two years at the 
Film Studies Department of 
New York University. Since 
1 985 ,  he has produced and 
directed award-winning 
documenraries. ENGLISH, 
AUGUST is the first feature 
film he directed. He is currently 
working on his new project, a 
film dealing with the confluence 
of three culrures, the African
Arab, the üceidenral and the 
Ind ian, through the srory of an 
Arab sailor who encounrers 
Vasco da Gama and accompanies 
the Portuguese navigator on his 
discovery of India. 





EROTiK ÖYKÜ LER 
EROTIC TALES 

BRUT'ün 
değerli katkılarıyla 
gerçekleştiri lmiştir. 

W e should !ike to thank 
BRUT 
for their contributions. 

. . 
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FELEM ENK USTA 
THE DUTCH MASTER 
Yönetmen Director: Susan Seidelman 
Senaryo Screen play: Suıan Seidelman & 
jonathan Brett Görüntü Yön. 
Cinematography: Maryse Alberti Kurgu 
Editing: M ona Davis Müzik Music: \Vendy 
Blackstone Oyuncular Casr: Mira Sorvino, 
Aida Turturro, Sharon Angela, Rick 
Pasqualone, Charles Gerber, Richard De 
Domenico, Vinnie Pastore Yapı m cı 
Producer: Regina Ziegler Yapı m 
Producrion Co.: Regina Ziegler 
Filmproduktion, Neue Kanmram 14, 14057 
Berlin, GERMANY; Phone: 30 320 90 50; 
Fax: 30 32 09 05 67 Dünya Hakları 
Export Agent: Mercure Distribution, 48 rue 
tk la Colonie, 75013 Paris, PRANCE; Phone: 
45 89 BO 00; Fax: 45 65 07 47 

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 28' 

• Brooklyn'li diş saglıgı uzmanı 
Teresa, trafik polisi Joey i le 
nişanl ıdır ama son zamanlarda aklı 
başka yerlerdedir. Kız arkadaşları 
onu bir erkek striptiz kulübünde 
kızlar partisine götürdüklerinde, 
elinden esnemekten başka bir şey 
gelmemiştir. Aslında Teresa, karşı 
cinse olan ilgisini yitirmemiştir. 
Tam aksine! Ancak ilgi noktası, 
Metropolitan Müzesi'nde o 
tabioyu gördügünden beri başka 
yana kaymış gibidir. Tablonun adı 
"lçkici"dir ve Felemenk usta 
Pieter De Hooch'un imzasını 
taşımaktadır. Resimdeki genç 
adam uzun, gür siyah saçları ve 
yakışıklı l ıgıyla Teresa'yı 
büyülemiştir. Metropolitan'a bir 
dahaki gidişinde genç adam 
Teresa'ya göz kırpar ve onu 
resme davet eder. Genç kadın, 
sihirl i  bir şekilde resme 
girdiginde, yaklaşan dügünü artık 
o kadar önemli 
görünmemektedir . . .  

• Teresa, a dencal hygienisr from 

Brooklyn is engaged ro Joey, a 
rraffıc cop, bur larely her ineeresrs 
have wandered. When her 
girlfriends rake her ro a hen-parry 
ar a male srrip club, all she can do 

is yawn. Ir' s not that Teresa has losr 
incerest in rbe opposire sex. Quire 
rhe concrary. Bur her focus seems 
ro have shifred ever si nce, well, ever 
since she saw that paincing in the 
Metropoliran Museum. Ir' s called 

"The Drinker" and was painred by 
Dutch master Pierer De Hooch. 
She's become fascinared by the 
young man in the painring, by his 
long, heavy clark hair and his good 
looks. On her nexr visir ro the Mer, 
rhe young man winks ar Teresa and 
invires her inro the picrure. When 
she magically enrers the painring 
her impending wedding doesn'r 
seem ro be rhar imporranr any 

more . . .  

SUSAN SElDELMAN 
1 95 1  yıl ında Philadelphia'da 
dogdu. Grafik tasarımı egitimini 
bırakıp, onun yerine New York 
Üniversitesi'nin Film ve 
Televizyon Yüksek Okulu'na 
girdi. 1 980'de ilk yönetmenlik 
denemesini "And You Act Like 
One T oo 1 Üstelik de Böyle 
Biri Gibi Davranıyorsun" adlı 
kısa film ile gerçekleştirdi ve i lk 
konulu uzun metraj filmi 
"Smithereens"i yaptı. 

Born in Philadelphia in 195 1 .  
She abandoned her studies of 
graphic design and instead 
attended New York University's 
Graduate School of Film and 
Television. She made her 
directing debut with a short 
emided "And You Act Like 
One Too" and directed her first 
fearure, "Smithereens", in 1 980. 

Filmleri 
Filmography 

1 980 Smithereem 
1 984 Desperately Seekitıg Smıuı 

Susan'ı Ararken 
1 987 Makitıg Mr. Right 

Bay Dogru'yu Yapmak 
1 988 Cookie 
1 989 She-Devil Dişi Şeytan 
1 992 Cotıfessiom of a Suburban 

GM 
Bir Varoş Kızının Itirafları 

1 994 The Dutch Master 
Felemenk Üstad 
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ISLAK 
WET 
Yönetmen Director: Bob RafeiJon 
Senaryo Screen play: Bob Rafe/son 
Görüntü Yön. Cinematography: Theo 
Von De So nde Kurgu Edir ing: Michael Elliot 
Müzik Music: David McH11gh Oyuncular 
Cast: Arliu Howard, Cyndo \Villioms, 
Kothleen \Vi/hoite,john To/es-Bey Yapımcı 
Producer: Regina Zieg/er Yapı m 
Producrion Co.: Regina Zieg/er 
Filmprod11ktion, Neue Kon/Jfrosse 14, 14057 
Berlin, GERMANY; Phone: 30 320 90 50; 
Fax: 30 32 09 05 67 Dünya Hakları 
Export Agent: Merc11re Distrihmion, 48 rue 
de lo Co/onie, 75013 Paris, FRANCE; Phone: 
45 89 BO 00; Fax: 45 65 07 47 

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 25 ' 

• Fantezi banyolar ve banyo 
aksesuarları satan bir dükkandaki 
satış elemanları hevesli ama 
başarısızdır. Dükkandaki bütün 
mallar - lavabolar ve duşlar, 
emaye tuvaletler, jakuzi küvetleri 
ve buhar duşları - cilalı gibi pırıl 
pırıl parlar ama kimsenin kesesi 
bunları almaya elverişli değildir. 
Çok uzun zamandır satış 
yapılmamıştır. Derken bir gün, 
dükkan kapanmadan az önce, bir 
müşteri içeri girer ve özel bir 
küvet görmek istediğini söyler. 
Dükkanın müdürü Bruce, ona 
yardımcı olmak için yerinden 
fırlar. Kadın gençtir, çekicidir, 
üstel ik istediği şeyin parasını 
verebilecek birine 
benzemektedir. Ama istediği şey, 
küveti satın almadan önce 
denemektir. Suyla doldurup içine 
girmek ister. Müdür iki arada bir 
derede kalmıştır. Bu satışa ihtiyacı 
vardır ama, bu konularda kurallar 
da konmuştur; Sağl ık Bakanlığı 
kuralları, sigorta kuralları. Insan 
öyle küveti doldurup da hop diye 
içine giremez ki! Ama kadın 
ısrarl ıdır. Iki kişi l ik bir banyoya 
ihtiyacı vardır, hem de hemen; 
eğer denemeyemezse, başka 
yerden alacaktır. Müdür bir kez 
daha düşünür. Saat geç olmuştur. 
Dükkan da kapanmıştır zaten. 
Civarda kimse yoktur. Ve kadın 
çok çekicidir . . .  

• At a store specializing in fancy 

baths and bathroom accessories, the 
sal es sraff are eager bur 
unsuccessful. The store's wares are 
all shiny and gleaming - sinks and 
showers, enamelled toilets, jacuzzi 
rubs and seearn showers - bur no 
one can afford the prices. They 
haven' r  made a sale in ages. Then 
one day just before dosing time, a 
customer enrers and asks ro see a 
hor rub. Bruce, the manager, rushes 
to serve her. The woman is young, 
arrracrive and seems able ro afford 
whar she wanrs. Sur whar she 
wanrs is ro rry out the rub before 
huying ir .  She wanrs to fı l l  it wirh 
water and step in. The manager is 
in a bind. He needs rhe sale bur 
there are rules abour such rhings; 
Health Deparrmenr rules, 
insurance rules. You can'r just fıll a 
rub and hop in!  Sur rhe woman is 
insisrenr. She needs che rub for rwo 
and she needs it righr away; if she 
can' c rry it out she will have to 
shop elsewhere. The manager 
reconsiders. Ir's !are. The srore is 
already closed. No one's around. 
And the woman is very arrracrive . . .  

BOB RAFELSON 
1 934 yılında New York'ta 
do�du. Zorunlu bir aylak ve 
Hollywood kurallarına 
uymayan biriydi. Dartmouth 
Koleji'nden ayrıldıktan sonra 
televizyon için yazmaya başladı, 
"Haftanın Oyunu" için tiyatro 
oyunlarını uyarladı. Bert 
Scheneider ve Steve Blauner ile 
birlikte, "Easy Rider" ve "The 
Last Picture Show"u 
gerçekleştiren film şirketi, BBS 
Productions'ı kurdu. lik uzun 
metraj filmi olan, The Monkees 
grubunun oynadı�ı rock filmi 
"Head"i 1 968'de yönetti. 

Born in ew York in 1934.  He 
is a compulsive d rifter and a 
Hollywood maverick. Afrer 
dropping out of Darrmourh 
College, he began writing for 
relevision, adapting srage 
producrions for "Play of the 
Week". W ith Bere Scheneider 
and reve Blauner he formed 
BBS Producrions, the company 
that made "Easy Rider" and 
"The Last Picrure Show". He 
made his direcrional debur w ith 
"Head", a rock film fearuring 
The Monkees, in 1968. 

Fi lmleri 
Fiımography 

1 968 Head Kafa 
1 970 Five Eo.sy Pieces 

Beş Kolay Parça 
1 972 The King ofMarvhı 

Ga1·dens 
Marvin Gardens'ın Kralı 

1 977 Stay Hımgry Aç Kal 
1 9 8 1  The Postma.n Always Rings 

Twice 
Postacı Kapıyı Iki Kere 
Çalar 

ı 986 Black Widow Kara Dul 
ı 990 Momıtoins of the Moon 

Ay'ın Da�ları 
1 99 1  Man Trouble Erkek Sorunu 
1 994 Wet Islak 
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BULUTLARlN KAPISI  
THE CLOUD DOOR 
Yönetmen Direcror: Mani Kaul 
Senaryo Screen play: Mani Kaul 
Görüntü Yön. Cinemarography: Ani/ 
Mehta Kurgu Editing: Lafitha Krishna 
Müzik Music: U stad Zia Fariduddin Dagar 
Oyuncular Cast: Anu Arya Aggarwal, 
Murad Ali Yapımcı Producer: Regina 
Ziegler Yapı m Production Co.: Regina 
Ziegler Filmproduktion, Nt11e Kantstrasse 14, 
14057 Berlin, GERMANY; Phone: 30 320 
90 50; Fax: 30 32 09 05 67 Dünya 
Hakları Export Agenr: Mercure 
Distribution, 48 me de fa Colonie, 7 5013 
Paris, FRANCE; Phone: 45 89 80 00; Fax: 
45 65 07 47 

1 994 135 mnı. 1 Renkli Color 29' 

• Rajasthan'daki eski bir kalede, 
genç Prenses Kurangi, 
papaganının fısıldadıgı erotik 
tanımlamaları din lemektedir. 
Babası kuşu duyar ve öfkeye 
kapılarak, elde bıçak kuşun üstüne 
yürür. Kurangi, onun sadece 
ögretilen şeyleri söyleyebildigini 
öne sürerek kuşu savunur. 
Kurangi sarayın havuzunda 
yıkanmaya gidince, papaganı 
göğsüne bastırır ama papagan 
birdenbire kanatlarını açarak 
daglara dogru uçar. Uzaklarda bir 
yerde bir kuşçu tarafından 
yakalanıp bir kafese konur. Genç 
Ratnasen de tesadüfen 
oralardadır ve kuşun, sevdigi 
kişinin adını telaffuz ettigini 
duyunca şaşırır: "Kurangi". Kuş, 
eger Ratnasen onu kafesten 
kurtarırsa, sarayın yolunu 
göstermeye ve Kurangi'nin 
dairesine giden gizli geçitlerde 
kendisine öncülük etmeye söz 
verir. Ratnasen önerisini kabul 
edince, kuş da ona saraya 
giderken rehberl ik eder. 
Ratnasen, Kurangi'nin bulutlardaki 
odasına erişip geceyi sevdigiyle 
geçirmek için kuleye tırmanır. 
Ama Kurangi'nin babası üstlerine 
gelir . . .  

• In an ancienr castle in Rajasthan, 
the young Princess Kurangi is 
listening to her parrot whisper 
erotic descriprions. Her farher 
overhears the bird and, enraged, 
moves to arrack it wirh a knife. 
Kurangi defends the parrot by 
arguing that irs speech is all 
learned. When Kurangi goes to 
bathe in the palace pool, she 
clurches the parrot to her bosom 
but it suddenly spreads i ts wings 
and flies off over the moumains. In 
a far away place it is captured by a 
bird careher and placed in a cage. 
Young Ramasen happens by and is 
start!ed to hear to bird pronounce 
the name of his love: "Kurangi" .  
The bird ptomises that if Ramasen 
would free ir from rhe cage ir 
would be willing to show him the 
way ro rhe palace and lead him 
through rhe seeret passages to 

Kurangi's chambers. Ramasen 
agrees and the bird guides him ro 
rhe palace. Ramasen scales the 
tower ro reach Kurangi's chamber 
in rhe clouds and spend the nighr 
wirh his love. Bur Kurangi's farher 
imerruprs rhem . . .  

MANI  KAUL 
25 Aralık 1 942'de Hindistan'ın 
Rajasthan bölgesinde 
Jodhpur'da dogdu. 1 963'te 
Rajasthan Universitesi'nden 
Güzel Sanatlar dalında mezun 
olduktan sonra, 1 966 yılına 
kadar Poona'daki Hindistan 
Film Enstitüsü'nde; senaristlik 
ve yönetmenlik ögrenimi 
gördü. Daha sonra, 3 yıl 
boyunca Bombay'da ticari Hint 
filmlerinde asistan olarak 
çalıştı. Bu arada abstre bir 
ressam olarak hatırı sayılır bir 
üne kavuştu. Aynı zamanda 
sinemanın yapısı ile ilgili bir 
kitap yazdı. Hint klasik 
müziginden ve ilk dönem 
Sanskrit edebiyarından hayli 
etkilenen sanatçı, "Uski Roti 1 
Bir Günün Ekmegi" ile 1 969'da 
yönetmenlige başladı. Bu uzun 
metraj l ı  fılmin ilgi toplaması 
üzerine, gördügü Hint esteti!!i 
egitiminden esinlenen ve, neo
natüralizm ile yaşlı 
sinemacıların klasik yaklaşırnma 
da bir tür tepki olan, kendine 
özgü yalın sinema dil indeki 
yapıtlarını, fınansman kaynagı 
bulmadaki tüm güçlüklere 
ragmen sürdürdü. 

Born on 25 December 1 942, ar 
Jodhpur, in Rajasrhan, India. He 
graduared from che Arr 
Department of che Rajasrhan 
College in 1 963 and became a 
srudent of screenwriring and 
direcrion ar che Film Instirute of 
India, at Poona until 1 966. He 
rhen worked for rhree years as an 
assiseant on commercial Indian 
films in Bombay. He has gained 
a considerable repucacion as an 
absrracc painter. He has also 
wrirren a book on cinema form. 
Gready influenced by Indian 
classical music and early Sanskrir 
lireracuce, he made his debuc 
with "Uski Roti" in 1 969. 
Following che acclaim for this 
feature, he has managed, wich 
some difficulry, ro raise che 
finance to continue making his 
highly personal, auscere kind of 
work, which is inspired by 
studies of I nd ian aesthetics as 
well as being a reaction co che 
neo-naruralism and classicism of 
older filmmakers. 

Filmleri 
Filmography 

1 969 U ski Roti Bir Günün Ekmegi 
1 97 1  Ashad Ka Ek Din 

Yagmur Ayından Önceki 
Gün 

1 973 Davidha 
1 980 Sa tah Se Utatha Admi 
1 9 8 1  The Desert of a Thomand 

Lines 
Bin Çizgi Çölü 

1 982 Dhmpad 
1 985 Mali Manas Kil Us 
1 988 Aa11gmı Birha 
1 989 Siddeshwari 
1 992 ldiot Budala 
1 994 The Cloud Door 

Bulutların Kapısı 
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DOYUMSUZ BAYAN KiRSCH 
THE INSATIABLE MRS. KIRSCH 
Yönetmen Director: Ken Russell 
Senaryo Screen play: Ken /Vme/1 & Hetty 
Baynes Görüntü Yön. Cinemacography: 
Hong Man/ey Kurgu Edi ring: Xavier Rwse/1 
Oyuncular Cast: Hetty Baynes, Simon 
Shepherd Yapımcı Producer: Regina Ziegler 
Yapım Production Co.: Regina Ziegler 
Filmproduktion, Neue Kantstrasse 14, 14057 
Berlin, GERMANY; Phone: 30 320 90 50; 
Fax: 30 32 09 05 67 Dünya Hakları 
Export Agent: Memm Distribmion, 48 me 
de la Colonie. 75013 Paris, FRANCE; Phone: 
45 89 BO 00: Fax: 45 65 07 47 

1994 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 25 '  

• Kadın 30 yaşlarında, sarışın ve 
güzeldir. Durmuş, denize 
bakmaktadır. Bir adam, okumaya 
meraklı gibi görünen bir tip, 
çimenlere uzanmıştır ve kadını 
büyüleyici bulur. Kadın ona bir 
bakış bile atmadan yakınından 
geçer. Adam onun ardından gider. 
Otelin yemek salonunda adam, 
kadının üstünden tereyag sızan bir 
mısır koçanını kemirmesini 
gözler. "Bayan Kirsch" d iye 
yapılan bir çagrıya cevap verince, 
adam hiç degilse kadının adını 
ögrenmiş olur. Ertesi sabah adam, 
Bayan Kirsch'in kahvaltıda bir 
sosisle oynamasını izler. Otelin 
kapıcısı ona büyük bir zarf getirir. 
Kadın zarfı kesip açar, masanın 
üstüne bir düzüne Polaroid 
dökülür. Fotografları toplar ve 
aceleyle kalkar. 'Adam odasına 
kadar onu takip eder ve kapıdan 
dinler. Bir vibratör sesi duyar. 
Kadını takip etmekten kendini 
alamaz. Kadın kremalı kekleri 
yutarcasına yer, ögleden sonra 
tek başına "Seks Yalanları"nı 
izlemeye gider. O akşam adam 
cesaretini toplayıp kadının 
masasına bir şişe şampanya 
yollar ... 

• The woman is in her 30s, blond 
and beautiful. She stands gazing 

out to ea. The man, a studious 
type, lounges on the grass and fınds 
the woman fascinating. The woman 
passes closely by without a glance 

in his direction. He follows her. In 
the hotel dining room the man 
watches the woman nibbling a cob 
of corn dripping with butter. 
When she replies ro a paging of 
"Mrs. Kirsch", rhe man at least 
learns her name. The next morning 
the man watches Mrs. Kirsch 
roying with a breakfast sausage. 
The hotel porter brings her a large 
envelope. She slits it open and a 
dozen Polaroids cascade across che 

cable. She gachers rhem up and 
hurries out. The man follows her ro 
her room and liscens at che door. 
He hears the sound of a vi brator. 
He can'c srop following her. She 
devours erearn cakes, goes alone in 

che afternoon ro wacch "Sex, Lies 
and Videocape" .  That evening the 
man gathers up enough courage ro 
send over a borele of champagne ro 
her cable . . .  

KEN RUSSELL 

1 927 yılında Southampton'da 
dogdu. Dansçı ve aktör olarak 
çalışmaya başladı ama önce 
fotografçılıgın, 1 9SO'Ii yıllarda 
sinemacılıgın çekim alanına 
girdi. BBC için sanat 
programları ve müzisyenler 
üzerine belgeseller yönetti. 
1 963 yılında ilk konulu uzun 
metraj filmini yaptı. Kısa 
sürede, çagdaş Ingiliz 
sinemasının üzerinde en fazla 
tartışılan, sınır tanımaz 
yönetmenlerinden biri olarak 
isim yaptı. 

Born in Sourhampron in 1 927 .  
He srarred our as  a dancer and 
acror bur gravirared roward 
phorography and, in rhe '50s, 
fılm-making. He direcred arr 
programs and documenraries on 
musicians for rhe BBC and made 
his fırsr feanıre in 1 963. He 
soon became famous as one of 
rhe mosr conrroversial and 
uninhibired directors in 
conremporary British cinema. 

Önemli Filmleri 
Selecrive Filmography 

1 968 Mmic Lovers Müzik Aşıkları 
1 969 Women in Love 

Yalnız Kalpler 
1 970 The De·vils Şeytanlar 
1 974 Lisztomania 

Mahler 
1 975 Tommy 
1 976 Valentino 
1 980 Ailered Sta.tes 
1 984 Crimes of Passion 

Turku Suçları 
1 986 Gothic 
1 989 The Rainbow Gökkuşa�ı 
1 9 9 1  Whore Fahişe 
1 993 Lody Chattel"ly 
1 994 The / matiab/e Mrs. Kirsch 

Doyumsuz Bayan Kirsch 



74 EROTiK ÖYKÜLER 1 R<n 1< ·ı .\ 1 1 s 

ALMANYA GERMANY 

VROOOM VROOM VROOOOM! 
Yönetmen Director: Melvin Van Peebles 
Senaryo creenplay: Melvin Van Peebles 
Görüntü Yön. Cinemarography: lgor 
S11nara Kurgu Edi ring: Melvin Van Peebles 
Müzik Music: Melvin Van Peebles 
Oyuncular Casr: Richard Barboza, La11ra 
Lane, Dewar Zazee, Kim Smith Yapımcı 
Producer: Regina Ziegler Yapı m 
Producrion Co.: Regina Ziegler 
Filmprodllktion, Neue Kantstrasse 14, 14057 
Berlin, GERMANY; Phone: 30 320 90 50; 
Fax: 30 32 09 05 67 Dünya Hakları 
Export Agenr: Merc11re Diıtributio11, 48 rue 
de la Colonie, 75013 Paris, FRANCE; Pho11e: 
45 89 80 00; Fax: 45 65 07 47 

1994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 30' 

• Leroy tek başınadır. Bu durum 
yalnız kalmak istediğinden değil, 
diğer oğlanlar onda olmayan 
şeylere sahip oldukları içindir; 
örneğin sevgili ler gibi .  Bunun 
yerine Leroy'un sivileeyle dolu bir 
yüzü vardır. Evcil kızlar bile onu 
görmezlikten gelir. Derken bir 
gün Leroy, i ki büklüm yaşlı bir 
hanıma yardım eder, kadın da 
onun bu iyiliğine karşı l ık vermek 
ister. Anlaşılan, kadın bir cadıdır 
ve ona bir dilek hakkı verecektir. 
Leroy, bütün kalbiyle istediği iki 
dileği olduğunu ve ikisi arasında 
bir tercih yapamadığını söyler. 
Cadı Leroy'a acır ve kimseye 
söylememeye söz vermesi 
koşuluyla, ona iki dilek hakkı 
tanımayı kabul eder. Leroy söz 
verir. Cadı ona tam geceyarısı 
kentin dışındaki bir ağacın 
arkasına bakmasını tembihler. 
O gece Leroy, cadının tembihine 
uyarak, bir telaş, kent dışına çıkar, 
ağacın arkasına bakar ve 
muhteşem bir motosiklet bulur. 
Kalbi heyecanla çarpmaktadır. 
I kinci di leğini arayarak etrafına 
bakar ama hiçbir şey göremez. 
Motosiklete binip güçlü 
motorunu çalıştırır. Vrooom 
vroom vroooom! Leroy kısa 
sürede bunun sıradan bir 
motosiklet olmadığını keşfeder! . . .  

• Leroy is a loner. Not because he 
wants to be but because the other 
boys have things he doesn't have, 

!ike girlfriends. What Leroy has 
instead is pimples on his face. Even 
the homely girls ignore him. Then, 
one day, Leroy helps a bem-over 
old lady and she offers to rerurn rhe 
favor. lt seems that she's a witch 
and she'll grant him a wish. Leroy 
says he has two wishes so dear to 

his heart that he can't choose 
between them. The witch takes 
pity on Leroy and agrees to grant 
him his two w i s hes if he promises 
nor to teli anyone. Leroy promises. 
The witch insrructs him to look 
behind a tree outside of town at 

midnight. That night, as 
instructed, Leroy hurries out of 
town, looks behind the rree and 
fınds a magnifıcent motorcycle. 
His heart leaps. He looks around 
for the second wish but can't see 
anything. He mounts the machine 
and starts i ts powerful motor. 

Vrooom vroom vroooom! Leroy 
soon discovers that this is no 
ordinary bike! . . .  

MELVIN VAN PEEBLES 
1 932 yılında Chicago'da dogdu. 
Spike Lee ve Robert 
T ownsend gibi sinemacılar ona 
"Çagdaş Kara Sinemanın 
Manevi Babası" derler. Mesleki 
tecrübeleri sinema için yazma, 
yönetme ve oyunculuk 
yapmanın ötesine uzanarak; 
dokuz kitabı, iki özel TV 
programını ve hem Broadway, 
hem de Broadway dışı 
tiyatrolarda sahnefenmiş üç 
oyun i le, plak kayıtları ve video 
klipleri de içerir. 

Born in Chicago in 1932 .  He is 
recognized by such film-makers 
as S pike Lee and Robert 
Townsend as the "Godfather of 
the modern Black Cinema". His 
career goes beyond writing, 
directing and acting for the 
cinema ro include n ine books, 
four TV specials and three 
Broadway and Off-Broadway 
plays, as well as recordings and 
music videos. 

Fi lmleri 
Filmography 

1 96 7 The Story of a Three Day 
Pass 
Üç Günlük Bir Pasonun 
Öyküsü 

1 969 \Vatermelon Mmı 
Kavun Adam 

1 97 1  Sweet Sweetbacks's 
Baadassss S o12g 

1 972 Do12't Play Us Cheap 
Bize Ucuz Numara Yapma 

1 98 1  Sophisticated Gents 
Safıstike Beyler 

1 989 Idmtity C ri sis Kimlik Krizi 
1 994 Vrooom Vroom Vroooom! 
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DOKUN BANA 
TOUCH ME 
Yönetmen Director: Paul Cox Senaryo 
Screen play: Paul Cox, Barry Diekim & 
Margot Wiburd Görüntü Yön. 
Cinematography: Ni no Martinetti Kurgu 
Editing: Paul Cox Müzik Music: Ranjit 
Saha Oyuncular Cast: Gosia Dobrmuolska, 
Claudia Karvan, Chris Haywood, Barry Otto, 
David Field, N orman Kaye Yapımcı 
Producer: Regina Ziegler Yapı m 
Production Co.: Regina Ziegler 
Filmproduktion, Neue Kantstrasse 14, 14057 
Berlin, GERMANY; Phone: 30 320 90 50; 
Fax: 30 32 09 05 67 Dünya Hakları 
Export Agent: Mermre Distribution, 48 rue 
de la Colonie, 75013 Paris, FRANCE; Phom: 
45 89 80 00; Fax: 45 65 07 47 

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 26' 

• Sarah ve Christine iyi 
arkadaştır. 40 yaşının biraz 
üstündeki Sarah resimlerinde 
teselli bulmuş, cinsel tatmine 
ulaşmış bir ressamdır. Sarah'nın 
resim derslerinde sık sık model l ik 
eden yirmi küsur yaşındaki 
Christine ise, sevgilisi konusunda 
hayal kırıklığına uğramıştır: 
Roderick onu hiç 
anlamamaktadır. Sarah ile sevgilisi 
Stewart aşk yaparken ne kadar 
kaygısız ve rahatsalar, Christine 
ve Roderick ise sadece malum 
hareketleri tekrarlar gibidirler. 
Sarah Christine'i, Melbourne 
dışındaki kır evinde onunla bir 
hafta sonu geçirmeye davet eder. 
Christine uzun süreden beri i lk 
kez gülümser. Sarı çiçeklerle dolu 
bir çayırın ortasında bir trampol in 
keşfeder ve tarlalarda yabani 
atları kovalar. Akşam iki kadın 
şöminenin önünde gevşeyip 
dinlenirler. Sarah yavaşça 
Christine'e masaj yapar ... 

• Saralı and Chriscine are good 
friends. Saralı is in her early 40s, an 
areise who has found solace and 
sexual fulfıllmenc in her paincings. 
Chriscine, in her 20s, ofcen models 
for Sarah's are dasses and is 
hearcbroken abouc her !over: 
Roderick jusc doesn't understand 
her. While Saralı and her !over, 
Scewarc, are carefree and abandoned 
in cheir lovemaking, Christine and 
Roderick just seem w go through 
che motions. Saralı invites 

Christine w join her for a weekend 
in her councry house outside 
Melbourne. For che fırst time in a 
long time Chriscine smiles. She 
discovers a crampoline in the 
middle of a meadow fılled with 
yellaw flowers and cl1ases wild 
horses through the fıelds. In the 
evening, the cwo women relax in 
from of a fire. Saralı gently 

massages Christine . . .  

PAUL COX 
1 940'ta Hollanda'nın Venlo 
kentinde doğdu. 1 963'te 
Avusturalya'ya değişimli 
öğrenci olarak geldi, 
Melbourne Üniversitesi'nde 
öğrenim gördü ve 1 965'te bu 
ülkeye yerleşti. Meslek 
yaşamına profesyonel 
fotoğrafçı olarak başladı. 
Birçok kısa metraj film ve 
belgeselden sonra, i lk konulu 
uzun metraj filmini 1 976'da 
yönetti. Ancak ününün 
uluslararası sinema çevrelerine 
yayılması, 1 98 1  yılında yönettiği 
"Lonely Hearts 1 Yalnız 
Kalpler" ile gerçekleşti. Daha 
sonra yaptığı filmler ona 
Avustralya'nın en "kendine 
has" yönetmeni ünvanını 
kazandırdı. 

Born in Venlo, che Netherlands 
in 1940. He came co Auscralia as 
an exchange scudent in 1 963, 
srudied at Melbourne University 
and seccled in  this coumry in 
1 96 5. He s care ed h is career as a 
srills phocographer and afcer 
many shorc films and 
documentaries, he made his firsc 
fearure film in 1 976. lt was nor 
until 1 98 1  wich "Lonely 
Hearts", c hac he became known 
inrernacionally. The films he 
made lacer escablished him as 
Auscralia's mosc "individual" 
film director. 

Filmleri 
Filmography 

1 976 11/umitıatiom 
Aydınlanmalar 

1 977 I mide Looking Out 
Içerden Dışarı Bakış 

1 978 Kostas 
1 9 8 1  Lonely Hearts Yalnız Kalpler 
1 983 Man of Flowers Çiçek Adam 
1 984 My First \flife lik Karım 
1 986 Cactus Kaktüs 
1 987 Vi1ıcetıt 
1 989 Isiand Ada 
1 990 Golden Braid 

Altın Saç Örgüsü 
1 99 1  A Woman's Ta/e 

Bir Kadının Öyküsü 
1 992 The Nım mıd the Bandit 

Rahibe ve Haydut 
1 993 Exile Sürgün 
1 994 Touch Me Doku n Bana 
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A SANDOZ 
SAN DOZ ÜRÜ N LERI A.Ş.'nin 
de�erli katkılarıyla 
gerçekleştiri lmiştir. 

W e should !ike to thank 
SANDOZ ÜRÜNLERİ A.Ş. 
for their conrriburions. 
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RUSYA RUSSIA SERGEl MIKHAILOVIC r---------------------------------------------------------------------� EISENSTEIN 
KORKUNÇ iVAN 
IVAN GROZNY 

IV AN THE TERRIBLE 
Yönetmen Direcror: Sergei Eiıemtein 
Senaryo Screenplay: Sergei Eisemtein 
Görüntü Yön. Cinemarography: Andrei 
Moskvin & Edouard Tiısi Kurgu Editing: 
Sergei Eiıenstein Müzik Music: Sergei 
Prokofiev Oyuncular Cast: Nikolai 
Cherkasov, Ludmila Tselikovskaya, Serafina 
Bimıan, Mikhail Nazvanov, Pavel 
Kadochnikov, Mikhail Zharov, Amvrosi 
Buchma. Andrei Abrikosov, Mikhail Kuznetsov 
Yapım Production Co.: Mosfilm & 
Tsentralnaya Obiedinyonnaya Kinostudiya 
Dünya Hakları Export Agent: Mosfilm, 1 
MosfilmfJ11skaya St., 1 1 9858 Moscow, 
RUSSIA; Phone: 7 095 143 9100; Fax: 7 
095 938 2083 

1 944 1 35 mm. 1 Siyah Beyaz (B& W) 1 100' 

• 1 547, Moskova. Genç IV. Ivan, 
taç giyme töreni s ırasında, dış 
düşmaniara karşı gücünü 
pekiştirmeye ve asil boyariarın 
bencil ve yıkıcı emellerine karşı 
çıkmaya yemin eder. Çar, Azer 
Denizi'ne hakim olmak için 
Tatariara karşı açılan savaştan 
zaferle döndükten sonra, ciddi 
şekilde hastalanır; iktidara 
susamış boyariarın ugursuz 
simgesi olan halası ise, Çariçe 
Anastasya'yı zehirler. Mucizevi bir 
şekilde iyileşen Ivan, gönüllü 
olarak bir manastırda inzivaya 
çekilmeyi seçer, ta ki tebasından 
oluşan bir heyet, gelip tahtına 
dömesi için ona yalvarana dek . . . 

"Alexander Nevsky''nin 
başarısından hemen ardından, 
Sergei Eisenstein Rusya tarihinin 
en büyüleyici kişi l iklerinden biri 
olan kurucusunun; Rus 
topraklarını tek bir otokratın, 
Çar'ın hakimiyeti altında 
birleştiren, 1 6. yüzyıl Moskova 
Grandükü IV. Ivan'ın hayatını 
temel alan, üç parçalık bir fresk 
yapma fikrine kapı ldı. Ikinci 
Dünya Savaşı'nın patlak 
vermesinden sonra, propaganda 
açısından bütün bütün aci l iyet 
kazanan bu projesi, 1 94 1  yıl ında 
Mosfilm yapımı olarak 
gerçekleştirilmek üzere kabul 
edildi, ama Almanların SSCB'yi 
işgali üzerine proje ister istemez 
ertelendi. 1 943 yılında filme 
nihayet başlandıgında, Moskova 
hala Alman hücumu altındaydı ;  bu 

yüzden de film Orta Asya'nın 
göbegindeki Alma Ata 
stüdyolarında çekildi. Eisenstein'ın 
ciddiye alınması gereken bir 
sanatçı olarak yeteneklerini 
kanıtladıgı daha önceki 
"Potemkin" ve "Ekim" gibi sessiz 
fi lmleri, sanatçının topluma hizmet 
için sanatını kullandıgı Sosyalist 
bi l ince sahip başyapıtlardı. 
Yönetmenin son sinema çalışması 
olan KORKUNÇ IVAN ise, 
sanatçının kendi "dogası"nın bir 
kanıtıdır. Eisenstein bu fi lmle, hem 
davaya, hem de kendine hizmet 
ediyordu. Sinemanın temel ögeleri 
daha önce asla böylesine uyum 
içinde bir araya gelmemişti: müzik, 
görüntüler, mekanlar ve 
oyunculuk mutlak bir ustalıkla 
harman edilmişti. Elli yıl sonra bile, 
KORKUNÇ IVAN yedinci sanatın 
en yüce başyapıtlarından biridir. 

• 1 547 , Moscow. During his 
coronation, the young Ivan IV 
pledges ro consolidare his power 
againsr exrernal enemies and ro 
defy the selfish and disruprive 
designs of che boyars (noblemen). 
On his vicrorious return from che 
war against rhe Tartars for access 
ro Azov Sea, the Tsar falls gravely 
i ll; his aunt, che sinister symbol of 
the power-rhirsry boyars, poisons 
the Tsarina Anastasia. Afrer a 

miraculous recovery Ivan chooses 
voluntary exile in a monasrery, 
unril a depuration of his subjecrs 
begs him to return to the throne . . .  
Soon afrer the rriumph of 

"Alexander Nevsky", Ser ge i 
Eisensrein conceived the idea of 
making a tripartice fresco based on 
the life of one of the most 
fascinaring personaliries in the 
hisrory of Russia - that of i ts 
founder, Ivan IV, the 1 6rh-cenrury 
Grand Duke of Moscow who has 
united the Russian lands under a 
single aurocrar or Tsar. His project 
which had acquired an addirional 
propaganda urgency afrer the 
ourbreak of che WW2 was 
accepred for producrion ar Mosfilm 
in 1 94 1 ,  bur inevirably delayed by 
rhe German invasion of the USSR. 
When filming finally srarted in  
1 943,  Moscow was sri l l  under 
anack, so the film was s hor ar the 
Alma Ata srudios in the hearr of 
Cemral Asia. The earlier films wirh 
which Eisensrein esrablished 
himself and his eredencials as a 
serious artist, the silent, Socialisr
conscious masrerpieces !ike 
"Poremkin" and "Ocrober", 
proclaimed the artist's art as a 
service for sociery. IV AN THE 
TERRlBLE, his lasr work for 

screen, is a resramenr ro rhe 
"narure" of rhe artist. W ith this 
film Eisensrein was serving rhe 
cause and himself. Never before 
had the cinema achieved such a 
unison of irs elemenrs: music, 
images, senings and acring are all 

blended with absolure masrery. 
Afrer 5 O years ir is sri ll one of che 
supreme masrerpieces of cinemaric 
art. 

23 Ocak 1 898' de, Letonya' da, 
Riga kentinde do�du. Ressam 
olmak istemesine ra�men, St. 
Petersburg'da mühendislik ve 
mimarlık e�itimi gördü. Iç 
Savaş patlak verince, Kızıl 
Ordu'ya katı ldı ve ajitasyon
propagandaya yönelik afişlerin 
hazırlanmasına yardımcı oldu. 
Savaştan sonra tasarımcı olarak 
Moskova Proleter Kültür 
Tiyatrosu'na katıldı ve tiyatro 
yönetmenli�iyle ilgilendi. 
Proletkult, i lk konulu uzun 
metraj filmi "Stachka 1 Grev"in 
yapımında ona el verdi. 
Yönetmenlik yaptı�ı 23 yıl 
boyunca, sadece yedi filmi 
tamamlayabildi. Film yapmadı�ı 
yıllarda sinema üzerine kuramsal 
yazılar yazdı ve ders verdi. 
Moskova'da 9 Şubat 1 948'de 
kalp krizinden öldü. 

Born in Riga, Leronia on 23 
January 1 898. He studied 
engineering and archiceccure at 
Sc. Pecersburg, buc he wanced co 
be a paincer. On che oucbreak of 
che Ci vii W ar he joined che Red 
Army, and helped co produce 
agic-prop poscers. Mcer che war, 
he joined rhe Moscow Proleckulc 
Theacre as a designer, and 
moved inco scage direccion. 
Proleckulc chen assisted him 
wich his fırsc feacure, "Scrike". 
In che 23 years he direcced, he 
was able to complece only seven 
fılms. In the years of inaeri vi ey 
he wroce cheorecical works on 
film, and caughc. He died from a 
hearc accack, in Moscow on 
9 February 1 948. 

Filmleri 
Filmography 

1 923 Khıodnevik Glımıova. 
Glumova'nın Güneesi 
(short kısa film) 

1 924 Stachka Grev 
1 925 Bronenosets Potetnkin 

Potemkin Zırhlısı 
1 927 Oktyabr Ekim 
1 928 Staroye i Novoye 

Generabıaya Liniya 
Eski ve Yeni - Genel Çizgi 
(co-director ortak yönetmen) 

1 93 1  Que Viva Mexico! 
Çok Yaşa Meksika! 
(unfhıished yarım kaldı) 

1 93 7  Bezhin Lug Bezhin Çayırı 
(ımfitıished yarım kaldı) 

1 938 Alexandr Nevskii 
Alexandr Nevski 

1 944 Ivan Growy Korkunç Ivan 
1 946 Ivan Grozny ll: Boyarskii 

Zagovar 
Korkunç Ivan, 2. Bölüm: 
Boyariarın lhaneti 
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FRANSA FRANCE 

CENNET'i N  ÇOCUKLARI 
LES ENFANTS DU PARAVIS 

THE CHILDREN OF PARADISE 
Yönetmen Director: Mareel Carni 
Senaryo creenplay: Mareel Carnl & 

jacqrm Preverr Görüntü Yön. 
Cinemarography: Mare FOJJard & Roger 
Hubert Kurgu Edjting: Henri Rrm & 
Madeleine Bonin Müzik Music:joseph Kosma, 
Maurice Thierte & georges Mouque 
Oyuncular Cast:}ean Louis Bflrrault, 
Arletty, Pierre Brasseur, Mareel Herrand, Pierre 
Renoir, Fabien Loris Dünya Hakları 
Export Agent: Minisıere des Affairs 
Etrangeres1 Frarıce Directian de la 
Communication-Bureau m Cihela 244, B/vd St. 
Germain 75007 Paris FRANCE; Phone: 40 
66 66 62 ;Fax: 43 1 7  92 42 

1945 1 35 mm. 1 Siyah Beyaz (B& W) 1 188' 

• 1 9. yüzyıl ın ortalarında, Theatre 
des Funambules'in oyuncuları 
çevresinde geçen olaylar, Baptiste 
ve Garance'ın aşkları üzerinde 
odaklanır. Baptiste, hırsızlıkla 
suçlanan kibar fahişe Garance'ı, 
gerçek suçlunun kim olduğunu 
mimikleriyle göstererek büyüler. 
Ne var ki asla birbirlerine 
kavuşamayacaklardır: Baptiste 
Nathalie ile evlenir; uçarı Garance 
ise, anarşist yazar Lacenaire, hırslı 
ve romantik aktör Lemaitre ile 
sefih Kont de Montray arasında 
bocalar. Birkaç yıl sonra, Lemaitre 
büyük bir aktör, Baptiste büyük 
bir mimci, Garance ise her gece 
onu seyretmeye tiyatroya gelen 
esrarengiz kadın olarak karşımıza 
çıkar. Kıskanç Lacenaire'in, 
Garance'ın aşığı de Montray'i 
öldürmesiyle, Baptiste ve Garance 
kısa bir süre için birbirlerine 
kavuşsalar da, Baptiste'i asla 
kaybetmemeye kararlı Nathalie 
aralarına girecektir ... 

Mareel Carne'nin "tiyatroya bir 
ithaf' diye tanımladığı bu en 
önemli yapıtının öyküsü, Fransız 
tiyatro geleneğinin ruhunu ve 
nabzını yansıtır. Fransızcada 
cennet anlamına gelen "paradis" 
sözcüğü aynı zamanda, tepki lerini 
dürüstçe ve yüksek sesle bel l i  
eden sıradan insanların oyunları 
izledikleri galeri ya da ikinci 
balkona, günlük konuşma di linde 
verilen addır. Aktörler oyunlarda, 
beğenilerini kazanmayı umarak, 
onları tanrısal bir konuma 

yüceltecek bu galeri tanrıianna 
seslenirlerdi. 1 9. yüzyı lın ünlü 
mimcisi Baptiste Debureau'nun 
yaşamından esinlenen ve Nazilerin 
Paris'i işgali sırasında çekilen film, 
iki bölümden oluşuyor: "Le 
boulevard du erime 1 Suç Bulvarı" 
ve "L'homme blanc 1 Beyaz 
Adam". Fransız sinemasının 
gerçek başyapıtlarından biri olan 
CENNET'I N  ÇOCUKLARI, sanat 
ve yaşam arasındaki i l işki üzerine 
alegorik bir öykü, varoluşun 
anlamı üzerine bir sorgulama, 
"devasa bir felsefi bale", ve Fransız 
tiyatrosundaki stilierin bir 
panoramasıdır. Ama aynı zamanda, 
geçmişte kalan bir dönemin, hızlı 
toplumsal değişimierin yaşandığı 
1 9. yüzyıl ortaları Fransa'sının, son 
derece aydınlatıcı, şi irsel bir 
portresidirde. 

• The many plots center around 
the great love of Baptiste and 
Garance, in the milieu of the accors 
of che Theacre des Funambules in 
mid- 1 9th-century. Baptiste 
fascinares Garance, a beauciful 
courcesan, by indicating, in mime, 
the real culprit when she is accused 
of theft. They w i ll never be 
cogecher: Baptiste w i ll mary 
Nathalie, the elusive Garance will 
hover berween the anarchist lerter 
wrirer Lacenaire, the ambirious 
romantic actor LemaTrre and the 
decadent Count de Monrray. A few 

years later Lemalrre is a great accor, 
Baptisre a great mime and Garance 
the mysterious lady in black who 

comes co the thearre every night co 
warch him. Jealous Lacenaire 

murders de Moncray, her !over, 
while Bapriste and Garance are 
briefly reunired only co be 

separated again by Nathalie who 
pledges never co give up Baptiste . . .  

Mareel Carne deseribed his greatest 
work as "a tribute co the theatre" 
and the srory breathes with the 
very life and soul of Frene h 
theatrical tradition. In French 
"paradis", which means paradise, is 
also the colloquial name for the 
gallery or second balcony in a 

theater, where common people sat 
and viewed a play, responding co it 
honestly and boisterously. Accors 
used co play co these gallery gods, 
hoping co win their favor, the accor 
himself thus being elevated co an 
Olympian stams. Based on the life 
srory of the famous 19th-century 
mimic accor Baptiste Debureau, 
and made during the N azi 
occupation of Paris, the fi lm is in 
two parrs: "Le boulevard du erime" 
and "L'homme blanc" . One of the 
rrue masterpieces of the Frene h 
cinema, LES ENFANTS DU 
PARADIS emerges as a parable of 
the relationship of life and art, a 
dispute abouc the sense of 
existence, "a giganric philosophical 
ballet", and a panorama of styles in 
French thearre. It' s also an 
immensely suggestive poetic vision 
of a bygone epoch, mid- 19th
cencury France of rapid social 
changes. 

MARCEL CARNE 
18 Agustos 1 909' da Paris'te 
dogdu. 20'1i yılların ortasında, 
sigorta memurlugu yaparken 
sinema egitimi de gördü. 
Kamera asistanlıgı ve film 
eleştirmenliginin ardından, 
1 929'da ilk kısa belgeseli, 
"Nogent, Eldorado du 
dirnanche 1 Nogent, Pazarın 
Yalancı Cenneti" adlı filmi 
çekti. Reklam filmleri 
çekimlerinden, sinema dergileri 
yayımcılıgından sonra, Jacques 
Feyder'in 1 934-35 yıllarında 
çektigi üç önemli filmde 
asistanlıgını yaptı ve 1 936'da, 
Feyder'in saglık vermesi 
üzerine, ilk filmi "Jenny"i . . 
yönetme olanagı buldu. Uç yıl 
içinde, kaderci, romantik 
melodramlar olan "Quai des 
brumes 1 Sisler Rıhtımı" 
( 1 938), "Hôtel du Nord 1 
Kuzey Oteli" ( 1 938) ve "Le 
jour se leve 1 Gün Doguyor" 
( 1 939) filmleriyle Avrupa'nın 
önde gelen yönetmenleri 
arasına katı ldı. ll. Dünya Savaşı 
sırasında, şair ve senarist 
Jacques Prevert ile beraber, 
dönemin en önemli iki filmini 
yaptı: "Les visiteurs du soir 1 
Akşam Ziyaretçi leri" ( 1 942) ve 
CENNETIN ÇOCUKLARI 
( 1 945). Savaş bittiginde henüz 
36 yaşında ve ününün 
dorugundaydı. Ne var ki savaş 
sonrası i lk Carne-Prevert filmi 
"Les portes de nu it 1 Gecenin 
Kapıları" ( 1 946) pahalıya 
patlayan bir fiyasko oldu. 1 949-
1 973 arasında bir düzineden 
fazla film çektiyse de, Fransız 
sinemasında bir daha etkili 
olamadı. 

Born in Paris on 18 Augusr 
1909. In mid- 1 920s he was an 
insurance clerk studying 
filmmaking. Afrer working as 
assistant cameraman and film 
criric, he made his first shorr 
documentary, " ogenr, 
Eldorado du dimanche" in  1929. 
After making publiciry films 
and publishing film journals, he 
worked as assisranr ro Jacques 
Feyder on his rhree grear films of 
1934-35 and enabled ro direct 
his own first film, "Jenny", by 
Feyder's recommendarion in 
I 936. Wirhin rhree years, he 
esrablished himselfas one of 
Europe's leading film direcrors 
wirh a rrio of faralistic romanric 
melodramas, "Quai des brumes" 
( 1 938), "Hôtel du ord" ( 1 938) 
and "Le jour se leve" ( 1 939). 
During WW2, he collaborared 
wirh the poer and screenwrirer 
Jacques Preverr and they 
rogerher made two films which 
rank among rhe mosr significanr 
of the period: "Les visiteurs du 
soir" ( 1 942) and LES ENFANTS 
DU PARADIS ( 1 945). He was 
stili only 36 and at rhe heighr of 
his fame when the war ended bur 
the firsr posrwar Carne-Preverr 
film, "Les porres de nuir" ( 1 946) 
was an expensive flop. He 
direcred a dozen more films 
berween 1949- 1973 ,  bur he was 
no longer a major force in French 
filmmaking. 
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HAMLET 
Yönetmen Director: Laurnıce 0/ivier 
Senaryo Screen play: Laurence 0/ivier, hased 
on "Ham/et" hy \Villiam Shakespeare 
Görüntü Yön. Cinemarography: 
De.smond Dirkinson Kurgu Edi ring: Helga 
Cranston Müzik Music: \Villiam \Va/ton 
Oyuncular Cast: Laurence 0/ivier, Eileen 
Herlie, Basit Sydney,jean Simmom, N orman 
\Vooland, Fe/ix Aylmer Yapımcı Producer: 
Laurence 0/ivier Yapı m Production Co.: 
RANK Film Distributors Ltd., 127/133 
\VardourSrreer, London IV/ V 4AD, 
E GLA D, Phone: 71 437 90 20; Fax: 7 1  
434 36 89; Dünya Hakları Export 
Agent: ANK Film Distrihutors Ltd., 1271133 
\Vardour SJreet, London \V1V 4AD, 
ENGLAND, Phone: 7 1  437 90 20; Fax: 7 1  
434 3 6  89; 

1948 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B& W) 1 155'  

• Danimarka Kraliyet Sarayı'nın 
görkeminde sahnelenen, bir 
cinayet ve entrika, intikam ve 
ihanet, aşk ve intihar, del i l ik ve 
umutsuzluk, öldürücü bir gecikme 
ve hatta ondan da öldürücü bir 
eylemin öyküsü ... HAMLET, 
Shakespeare'in eserlerinin 
beyazperdeye aktarı lmasında 
öncülük eden aktör-yapımcı
yönetmen Laurence Olivier'nin, 
bu büyük oyun yazarından yaptığı 
ikinci uyarlamadır. Ol ivier, ünlü 
tragedyanın, tam bir 
"sinemalaştırma" girişimini 
olanaksız kılacak kadar sağlam bir 
biçimde tiyatroya bağlı olduğunu 
fark etmişti. Bunun için de 
setierin geleneksel karakterini, 
son derece sadeleştirse bile, 
korudu ve böylel ikle ortaya çıkan 
boşluğu, atmosfer ve psikolojk 
geri l imle doldurdu. Ol ivier, eserin 
özgün diyaloğunu da aynen 
kul lanarak onun tüm görkemini 
ortaya çıkardı ve dramı 
düzenlerken dizelerin ritmini , bir 
anlamda kurgu gibi kullandı. Bu 
ele alış biçimi, "Hamlet"in bu 
uyarlamasına, sıradışı bir 
akışkanl ık ve çekici bir büyü 
kazandırdı. Filmin etkileyici 
hafifl iği, kameranın gerçekten 
balemsi üsiGbu ile pekişirken, 
kamera anlatıcı rolünü de 
üstlenmişti. Ancak bu arada 
minör karakterlerden fedakarl ık 
edilerek metnin bir kısmının 
kısaltılması gerekmiş ve 4 saatlik 
oyun, 2.5 saatl ik bir filme 
dönüşmüştü. Aslında, Ol ivier, 
sonunda elinde yalnızca belirli 
psikoanalitik imaları bulunan bir 
psikoloj ik  dram kalmasını 

sağlayacak olay örgülerini 
seçmiştir. Sanatçı, Hamlet'i 
yorumlayışında ise, onu yüce, ama 
insanların çoğu gibi kararsızlığının 
hışmına uğramış bir kişi olarak ele 
almıştır. Yönetmen bu 
yaklaşımını, filmin önsözünde, 
"karar vererneyen bir adamın 
trajedisi" şeklinde sözlü olarak da 
ifade etmiştir. Böylesine bir 
yorumda ortaya çıkabilecek tüm 
sakıncaları ise, kusursuz şekilde 
seçilmiş rol arkadaşlarının 
arasında sivrilen ve büyüleyici 
kişi l iğiyle desteklenen 
oyunculuğuyla bertaraf etmeyi 
bilmiştir. Sanatçıların üstün 
performansı sayesinde Olivier'nin 
filmi, bu tarihi dramın gelmiş 
geçmiş tüm yorumları arasında en 
iyisi olarak kabul edilebi l ir. 

• A rale of murder and inrrigue, of 

revenge and rreachery, of love and 
suicide, of madness and despair, of 
fatal delay and even more fatal 
action sraged amid all the grandeur 
of the Royal Court of Denmark . . .  
HAMLET i s  the second 
Shakespearean adapeation by acror
producer-direcror Laurence Olivier 
who pioneered the bringing of the 
great playwrighr's works ro the 
screen. Olivier realized that the 
famous rragedy is roo srrongly ried 
ro the rhearer ro arrempr full 
"cinemarizarion" .  So he preserved 
the convenrional characrer of the 
sers - but maximally simplified -
and decided to fill the space rhus 
created wirh atmesphere and 
psychological rension. Olivier has 
kepr the original dialogue, 
bringing out irs full splendor, and 

used che rhyrhm of che verse 
sornewhat ! ike ediring in 
organizing the drama. This 
rrearmenr gave che screen 
"Hamler" an unusual fluency and a 
magnetic fascinarion. The 
im pres i ve lighrness of the film is 
magnified by rhe verirably balieric 
sryle of the camera work, wirh the 
camera assuroing the role of a 
narrator. But minor characrers and 
so me of the verse had to be 
shottened, and 44 hour play has so 

become a 22 hour fi lm. Indeed, 
Olivier chose the plors so as ro be 
left almosr exclusively w ith a 
psychological drama wirh cerrain 
psychoanalyrical overrones. In his 
inrerprerarion of Ham ler, Olivier 
rhinks of him as nearly a grear 
man, damned, as most people are, 
by lack of resolution. He announces 
ir in a spoken foreword as "the 
rragedy of a man who couldn'r 
make up his mind". The direcror, 
fascinating in his own personaliry, 
moving among exeellemly chosen 
partners, averred the perils simply 
wirh his acring. The way the lines 
are given by the whole acring team 

i n fact can su tel y be deseri bed as 
unsurpassed among the 
inrerpretarions of this hisroric 
d rama. 

Sir LAURENCE OLIVIER 
1 907'de lngiltere'de, Surrey'de 
dogdu. Birinci sınıf bir 
Shakespeare aktörü ve tiyatro 
prodüktörü olan sanatçı, 
1 929'dan itibaren sinemada da 
hatırı sayıl ır bir kariyer yaptı. 
1 93 1 -2 arasında Hollywood'da 
çalıştıktan sonra Ingiltere'ye 
dönerek aktif tiyatro kariyerini 
birkaç filmdeki rolüyle 
birleştirdi. Sanatçının 
yönetmen olarak ilk filmi, aynı 
zamanda yapımcılıgını ve başrol 
oyunculugunu da üstlendigi, ve 
büyük ilgi uyandıran "Henry V 1 
V. Henry" ( 1 944) oldu. 1 948'de, 
birisi de En Iyi Erkek Oyuncu 
dalında olmak üzere, dört 
Oscar kazanan HAMLET'i 
yönetti. 1 9SS'te "Richard l l l / 
l l l .  Richard"ı ve bir sonraki yıl 
da, yapımcıları arasında yer 
aldıgı ve başrolleri Marilyn 
Monroe ile paylaştıgı "The 
Prince and the Showgirl / 
Uyuyan Prens"i yönetti. 
Yönetmen olarak beşinci ve son 
filmi ise, "Three Sisters 1 Üç 
Kızkardeş"tir ( 1 970). 1 963- 1 973 
arasında Ulusal Tiyatro'nun 
yöneticiligini yapan olan 
Olivier, 1 947'de "sir" ünvanını 
aldı ve 1 97 1 'de de hayat boyu 
soyluluk payesi verilen i lk 
aktör oldu. 1 989 yılında 
Ingiltere' de, Sussex'de öldü. 

Born in Surrey, England in 
1907. Imernarionally famous as 
a Shakespearian acror and d rama 
producer of rhe firsr rank, he has 
also had a considerable career in 
rhe cinema since 1 929. He 
worked in Hollywood in 1 93 1 -
2 ,  returning ro England ro 
combine an active career in rhe 
rhearre wirh several film rol es. 
His firsr film as direcror was rhe 
widely acclaimed "Henry V" 
( 1 944) which he has also 
produced and srarred in. In 1948 
he direcred HAMLET, which 
won four Oscars, i ncluding one 
for him as Besr Acror. In 1955  
he direcred and srarred in  
"Richard III", and nexr year he 
direcred, co-produced and 
played rhe lead role wirh 
Marilyn Monroe in "The Prince 
and rhe Showgirl" . His fifrh and 
lasr film as direcror was "Three 
Sisrers" ( 1 970). Direcror of rhe 
Narional Thearre berween 1 963-
73, he was knighred in 1947 
and, in  1 97 1 ,  he became rhe firsr 
acror ro be made a life peer. He 
died in Sussex, England in 1989. 
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YUMUŞAK KALPLER 
KIND HEARTS AND CORONETS 
Yönetmen Director: Robert Hamer 
Senaryo Screenplay: Robert Hamer & john 
Dighton, based on the novel "lsrael Rank" by 
Roy Horniman Görüntü Yön. 
Cinematography: Do11glas Slocombe & jeff 
Seaholme Kurgu Editing: Peter Tanner 
Müzik Music: Ernest lrving Oyuncular 
Cast: Dennis Price, Valerie Hobson,joan 
Greenwood, Alec Guinness, A11drey Fildes 
Yapımcı Producer: Michael Balcon 
Yapım Production Co.: Ealing Dünya 
Hakları Export Agent: Lumiere Pictures 
Ltd., Pi11ewood Studios, Pinewood Road, /ver, 
Bucks, SLO ONH, ENGLAND; Pho11e: 0753 
631 1 l l ; Fax: 0753 655 813 

1949 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B& W) 1 106' 

• Chalfont Dükü'nün küçük kızı, 
meteliksiz bir ltalyan şarkıcı ile 
kaçınca, ailesi onu reddeder. 
Kadın oğlu Louis'ye soylu atalarını 
anlatır ama, ailesi her türlü 
yardımı reddettiği için Louis bir 
kumaşçı dükkanında çalışmak 
zorunda kalır. D'Ascoyne ailesinin 
annesiyle olan akrabailkiarını (o 
ölünce bile) inatla kabul 
etmemesinden ineinen Louis, 
kendisi i le aile ünvanı arasındaki 
her türlü engeli ortadan 
kaldırarak hakkı olanı elde 
etmeye ve sevgi l isi Sibel la'yı 
etkilerneye karar verir. Önce, 
Henley'deki pis bir haftasonunda 
en iğrenç kuzenini katleder, sonra 
da amatör fotoğrafçı olan bir 
başka kuzeni havaya uçurur. Din 
adamı olan bir amca zehirlenir; 
kadınlara oy hakkı verilmesi için 
mücadele eden bir hala balonunda 
vurulup düşürülür; asker bir amca 
en ünlü seferini anlatırken tuzağa 
düşürülür, ve denizci bir amca, bir 
çarpışmanın ardından teknesiyle 
birlikte denizin dibini boylar. Bu 
durum Louis'yi Chalfont 
ünvanının tek varisi yapar, ama ... 

YUMUŞAK KALPLER, doğuştan 
Ingiliz olmayan herkesin bu ulus 
hakkında hayal ettiklerine, diğer 
Ingiliz filmlerinden çok daha fazla 
uyan bir yapıttır. Senarist
yönetmen Robert Hamer'in bu 
son derece kişisel kara komedisi, 
gösterime ilk girdiğinde, biraz da 
yerleşik Ealing üsiObunun neşeli, 
sıcak kalpli mizahı ve natüralist 
toplumsal mekanlarıyla çarpıcı bir 
zıtlık oluşturduğu için, çok 

etkileyici olmuştu. Günümüzün 
seyircileri fi lmin kendi döneminde 
ne kadar sıradışı olduğunu 
anlamayabi l irler; ama Hamer, filmi 
yapış i lkesi olarak bunun " Ingiliz 
di l inde daha önce yapılanlara 
bel irgin bir benzerliği 
bulunmayan, yerleşik olsa bile 
uygulanmayan ahlaki değerlere hiç 
mi hiç aldırmayan bir fi lm" olması 
gerektiğini belirtmişti. Alec 
Guinness'in, heybetli Lady Agatha 
dahil, d'Ascoyne ailesinin 
öldürülen sekiz üyesinin tümünü 
birden oynayarak virtüozca bir 
performans sunduğu bu 
serinkanlı, ironik ve espril i film, 
çok geçmeden sinema klasikleri 
arasına girmiştir. 

• When the younger daughter of 

the Duke of Chalfonr runs off w i ch 
a penniless ltalian singer her family 
disowns her. She rells her son Louis 
about his grand forbears but, 
denied any aid from her family, he 
has ro work in a draper's shop. 
Srung by the d'Ascoyne family' s 
refusal to recognize kinship with 
his morher - even when she dies -
he derermines to ger his own back 
and to impress his girlfriend Sibella 
by disposing of all who stand 
between him and the family title. 
First, he murders his most 
obnoxious cousin during a dirty 
weekend at Henley, and then blows 
up anather cousin, an amateur 

photographer. A cleric uncle is 
poisoned ; a suffragette aunt is shor 
down in her balloon; a soldier uncle 

is booby-trapped while recounring 

his most famous campaign and a 

sailor uncle goes down wirh his 
ship afrer a collision at sea. This 
makes Louis heir apparenr to the 

Chalfonr ritle, but . . .  

For anyone not English-bom, 
KIND HEAR TS AND 
CORONETS, more than any other 

single British picture, seems to be 
che film abour this race as they 
imagine it. Writec-director Robert 
Hamer's very individual black 
comedy made a wide impact ar the 
time of i ts first appearance, not 
least because of the seriking 
comrast it made to the aleeady 
esrablished Ealing sryle of cheerful, 
warm-hearted humour and 
naturalistic social settings. Today's 
audience would not realize how 
exceprional the film was in i ts 

time; b ur part of Hamer's stated 
principle in making it was that it 
should be "a film not noriceably 
similar to any previously made in 
the English language, which pays 

no regard wharever to established, 
although not pracrised, moral 
convention". Cool, itonic and 
witty, the film rapidly attained the 
status of a dassic in which Alec 

Guinness gave a virruoso 
performance playing all the eight 
doomed members of the d' Ascoyne 
family, including the redoubtable 
Lady Agatha. 

ROBERT HAMER 
1 9 1  1 yıl ında Worcestershire, 
Ingiltere'de do�du. 
Cambridge'de e�itim gördü ve 
1 936'da Gaumont'da klaketçi 
oldu. Sonra kurgu odası 
asistanı olarak London Films'e 
geçti. Alexander Korda'ın 
kurgucusu olarak çalıştı, daha 
sonra da senaryo yazarı oldu. 
l ık kez yönetmenli�i denedi�i. 
"Dead of Night 1 Gecenin 
Ölüleri"nin ( 1 945) dehşet 
verici bir episodu, seçkin bir ilk 
fılmdir. Daha sora Ealing 
Stüdyoları'nda yapımcı ve 
yönetmen oldu. 
Mükemmeliyetçi bir yapısı olan 
sanatçı, aynı zamanda cinsellik 
ve sınıf sorunlarını ele almaktan 
çekinmeyen tek Ealing 
yönetmeniydi. Gerilim yaratma 
yetene�i. zarafeci ve zehir gibi 
esprisi, aynı zamanda 
senaryosunu da yazdı�ı 
YUMUŞAK KALPLER'de 
sergilendi�i gibi, daha sonraki 
filmlerinde de kanıtlandmıştır. 
Alkole olan ba�ımlılı�ı. hem 
mesle�inde bir düşüşe, hem de 
1 963'teki ölümüne yol açtı. 

Born in 1 9 1 1 in Worcestershire, 
England. He srudied at 
Cambridge and in 1 936 he 
became a dapperboy for 
Gaumonr. He moved ro London 
Films as a cutting-room 
assistane He worked as an ediror 
for Alexander Korda and la ter 
became a scriptwriter. His fırst 
work as direccor was on a 
horrifying episode of "Dead of 
Night" ( 1 945), a disringuished 
debur. He rhen became a 
producer and direccor at Ealing 
Srudios. A perfecrionist, he was 
also the one Ealing direccor who 
never shied away from 
canfroming questions of sex and 
class. His ralent for suspense, 
elegance, and an acid wir was 
displayed in KIND HEARTS 
AND CORONETS ( 1 949), 
which he also wrore, and is also 
in evidence in his following 
fılms. His alcoholism led ro a 
decline in his career and 
ultimarely to his death in 1963. 

Filmleri 

Filmography 

1 945 Dead o/Nigbt 
Gecenin Ölüleri (episode 
uThe Ha.unted Mirror" 
Perili Ayna" bölümü) 
Pitık Stritıg atıd Sealilıg 
Wax 
Pembe Sicim ve Mum 
Mühür 

1 947 lt Always Raitıs on Sımday 
Pazarları Hep Yagmur Yagar 

1 949 Ki11d Hearts mıd Coro11ets 
Yumuşak Kalpler 
The Spider a11d the Fly 
Örümcek ve Sinek 

1 952 His Excellmcy Ekselansları 
1 953 The Lmıg Memory 

Eski Hatıra 
1 954 Father Browu Peder Brown 
1 955 To Paris With Lo·ve 

Paris' e Sevgilerle 
1 959 The Scapegoat Günah Keçisi 
1 960 School for Scoımdrels 

Üçkagıtçılar Okulu 
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YOL AGITI 
PATHER PANCHALI 

SONG OF THE ROAD 
Yönetmen Director: Satyajit Ray 
Senaryo Screen play: Satyajit Ray, based on 
the novel by Bibhutibhusan BamUıpadhaya 
Görüntü Yön. Cinematography: Subrata 
Mitra Kurgu Editing: Du/al Dutta Müzik 
Music: Ravi Shankar Oyuncular Cast: 
Kanu Bannerji, Kar11na Barmerji, Uma Daı 
Gupta, Subir Bannerji, Chrmibala Devi, Ruhni 
Bannerji, Trdshi Chakravarty Yapımcı 
Producer: Hitetı Chaudhury & \Vest Bengal 
Government Dünya Hakları Export 
Agent: National Film Development oflndia; 
Lok Noyak Shawan, Khan Market, New De/hi, 
1 10003, INDIA; Fax: 91 1 1  462 34 30 

1 955 1 35 mm. / Siyah-Beyaz (B&W) / 1 14' 

• 1 9 1  S'te bir Bengal köyü. 
Yoksul düşmüş bir aileden gelen 
Sarbojaya, yazar olma hayalleri 
kuran Brahman rahibi kocası iş 
bulmak için kente gidince, oğlu i le 
kızına tek başına bakma 
mücadelesi verir. Doğal afetler ve 
hastal ık zaten annenin hayatını 
yeterince zorlaştırır. Küçük oğlu 
Apu da trenleri, tiyatroyu ya da, 
basit topluıniarına bir yolunu 
bulup girmiş, başka herhangi bir 
kültür biçimini gözlernek için 
boyuna evden kaçmaktadır. Kızı 
Durga bir kleptoman olur, üstüne 
üstel ik onlarla birl ikte oturan 
abiası da köyün di lencisidir. 
Sonunda Sarbojaya, ailenin 
yiyecek bir şeyler bulabilmesi için, 
değerli olan yegane şeylerini 
satmak zorunda kalır ve kalpsiz 
denebi lecek bir davranışta 
bulunarak, aileyi mahçup ettiği 
gerekçesiyle abiasının evlerine 
girmesini yasaklar. Ama bu 
davranışlarının çoğunun altında 
çocuklarına duyduğu sevgi ve 
Brahman sınıfından oluşundan 
kaynaklanan gurur yatmaktadır  ... 

YOL AGITI, Hintli yönetmen 
Satyajit Ray'ın ilk konulu uzun 
metraj fi lmi ve aynı zamanda 
"Apu Üçlemesi"nin de ilk fi lmidir. 
Başlangıçta romanın çocuk kitabı 
versiyonunu resimiemek için 
anlaşı lmış bir ressam olan Ray, bu 
öyküden bir fi lm yapma 
konusunda öylesine heyecana 
kapılmıştı ki, işe hemen hemen 
hiç parasız ve kendisi kadar 

deneyimsiz bir ekiple girişti. 
Sonuçta ortaya çıkan başyapıt, 
Hint sinemacılığında "paralel 
sinema" ya da Hint Yeni
Gerçekçiliği denen yeni akımı 
başlattı. Filmde s ıradan olayların 
akışı ve daha çok anekdot 
niteliğinde ya da simgesel olan 
esnek gözlemler vasıtasıyla, öykü 
neredeyse fark edilmeden gelişir. 
Mekanlar basit ve gerçektir, 
oyunculuk ise vurgulanmadığı 
halde kusursuzdur. Ray, keyfi ve 
trajedisiyle H int köy yaşamını 
yakalamacia öylesine mahirdir ki, 
filmin karakterlerine karşı sanki 
kendi komşularımızmış gibi 
yakın l ık duyarız ve fi lm bittiğinde 
onların başına ne gelecek diye 
merak ederiz. 

• A Bengali village in 1 9 1 5 .  
Sarbojaya, a woman from an 

impoverished family, struggles to 
raise her son and daughrer by 
herself w hile her husband, a 

Brahman priesr who dreams of 

becoming a wrirer, rravels to ro 
town ro find work. The mother's 
life is already made difficult by 
natural disasrers and sickness, but 
her young son Apu is always 
running away ro observe trains, the 
rhearer and any other semblance of 
culture that finds its way into their 
simple community. In addition, 

her daughrer, Durga, turns into a 
kleptomaniac, and her elderly 
sisrer, who also lives wirh rhem, is 

the rown beggar. Evenrually, 

Sarbojaya has ro seli her on! y 

valuables so that the family can ear 
and, in what seems like a heartless 
acr, bans her sister from their home 
for embarrassing the family. But 

underlying most of rhese actions is 
her love for her children, and self
pride because of her Brahman 
class . . .  

PATHER PANCHALI i s  the 
debut fearure of I nd ian direcror 
Satyajit Ray, and the first film of 
his famous Apu rrilogy. An artise 
originally hired to illusrrare a 
children's book version of the 
novel, Ray was so excired about 
making the story into a film that 
he venrured into it with virtually 
no money and a crew just as 
inexperienced as he. The resulring 
masrerpiece srarted a new 
movement in Hindi filmmaking 

called "parallel cinema" or Inciian 

neorealism. Through a serearn of 
ordinary evenrs and loose 
observarions predominanrly 

anecrodal or symbolic, the 
development of the srory is al most 
unnoriceable. The sets are simple 
and real, and though the acting is 
undersrared, ir  is excellenr. Ray is 
so adept at capturing Inciian village 
life, complere wirh i ts joys and 
rragedies, that we feel for his 
characters as if they were o ur own 
neighbors, and by the end of the 
film we're aching ro know what 

will become to them. 

SATYAJIT RAY 
1 92 1  yılında Hindistan'ın Kalküta 
kentinde doğdu. Kalküta 
Üniversitesi'nden mezun 
olduktan sonra, güzel sanatlar 
eğitimi gördü. Reklamcılık 
alanında çalışan bir sanatçıyken, 
sinema, hobisi haline geldi. 
1 947 yılında Kalküta Film 
Derneği'nin kurucularından biri 
oldu. 1 952'den itibaren, vaktinin 
bir kısmını film yapmaya ayırdı. 
Pazar ve tatil günlerinde, üç 
yılda tamamlanacak olan YOL 
AGITI'nı çekmeye başladı. Film, 
1 956 Cannes Film Festivali'nde 
ödül kazandı ve Ray'a, daha 
sonra, en beğenilen çalışması 
olan Apu Üçlemesi'nin diğer iki 
fılmini, ""Aparajito 1 Yenilmez" 
( 1 956) ve "Apur Sansar 1 
Apu'nun Dünyası"nı ( 1 959) 
tamamlama fırsatı verdi. 1 978 
yılında Oxford Üniversitesi'nden 
fahri bir doktora ünvanı alan 
Ray, 1 982 Venedik Film 
Festivali'nde özel bir Altın 
Aslan'la ödüllendirildi. 1 992'de 
Kalküta'da öldü. 

Born in l 92 l  in  Calcurta, India. 
He srudied fine arrs afrer raking 
a degree ar Calcutta University. 
While working as a commercial 
arrisr in adverrising, rhe cinema 
became his hobby. In L 947 he 
was one of the founders of the 
Calcutta Film Sociery. In 1952  
he  became a parr-rime 
filmmaker, devaring Sundays 
and holidays ro shooring 
PATHER PANCHALI over a 
period of three years. The film 
won a prize ar the 1956 Cannes 
Film Festival and enabling him 
to complere "Aparajiro" ( l 956) 
and "Apur Sansar" ( 1 959), the 
remaining films of w har was ro 
remain his most admired work, 
the Apu Trilogy. Recipienr of an 
honorary docrorare from Oxford 
University in  1 978, he was 
awarded a special Golden Lion ar 
rhe 1 982 Yenice Film Festival. 
He di ed in L992 i n Calcutta. 

Önemli Filmleri 
Selecrive Filmography 

1 955 Pather Pa,chali Yol A�ıtı 
1 956 Aparajito Yenilmez 
1 958 ]alsaghar Müzik Odası 
1 959 Apı1r Sansar 

Apu'nun Dünyası 
1 962 Kancheııjımga 
1 964 C hamiata Yalnız Eş 
1 977 Shatratıj lee Khilari 

Satranç Oyuncuları 
1 984 The Home atıd the World 

Ev ve Dünya 
1 987 Gmıamhatru Halk Düşmanı 
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FRANSA-JAPONYA FRANCE-JAPAN 

H i ROŞi MA SEVGiLiM 
HIROSHIMA MON AMOUR 
Yönetmen Direcror: Alain Hemais 
Senaryo Screen play: Marguerite Duras 
Görüntü Yön. Cinemarography: Michio 
Takahashi & Sacha Vierny Kurgu Editing: 
Hen ri Colpi, }asmine C hasney & Anne Sarral/te 
Müzik Music: Georges Delerue & Giovanni 
Fımo Oyuncular Cast: Emmanuelle Riva, 
Eiji Okada, Bemard Fresson, Stella DaHas, 
Pierre Barbaud Yapı m Production Co.: 
Argos Film; Como; Path{, FI?ANCE; Daiei, 
}APAN Dünya Hakları Export Agem: 
Argos Film, 4, me Edo11ard Nortieı·, 92200 
Ne11illy-mr-seine, FRANCE; Phone: 33 I 47 
22 91  26; Fax: 33 1 46 40 02 05 Kaynak 
Source : Minisıere des Aifaires Etrangeres 
FrançaiJ, Directian de la Communication, 
Btmau du Cinema, Paris, FRANCE 

1 959 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B& W) 1 9 1 '  

• Hiroşima'da çekilen barış 
üzerine bir fı lmde rol alan bir 
Fransız kadın oyuncu, orada 
tanıştığı Japon bir mimarla kısa bir 
serüven yaşar. Traj ik  geçmişiyle 
lanetli bu kentte, aşk ve ölüm 
imgeleri birbirine karışır, ve 
yaşadığı bu serüven kadına 
geçmişte kalan bir aşkın anıların ı  
çağrıştırır: 2. Dünya Savaşı 
sırasında, doğduğu kent 
Nevers'de, bir Alman askerine 
aşık olmuş, fakat kentin 
kurtulduğu gün asker vurulunca, 
deli l iğin eşiğine gelmiştir. 
Çevresine rezil olan genç kız, 
günlerce ailesinin evinden dışarı 
adım atamaz. Sonunda ailesini 
terk edecek kadar iyileşip, 
Hiroşima i le Nagazaki'nin 
bombalanmasının ardından, 
savaşın bittiği gün Paris' e gel ir ... 

Bu öykü, ancak aşama aşama 
ortaya çıkarak, geçmişle bugün 
arasında, benzerliğe dayanan 
karmaşık i l işkiler kurar. Nevers 
ve Hiroşima, kişisel ve evrensel 
trajedi, hafıza ve unutuş; bu 
temalar temelde yalın bir aşk 
öyküsünün çevresinde gelişir. 
Anılarla bugünün imgelerini 
yanyana getiren fi lm, farklı zaman 
parçalarını birleştirerek, 
Resnais'nin daha sonraki 
filmlerinde geliştirdiği bir temaya, 
öznel zamanın tanımlanmasına 
doğru uzanır. Kuşkusuz sinema 
tarihinin çığır açan yapıtlarından 
biri olan H IROŞIMA SEVGILlM 
Alain Resnais'nin i lk konulu 
filmiydi .  Yönetmenine uluslararası 
bir ün sağlamasının yanısıra bu 

film, çağdaş bir anlatımla çalışan 
yeni bir Fransız sinemacılar 
kuşağının, "La Nouvelle Vague 1 
Yeni Dalga"nın doğuşunu 
müjdeleyen 1 959 yılının yapıtları 
arasında yer almıştı. "Yansıtmak 
istediğim, başkalarının trajedisi 
bağlamında bir aşk öyküsüydü. 
Kişisel mutluluk arayışını, toplum 
üzerindeki sürekli tehdit ve 
trajediyle yanyana getirmeyi 
hedefledim." - Alain Resnais 

• A French acrress working in 
Hiroshima on a film about peace 
has a brief affair with a Japanese 
architect she meets there. Images of 
love and death commingle in this 
rown haunted by its tragic past, 
and che affair brings back 
memories of a previous love ro the 
acrress: during the WW2, in her 
home town Nevers, she had been in 
love with a German soldier and had 
undergone a erisis of madness after 
he had been shot on the day the 
city was liberated. She was 
subsequently submitted to public 
disgrace, followed by a period of 
imprisonment in her parents' 
home. She finally recovered enough 
to leave home permanently, 
arriving in Paris on the day the war 
ended afcer che bombing of 
Hiroshima and Nagasaki . . .  

This story is only revealed in  
scages, and establishes a complex of 

metaphoric relations between che 
past and present. Nevers and 
Hiroshima, personal and universal 
tragedy, memory and oblivion, 
chese chemes evolve from the 

essantially simple love story. The 
fi lm, in its juxtaposition of 
remembered images with those of 
che presenc, in i ts mingling of 
differenc time sequences, reaches 
toward a portrayal of subjective 
time, a theme which Resnais 
developed in his larer fılms. 
Wirhour doubr one of che most 
influential piccures in the history of 
cinema, HIROSHIMA MON 
AMOUR was the first feature 
direcced by Alain Resnais. Besides 
esrablishing the director' s 
international reputation, the film 
was one of several released in 1 959 
signalling the erneegence of a new 
generacion of French filmmakers 
working in a modernise narrative 
vain, La Nouvelle Vague. "I wanted 
ro show a love story in the context 
of a tragedy of others, to juxtapose 
the human search for personal 
happiness, and the constant 
awareness of collecrive rragedy and 
threat." - Alain Resnais 

ALAIN RESNAIS 
3 Haziran 1 922'de Fransa'nın 
Vannes kentinde do�du. l ik 
amatör Bmm'lik filmini 1 4  
yaşında gerçekleştirdi. Sinema 
okulu IDHEC'de kurgu e�itimi 
görmeden önce, tiyatro 
aktörlü�ü üzerine çalıştı. 
Sinema kariyerine kurgucu 
olarak başladı. 2. Dünya 
Savaşı'ndan sonra 1 6mm'lik 
kısa ve orta uzunlukta filmler 
yaptı. Her kısa filminde biraz 
daha pekişen ünü, "Nuit et 
brouillard 1 Gece ve Sis" adlı 
belgeselle doru�a ulaştı. 
1 959'da HIROSHIMA 
SEVGILlM ile konulu filmiere 
yöneldi. Ikinci konulu filmi 
"L'annee derniere iı Marienbad 
1 Geçen Yıl Marienbad'da" ile 
1 96 1  Venedik Film 
Festivali'nde Altın Aslan 
ödülünü kazandı. Fransız 
"Nouvelle Vague 1 Yeni Dalga" 
akımıyla ortaya çıkan en önemli 
yönetmenlerden biridir. 

Born on 3 June 1922 in  V annes, 
France. He made his firsr 
amateur Bmm film at age 14 .  
He  srudied acring for the srage 
before attend ing dasses i n 
ediring ar IDHEC and he firsr 
worked in the professional 
cinema as ediror. Afrer WW2 he 
began making 1 6mm shorrs and 
medium-lengrh films. His 
repurarion as a filmmaker grew 
wirh every successive shorr and 
reacbed a peak w ith the 
documenrary "Nuit er brouillard 
1 Nigbr and Fog".  He turned ro 
features witb H IROSHIMA 
MON AMOUR. His nexr 
feature, "L'annee demiere a 
Marienbad 1 Lasr Year ar 
Marienbad" won the Golden 
Lion ar the 196 1  Yenice Film 
Festival . He is one of most 
im portant direcrors ro erneege 
from the ranks of the French 
"Nouvelle Vague". 

Önemli  Filmleri 
Selecrive Fi1mography 

1 955 Nu it et brouillard Gece ve 
Sis (Belgesel Docınnentary) 

1 959 Hiroshima mo1ı amour 
Hiroşima Sevgilim 

1 96 1  L 'amıie demiere a Mariımbad 
Geçen Yıl Marienbad'ta 

1 96 6  La guerre esi finie 
Savaş Bitti 

1 977 Providence Kayra 
1 980 M01ı otıcle d'Amerique 

Amerika'daki Arncam 
1 983 La. vie est mı roman 

Yaşam Bir Romandır 
1 986 Meto 
1 993 Smokitıg - No Smokitıg 

Sigara Içince - Sigara 
lçmeyince 
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ABD USA 

BATI YAKASININ H i KAYESi 
W'EST SIDE STORY 
Yönetmenler Direcrors: Robert \Viıe & 
jerome Robhim Senaryo Screen play: Erne.rt 
Lehman Görüntü Yön. Cinemarography: 
Daniel L. Fapp Kurgu Editing: Thomas 
S tanford & Marshall M. Barden Müzik 
Music: Leonard Bermtein Oyuncular Cast: 
Natalie \Vood, Richard Beymer, George 
Chakiris, Rms Tamblyn, Rita Moreno, Tony 
Mordente, Tucker Smith, Simon Oak/and, 
\Vi/liam Bramley Yapımcı Producer: 
Robert W ise Yapı m Production Co.: 
United ArtiSli Dünya Hakları Exporr 
Agent: U IP, Mortimer Ho/ISe, 3 7-41 Mortimer 
Street, London WIA 2}L, ENGLAND; Phone: 
71 636 1655; Fax: 71 636 4 1 18 

1961 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 153 '  

• Manhattan'ın üst Batı Yakası'nda 
sokakları iki çete denetler: beyaz 
gençlerden oluşan Jetler ile, 
Puerto Rikolu göçmenlerden 
oluşan Köpekbalıkla rı. Jetler'in şefi 
Riff, çeteyi kuran ama sonra 
uzaklaşan Tony'yi dans gecesine 
gelmesi için kandırmaya çalışır. 
Köpekbalıkları'nın şefi 
Bemardo'nun kardeşi Maria ise, i lk 
kez dansa gideceği için 
heyecanlıdır. Dansa Chino, 
Bernardo ve onun sevgilisi Anita 
ile gider. Oraya vardıklarında, iki 
çete danslarıyla düşmanlıklarını 
sergiler. Tony içeri girer ve 
Maria'yı görür. Ikisi de kendinden 
geçer. Tony Maria'yı dansa 
kaldırdığında, Bernardo kardeşini, 
Tony'nin rakip çetenin üyesi 
olduğu konusunda uyarır. Riff, bir 
"maraza" önermek için bu olayı 
bahane eder. Tony, odasının 
dışındaki yangın merdivenine 
tırmanarak Maria'yı ziyaret eder 
ve ikisi, bütün güçlüklere rağmen 
birbirlerine aşık olduklarının 
farkına varırlar ... 

BATI YAKASININ H IKAYESI 
çok güzel bir şekilde işlenmiş, 
etkileyici, duygu ve şiddet yüklü 
bir filmdir. 1 957 tarih l i  ünlü 
Broadway müzikal inin bu güçlü ve 
bazı anlarda da büyüleyici beyaz 
perde uyarlaması, d ikkati en çok 
Jerome Robbins'in soluk kesen 
koreografisiyle çeker. Bernstein'ın 
müziği i le Stephen Sondheim'ın 
anlamlı şarkı sözleri, sürekli 
olarak artan gerginl iği vurgular. 
Dünyaya karşı duydukları nefreti 
birbirine kusan, rakip Puerto 

Rikolu ve Amerikan gençlik 
çetelerinin kaynayıp köpüren 
fonu önüne yerleştirilmiş Romeo
Jül iet teması, aşk ve ölümüne 
savaşın hem vahşi, hem sevgi dolu 
bir karışımını sergiler. BATI 
YAKASIN IN HIKAYESI, 1 96S'te 
büyük bütçeli bir başka müzikali, 
"The Sound of Music 1 Neşeli 
Günler"i gerçekleştirecek olan 
Robert Wise'ın, hem yeni l ikçi 
hem de geleneksel unsurları 
kul lanarak ortaya çıkardığı, bir tür 
geçiş müzikali olarak sinema 
tarihine geçmiştir. Bir sonraki 
onyıl ın çok daha coşkulu ve 
gerçekten gençliğe yönelik rock 
müzikallerinin malzemesini 
sağlayacak, coşku ve gençlik 
unsurlarının varlığını farkedenler 
ise, başka yönetmenler olmuştur. 

• On the upper W esr Side of 
Manhattan, rwo gangs control the 
srreers: the ]ers composed of white 
reenagers, and the Sharks, Puerro 
Rican immigrants. Riff, the leader 
of the ] ers, rries ro persuade Tony, 
who founded the gang but has 
since drifted away, ro go ro the 
local dance. Maria, the sister of 
Bernardo who leads the Sharks, is 
excited abour her firsr dance. She 
goes wirh Chino, Bernardo and his 
girlfriend Ani ta. When they arrive, 
the two gangs display cheir rivatey 
through the dances they perform. 
Tony enters and sees Maria: they 

are both entranced. When he asks 
her ro dance, Bernardo warns her 
that Tony is a member of the riva! 
gang. Riff uses the incidene as an 
exeuse ro propose a "rumble". 

Tony visics Maria on the fire-escape 
outside her room and they realize 
that, despite the difficulries, they 
lo ve each other . . . .  

WEST SIDE STOR Y i s  a 
beaurifully-mounted, impressive, 
emocion-ridden and violent film. 
This powerful and sametimes 
fascinaring translation of the 1 95 7 
Broadway musical is mosdy 
norable wich the breatlıtaking 
choreography of Jerome Robbins. 
Bernsrein's score, wirh Stephen 
Sondheim's expressive lyrics, 
accenruares the renseness that 
constandy builds. The Romeo and 
Juliet cheme, propounded against 
the seeching background of riva! 
Puerro Rican and American 
juvenile gangs which venc upon 
each other che harred chey feel 

againsc che world, makes for boch a 
savage and tender mixrure of 
romance and war-ro-the-dearh. 
W i ch i es combination of innovarory 
and rradicional elements, WEST 
SIDE STOR Y has been parc of che 
film legacy as a cransicional musical 
by Robere W ise who wenc on ro 
direec anocher big-budgec musical, 
"The Sound of Music" in 1 965 .  Ir 
needed other directors ro see that 
chere was a valuable exuberence 
and youthfulness chac could be 
exploited ro provide the macerial 
for even more exuberant and 

youch-orienced rock musicals of che 

nexc decade. 

ROBERT WISE 
1 9 1 4'te Winchester, lndiana, 
ABD'de do!ıdu. Ailesinin sıkıntı 
içinde olması nedeniyle 
üniversiteyi bırakmak zorunda 
kaldı. Çok geçmeden ses-efekti 
teknisyeni, kurgu asistanı ve 
kurgucu oldu. Kurgucu olarak 
da, "Citizen Kane 1 Yurttaş 
Kane" ( 1 940) ve "The 
Magnificent Ambersons 1 
Muhteşem Ambersonlar"da 
( 1 942), Orso n Welles i le 
çalıştı. Daha sonra 
yönetmenli!ıe terfi etti. 
1 950'1erdeki filmleri temiz, hoş 
ve rutin işlerdi. 1 960'1arda ve 
daha sonrasında, büyük ölçekte 
ve ticari yönden başarılı filmler 
yapmaya başladı. "The Sound 
of Music 1 Neşeli Günler" ve 
BATI YAKASININ HIKAYESI, 
hem ona En Iyi Yönetmen 
Oscarlarını getirdi, hem de En 
Iyi Film seçildi. 

Born in 1 9 1 4  in Winchescer, 
Indiana, USA. He was forced by 
family hardship ro drop our of 
college. He soon became a 
sound-effects cucrer, assistane 
ediror and ediror, and in rhar 
capaciry worked wirh Welles on 
"Cirizen Kane" ( 1 940) and "The 
Magnifıcenr Ambersons" ( 1 942). 
He was rhen promored ro 
direcrorship, His Fifries fılms 
were polished, l ikeable rourine. 
In  rhe Sixries and afrer, his fılms 
were large-scale and 
commercially successful. "The 
Sound of Music" and WEST 
SIDE STORY won Besr 
Direcror Oscars for him, and 
were alsa declared Besr Picrure. 

Önemli Filmleri 
Selective Filmography 

1 945 The Body Snatcher Parazir 
1 947 Born to Kil/ Ölüm Makinası 
1 949 The Set-Up Demir Yumruk 
1 95 1  The House 011 Telegraph 

Hill 
Telgraf Tepesi'ndeki Ev 
The Day the Earth Stood 
Stil/ 
Dünyanın Direndi�i Gün 

1 958 1 W ant to Live 
Yaşamak Istiyorum 

1 959 Odds Aga.imt Tomorrow 
Yarın Tehlikede 

1 9 6 1  West S ide Story 
Barı Yakasının Hikayesi 

1 965 The Soımd of Music 
Neşeli Günler 

1 966 The Sand Pebbles 
Macera Gemisi 

1 97 1  The Andromeda Strahı 
Gerilim 

1 979 S tar Trek The Movie 
Uzay Yolu 

1 989 Rooftops Çatılar 
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MACARISTAN HUNGARY 

CEHENNEMDE i Ki DEVRE 
KET FELIDO A POKOLBAN 

TWO HALF-TIMES IN HELL 
Yönetmen Director: Zoltdn Fdbri 
Senaryo Screenp1ay: Peter Bacso 
Görüntü Yön. Cinematography: Ferenc 
Szecsenyi Müzik Music: Ferenc Farkas 
Oyuncular Casr: /mre Sinkovits, Dezso 
C aras, Laszlo Markus, Tibor Mo/nar, janos 
Ko/ta i, Sandor Suka Yapı m Production 
Co.: Hunnia Studio, Budapest, HUNGARY 
Dünya Hakları Export Agenr: 
Cinemagyar, H-1054 Budapest, Bathori U. 10, 
HUNGARY; Phone: 153 13 1 7  

1 962 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B& W) 1 1 24' 

• l l .  Dünya Savaşı sırasında 
Ukrayna'daki bir çalışma 
kampında, eskiden ünlü bir 
futbolcu olan Onodi'ye, H itler'in 
doğumgünü kutlamalarında Alman 
gardiyanlada maç yapmak üzere, 
tutsaklardan bir futbol takımı 
oluşturması emredilir. Futbolu 
her zaman ciddi bir spor olarak 
gören Onodi, bu kadar kısa bir 
süre içinde, yetersiz beslenen 
arkadaşlarını futbolcu yapmanın 
imkansız olduğunun farkındadır. 
Ancak emir emirdir; ayrıca 
kamptaki tutuklular da denemeye 
isteklidir, çünkü maça hazırl ık 
yapmak onları sürekli baskı 
altında çalışmaktan biraz olsun 
kurtaracaktır. Takımın oyuncuları 
sonunda seçilir. Güvenliğin gevşek 
olmasını fırsat bil ip, komünist 
Racz'ın liderliğinde kaçmaya 
kalkarlarsa da yakalanırlar. Kötü 
bir şeyler olacağı sezilse bile, 
takım olarak belirlenen günde 
maça çıkmaları zorunludur. Çok 
sayıda seyircinin izlediği maçın 
başında tutuklular isteksiz 
oynasalar da daha sonra oyuna 
sarılırlar ve iyi besi l i ,  kibirli 
Almanları yenmek için ellerinden 
geleni yaparlar ... 

• At a forced labour-camp in the 
Ukraine during the Second World 

W ar, Onodi ,  the former famous 
foorball player is ordered ro 

organize a foocball team from 
among the camp i nmares ro play a 
march against che German prison 

guards ro celebrace Hitler's 
birchday. Onodi who has always 
considered football ro be a serious 

sporc, realizes che impossibility of 
transforming his underfed 
colleagues, inro soccer players in 
such a shorc time. However, orders 
are orders, and the camp i nmares 
are eager ro try, for this w i ll m ean 
so me relief from the ir usual forced 
labour, while they prepare for the 
march. The members of the team 

are at last selected. When they 
realize they are not closely guarded, 
u nder the teadership of Racz, the 
communisr, they try ro escape; but 
they are caught. The team has ro 
play the march on che specifıed 
dare, alrhough there are evi! 
forebodings. In front of many 
spectarors, the camp inmares play 
half-hearcedly ar the beginning, 
but larer on they become more 
rigorous, and they do rheir best ro 
beat the well-fed, conceited 
Germans . . .  

ZOL TAN FABRI 
1 9 1  ?'de Budapeşte'de do�du. 
Budapeşte Güzel Sanatlar 
Akademisi'nde okuduktan 
sonra kariyer de�iştirerek, 
Tiyatro Akademisi'ne yazıldı ve 
1 94 1  'de oyunculuk diplomasını 
aldı. Filmlerde dekor tasarımı 
yapmasının ardından, 
yönetmen olarak üstlendi�i ilk 
görev, başka yönetmenlerin 
yarım bıraktı�ı bir filmi 
bitirmek oldu. Bunda o kadar 
başarılı oldu ki, film Karlovy 
Vary Festivali'nde bir ödül 
kazandı. Kendine ait i lk filmi 
1 952'de çekti. Uzun yıllar 
Macar Sinema TV Sanatçıları 
Birli�i'ne başkanlık etti. 
Yetmişli yıllarda Tiyatro ve 
Sinema Sanatları 
Akademisi'nde ders verdi. 
Savaş sonrası Macar 
sinemasının önde gelen 
yönetmenlerinden biri olan 
sanatçı, filmlerinde anti-faşist 
konuları işledi ve genelde 
siyasal, toplumsal kriz yaşanan 
dönemlerin güçlüklerini 
perdeye yansıttı. 1 994'te 
yaşama veda etti. 

Born in 19 17  in Budapesr. He 
srudied ar rhe Budapesr Academy 
for Fine Ares and la ter changed 
careers by enrolling ar rhe 
Academy for Thearre Arr where 
he received his acring diplama in 
194 1 .  Mrer working as  a ser 
designer for fılms, his firsr job as 
a director was to finish a film 
rhar had been srarred by other 
directors and he did this so 
successfully rhar rhe film won a 
prize ar rhe Karlovy Vary 
Festival. He made his own first 
film in 1952.  For many years he 
was rhe Presidenr of the 
Federation of Hungarian Film 
and TV Arrisrs. In rhe 1 970s be 
al so rook on a reaching job ar rhe 
Academy for Theatre and Film 
Art. One of rhe principal film
makers in  rhe posr-war 
Hungarian cinema, his fılms deal 
wirh anri-fascist themes, and 
often fearure rhe diffıculries of 
living during times of social and 
historical crisis. He died in 1994. 

Önemli Fi lmleri 
Selecrive Filmography 

1 955 Körhinta Arlı Karınca 
1 95 7  Hannibdl tatıtir 11r 

Profesör Hannibal 
1 962 Ket filidö a pokolbmı 

Cehennemde Iki Devre 
1 965 H ıisz O ra 20 Saat 
1 968 A Pdl utcai fiıik 

Pal Sokaj!ı Çocukları 
1 973 Pluszmhıusz egy 1ıap 

Bir Gün eksik Ya da Fazla 
1 978 t\iagyarok Macarlar 
I G O I  " - - · · : - ·-· A ll.  ... 
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AH ŞANSLI ADAM! 
O LUCKY MAN! 
Yönetmen Di.rector: Lindsay Anderson 
Senaryo Screen play: David Sherwin & 
Malco/m McDowe/1 Görüntü Yön. 
Cinematography: Miroslaw Ondricek 
Kurgu Editing: David G/adwe/1 & Tom 
Priestley Müzik Music: Alan Price 
Oyuncular Cast: Malco/m McDowe/1, Ra/ph 
Richardson, Rache/ Roberts, Arthur Lowe, He/en 
Mirren, Alan Price, Co/in Green, Clive 
Thacker, Dave Markee, lan Leake Yapımcı 
Producer: Michael Medwin 1 Lindsay 
Anderson Yapı m Production Co: Menzoria/, 
SAM Dünya Hakları Export Agent: 
Warner Bros.; 4000 \Varner B/vd, Burbank, 
Ca 91522, USA; Phone: 1 818 954 6000; 
Fax: 1 818 954 2464 

1 973 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 74' 

• Genç Mick Travis, lmperial 
Coffee'de satıcı olarak işe girer. 
Çok geçmeden kendini, onu özel 
seks kulübüne davet eden yoz bir 
işadamıyla samimi olmuş bulur. 
Toy Travis, bu kulüpte onu çok 
şaşırtan pornografik fi lmiere ve 
seks i l işkilerine tanık olur. Sonra, 
arabayla lskoçya'daki bir iş 
toplantısına giderken, yanlış bir 
yola sapar ve çok gizli bir askeri 
kampa girer. Tutuklanır, işkence 
görür ve terörist olduğu yolunda 
bir itirafname imzalamaya 
zorlanır. Neyse ki Travis tam 
kamp havaya uçmadan önce 
oradan kaçmayı başarır, ama bu 
sefer de onu tehlikeli bir tıbbi 
deneyde kullanmak isteyen çılgın 
bir doktorla karşılaşır. 
Hastaneden de kaçmayı başarır 
ve 'hippi'lerle dolu bir kamyona 
işaret edip biner. Hemencecik, 
adı Patricia ve babası da 
Ingiltere'in en zengin 
adamlarından Sir Randolph James 
olan bir çiçek çocuğuna gönül 
verir. Sir Randolph'un asistanı 
görevini üstlenen Travis, bu sefer 
de Afrika'daki bir kimyevi silah ve 
köle işçiler anlaşmasının okka 
altına giden kurbanı olur ve hapse 
girer . . .  

Lindsay Anderson bu üçüncü ve 
en kışkırtıcı fi lminde, kapital izmin 
yenilmez güçlerine karşı ileri 
sürülmüş havaT, hırsl ı ama 
konformist bir genç adamın 
başına gelen talihsizliklerden 
yararlanarak, Ingiliz sınıf 
mücadelesinin portresini çiziyor. 
Bu üç saatl ik "epik hiciv", 

yönetmenin daha önceki fi lmi "If... 
1 Eğer ... "in hayli esnekçe 
biçimlendirilmiş bir devamı. 
Burada Anderson, seviml i  asi 
Mick Travis'i, Kafkavari bir 
Ingiltere'de namusuyla hayatını 
kazanmak için el inden geleni 
yapan, Candide benzeri bir 
kahramana dönüştürmüş. 
Malcolm McDowell, en keyif 
verici performanslarından birinde, 
karakteri ve nüanslarını adamakı l l ı  
kavradığını gösteriyor. Kısa bir 
süre içinde şeytan!, zarif, naif ve 
ahmak olabiliyor ama çoğunlukla 
sempatik ve kemik. "Sürekli 
olarak sürprizler yaratacak, 
sürekli olarak eğlendirecek bir 
öyküyle keyiflendirmeyi umdum. 
Tabii sonuçta, aydınlatmayı da." 
Lindsay Anderson 

• Young Mick Travis lands a job 
as a salesrnan for Imperial Coffee. 
He soan finds himself rubbing 
shoulders with a corrupt 
businessman who invires him ro his 
privare sex club, where the naive 
Travis wirnesses shocking X-rated 
movies and sex acts. Then, on his 
way ro a business meeting in 
Scotland, Travis rakes a wrong turn 
in his car and ends up at a tap
seeret mil itary camp, where he's 
arrested, tortured and forced ro 
sign a confession sraring rhar he's a 
rerrorisr. Luckily, Travis escapes 

the camp jusr before it blows up, 

only to meet a crazed doctor who 

rries to use him for a dangerous 
medical experiment. He manages 
ro flee che hospiral as well and 
hitches a ride wirh a van full of 

hippies. He quickly falls in love 
with a flower child named Patricia 
whose father is Sir Randolph 
James, one of che wealthiesr men in 
England. Bur when Travis becomes 
Sir Randolph's assisranr, he 
becomes the fall guy for a 
chemical-weapons and slave-labor 
dea! in Africa that lands him in 
prison . . .  

In his third and most provocarive 
film, Lindsay Anderson porrrays 
British class struggles through che 
misadvenrures of a perky, 
ambitious but conformist young 
man pirred againsr the powerful 
forces of capitalism. This rhree
hour "epic sarire" is a loosely 
formed sequel to the director's 
previous film "If. . . " .  Here 
Anderson has canverred the 
charming rebel Mick Trevis inro a 
Candide-like hero who rries his 
best ro make an hanesr living for 

himself in a Kafkaesque Brirain. 
Makolm MeDawell displays a solid 
grasp of characrer and nuances in 
one of his most enrertaining 
performances. W ithin a short time 
of span, he is devilish, debonair, 
naive and goofy, buc mostly he is 
sympatheric and comical. "My 
hope was ro enrertain wirh a story 

rhar would conrinually surprise, 
continually amuse. And finally 
enlighren. " - Lindsay Anderson 

LINDSAY ANDERSON 
Babasının ordu mensubu olarak 
bulundugu Bangalore, 
Hindistan'da 1 923 yılında 
dogdu. Ortaokul ve liseyi özel 
okulda okuyup, sonra Oxford'a 
giderek, geleneksel bir üst 
orta-sınıf egirimi gördü. 
1 948' de yönetmenlige başladı. 
1 9SO'Ii yılların, bagımsız bir 
belgesel film hareketi olan 
Özgür Sinema'nın öncülerinden 
biriydi. Kısa belgesel filmi 
"Thursday's Children 1 
Perşembenin Çocukları" 
( 1 953), 1 955 yılında Oscar 
ödülü aldı. Royal Court 
Tiyatrosu için oyunlar 
yönetmeye başladı, ve I ngiliz 
"Yeni Dalga"sı yılları boyunca, 
etkinlikleri tiyatro ile kısıtlı 
kaldı. lik konulu uzun metraj 
filmi olan "This Sporring Life 1 
Sporcunun Hayatı"nda ( 1 963) 
toplumsal kaygılar baskındı. 
"If... 1 Eger . . .  "de ( 1 968), 
kendisinin de içinden geçtigi 
egitim sistemine saldırdı. AH 
ŞANSLI ADAM! ile acı 
eleştirileri, çagdaş Batı 
toplumunun tamamını içine 
alacak şekilde genişledi. Sözünü 
sakınmayışının ve uzlaşmayı 
reddetmesinin bir sonucu 
olarak çok sayıda film yapamadı 
ama, işleri, vurgulamaktan hiç 
vazgeçmedigi sanat ilkelerine 
uygun kaldı. 1 994 yılında öldü. 

Born in 1 92 3  in  Bangalore, 
India, where his father was 
serving in che army. He received 
a convencional upper middle
class educacion at public school 
and Oxford. He scarced making 
fılms in 1 948. In che Fifcies he 
was an iniciacor of Free Cine ma, 
an independent documentary 
movemenc. His shorr 
documencary "Thursday's 
Children" ( 1 95 3), won an Oscar 
in 1955 .  He began direecing 
srage plays for Royal Court 
Theacre, and during che years of 
che British "New Wave", his 
accivicy was confıned co che 
rheacre. Social concern 
dominaced his fırsc feacure, 
"This Sporring Life" ( 1 963). In 
"If..." ( 1 968) he accacked che 
educacional system through 
which he had himself passed. 
Wich O LUCKY MAN! his 
bitter cricicism was broadened co 
cake in  che whole of concemporary 
Wescern sociecy. His bluncness 
and refusal co compromise has 
meanc that he has not made 
many fılms, buc his work is 
consiscenc w i ch che arcisric 
principles he has never ceased co 
proclaim. He died in 1994. 
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ABD USA 

NASHVI LLE 
Yönetmen Director: Robert Altman 
Senaryo Screenplay:}oan Tewkesbury 
Görüntü Yön. Cinematography: Paul 
Lohmann Kurgu Editing: Sidney Levin & 
Dennis Hill Müzik Music: Richard Baskin 
Oyuncular Cast: Lily Tom/in, David 
A rkin, Barbara Baxley, N ed Beatty, KareTI 
Black, Ronee B/ak/ey, Timothy Brown, Keith 
Carradine, Geraldine C haplin Yapımcı 
Producer: Robert Altman Yapım 
Production Co.: Paratnount Pictures, 
California, USA Dünya Hakları Export 
Agent: United International Pictures, 
Mortitner House, 3 7-41 Mortimer Street, London 
WIA 2}L, ENGLAND; Phone: 71  636 16  
55;  Fax: 71  636 41  18  Kaynak Source: 
UIP Turkey, Spor Cad. Amu Sok. , Tahsin Bey 
Apt. No: 1 Kat: I, Daire: 7 Mafka 80200, 
Istanbul, TURKEY; Phone: 212 227 82 05; 
Fax: 212 227 82 07 

1 975 1 35 mm. / Renkli Color / 1 59' 

• Çağdaş Amerikan yaşantısının 
bir mozayiği olan NASHVILLE, 
24 ana karakterin, Amerika'nın 
country müzik merkezinde, 
birkaç günlük bir zaman di l imi 
içindeki etkileşimlerinin izlendiği 
bir Devlet Başkanlığı 
kampanyasının olay örgüsü 
üzerine kuruludur. Üç prolog 
sahnesinden sonra, Altman, 
Nashville havaalanındaki uzun bir 
sekansta kahramanlarını tanıtır. 
Havaalanı ile çevre yolu 
sekanslarında karakterlerle, 
müzik, görüntü ve seslerin içiçe 
örülmesi, onları ve hayatlarını 
modernist bir bağlama yerleştirir; 
bu, Altman'ın koreografisiyle bir 
hareket ve zamanlama 
bombardımanına dönüşen şiddetli 
bir duyumsal izienimler 
saldırısıdır. Böylesine dinamik bir 
sergi lemenin ardından, Altman bu 
üsiGpçu aşırı duygusal yüklemeyi 
bir yana bırakır, ve çok sayıda 
karakterin hayatlarıyla, yaşadıkları 
olayların, kendi aralarında gidip 
gelinerek sunulduğu pembe 
dizilerin yapısını andıran bir 
"akışkan anlatım"a geçer. Zamanı 
yavaşça ilerletirken, aynı anda 
gerçekleşen olayları sunar. Sonra, 
olayları 24-saatl ik bir sürede 
kurgulayarak fi lme ivme 
kazandırır. Kamera, karakterlerin 
hepsini aynı anda kol lamaktansa, 
onları teker teker izlenimci bir 
biçimde yakalamaya başlarken, 
aynı anda meydana gelen olayların 
sayısı da azalır ... 

Robert Altman'ın, Nashville, 
Tennessee'de, 24 kişinin 
yaşamlarındaki bir hafta sonu 

üzerine kurduğu, ABD'nin 200. 
kuruluş yılı nedeniyle yarattığı bu 
destan, yönetmenin ülkesinin 
durumu üzerine kişisel fikirlerini 
ve Amerikalı yurttaşlarına 
devletin yapısına i l işkin olarak 
yönelttiği siyasi çağrıyı 
aktarmaktadır. Altman'ın sanatsal 
başarısı ise, onun kesinlikle 
Amerika'ya özgü malzeme ve 
duyarl ı l ıkları, karmaşık bir 
ideolojik ağ içinde 
biçimiendi rmesinden 
kaynaklanmıştır. En iddialı ve 
sanatsal yönden de en başarı l ı  
"sahne arkası" müzikal 
dramlarından biri olan 
NASHVILLE, bir filmin ne 
olabileceği yolundaki görüşlere 
yeni ufuklar kazandıran, çarpıcı ve 
önemli bir çağdaş yapıttır. 

• A mosaic of conremporary 
American l ife, NASHVILLE is 
srrung on the plot rhread of a pre
Presidencial campaign in which che 
inceracrions of 24 principal 
characrers are followed over the 
period of a few days in the counrry 
music capital of America. After 
three prologue scenes, Aleman 
incroduces his procogonisrs in one 
long sequence at the Nashville 
airport. The incerweaving of 
characters, music, sighrs, and 
sounds in the airport and freeway 
sequences esrablishes rhem and 
rheir lives wirhin a modernise 
conrext, a barrage of sensory 

impressions which Altman 
choreographs inco a bombardment 
of movemenr and tim ing. 
Following this dynamic exposirion, 
Altman depares from srylisric 

sensarianal overload and moves to a 
"floaring narrative", much like the 
sryle of TV soap operas in  which 
the lives and evencs of many 
characrers are presenred by cu tti ng 
back and forth berween them. He 
presenrs evenrs happening 
simultaneously while slowly 
allowing for the evolurion of rime. 
Then he moves forward by curting 
evencs i mo a progressive 24-hour 
period. Fewer rhings occur 
simulraneously as the camera 
begins more and more to catch each 
characrer impressionistically rarher 
than following them all ar the same 
rı me . . .  

Robere Alrman's Bicenrennial epic 
abour one week-end in the lives of 
24 people in Nashville, Tennessee 
conveys his personal reflection on 
rhe s care of the na tion and his 
palirical cal! to fellow Americans 
on rhe nature of rhe srare. Alrman's 
anisric success results from the way 
he shapes uniquely American 
marerials and sensibiliries inro a 
complex ideological network. One 
of the most ambirious, and more 
anisrically successful, "backsrage" 
musical dramas, NASHVILLE is a 
stunning and imponanr modern 
work that expands the idea of w hat 
a film can be. 

ROBERT ALTMAN 
1 925 yılında Missouri eyaletinin 
Kansas City kentinde doğdu.  
Şimdi gerçek bir  "auteur" 
gözüyle bakılan az sayıda 
Amerikalı yönetmenden biri 
olan Altman, "M*A*S*H 1 
Cephede Eğlence" herkesin 
dikkatin i  kendisine çekip, 
tartışmalı ününü kazandırdığı 
sırada, ardında pek önemli 
olmayan uzun metraj konulu 
filmler ve TV yapımiarı olan 45 
yaşında biriydi. M*A*S*H ve 
daha sonraki filmleri, onun 
Amerikan yaşam biçimine 
hicvederek bakışı ile, olay 
örgüsü ve diyaloğun üstüste 
binmesinden uzaklaşan, üsiOpçu 
bir natüralizmi ortaya koydu. 
Kamera ve ses teknikleriyle 
yaptığı deneyler, eleştirmenleri 
yapıtlarının değeri konusunda 
ikiye böldü. 1 980'1i yıl larda 
yaratıcılığındaki bir 
durgunluktan sonra, 1 990'1arda 
son filmleriyle eleştirel övgü ve 
popülerlik kazandı. 

Born in Kansas Ciry, Missouri in 
1925. Now one of rhe few 
American directors regarded as a 
genuine aureur, he was 45 wirh 
a history of minor features and 
TV work behind him when 
M* A *S*H broughr him ro che 
public eye and esrablished his 
conrroversial repurarion. This 
and his subsequenr films 
revealed his sarirical eye for 
American ways of life, and a 
srylisric naruralism - a shift 
away from plor and overlapping 
of dialogue. His experimenrs 
wirh camera and sound 
rechniques divided crirics on the 
merirs of his work. Afrer a 
creative doldrum in the 80's, he 
arrracred critica! praise and 
popular acclaim in the 90's wirh 
his laresr films. 

Önemli Fi lmleri 
Selecrive Filınography 

1 970 M*A *S*H Cephede Eglence 
1 97 1  McCabe atıd Mrs. Miller 
1 973 The Long Goodbye 

Uzun Elveda 
1 975 Nashville 
1 978 A Wedditıg Bir Dügün 
1 982 C ome Back to the F i ve and 

Dime,jimmy Deatz,jimmy 
Deatı 
Aramıza Geri Dön Jimmy 
Dean 

1 99 1 The Player Oyuncu 
1 993 Short Cuts 

Sosyeceden Insan 
Manzaraları 

1 995 Pret-a-porter Hazır Giyim 



88 SiNEMANIN YÜZ YILI - 1 < I· YI I :-..; \ In O l  I ll i  < 1:'\1  :\L\ - 1 
YUNANISTAN-FRANSA-IT AL YA GREECE-FRANCE-IT ALY THEO �
�
--

R
_

I
_
C
_

I
-----------------------------------------------------1 ANGELOPOULOS 

1 935'te Atina'da doğdu. Hukuk 

O MELISSOKOMOS eğitimi gördü; şiir, deneme ve 
öykü yazarlığı yaptı. 1 96 1 'de 

THE BEEKEEPER Sorbonne'da edebiyat öğrenimi 
görmek için Paris' e gitti. 
1 962'de Paris Sinema Yüksek 

Yönetmen Director: Theo A ngelopou!oJ 
Senaryo Screen play: Theo Angelopou!oJ & 
Dimitri! ollaJ Görüntü Yön. 
Cinemarography: GiorgoJ ArvallliJ Kurgu 
Editing: TakiJ YannopouloJ Müzik Music: 
Eleni Karaindrou & jan Garbarek 
Oyuncular Casr: Mareel/o MaJtroianni, 
Nadia Mourouzi, Serge Reggiani, jemıy Rouma, 
DinoJ IliopouloJ, VaJJia Panagopoulou, Dimitri! 
PoulikakoJ, NikoJ KouroJ, Yan ZavradinoJ, 
ChriJ Nezer Yapı m Producrion Co.: Greek 
Film Centre, 10 Panepiuimiou Avenue, 10671 
Athem, GREECE; Phone: 363 17 33; Fax: 
361 43 36; MK2 Productiom, PariJ, 
FRANCE; ERT-1 ,  GREECE; RAl, ITALY 
Dünya Hakları Export Agent: Greek 
Film Centre, 10 PanepiJtiıniou Avenue, 10671 
Athem, GREECE; Phone: 363 17 33; Fax: 
361 43 36 

1 986 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 40' 

• Spyros, sağlam yapıl ı , saçları 
hafif kırlaşan, bıyıklı bir Yunan 
köylüsüdür. O, herkesçe 
bil inmeyen bir Yunanistan'da 
yaşar; sisli gün doğumlarının, 
hüzünlü gün batımlarının ve taştan 
köylerin Yunanistan'ında. Spyros 
öğretmenlikten istifa eder, 
karısını bırakır ve arabasına binip 
çiçek tozu güzergahını izlemek 
üzere kovanlarıyla birlikte yola 
çıkar. l ikgençlik çağındaki bir 
otostopçu kız, sigara ve yiyecek 
otlanarak ona takılır, hatta yoldan 
geçen bir askerle işi bitirmek için 
odasını bile kullanır. Bütün bu 
olup bitenler boyunca Spyros 
şikayet etmez, susar ve hayat 
belirtisi göstermez. Sonunda terk 
edilmiş bir sinemada birlikte 
olurlar ama bu beraberlik, 
Spyros'un fikirlerine canl ı l ık 
vermekten aciz kaldığı gibi, 
kayıtsızlığını da doğrular gibi 
görünür; çünkü ertesi gün, 
kendini arı sokmasıyla ölüme 
teslim eder . . . 

Bu alçak sesli , son derece içsel 
fi lm, kuzeyden güneye, ölümüne 
doğru yolculuğa çıkmış bir adamın 
öyküsüdür. Bu adam, tüm 
düşlerine ve o ana kadar yaşamını 
oluşturmuş her şeye sırtını 
çevirmiştir. Her şey, doğa, ve 
hatta arılar Spyros'un büyük 
tutkusudur. Ve arıların eşliğinde, 
baharın çiçek verme sürecini 
izleyerek vardığı tarlada, elleri ve 
yüzü çıplak, bir renk ve devinim 
karmaşası içinde, kendini arılara 

ve ölüme bırakıverir. 
Angelopoulos'ın, ölümcül bir 
yalnızlığın kıskacındaki orta yaşlı 
bir adama il işkin odisesi heybetli 
bir ritme sahiptir, ama fi lmin olay 
ya da bilgilendirme yönünden 
eksikliği insanı biraz zorlar. 
Filmde hep yağmur yağmaktadır, 
genellikle akşamdır, ve başlıca 
mekanlar da benzin i stasyonları 
ve derme çatma Yunan 
kasabalarındaki hüzünlü 
pansiyonlardır. "ARICI, tarihin, 
aşkın ve Tanrı'nın sessizliği 
üzerine bir fı lmdir." - Theo 
Angelopoulos 

• Spyros is a robust, moustached 
and slightly greying Greek peasant. 
He lives in a seeret Greece, one of 
misty dawns, melancholic sunsets 
and scone villages. Spyros resigns 
his job as a schoolmaster, leaves his 
wife, and drives off with his 
beehives ro follow the pollen roure. 
A teenage hitchhiker gir! arraches 
herself, bumming fags and food, 
and even using his room co score 
with a passing soldier. Spyros 
remains uncomplaining, wordless 
and lifeless rhroughour. They 
fı n all y ger i c on i n a neg leered 
cinema, which not only fails co 
buck up his ideas, bur appears co 
confırm his disenchantmenr, 
because che next day he surrenders 

to dearh by bee-sting . . .  

This muffled, deeply interior film 
is che story of a man, of his journey 
from Norrh ro South, and 

evenrually co death. This man has 
turned his back on all his dreams, 
bur also on all that, up ro this 
moment, had consituced his l ife. 
Everything, narure, even che bees 
are his gratest passion. And it is in 
the company of bees that Spyros 
follows the long spring course of 
flowering, ro che field where he 
offers himself ro them, w ith his 
face and hands bared, in an 
aporheosis of mavement and 
colour, ro die. Angelopoulos' 
odyssey of a middle-aged man in 
che grip of terminal empciness has 
a srarely pace and a shorrage of 
event or information that are a lot 
ro rake. Ir's always raining, usually 
evening, and the settings are 
mainly perrol stations and sad 
rooming houses in Greek tank 

rowns. "THE BEEKEEPER is a 
film abour the s ilence of history, of 
love and ofGod . " - Theo 
Angelopoulos 

Okulu'na kaydoldu. 1 964'de 
Yunanistan'a döndü ve sinema 
eleştirmenliğine başladı. 
1 965'teki başarısız bir konulu 

film girişiminden sonra, 1 966-
68 yılları arasında oyuncu ve 
yapım yönetmeni olarak çalıştı. 
1 968'de ilk kısa filmini yönetti. 
Bunu 1 970 yılında yaptığı i lk 
konulu uzun metraj film izledi. 
Y etmişli yıllardan itibaren 
yönettiği ve çoğu ödül alan 
filmlerinde elde ettiği başarılar, 
onu hem günümüzün en 
önemli Yunanlı film yönetmeni, 
hem de zamanımızın yaratıcı ve 
özgün sanatçılarından biri 
yapmıştır. 

Born in Greece in ı 5).3 5 .  He 
scudied law and w ro te poetry, 
essays and sh on srories. In ı 96 ı 
he wenr ro Paris to study 
li  teracore at Sorbonne. In ı 962 
he enrolled ar the "Institur des 
Haures Ecudes 
Cinematographiques de Paris". 
In ı 964 he re turned ro Greece ro 
work as a film critic. Afrer an 
unsuccessful fearu.re film project 
in ı 965,  he worked as acror and 
production director in several 
films berween ı 966-68. He 
direcred a shorr fearure in ı 968. 
He followed ir in ı 970 wirh his 
first feature length film. His 
considerable achievemenr si nce 
ı 970s has made him not only 
the most im porram Greek 
filmmaker to dare, but one of 
the truely creative and original 
arrists of our time. 

Filmleri 
Filmography 

1 968 Ekpombi Yayın 
(Jbort kısa film) 

1 970 A11aparaJ/asi 
Yeniden Yapılanma 

1 972 Meres tu 36 '36 Günleri 
1 975 O Thiassos Kumpanya 
1 977 I Ky1ıigbi Avcılar 
1 980 O Megalexa1ıdros 

Büyük lskender 
1 984 Taxidi sta Kithira 

Kitera'ya Yolculuk 
1 986 O MeliJsokomos Arıcı 
1 988 Topio sti11 omichli 

Puslu Manzaralar 
1 99 1  To Meteoro Vima Tou 

Pelargou 
Leylegin Geciken Adımı 
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KURBAN 
OFFRET 

THE SACRIFICE 
Yönetmen Director: Andrei Tarkovıky 
Senaryo Screenplay: Andrei Tarkovıky 
Görüntü Yön. Cinematography: Sve11 
Nykvi!t Kurgu Editing: Andrei Tarkovıky 
Müzik Music:j.S. Bach Oyuncular Cast: 
Eriand joıephıon, SUJan Fleetwood, All an 
Edwa/1, Valirie Mairwe, Tommy Kje//qvi!t, 
Gudrun Gi!ladollir, Sven \'(/o/lter, Flippa 
Franıen Yapımcı Producer: Anna-Lena 
\flibom Yapı m Production Co.: Swedi!h 
Film lmtitute S\fiEDEN; Argoı Film 
FRANCE Dünya Hakları Export Agent: 
Swedi!h Film l11ıtitute, P.O. Box 7434, S-
10391 Stockholm, SWEDEN; Phone: 46 8 789 
20 00; Fax: 46 8 20 72 48 

1 986 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 145' 

• Profesör Alexander, eşi 
Adelaide i le birl ikte, daha 
nişanl ı l ık yı l larında gelip 
yerleştikleri gölün hemen 
kıyısındaki güzel bir evde 
oturmaktadır. Profesör'ün dogum 
gününü kutlamak üzere toplanan 
ailesi tam sofraya oturmak 
üzereyken, televizyonda konuşma 
yapan başbakan bir nükleeer 
savaşın başladıgını duyurur. Yayın 
aniden kesil ir ve gerçekten mi, 
yoksa profesörün bil inçaltında mı 
geliştigi kestirilemeyen bu olayın 
ilk belirtisi olarak alçaktan geçen, 
sesten hızlı uçakların gürültüsüyle 
birl ikte bir panik başlar. Profesör, 
tüm dünyanın ve sevdiklerinin 
kurtulması için kendini kurban 
etmesinin gerekliligine inanır ve 
bu görevini yerine getirmek üzere 
harekete geçer . . .  

Çagdaş Rus film yönetmenlerinin 
kuşkusuz en büyügü olan Andrei 
Tarkovsky, KURBAN'ı lsveç'te, 
beyin tümöründen ölmekte 
oldugunu bildigi günlerde çekti. 
Oglu Andriyoşa'ya "umut ve 
inançla" ithaf ettigi bu son fi lmi, 
yönetmenin bir bakıma vasiyetiydi 
de. Yüzeyde göründügünden çok 
daha karanl ık ve karmaşık olan bu 
öyküde Tarkovsky'nin 
karamsarlıgı doruga çıkmıştır. 
Filmde stil yönünden, Ingmar 
Bergman'ın son dönem 
çalışmalarını andıran pek çok 
unsur bulunmaktadır. Dekorlar 
yalın ve soguk, ışıklandırma ise 
geri plandaki karanlık ve köşeli 

gölgelerin önünde hemen her 
zaman parlak beyazdır; dinsel 
metaforlar her köşede gizlidir. 
Tarkovsky, Bergman'ın sürekli 
çalıştıgı görüntü yönetmeni Swen 
Nykvist'in mükemmel kamera 
çalışmasının da yardımıyla, 
insanlıgın gittikçe makineleştigi, 
teknolojik gelişmelerle iyice 
kapana kıstırıldıgı günümüzde, 
sürekli bir nükleeer savaş 
tehdidinin gölgesinde nasıl 
çıkınaza dogru sürüklendigimizi 
gösterir. Bu gidişe karşı koymanın 
ancak inançla mümkün 
olabilecegini vurgulayan 
Tarkovsky, kendine özgü 
çalışmalarıyla 20. yüzyıl ı 
zenginleştiren degerli 
sanatçı lardan biriydi kuşkusuz. 

• Professor Alexander lives wirh 
his wife Adelaide in a beauriful 
house on the shore of a lake where 
rhey came and serrled white rhey 
were stili engaged. The family has 
garhered to celebrare the professor's 
birchday, bur jusr as they are abour 
to sir down at che cable rhey hear 
the prime minister making a 
speech on che relevision 
announcing che ourbreak of a 
nuclear war. The transmission is 
suddenly interrupred, and a panic 
follows che sound of low-flying, 
supersonic aircrafr, che firsr sign of 

the event which may be real or may 
be raking place in che professor's 
unconscious. The professor decides 
ir is necessary ro sacrifice himself in 
order ro save the world and those 

he loves, and rakes che necessary 
sreps ro put this i nt o effecr. . .  

Withour any doubt che grearesr of 
che modern Russian fi lm direcrors, 
Andrei Tarkovsky made THE 
SACRIFICE in Sweden when he 
knew he was dying of a brain 
rumor. This was his lasr fi lm and 
consrirured, in a sense, his lasr 
testament ro his son Andriosha, ro 

whom ir was dedicared in "hope 
and fairh". Tarkovsky's pessimism 
finds its ulrimare expression in this 
srory which is darker and more 
complex rhan ir appears on the 
surface. There are many elements in 
this film that srylisrically resemble 
Ingmar Bergman's larer work. The 

sers are stark and cold, the lighring 
is almost always white wirh clark, 

angular shadows in che 
background, and religious 
metaphors are hiding in every 
corner. Wirh the he ip of Sven 
Nykvisr's (a Bergman regular) 
superb camera work, che direcror 

shows how at che present day, 
humaniry, transformed more and 
more into a mere machine and 
imprisoned in a world of 
rechnological development, is 
being inevitably !ed into the dead
enci of a nuclear conflict. Tarkovsky 
who insisrs that man can oppose 
this development only by means of 

faith, was undoubtedly one of the 
escimable anisrs who have made 
the 20th century richer by their 
unique works. 

ANDREI TARKOVSKY 
1 932 yılında Zavroshe'de do�du. 
Moskova Devlet Sinema Okulu 
VGIK'ten mezun oldu, l ik filmi 
" lvanovo Detstvo / Ivan'ın 
Çocuklu�u" ( 1 962) Yenedi k 
Film Festivali'de Altın Aslan'a 
ortak oldu. Ikinci filmi "Andrei 
Rublev" 1 965-66 arasında 
tamamlandı ama Sovyet 
yetki liler tarafından gösterimi 
engellendi. Yönetmen bir süre 
resmi makamların gözünden 
düştü�ü için, düşündürücü bir 
bilim-kurgu çalışması olan 
üçüncü filmi "Solaris" ( 1 972) 
ortaya çıkana kadar aradan altı 
yıl geçti. Bu filmi, çok kişisel ve 
karmaşık bir yapıt olan 
"Zerkalo 1 Ayna" ( 1 975) izledi. 
"Stalker"da ( 1 979), güçlü 
Beckett yankılarıyla, Kafkavari 
bir fütüristik dünyaya atıldı. 
Filmlerinin ço�u Sovyet 
makamları tarafından "muhalif' 
sayıldı�ı için, ltalya'ya sürgüne 
gitmeyi tercih etti. 1 983'de, 
kendi deneyimlerini yansıtan, 
sürgündeki bir besteci 
hakkındaki "Nostalghia"yı çekti. 
Kansere yakalandı�ını ö�renince, 
son dönemini lsveç'te geçirmeyi 
tercih etti ve vasiyet filmi 
KURBAN'ı orada yaptı. 
Kurguyu bitirdikten iki ay sonra, 
Aralık 1 986'da Paris'te öldü. 

Born in Zavroshe in 1932 .  He is 
a graduare of VGIK, rhe Srare 
FiLm School in Moscow."lvanovo 
Dersrvo / lvan"s Childhood" 
( 1 962) shared the Golden Lion 
in rhe Yenice Film Festival. 
"Andrei Rublev" was complered 
during 1 965-66 bur was 
suppressed by the Soviet 
aurhoriries. The director have 
fallen inro official disfavour for a 
rime, wir h a gap of six years 
before the appearance of his 
third fearure "Solaris" ( 1 972) ,  a 
thought-provoking science
ficrion film. He followed this 
wirh "Zerkalo 1 Mirror" ( 1 97 5), 
a very personal and complex 
work. In "Sralker" ( 1 979) he 
venrured i mo a Kafkaesq u e 
fururisric world wirh srrong 
echoes of Beckett. Si nce most of 
his films were regarded as 
"dissident" by Soviet aurhoriries, 
he chose ro move ro Iraly where 
he shor "Nosrhalgia" in 1983,  
abour an exiled composer. When 
he learned he was su ffering from 
cancer, he chose ro spenr his lasr 
days in Sweden and realized his 
testament film, "Offret 1 The 
Sacrifice" rhere. Two monrhs 
afrer finishing the edi ring, he 
died in Paris in December 1 986. 
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TÜRKIYE TURKEY 

ONAT KUTLAR 

• 25 Ocak 1 936'da Alanya'da 
dogdu. Gaziantep Lisesi'nden 
sonra Istanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi ve Paris Üniversitesi 
Felsefe Bölümü'ne devam etti. 
Genç yaşta edebiyada ilgilenmeye 
başladı. 1 956'da yayıncıl ık hayatına 
atı ldı. 1 960 yılında, "lshak" adlı 
öykü kitabıyla, Türk Dil Kurumu 
Öykü Ödülü'nü kazandı. 60'1ı 
yılların başında öğrenim gördüğü 
Paris'te, bir daha dinmeyecek 
sinema aşkını keşfetti. O dönemden 
itibaren edebiyatçı kişiligini ikinci 
plana atarak, çok yönlü bir sinema 
adamı oldu. Fransa'dan döndükten 
sonra, 1 969'da, Türk Sinematek 
Dernegi'nin kurucuları arasında 
yer aldı. 1 969-76 yıl ları arasında, 
birkaç kuşağa yedinci sanatı tüm 
yönleriyle tanıtan bu kurumun 
yönetmenliğini yaptı. 1 978-79 
arasında Kültür Bakanlığı'nın 
Sinema Danışmanı'ydı. 70'1i yılların 
ortasından itibaren yeni bir soluk 
kazanan çağdaş Türk sinemasına, 
"Yusuf ile Kenan" ( 1 978, 
yönetmen Ömer Kavur), "Hazal'' 
( 1 979, yönetmen Ali Özgentürk) 
ve "Hakkari'de Bir Mevsim" 
( 1 982, yönetmen Erden Kıral) 
filmlerinin senaryolarını yazarak 
katkıda bulundu. Diger yapıtları 
arasında, "Peralı Bir Aşk Için 
Divan", "Unutulmuş Kent", 
"Yeter ki Kararmasın", "Bahar 
lsyancıdır", "Sinema Bir Şenl iktir" 
gibi deneme, öykü ve şi ir kitapları 
vardır. Sinema eleştirmeni, öykü 
ve deneme yazarı, şair ve senarist 
yönleriyle, Türkiye'de entelektüel 
yaşamı şekillendiren bellibaşlı 
isimlerden biriydi. Ayrıca son 
yıl larda, Istanbul Kültür ve Sanat 
Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve lcra Kurulu Üyesi 
olarak görev almıştı. Kurulduğu 
günden beri, Uluslararası Istanbul 
Film Festivali'nin Danışma Kurulu 
Üyesi'ydi. 30 Aral ık 1 994 akşamı, 
fai l i  meçhul bir bombalama 
eyleminin kurbanı olan Onat 
Kutlar, l l  Ocak 1 99S'de 
Istanbul'da yaşama veda etti. 

" . . .  Şimdi benim için bütün bir kent 
değişiyor. Çünkü günlerdir 
gözlerimin önünden çok renkli bir 
fi lm şeridi gibi geçiyor on yıl l ık 
sinema günleri serüveni. 
Uluslararası Istanbul Film 

Festivali'ni düşündüğümde, bu 
kent de tıpkı Paris gibi bir "şenl ik" 
oluyor. On yıldır her erken 
baharla birlikte adeta bir kış 
uykusundan uyanıyor bu kent. 
Canlanıyor, güzelleşiyor, 
gülümsüyor. Kent kıpırdıyor . . .  
Şenliğin yapıldığı Nisan günlerinde 
çiçeklenen dallar, yeşeren 
agaçlarla birlikte kentin iki 
yakasında da bir gençlik rüzgarı 
esiyor, coşkulu, tutkulu, sevinçli 
bir hava salonların dışına taşarak 
her yanı kaplıyor ... On yıldır bu 
kentte artık sinema bir şenliktir." 

Onat Kutlar , 1 4  Kasım 1 990 

• Born on 25 January ı936 in  
Alanya. After graduating from 
Gaziantep Highschool, he attended 
Istanbul University Faculty of law 
and Paris University Department of 

Philosophy. His incerest in 
literature has developed at an early 
age. He began his career as an 
ediror in ı956. In ı 960 he received 
the Turkish Language Institute' s 
Award with "İshak", a collection of 
his shorr stories. In the early sixties, 
whilst he was studying in Paris, he 
discovered his evedasring passion, 
cinema, which has overshadowed 
his literary activities ever since. On 
his rerurn from France, he was 
among the founders of the Turkish 
Cinematheque in ı 969, which 
constiruted rhe single most 
im portant platform for a couple of 
generations ro discover the riches of 
the Sevench Art under Kutlar' s 
direction. He also acted as cinema 
advisor for the Ministry of Culrure 
in 1 978-79. He conrribured ro the 
modern Turkish cinema, which 
cook a big leap forward in the Iate 
Seventies, with three seripts he 
wrote for promising young film 
directOrs: "Yusuf and Kenan" 
( ı 978, directOr Ömer Kavur), 
"Hazal'' ( ı 979, director Ali 
Özgentürk) and "A Season in 
Hakkari" ( ı 982,  Erden Kıral). His 
literary works include "Peralı Bir 
Aşk İçin Divan", "Unutulmuş 
Kent", "Yerer ki Kararmasın", 
"Bahar İsyancıdır" and "Sinema Bir 

Şenliktir". Film eri tic, aurhor, poet, 
script-wrirer, essayist Kutlar was 

one of the leading fıgures who 
shaped the incelleetual life in Turkey. 
For the lasr few years, he was the V ice 

President and Member of the 
Executive Board of rhe Istanbul 
Foundation for Culture and Arrs. 
He was also a Member of the 
Advisory Committee of the 
International Istanbul Film Festival 
since it's been established. He has 
been the victim of a bombing 
incidem in the evening of 
30 December ı 994, and died on 
ı ı January ı 995 in Istanbul. 

" . . .  And now the whole rown is 
changing for me. Here, tighr in 
front of my eyes, rhe whole ten 
years of the entire adventure of 
the "Filmdays" is flowing !ike a 
colorful dream. As I think of the 
International Istanbul Film 
Festival, the whole rown changes 
i mo a city of festivals, as Paris 
always is. For the last ten years, 
with each early spring, the whole 
city seems ro wake up from 
winter's sleep, comes alive, gains 
beaury and srniles. The ciry is on the 
move . . .  During the Festival days of 
April, with early buds and sprouts, 
an air of passionate, exhilirating joy 
flows out of the movie-rhearres and 
em braces both si des of the ci ty 

with a yourhful breeze . . .  For the 
last ten years cinema has been a 
festiviry in this town." 

Onar Kuclar , ı 4  November ı990 
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YUSU F i LE KENAN 
YUSUF AND KENAN 
Yönetmen Director: (Jmer Kavur 
Senaryo Screen play: Onat Kutlar & (Jmer 
Kavur Görüntü Yön. Cinematography: 
Günq Karabuda Müzik Music: Çağdaj 
Arapmna Grubu Oyuncular Cast: Cem 
Davran, Tamer Çeliker, Yalçın Avıar, Hakan 
Tanfer, Şevket Avjar Yapımcı Producer: 
Nerip Sarmoğlu & (Jmer Kavur Yapı m 
Production Co.: Alfa Film, İstik/al Caddesi, 
Ha/ep /1 Hanı; No: 140, Kat: 5, Beyoğlu, 
İstanbul, TURKEY; Phone: (212) 243 63 40 
Fax: (212) 245 35  08 Dünya Hakları 
Export Agent: Alfa Film, lstiktal Caddesi, 
H alep lj H anı; No: 140, Kat: 5, Beyoğlu, 
Istanbul. TURKEY; Phone: (212) 243 63 40 
Fax: (2 1 2) 245 35  08 

1 979 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 83 '  

• Yusuf i le Kenan biri 1 4, digeri 
9 yaşlarında, çobanl ık yapan iki 
kardeştir. Babaları bir kan davası 
sonucu öldürülünce, çocuklar tek 
akrabaları olan amcaları Ali'yi 
bulmak üzere lstanbul'a kaçarlar. 
Ancak tüm çabalarına ragmen 
onu bulmayı başaramazlar. 
Yabancısı oldukları büyük kentin 
acımasız koşulları altında 
umutsuzluk ve çaresizl iklerinin 
doruk noktasında, "Böcek" adlı 
bir sokak çocuguyla tanışırlar. 
Böcek onları "Çarpık" adında, 
kirli işler çeviren bir gençle 
tanıştırır. Çarpık, Yusufa yanında 
çalışmasını önerir. Çaresiz, Yusuf 
kabul eder ve Çarpık'la hırsızl ık 
yapmaya başlar. Öte yandan daha 
saglam ve tutarlı bir kişil ige sahip 
olan Kenan direnir, amacı dürüst 
bir işte çalışıp meslek sahibi 
olabilmektir . . .  

• Yusuf, aged 14, and his 9-year
old kid beorher Kenan earn rheir 
livelihood as shepherds. Their 
farher is murdered as resulr of a 
blood feud and rhe boys are forced 
ro flee to Istanbul in search of rheir 
only relative alive, rheir uncle Ali. 
Face to face wirh rhe harsh realiries 

of Istanbul, they soon abandon 
rheir search for him. The bruraliry 
of big ciry l ife encumbers the m, 
and as they srrive for daily survival 
they encounrer a srreer boy nanıed 
"Bug" .  Bug inrroduces rhem ro 
"Crooked", a yourh involved in 
illicit affairs. Crooked proposes 
Yusuf ro work for him. Helpless, 
Yusuf acceprs and becomes a rhief. 
Kenan, bearing a srronger 
characrer, looks for a way ro learn a 
crafr and make an honesr living . . .  

ÖMER KAVUR 
I 944'te Ankara'da do�du.  
Fransa' da sosyoloji, gazetecilik 
ve sinema dalında yüksek 
ö�renim gördü. Birçok belgesel 
ve reklam filmi çekti. lik uzun 
metraj konulu filmi "Yatık 
Emine"yi 1 974'te yöneni. 
Antalya Film Şenli�i'nde ve 
Sinema Yazarları yıllık 
de�erlendirmelerinde çeşitli 
filmleri ödüllendirildi. 
"Körebe", "Amansız Yol" ve 
"Gece Yolculu�u" filmleriyle 
Kültür Bakanlı�ı Sinema 
Ödüllerini kazandı .  1 986'da 
"Amansız Yol", 1 987'de 
"Anayurt Oteli" ve 1 992'de 
"Gizli Yüz" filmleriyle 
Uluslararası Istanbul Film 
Festivalinde "Yılın En Iyi Türk 
Filmi" ödülünü üç kez kazandı. 

Born in 1944 in Ankara. He has 
had university educarion in 
France in journalism, sociology 
and film srudies. He has direcred 
many documenraries and 
commercials. A number of his 
fi lms were awarded prizes in rhe 
Antalya Film Fesrival and were 
highly recommended in che film 
crirics' annual selecrions. 
"Körebe 1 Blindfold", "Amansız 
Yol 1 Desperare Road " and 
"Gece Yolculuğu 1 Nighr 
Journey" won prizes awarded by 
rhe Minisrry of Culrure. He 
received rhe "Besr Turkish Film 
of rhe Year" award rhree rimes 
in lnrernarional lsranbul Film 
Fesrival wirh "Amansız Yol / 
Desperare Road" in 1986, 
"Anayurr Üreli 1 Morherland 
Horel" in 1987 and "Gizli Yüz 1 
The Secrer Face" in 1 992.  

Filmleri 
Filmography 

1 974 Yatık Emine 
1 979 Yusuf ile Kenan 

Yusuf autl Kenan 
1 98 1  Ah Güzel Istanbul 

Oh Beautiful lstanbul 
Kırık Bir A�k Hikayesi 
A Brokeu Love Story 

1 982 Göl The Lake 
1 984 Körebe Biind/old 
1 985 Amansız Yol 

Desperale Road 
1 987 Anayurt Oteli 

Motberlalld Hotel 
1 988 Gece Yolculu�u 

Nigbtjourney 
1 99 1  Gizli YUz The Seeret Face 
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HAZAL 
Yönetmen Direcror: Ali Özgentürk 
Senaryo Screen play: Onat Kutlar & Ali 
Özgentürk Görüntü Yön. 
Cinemarography: Muzaffer Turan 
Oyuncular Cast: Tiirkan Şoray, Talat 
Bu/111, Hamn Yqilyurt, Meral Çetinkaya, 
Hüseyin Peyda, Meral Çetinkaya, Kerimall 
Ulusoy Yaparncı Producer: Abdurrahman 
Keskiner Yapı m Produccion Co.: Umut 
Film Dünya Hakları Export Agenr: Umut 
Film, Afyon S ok. Ertnan Han, Kat 3, Beyoğlu, 
Istanbul. TURKEY; Phone: 212 252 04 26 

1979 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 /00' 

• Tüm toprakların Ağa'ya ait 
olduğu, Doğu Anadolu'nun ırak 
bir dağ köyünde yaşayan insanlar, 
Ağa ile Imam'ın ekonomik ve 
dinsel hegemonyası altında, güç 
bir yaşam sürerler. Köyün yoksul 
ailelerinden birinin kızı Hazal, iyi 
başlık parası karşılığında, zengin 
bir ailenin oğluyla nişanlanır, 
ancak askerliğini yapmaya giden 
nişanlısı geri dönmeyince, Ağanın 
sözü doğrultusunda, Hazal oğlanın 
1 1 yaşındaki kardeşi Ömer'le 
evlendiriril ir. Ömer imam olmak 
üzere dini eğitim görmektedir. 
Hazal ve Ömer'in evlilikleri doğal 
olarak yolunda gitmez, 
birlikteliklerinin sürmesi 
olanaksızdır. Ömer işin içinden 
sıyrılmak için suçu Hazal'a atar. 
Bu arada bir yol projesini 
gerçekleştirmek üzere köye bazı 
yabancılar gelir. Ancak yol, 
toprakları üzerinden geçeceği 
için, Ağa bu projeye gönüllü 
değildir ve Imam'la işbirliği 
yaparak köylüleri de kendi 
tarafına çekmeye çalışır. Bu 
projede işçil ik yapmaya karar 
veren Emin tek başına köy halkını 
aksine i kna etmeye uğraşır. Birkaç 
defa birbirlerini gören Emin i le 
Hazal köyden kaçmaya karar 
verirler . . .  

• A remote, mounrainous village 
in Easrern Anarolia, where all the 
lands are the properry of the local 
norable, the Aga. Villagers lead a 
hard life under the burden of 
rradirional and economic 
hegemony of the Aga and the 
Imam, the religious leader. Hazal, 
the young daughrer of one of the 
poor families in che village, is 
engaged ro che son of a rich family 
in rerurn for a large dowry. The 
boy leaves for his military service 
and does not return. Then, Hazal is 
married ro Ömer, the eleven-year
old brorher of her fıance, as a res u lt 
of the wishes of the Aga.Ömer 
studies cheology a religious 
educarion and is on the way ro 
joining che clergy. The marriage of 
Hazal and Ömer is narurally going 
sour and under rhese condirions no 
harmony can exisr berween rhem. 
Ömer rries ro sol ve the problem by 
blaming Hazal. Meanwhile, some 
strangers arrive ar the village for 
the fırst time ro work on a road 
project. However, the Aga is not 
w iliing ro give permission for the 
road ro pass through his land. 
Togerher wirh the Imam, he rries 
ro influence the villagers ro supporr 
him in his opposirion ro the 
project. Only Emin, who has 
decided ro work in che project as a 
labourer, defends it among the 
villagers. Emin and Hazal, afrer 
meering a couple of times, decide 
ro run away . . .  

All ÖZGENTÜRK 
1 945'te Adana'da dogdu. 
Istanbul Üniversitesi'nde hem 
felsefe, hem sosyoloji egitimi 
gördü, her ikisinden de 1 974'te 
mezun oldu. Sinemada 
profesyonel olarak çalışmaya 
kamera asistanlıgı ile 1 974'te 
başladı ve daha sonra da 
Yılmaz Güney, Atıf Yılmaz ve 
digerlerinin yanında asistanl ık 
yaptı. Senaryo da yazdı. 
1 979'da yaptıgı ilk konulu uzun 
metraj filmi "Hazal'' birçok 
ödül alarak uluslararası alanda 
tanınmasını sagladı. 

Born in 1 945 in Adana. He 
srudied philosophy and 
sociology at the lsranbul 
University, graduaring wirh 
degrees in borh subjects in 
1 974. He began working in 
films professionally in 1 974, 
when he became a camera
assistanr, and la ter assistant ro 
Yılmaz Güney, Atıf Yılmaz, and 
or her directors, for whom he al so 
wrote screenplays. His first 
fearure film "Hazal'' was made 
in 1 979 and won many awards 
bringing him international 
recognition. 

Filmleri 
Filmography 

1 979 Hazal 

1 982 At The H orse 
1 985 Bekçi The Guard 
1 987 Su da Yanar 

Water Als o B urns 
1 993 Çıplak Naked 
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HAKKARi'DE B iR  M EVSiM 
A SEASON I N  HAKKARi 
Yönetmen Direcror: Erden Kıral 
Senaryo Screen play: Ona/ Kutlar 
Görüntü Yön. Cinemarography: Kenan 
Ormanlar Kurgu Edi ring: Yılmaz Atatkniz 
Müzik Music: Timur Selçuk OyunculariCaJt: 
Genco Erkal, Erkan Yüce/, Şerif Sezer, Rana 
Cabbar, Erol Demirb'z, Berrin Koper Yapı m 
Production Co.: Data Ine., istanbul, 
TURKEY; Kente! Film, Munich, GERMANY 
Dünya Hakları Export Agent: Kenmovie 
Filmcilik, Çukurcuma Cad. No:58 A, 
Cihangir, istanbul, TURKEY; Phone: 212 
252 3 I  30; Fax: 2I2 252 37  09 

1 983 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 I I I '  

• Bir aydın, Güneydoğu'da küçük 
bir dağ köyünün okuluna müdür 
olarak "sürülür". Yıl ın yedi ayında 
karla kaplı, ne elektriği, ne de 
yolu olan bir köydür bu. Köyde 
insanlar kendi kurallarına göre 
yaşarlar. Zamanın durduğu bu 
yerde, uzaklık, dağlar, kar ve 
ilgisizlik, insanı kuşatan bir 
yalnızl ık  duvarı örer. Yığılı birkaç 
taştan ibaret barakalar, dağlarla 
çevril i ,  uçurumun kıyısındaki 
kayalık bir yamaçta dizilmiştir. 
Kendi kaderlerine terk edilmiş 
kadınlar, erkekler ve çocuklardan 
bu yaşamı sürdürmekte kararlı 
olanlar, doğayla sürüp giden ölüm 
kalım mücadelesinin izlerini 
taşırlar. Filmin kahramanı, insanlık 
dışı bu durumun gerçekliğine, 
acıya ve iletişimin olanaksızlığına 
tanık olur. Mücadeleyi 
sürdürebilmesi için öncelikle, 
tarihin akışı içinde bir noktada 
zamanla bağları kopmuş bu dağ 
insanlarını iyi tanıması 
gerekmektedir. Felaketierin 
yaşamın bir parçası olduğu bu 
yerde, yaşanan dram da 
sıradanlaşmıştır. Ancak bu köyün 
bir de çocukları vardır: ölüme 
yenik düşmedikleri takdirde 
olağanüstü bir yaşama isteğiyle 
dolu olan çocuklar . . . .  

• An inrellectual is "exiled" as a 
schoolmaster to a lirde village in 
the highlands of Sourh-East 
Turkey. A village withour road, 
wirhouc elecrricity, covered by 
snow during seven monrhs of the 
year. In this village, people live 

according to rheir own rules; a 
loneliness made of disrances, rocks, 
snow and indifference; on the 

fringe of time, an inciefinice epoch. 
The few heaps of stones, which 
consriture the lodgings, are locared 

on a rocky ridge surrounded by 
mounrains on che verge of a pir. 
Men, women and children, 
abandoned to themselves and who 
persist in living there, bear the 
srains of an evedasring fight 
against narure, eager to desrroy 
rhem. The hero of rhe film 
experiences the inhuman 
condirions of this real ity; the 
human misery and the 
impossibiliry of communicarion. In 
order to srruggle against this, he 
first has to ger to know rhese 
highlanders, for whom rime has 
sropped sornewhere in che depth of 
history. Here norhing happens 
which is not rragic, bur che drama 
is rendered commonplace by habit 
and reperirion. Buc rhere are the 
children who, if they do not die by 
dozens, are bearers of a wonderful 
w i ll of survival . . .  

ERDEN KlRAL 
1 942 yılında Gölcük'te do�du. 
Istanbul Güzel Sanatlar 
Akademisi'nde Seramik e�itimi 
gördü. Film eleştirmenli�i 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 1 
TV Yönetmenleri Birli�i'nin 
üyesidir. 

Born in Gölcük in 1 942 .  He 
srudied Ceramics in the 
Academy of Fine Arrs in 
Istanbul. He worked as a film 
eritic and a publisher. He 
directed 200 commercials, four 
short fılms and seven full-length 
fılms. He has been living in 
Berlin s ince 1 983.  He is a 
member of the Academy of Fine 
Arts at Berlin and of the Film 1 
TV Directors Association of 

Filmleri 
Fil mography 

1 978 Kanal The Chamıel 
1 980 Bereketli Topraklar 

Üzerinde 
On Fertile Latıds 

1 983 Hakkiiri'de Bir Mevsim 
A S easo1ı iıı H ak k/iri 

1 984 Ayna The Mirror 
1 987 Dilan 
1 988 Av Zamanı 

Time for H ımiing 
1 993 Mavi Sürgün The Blue Exile 
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GÖN-DERI'nin 
değerl i  katkılarıyla 
gerçekleştiri lmiştir. 

W e should !ike to thank 
GÖN-DERİ 
for their contributions. 
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Bu toplu gösteri, BFI kurumunun değerli işbirl iğiyle 
gerçekleştirilmiştir. Istanbul British Council'a 
yardımlarından dolayı teşekkür ederiz. 

This retrospeccive has been possible with the valuable 
cooperation of the BFI. W e should !ike to thank the 
British Council, Istanbul for cheir ki nd help. 
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DEREK JARMAN 

• 1 942'de Northwood, 
M iddlesex'te doğdu. 1 960-63 
yılları arasında, Londra'daki King's 
College'da Ingiliz Dil i ,  Tarih ve 
Sanat Tarihi okuduktan sonra, 
1 963-67 yılları arasında Londra 
Üniversitesi, Slade School'da 
Güzel Sanatlar eğitimi görürken 
David Hocney'den resim dersleri 
aldı. 1 967'de Peter Stuyvesant 
Ödülü'nü kazandı ve eserleri, 
"Genç Çağdaşlar" bünyesinde 
Tate Galerisi'nde ve John 
Moore'un sergilerinde yer aldı. 
Dekor ve kostüm tasarımına 
artan ilgisi onu ilkin Royal 
Ballet'ye, ardından, "Don 
Giovanni"nin sahnelenmesinde 
çalışmak üzere, Colesium'a taşıdı. 
1 970'te, set tasarımcısı ve yapımcı 
olarak çalıştığı, Ken Russell'ın 
"The Devils 1 Şeytanlar" filmiyle 
sinemaya ilk adımını attı. 1 972 
yıl ında, Festival Ballet için dekor 
ve kostüm tasarımı yaptı. 
1 976'da, eserleri, Houston'daki 
altı Ingiliz ressamın sergisinde yer 
aldı. 

Super-Smm. ile çektiği çok sayıda 
kısa filmin ardından, 1 976'da i lk 
konulu filmi "Sebastiane"ı, daha 
sonra da 1 977 Cannes Film 
Festivali'nde gösterilen "Jubilee 1 
Kutlama"yı ve 1 979'da Berlin Film 
Festivali'nde i lk gösterimi yapılan 
"The Tempest 1 Fırtına"yı çekti. 
Resim ve tasarım alanlarında 
çalışmalarını sürdürdü ve 
bunlardan bazıları Londra Çağdaş 
Dans Topluluğu i le "The Rake's 
Progress"in Floransa'daki 
temsilinde kullanıldı. 1 982'de 
Edward T otah Galerisi'nde bir 
sergi açtı. 1 980'den itibaren, 
sinema üzerinde yoğunlaştı. 

Seksenli yılların başından itibaren, 
Jarman çok sayıda kısa film ve 
pop müzik grupları için video 
klipler çekti. Marianne Faithful 
için gerçekleştirdiği i lk çalışmasını, 
Marc Almond, Bryan Ferry, The 
Smiths, Bob Geldof ve The Pet 
Shop Boys için çektikleri izledi. 
Bunların arasında, The Pet Shop 
Boys'un haftalarca bir nurnarada 
kalan hitleri "lt's a Sin" için 
hazırladığı klip ve onların ilk 
dünya turlarının filmi de vardı .  
1 984'te, Institute of Contempory 

Art'ta Jarman'ın retrospektif 
sergisi açıldı ve yine aynı yıl, 
perestroika öncesi Sovyetler 
Birliği'ne yaptığı yolculuktan 
esinlenerek "lmagining October" 
adlı kısa filmi çekti. Ayrıca M icha 
Berghese'nin bir balesi için yaptığı 
tasarımlarını tamamladı ve i lk 
kitabı olan otobiyografik 
"Dancing Ledge"i yayınladı. 

1 986'da iki filmde rol alırken, 
bunlardan birinde Paselini'yi 
canlandırdı. Aynı yıl büyük beğeni 
toplayan "Caravaggio" adlı 
filminin ilk gösteri mi, Berlin Film 
Festivali'nde yapı ldı. 
Gerçekleştirilmesi yedi yıl alan bu 
çal ışması, isminin A.B.D.'nde de 
duyulmasını sağladı. I kinci kitabı 
"The Last of England", 1 987'de, 
aynı adı taşıyan filmin gösterimiyle 
eşzamanlı olarak yayınlandı ve 
film, Los Angeles Eleştirmenler 
Ödülü'nü aldı. 1 988'de, Benjamin 
Britten'ın eserinden uyarlanan ve 
Laurence Olivier'nin son kez 
beyaz perdede göründüğü, "War 
Requiem"i yönetti. 

Daha sonraki yıllarda çektiği, 
teatral anlatım, eşcinsell iğe 
yapılan göndermeler, müziğin 
zekice kullanımı, oyuncular ve 
teknik ekibin genelde 
değişmemesi gibi sinernatografik 
özellikler taşıyan filmleri medyada 
büyük ilgi gördü. Bir eşcinsel ve 
AIDS hastası olarak yaşadıklarını 
anlattığı üç anı kitabı yayınladı. 
20 Şubat 1 994'te AIDS'den öldü. 

"Sinema benim için bil inçli bir 
tutku, ama bu sabit fikrin iyi 
tanımlanmış parametreleri var. 
Yaşadığım dünyayı çözümlemek, 
dünyevl zevkler bahçesinde keşfe 
çıkmak ve dönen delapiarı açığa 
çıkarmak için bir araç. Bu 
çözümleme, kolaylıkla, bir kalem 
ya da boya fırçası ele alınarak da 
yapılabilir. Sinemayla sınırlanmış 
deği l im, bu konuda bir hırsım asla 
olmadı. Film dünyasıyla geç ve 
şans eseri tanıştım, ki 
'özgürlüğüm' de bundan 
kaynaklanıyor." - Derek Jarman 
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in 1942 .  Berween 1960-63 be 
srudied English, Art History and 

History ar King' s College in 
London, and berween 1 963-67 he 
srudied Fine Art ar the Slade 
School, London University, where 
he cook painring lessons from 
David Hockney. In 1 967 he won 
the Peter Sruyvesanr Award and 
showed work ar as part of the 
"Young Conremporaries" ar the 
Tare Gallery and John Moore' s 
exhibirions. His devetoping 
incerest in cosrume and ser design 
cook him firsr ro rhe Royal Ballee 
and rhen ro the Colesium in 1968 
ro work on "Don Giovanni". His 
debur film was Ken Russell's "The 
Devils" in 1 970, on which he 
worked as ser and produccion 
designer. In 1972 he worked on 
coscume and ser design for the 
Festival B all et. In 197 6 he 
exhibiced in a show of six British 

painrers in Houston, Texas. 

Afrer many shorts shor in Super-
8mm. ,  Derek Jarman's firsr fearure, 
"Sebasriane", was made in 1976, 

and was followed by "Jubilee", 
which screened at Cannes in 1 977, 
and "The Tempesc" which premiered 
at che Berlin Film Festival in 1 979. 
Jarman's conrinuing work in 

design and painting have included 
designs for the London 
Conremporary Dance Company and 
for a producrion of "The Rake's 
Progress" in Florence, and an 
exhibirion ar the Edward Torah 
Gallery in 1982.  Alrhough since 
1980 he has concenrrared on film. 

Since che beginning the Eighries 
J arınan has m ade several shorr 
films and pop promo videos; his 
firsr was for Marianne Fairhful; he 
rhen wenr on ro work on pop 
videos for Marc Almond, Bryan 
Ferry, The Smirhs, Bob Geldof and 
the Per Shop Boys, including che 
video for No. 1 h ir "It' s a Sin" and 
rhe film of cheir debur world tour. 
In 1984 rhe Institute of 
Conremporary Art held a 
retrospecrive of Jarman's painrings 
and in the same year he made a 
short film inspired by a pre
peresrroika trip ro che Soviet 
Union, enritled "Imagining 
Ocrober". He also compleced 

designs for a ballee by Micha 

Berghese, and published his firsr 
book, rhe aurobiographical 
"Dancing Ledge" .  

In  1 986 Jarman acred in rwo films, 
and in one of rhem he played the 
part of Pasolini. The same year he 

premiered his much acclaimed 
avaggio" ar the Berlin Film 
Festival. The project, which cook 
him seven years ro real ise, gained 
him major recognirion in the 

United States. His second book, 
"The Lasr of England" ,  was 
published in 1 987 ro coincide wirh 
the release of the film of the same 
name. The film won rhe LA Crirics 

Award. In 1 988 Jarman direcred 
"W ar Requiem"; based on the 
Benjamin Britten work, it fearured 
Laurence Olivier's lasr screen 
performance. 

His lacer fılms, bearing his 

trademarks such as rhearrical 
sraging, gay sraremenrs, elever use 
of music and regular casr members 

and crew, have artracced much 
media arrenrion. He also published 
three diaries abour his experience as 
a gay man, and an HIV patient. He 
died of AIDS on 20 February 1994. 

'Tm obsessed by the cinema, bur 
rhe obsession has well-defined 

parameters. Ir's a way of analysing 
the world about me, the garden of 
earthly delighrs and che dirty tricks 
department. This analysis could 
easily be undertaken wirh che pen 

or painrbrush; I 'm not rrapped in 
Film. Ir was never an ambirion, I 
came ro ir Iate and by chance, rhar's 
my ' Independence'." - Derek 
Jarman 

Filmleri 

Filmography 

1 970 Studio Batıkside 
(short kısa film) 
Home Movies Reel 
(short kısa film) 

1 9 7 1  Mi ss Gaby (short kısa film) 
Ajourney to Avebury 
(short kısa film) 

1 972 Gardetı of Luxor 
(short kısa film) 
Burnbıg the Pyramids 
(short kısa film) 
Atıdrew Logan Kisses the 
Glitterati (short kısa film) 
Tarot (a.k.a. The Magiciatı) 
(short kısa film) 

1 973 The Art of Mirrors (a.k.a. 
Sulphur) (short kısa film) 

1 974 The Devi/s at the Elgitı 
(a.k.a. Reworking The 
Devi/s) (short kısa film) 
Ula' s Fite (short kısa film) 
Fire Isiand (short kısa film) 
Duggie F ields 
(short kısa film) 

1 975 Pietıic at Ray' s 
(short kısa film) 
Sebastiatıe Wrap 
(short kısa film) 
Slomıe Square (a.k.a. 
Removal Party, A Room of 
Otıe's Owtı) (short kısa film) 

1 976 Sebastiatıe 
Gera/d's Film 
(short kısa film) 
Houslotı, Texas 
(short kısa film) 

1 977 jordan's Datıce 
(short kısa film) 
Every W oma n for H erself 
and All for Art 
(short kısa film) 

1 978 jubilee Kutlama 
1 979 The Tempest Fırtına 

Broketı Etıglish 
(short kısa film) 

1 980 11ı the Shadow of the Sun 
(meditmı-letıgth 
orta metraj film) 

1 9 8 1  T.G. Psychic Rally itı 
Heaven (short kısa film) 

1 982 Pirale Tape (short kısa film) 
Pontormo and Pımks at 
Santa Croce (short kısa film) 

1 983 W aiting for Godot (short 
kısa film) 

1 984 The Dream Machi11e 
(mediınn-length 
orta metraj film) 
lmagining October 
(medimn-letıgth 
orta metraj film) 

1 985 The A11gelic Conversatiotı 
Masum Sohbet 

1 986 Caravaggio 
The Queen is Dead 
(short kısa film) 

1 987 The Last of England 
Sonuncu Ingiliz 
Aria (one of the 10 segmmts 
1 O bölümden biri) 

1 988 L'lspirazione 
(short kısa film) 

1 989 W ar Requiem Savaş Agıtı 
1 990 The Garden Bahçe 
1 9 9 1  Edward ll 2. Edward 
1 993 Wittgensteitı 
1 993 Blue Mavi 
1 994 Glitterbug Ateş Böcegi 
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SESASTlAN E 
• Romalı bir asker, ve lmparator 
Diocletian'ın eski gözdesi olan 
Sebastian, bezgin askerlerden 
oluşan küçük bir müfrezeyle 
birlikte, ötenin gerisine tayin 
edil ir. Komutanının şehevT 
girişimlerine karşı d irenen ve 
dindarlığı yüzünden asker 
arkadaşları tarafından küçük 
görülen Sebastian, bencil bir 
şekilde kendini mistisizmine 
kaptırır, verilen cezalardan zevk 
alır ve ölümünü neredeyse 
memmnuniyetle karşılar ... 

Ingiliz bağımsız sinemasının tipik 
bir örneği sayılamıyacak, 
senarist/yönetmen Derek 
Jarman'ın ilk konulu uzun metraj 
fi lmi SEBASTIANE, birçok 
düzeyde ister istemez insanın 
ilgis ini çekmektedir. Film, cinsell ik 
ve iktidar arasındaki i l işki ve 
ödüllendirilmeyen tutkunun yıkıcı 
gücü gibi, besbelli "zor" bir 
konuyu ele almakla kalmaz, 
üstel ik bunu aynı derecede "zor" 
iki çerçeve dahilinde gerçekleştirir: 
yalnızca erkek cinsell iği, ve din 
kurbanı bir aziz üzerine, yaklaşık 
1 ,  700 yıl önce geçen Katal ik 
efsanesi. Konu öylesine natüralist 
bir biçimde filme alınmıştır ki, 
diyaloglar bile Latincedir ve, 
gerek yönetiminde gerekse 
oyunculukta olağandışı bir inanç 
yükü taşır; sadece biraz tuhaf 
kaçan parodi ve pastiş 
unsurlarında sendeler. Durağan 
kamera çalışması, filmin 
çekiciliğine katkıda bulunur. 
Geleneksel olarak kutsal kabul 
edilen Aziz Sebastian'ın konu 
olarak seçilmesinde, bu kurban 
edilişi tasvir eden birçok 
Rönesans resminin eşcinsel imalar 
içermesi önemli etken olmuştur. 
Apaçık bir biçimde homo-erotik 
bir fi lm olan SEBASTIANE, 
eşcinsel eğil imli kişilere taze 
imgeler sağlama çabası taşıyan, 
erkek çıplaklığı üzerine neredeyse 
klasik bir çalışmadır. Jarman, 
fı lmin ütopyacı imalarının AIDS 
tehdidinin başlamasıyla birlikte 
anlamını oldukça yitirdiğine 
inanmıştı: "SEBASTIANE'ı asla 
yeniden yapmazdım. Bunu aklıma 
bile getirmezdim. Ben farklı 
dönemler için farklı fi lmler 
yaptım." - Derek Jarman 

• Sebastian, a Roman soldiet and 
the ex-favourite of the emperor 
Diocletian, is posted ro the back of 

beyond with a smail plaroon of 
bored colleagues. Resİsting the 
lustful advances of his commanding 
officier, and incurring the 
conrempt of his fellow soldiers for 
his piety, he gets selfishly absorbed 
in his own mysticism, he finds 
ecstasy in his punishmenrs, and 
almost welcomes his death . . .  

Not exactly typical of  the British 

independent cinema, 
SEBASTIANE, the first feature 
film by writer/direcror Derek 
Jarman, is compulsively inreresting 
on many levels. Not only it tackles 
an avowedly "difficult" subject (the 
relationship between sex and 
power, and the destructive force of 
unrequited passion), but does so 
wirbin two equally "difficult" 
frameworks: that of exclusively 
male sexuality, and that of the 
Catholic legend of the marryred 
sainr, set nearly 1 ,700 years ago. 
It's filmed naruralistically, to the 
extenr that the dialogue is in Latin, 
and carries an extraordinary charge 

of conviction in the staging and 
acting; it falters only in the slightly 
awkward elemenrs of parody and 
pastiche. The static camera 
conrributes ro making the film 

very graceful . The tradi tionall y 
sacred subject of Sainr Sebasrian 
was chosen in large part because of 
the homosexual overrones of so 
many of the High Renaissance 
painrings which depice the 
marryrdom. Openly homo-erotic, 
SEBASTIANE represenrs an almost 
classical study of the male nude, 
attempting ro give fresh images for 
gay people. Its uropian overrones, 
Jarman believes, have been made 
much less relevanr by the onset of 
the threat of AIDS: "I would never 
make SEBASTIANE again. I 
wouldn't ever consider it . I made 
differenr films for differenr 
momenrs. " - Derek Jarman 

Yönetmen Director: Derek 
}amıan & Paul Htmıfress Senaryo 
Screenplay:Jamer Whaley & Derek 

Jamıan Görüntü Yön. 
Cinemarography: Peter Middleton 
Kurgu Editing: Paul Humfrm 
Müzik Music: Brian Eno 
Oyuncular Cast: Leonardo 
Treviglio, Barney james, Neil Kennedy, 
Richard \Varwick, Ken Hickı, Gerald 
lncandela, Christopher Hobbs 
Yapımcı Producer:James Whaley 
& Howard Mali n Yapı m 
Production Co.: Megalovision 
Dünya Hakları Export Agent: 
British Film lnstilute, 21 Stephen 
Street, London WIP IPL, 
ENGLAND; Phone: 71 255 14  44; 
Fax: 71 436 79 50 
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INGILTERE UNITED KINGDüM 

KUTLAMA 
]VB I LEE 

• Yıl 1 578. Kraliçe 1 .  Elizabeth, 
kendisine "zamanın gölgesi"ni 
açıklamak üzere, bir melek 
tarafından geleceğe, 1 970'1erin 
Punk Londra'sına taşınır. Bir 
piroman, bir punk yıldızı, bir 
nemfoman, taraflı bir tarihçi, 
vb.'den oluşan, amacından sapmış 
bir kadın kolektifini gözlemleyen 
Majesteleri, bu "hanımefendiler" 
i le dostlarının külhanbeyce talihsiz 
maceralara (bir kafeyi 
darmadağan etmek, bir punk 
deneme sınavı, bir cinayet 
cümbüşü} atılmalarını seyreder ... 

KUTLAMA hiç şüphesiz, 1 970'1i 
yıllarda Ingi ltere'den çıkan en 
özgün, heyecan verici, ve 
cüretkar filmlerden biridir. 
Ülkesinin tarihini olağandışı bir 
şekilde ortaya serrnek için, 
Jarman, Kraliçe 1 .  Elizabeth'e 
zamanda yolculuk yaptırarak, 
çapulcu dişi punkların, hurda 
deposuna dönmüş, şiddet dolu 
bir görünüme sahip başkentte 
dolandığı, kral lığının gelecekteki 
çözülüşüne tanık etmek gibi 
parlak bir fikir yakalamış. Bu 
korkunç manzaranın 
betimlenmeside zaman zaman 
başvurulan mizah dolu yaklaşım 
ise, fi lmi eleştiriye açık hale 
getirirken, birçok sekans, çocukça 
bir dramatik etki yaratma 
hevesine kurban gitmiş. 
Yönetmenin kararlı bir şekilde 
cinsell iği ters-yüz edişi sonucu (ki 
bu yüzden kadınların çoğu hi lkat 
garibesi "karakterler"e, erkekler 
ise kendini bırakmış cinsel l ik 
objelerine dönüşmüş} film, 
şaşırtıcı bir biçimde, kadın 
düşmanı bir işret mecl isini 
andırmakta. Ama fılmin fikri gene 
de son derece özgün ve 
KUTLAMA, Ingiltere'nin ilk resmi 
punk fi lmi ünvanını fazla zahmet 
çekmeden alıp götürmeye 
yetecek kadar zengin içerikli. 
Jarman'ın, punk üzerine "kolaj bir 
film" diye tanımladığı bu yapıtı, 
özel l ikle de bu akımın 
takipçilerinin her şeyi içeren 
isyanlarının gerisindeki fikirlerin 
çoğunun yapaylığın ın, ve sonunda 
ticari haskılara satılışlarının 
kaçını lmazlığını da eleştirmekte. 
"Filmin oyuncu seçimi dostlar 

arasında yapıldı, fi lm de öyle. Bizi 
saran dünyanın pervasız bir tahl i l i  
olan fi lmin senaryosu ise, bir 
fotokopiler, kağıt parçacıkianna 
çabucak alınmış notlar, yırtık 
fotoğraflar ve mesajlar yığınından 
ibaretti ; sonuçta ortaya çıkan 
çalışma da buna benzer bir 
nitelikte oldu." - Derek Jarman 

• The year is 1 5  78. Queen 
Elizabeth I is rransporred by an 
angel inro the furure ( 1 970s Punk 
London), where she has "the 
shadow of rime" revealed ro her. 
Observing a renegade women's 
collecrive (a pyromaniac, a punk 
srar, a nympho, a bem hisrorian, 
ere.), Her Majesry warches as the 
"ladies" and rheir friends go abour 
rheir picaresque misadvenrures -
disrupring a cafe, a punk audirion, 

a murder spree . . .  

Wirhour any doubr, JUBILEE is 
one of the most original, bold, and 
exciring features ro have come out 
Britain in the 1 970s. To unravel 
the narion's social hisrory in an 

unusual way, Jarman has conceived 
the ingenious idea of 

transporrating Queen Elizabeth I 
through rime ro wirness rhe furure 
d isimegration of her kingdom as 

marauding gir! punks roam a 
junky and violenr urban landscape. 
Irs parchily humorous evocarion of 
this landscape lays the film open ro 
criricism: several sequences srop ro 
juvenile rhearrics, and the 
derermined sexual inversion 
(whereby most women become 
freakish "characrers", and men 
laose-limbed sex objecrs) comes ro 
look disconcerringly !ike a 
misogynisr binge. Bur in 

canception the film remains highly 
original, and JUBILEE does deliver 
enough of the goods ro sail 
efforrlessly away wirh the rirle of 
Brirain's firsr official punk movie. 
Ir was w har Jarman deseribes as a 
"collage film" abour punk, and in 
parricular a criricism of rhe 
superficialiry of many of the ideas 
behind rheir all encompassing 
rebellion, and rhe inevirabiliry of 
rheir evenrual seli-out ro 
commercial pressures. "The film 
was casr from among, and made by 
friends. Ir was a reckless analysis of 
the world which surrounded us -
the shooring script was a mass of 

xeroxes, quick nores on scraps of 
paper, rom phoros, and messages, 

and rhe resulring film has 
somerhing of rhe same qualiry." 
Derek Jarman 

Yönetmen Director: Derek 
} artilan Senaryo Screen play: Derek 
}artnan Görüntü Yön. 
Cinemarography: Peter M iddieton 
Kurgu Edi ring: Nick Bamard & 
Tom Prie.ıtley Müzik Music: Brian 
Eno Oyuncular Cast:jenny 
Runacre, Little Ne//, jordan, Toyah 
\'(li/lcox, \Vayne Coımtry, Adam Ant, 
lan Charle.ıon, Karl johnson, N ei/ 
Kennedy Yapımcı Producer: 
Howard Ma/in & james W ha/ey 
Yapım Producrion Co.: 
Megalovision Dünya Hakları 
Exporı Agenr: British Film lmtitute, 
21 Stephen Street, Londo11 \'(IJP IPL, 
ENGLAND; Phone: 71 255 14 44; 
Fax: 71 436 79 50 

1 978 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 
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INGILTERE UNITED KINGDüM 

MASUM SOHBET 
THE ANGEL/C CONVERSATION 

• Derek Jarman, ressam gözünü 
burada Shakespeare'in çagına 
çevirmiş ve ünlü yazarın 
"Soneler"inden ondördünü, 
eşcinsel kökenierine döndürerek, 
onları yogun ve erotik bir 
deneyime dönüştürmüş. Film, 
birçogu sonelerin kendisinden 
kaynaklanan, ritüel ve atmosfer 
yüklü imgelerle dolu: pencereden 
dışarı bakan bir adam; usulca 
öpüşen ya da kayalık bir kıyı 
boyunca yürüyen iki adam; 
nehirde yıkanan bir adam. Bu düş 
benzeri imgeler, Judi Dench'in 
tatlı bir tonda seslendirdigi 
şiiriere fon oluştururken, bir 
duvar saati de hipnotize edici bir 
biçimde tempo tutmaktadır ... 

Dorset'te, Daneing Ledge'de 
Süper-8mm ile çekilen MASUM 
SOHBET, Jarman'ın kendi 
deyimiyle, "sevdigim kişileri 
sevdigim yerler ve uzamlarda 
çekmemle başladı". Sonra BFI 
ona, filmini uzun metraja 
döüştürebilsin diye lSO,OOO verdi. 
Sonuçta ortaya, gerçekten de 
yönetmenin en iyi işlerinden biri, 
aşk ile erkek bedeni üzerine, 
utanmayı si l ip atmış bir düşgörü 
çıktı. Judi Dench'in sesi, filmi n 
basit bir şekilde homo-erotizme 
indirgenmesini, zekice ve 
kesinlikle önlemekte. Jarman 
bununla, eşcinsel filmlerinde çogu 
kez eksikligi hissedilen dişi l ik 
unsurunu korumak isterken, 
zihinlerde, bir yaz ögleden 
sonrasında iki genç erkek 
arasındaki romantik duyguları 
uyandıran, şi irsel güzellige sahip 
bir film yaratmış. Yönetmeni, bu 
filminde "heteroseksüel kiçin 
eşcinsel bir biçimine oldukça 
yaklaşmak"la suçlayanlar çıktıysa 
bile, bu düş benzeri imgelerde, 
Jarman'ın, Ingiliz sinemasında 
ender rastlanan, eşsiz şi ir 
yetenegine dair bol kanıt var. Ne 
yazık ki ,  eşcinseller iç in büyük 
erotik çekiciligi olsa bile, bir 
oglanın vücudunun yıkanmasını 
gösteren haddinden uzun bölüm; 
filmin geri kalanının, çogu agır 
çekim olan ve filmin bütününe 
hakim ruh haline çok iyi uyan, 
daha uçucu kaçıcı, bulanık, grenli, 
yarı soyut karelerle sahip oldugu 
şiirsel niteligi kaybediyor. 

"Filmlerimin herhangi birinin iyi 
olup olmadıgından, herhangi bir 
sonuca hizmet edip etmediginden 
emin degil im; MASUM SOHBET 
hariç." - Derek Jarman 

• Derek Jarman cas es his painrerly 
eye back co che age of Shakespeare 
and cakes 14 of che Sonners back co 
rheir homosexual roots, 
transforming chem into an ineense 
and eroric experience. The film is 
full of rirualisric and moody 
images, many of rhem prompred by 
rhe sonnecs rhemselves: a man 
gazing out of a window; rwo men 
quietly kissing, or walking along a 
rocky coastline; or a man barhing 
in a river. These flickering, 
dreamlike images are ser against 

Judi Dench's recical of che poems 
in sweet echoing cones white a 
grandfarher clock keeps hypnocic 
time in the background . . .  

Shor on  Super-8mm. a r  Daneing 
Ledge in Dorser, THE ANGELIC 
CONVERSATION srarted, as 
Jarman puts it, of " filming people I 

!ike in places and spaces I like". 
Then BFI gave him f50,000 ro 
make ir inco a full-length film. The 
resulr is rruly one of che director' s 
finesc pieces, an unabashed reverie 
of love and che male body. Judi 

Dench's voice cleverly and 
decisively prevenrs any simple 
reduction of the film co homo 
eroricism. Here, Jarman wanted ro 
rescore che feminine element 
somerimes lacking in gay films, 
and so made a beautifully poetic 
film conjuring up the romantic 
feel ings berween cwo young men 
on a summer afternoon. Although 
he was even accused of " coming 
close co a homosexual version of 
heterosexual kirsch", rhere is ample 
evidence in rhese dreamlike images 
of Jarman's singular poetic gift - a 
rare commodiry in British cinema. 
Unforrunarely, che pcolonged 
seetion showing a boy's body being 
washed, even rhough ir may have 
greater eroric appeal for gay people, 
loses che poetic qualiry which che 
rest of che film has - wirh i ts more 
elusive, blurred, grainy, semi
absrracr shors, many in slow
morion, which are so appropriare ro 
the whole mood of the film. 'Tm 
not certain any of my film s are any 
good at all, or of any consequence, 
excepr THE ANGELIC 
CONVERSATION. " - Derek 
Jarman 

Yönetmen Director: Derek 
jarman Senaryo Screenplay: Derek 
Jarman, baıtd on William Shak<Ipeare's 
Sonntfs Görüntü Yön. 
Cinematography: Derekjarman & 
jaTIUJ Mackay Kurgu Editing: 
Gerith \flyn-Evans & Peter Cartwright 
Müzik Music: Coil Uohn Balance & 
Peter Christopherson) Oyuncular 
Cas<: Philip \flilliatnson, Paul 
Reynolds Yapımcı Producer:Jam<I 
MacKay Yapım Production Co.: 
BFI/Channel 4 Dünya Hakları 
Export Age nt: British Film I nstitlile, 
2 1  Srephen Street, London Wl P 1 PL, 
ENGLA D; Phone: 71 255 14 44; 
Fax: 71 436 79 50 

1 985 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 78' 
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BAHÇE 
THE GARDEN 

• Jarman, çagdaş Ingiltere ile 
lsa'nın Çarmıha Gerilmesi'ni yan 
yana getirebilmek için, kamera 
görüntüleri ile sahne gerisini 
birleştirmiş. Eşcinsel bir erkek çift 
tutuklan ır ve çirkin bir katran-ve
tüy seansıyla sonuçlanan 
eziyetlere ugrarlar. Meryem 
süzülerek gelip gitmektedir. 
Eşcinsel çift kendilerini çarmıhta 
bulurlar. lsa, bir nükleer santralın 
yakınındaki elektrik hatlarının 
altında yürür ... 

lsa'nın hayatından bölümleri de 
üstünkörü bir biçimde betimleyen 
BAHÇE, rüzgarlı Dungeness 
Burnu'nu fon alarak, Kilise'nin 
eşcinsellige karşı tavrını ve AIDS 
musibetine tepkisini ana tema 
olarak işliyor. Derek Jarman'ın 
bütün filmleri gibi, bu da tartışma 
uyandıran, yenilikçi bir çalışma. 
Sanatçının, yaratıcı süreç içinde 
sinemanın zengin olanaklarını da 
araştıran, son derece özgün ve 
kişisel yaklaşımın bir devamı. 
Sonuç ise, çarpıcı ölçüde canlı, 
zengin bir imge ve ses ziyafeti; yer 
yer tinsel, bazen de dolaysızlıgıyla 
dehşet verici. Jarman, yapısını, 
korkudan mizaha, melankoliden 
coşkuya kadar uzanan, bir adım 
sonra neyle karşılaşı lacagı asla 
bil inerneyen bir ruh halleri 
kaneviçesi olarak tanımladıgı fi lmi 
boyunca, sihirl i bir yolculukta 
izleyiciye rehberlik ediyor ve, 
tahrik edici, şehvanT ve son 
derece uyarıcı bir etki yaratıyor. 
"Bu filmin en can alıcı yanı, açık 
fikirli davranarak ondan keyif 
duyacak herkesin kendi 
yorumuna açık olması. Insanlar 
bana hep ne düşündügümü 
sorarlar. Ben de derim ki, benim 
ne düşündügümün hiç önemi yok, 
asıl mesele sizin ne 
düşündügünüz. Böylesine yoruma 
açık bir film yapmarnın tek nedeni 
bu." - Derek Jarman 

• Jarman combirres camera images 
and backdrops to juxrapose 
conremporary England wirh the 
Passion of Christ. A gay m ale 
couple are arresred and persecuted, 

culminating in an ugly tar-and
feathering session. Mary floats in 
and out. The gay couple wind up 
on che cross. Jesus walks under 
power l ines near a nuclear planr . . .  

Loosely depiceing episodes in the 
life of Christ, THE GARDEN is 
ser against the backdrop of the 
windswept Dungeness Headland, 
poinring out the cemral rheme of 

the Church's attitude to 
homosexuality and i ts response to 
the scourge of AIDS. Like all of 
Derek Jarman's fılms, this is an 
innovative and conrroversial piece 
of work, a conrinuation of a highly 
original and personal approach ro 
cinema which explores the rich 
possibiliries of the med i um in the 
process. The result is a stunningly 
vibranr and rich palare of image 
and sound, ar times almosr 
erhereal, at orhers rerrifying in its 

direcrness. Jarman leads the viewer 
on a magical journey through the 
film - che srructure of which he 
deseribes as the tapesrry of moods, 
ranging from horror ro humour, 

from melancholy to exhilaration 
where one never knows what lies 

around che corner. The effecr is 
provocarive, sensuat and highly 
stimulating. "The great thing 

about this film is anyone who 
enjoys it with an open mind can 
give rheir own inrerpretation. 
People are always asking me whar I 
think. I say whar I rhink is 
irrelevanr, ir's what you rhink. 
Thar's the who le po ine of having an 
open film like this." - Derek 
Jarman 

Yönetmen Direcror: Derek 
Jannan Senaryo Screenplay: Derek 
Jannan Görüntü Yön. 
Cinemarography: Christopher 
Hughes Kurgu Edicing: Peter 
Cartıuright Müzik Music: Simon 
F is her T urner Oyuncular Cast: 
DerekJannan, Tilda Swinton, Johnny 
Mil/s, Philip MacDonald, Pete Lee
Wilson, Spencer Lee, Jody Graber, Roger 
Cook Yapımcı Producer:James 
Mackay Yapım Production Co.: 
Channel 4, British Screen, ZDF, 
Uplink Dünya Hakları Export 
Agenr: Basilisk Communications 
Limited, 3 1  Percy Street, London W 1 
9FG, ENGLAND; Phone: 71 580 72 
22; Fax: 71 632 05 72 
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MAVi 
BLUE 

• Derek Jarman'ın son büyük 
eseri MAVI, kendi sesinin de 
aralarında bulunduğu, insan 
seslerinden oluşan bu monolog, 
manzum şiir bileşimi; olağanüstü 
bir müzik ve ses kolajıyla 
bütünlenerek l irik bir seslenişe, 
neredeyse bir şarkıya dönüşüyor. 
Bu zengin işitsel atmosfere, görsel 
yönden 76 dakikal ı k, hiç 
kesilmeyen ve değişmeyen mavi 
bir fon eşlik ediyor. Yalnızca film 
üzerindeki lekeler ve makaraların 
bitimindeki çizgi ler görüntüye 
çeşitlilik katıyor. Deneme, düşün 
ve anı özel l iklerini taşıyan bu 
kavramsal çalışmada, sanat ve 
sonsuzluk, yaşam ile yaklaşan 
ölüm sorgulanıyor, AIDS'in 
pençesindeki yönetmenin eriyişi 
anlatılırken, uzak zamanlara ve 
rnekanlara doğru, bir ses 
yolculuğuna çıkıl ıyor. Bazen acıyla 
gülümseten, hatta rahatsız eden 
bu son derece kişisel film, 
izleyiciyi belli bir yöne 
sevketmekten çok onu çepeçevre 
sarıyor. Bir sanatçının, 
körleşirken keskinleşen görüşünü 
yansıtan MAVI, sinemanın ve 
algılamanın doğası, ve bir o kadar 
da cinsel tercihler konusunda 
kafalarda soru işaretleri 
uyandırıyor. "Imge karmaşası" 
olarak nitelendirdiklerini 
kullanmaktan kaçınıp, yalnızca, 
izleyenierin kendi görüntülerini 
yansıttığı mavi bir fon sunarak, 
bakmaktan vazgeçip dinlemeyi 
öğretiyor. Mavi renk, tema 
açısından da önemli bir rol 
üstleniyor: denizin rengi, göz 
muayenelerinin ardından retinada 
kalan görüntü, mavinin doğadaki 
yeri, taşıdığı tinsel nitel ik ve daha 
sıradan başka göndermeler. Aşkla 
bezenmiş, s ın ır tanımayan 
sinemasıyla Jarman'ın tüm 
tutkularının rengi olan mavi, aynı 
zamanda ölümlülüğün de rengi. 

• BLUE, Derek Jarman's fina! 
major work, is an amazing aural 
cut up of voices, Jarman's amongsc 
them, supplemenred and 
punctuated by sound collage and 
glorious music. This combination 
of monologue and prose poem is 
woven together to a lyrical, almosc 
song-like effecr. The rich sound
space is accompanied visually by 76 
minuces of blue screen which is 
projected sans alteracion, inflection, 
or inrerruption. Only the odd 
blemish in che celluloid or 
explosion of serarehes at che end of 

reel affords variety. In this 
conceprual 
essay/meditation/memoir there are 
musing on are and infinicy; 
meditations on life and 
approaching deach, dealing with 
the direccor's deteriotacion in the 
fina! stages of AIDS; and sound
trips to far off times and places. 
Deeply personal and sometimes 
grimly humorous and disrurbing, 
the film doesn't so much move 
forward as swell around you. BLUE 
is abouc an arrist's vision 
intensifying with fail ing sight. It 

evokes questions abouc the 
character of cinema, of perception 
and not lastly on che characcer of 
sexual preferences. By fleeing what 

it calls "the pandemonium of 
images", offering only che blue 
screen on which speccacors project 
cheir own image, we learn ro stop 
looking and start liscening i nstead. 
The colour blue also acquires a 
major themaric role - the colour of 
the sea, the image that lingers on 
che retina afcer che eye cests, che 
place of che colour blue in narure, 
i ts spirirual qualicies and some 
more prosaic associacions. Wich his 
cinema of love, his cinema of 
limics, blue is the colour of all of 
Jarman's passions. It is also che 
colour of morcalicy. 

Yönetmen Direcror: Derek 
jarrnan Senaryo Screen play: Derek 
jarrnan Müzik Music: Simon Fisher 
T11rner Sesler Voices: Derek 

jarrnan, Ni gel Terry, john Quinıon, 
Tilda Swinton Yapımcı Producer: 

James Mackay & Takashi Asa i 
Yapım Production Co.: Basitiık 
Communicatiom Limited, 3 1 Percy 
Street, London Wl 9FG, ENGLAND; 
Phone: 71 580 72 22; Fax: 71 631 
05 72, Uplink, Channel Fo11r, Arts 
Council ofGreat Britain, Opal, BBC 
Radio 3 Dünya Hakları Export 
Agent: BFI, 29 Rathbone Street, 
London \f/JP IAG, ENGLAND; 
Phone: 44 71 636 55 87; Fax: 44 7 1  
580 94 56 

1 993 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 76' 



1 05 ANISINA: DEREK JARMAN l;\; :\11 :\IOHL\�1 :  DI H I  K _1 :\H\L\;\; 

INGILTERE UNITED KINGDüM 

ATEŞ BÖCEG i 
GLITTERB UG 

• Derek Jarman'ın, AIDS'le 
savaşımında yenik düşmeye 
başladığı ve görme duyusunu 
neredeyse tamamıyla yitirdiği bir 
dönemde çektiği son filmi ATEŞ 
BÖCEGI, sözsüz, belli bir öykü 
çizgisi olmayan, herhangi bir 
açıklamaya yer verilmeyen, süper
Bmm çekilmiş otobiyografik bir 
derleme. Bu bir insan yaşamının 
ve zaman içerisinde yarattığı 
eserlerin özündeki sade güzelliğin 
öyküsü. 

Derek Jarman'nın bir önceki fi lmi, 
"Biue", h iç görüntüsü olmayan, 
yalnızca sesler ve konuşmaların 
işitildiği bir fi lmdi; ATEŞ BÖCEGI 
ise Jarman'ın geçmişinden 
görüntülerle bezenmiş, Brian 
Eno'nun unutulmaz müziğinin 
eşl ik ettiği bir film. "Biue" estetik 
anlayış, kişisel değerler ve felsefi 
düşüncelerin açığa vurulduğu, 
duru bir çalışmaydı .  ATEŞ 
BÖCEGI ise, yirmi seneyi aşan bir 
dönem boyunca Super-Bmm. i le 
çekilmiş gelişigüzel görüntülerden 
oluşan, şi irsel bir anlatım dil ine 
sahip bir anılar buketi: dostları, 
yolculukları ve sineması 
çerçevesinde Jarman'ın dünyasının 
duygu yüklü bir güncesi. Aslında 
kişisel arşiv için çeki lmiş 
görüntüler, izleyenleri 
"Sebastiane" ve "Kutlama" 
filmlerinin kamera arkasına 
taşıyor, ltalya, Ispanya, 
Ingiltere'nin kırsal yöreleri ve çok 
yönlü Londra'da gezintiye 
çıkartıyor. Özetle, dostlada 
yaşanmış neşeli, zevkli anların 
yanısıra, 70'1i yılların başında 
yaptıkları şamataları ve fi lmlerinin 
setindeki çılgınlıkları da 
görüntüleyen, sanatçı Jarman ile 
çevresinin başdöndürücü, 
eğlenceli, etkileyici portresi. "Bir 
bakıma, sinemarnın özünü bu kısa 
fi lmierin oluşturduğunu 
düşünüyorum. Onlar benim için, 
en az konulu fi lmlerim kadar, 
belki de çok daha fazla ilgi çekici... 
Bence her sinemacı kendi özünü 
korumaya özen göstermeli." -
Derek Jarman 

• GLITTERBUG, the lasr work 
by Derek Jarman, who was losing 
his battle with AIDS and was 
virrually blind when he directed 
this film, is an aurobiographical 
composirion of super-8 foocage 
wirhout dialogue, and wirhout 
srory line, wirhout explanarion. Ir 
is the story of a man's life and the 
simple beauty of his work over 
rime. Brian Eno's moving score 
gracefully illusrrares the rheme of 
craveliing through a man's career 
and life . . .  

Derek Jarman's previous film, 
"Blue", was emirely w ithout 
images, bur had a soundrrack filled 
wirh voices and language. 
GLITTERBUG is a densely 
textured collecrion of images from 
Jarman's past, accompanied only by 
Brian Eno's haunring score. "Blue" 
was a work of pristine clariry, 
evineing a lifetime of aesthetic, 
personal and philosophical 
reflecrions. GLITTERBUG is a 
freewheeling lyrical memoir 
bringing together helrer-skelrer 

images mosrly shot in Super-8 and 
accumulated over rwo decades: a 

senrimenr-filled chronicle of 
Jarman's world of friends, travel 
and filmmaking. Essenrially home 

movies, the foocage takes us behind 
the scenes of shooring "Sebasriane" 
and "Jubilee", on rrips to Iraly, 
Spain, rural England and many
facered London. In shorr, it' s a  
srimulating, joyous and evocarive 
self-porrrair of Jarman the arrisr 
and his milieu, showing times of 
fun and pleasure wirh friends, 
together w ith momenrs of high 

camp in the early 70s and frivoliry 
on the sets of his films. "In a way I 
rhink rhese films are the cenrre of 
my film making, I find rhem for 
myself obviously as interesring, 
perhaps more inceresring than the 
fearure films . . .  I rhink ir's 

imporrant for any film-maker to 
keep his or her cenrre." - Derek 
Jarman 

Yönetmen Direcror: Derek 
)orman Kurgu Editing: Andy Crabb 
Müzik Music: Brian Eno Yapımcı 
Producer:jameJ Mackay Yapı m 
Produccion Co.: Ba.ıilisk 
Commmıications Limited, 3 1  Percy 
Street, London \Vi 9FG, ENGLAND; 
Phone: 71 580 72 22; Fax: 7 7 63 7 
05 72, BBC Productions Dünya 
Hakları Exporc Agent: BFI, 29 
Rathbone Street, London IV 7 P 7 A G, 
ENGLAND; Phone: 44 71 636 55 
87; Fax: 44 71 580 94 56 
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TRIBUTES 

PROCTER & GAMBLE TÜKETIM MALLARI SANA YI A.Ş.' nin 
degerli katkılarıyla 
gerçekleştiri lmiştir. 

W e should !ike to thank 
PROCTER & GAMBLE TÜKETİM MALLARI SANAYİ A.Ş.  
for their conrributions. 

' . 
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PEDRO ALMODÖVAR toplu gösterisi, lspanyol Kültür 
Bakanlığı'nın değerli işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. 
Istanbul lspanyol Başkonsolosluğu'na yardımlarından 
dolayı teşekkür ederiz. 

PEDRO ALMODÖVAR's retrospective has been possible 
w ith the valuable cooperation of the M inistry of Cultute of 
Spain. W e should !ike ro thank the Spanish General 
Consulate in İstanbul for their kind help. 

ETTORE SCOLA toplu gösterisi, Cinecitta International 
kurumunun değerli işbirliğiyle gerçekleştiri lmiştir. 
Istanbul ltalyan Başkonsolosluğu ile Istanbul ltalyan 
Kültür Merkezi'ne yardımlarından dolayı teşekkür ederiz. 

ETTORA SCOLA's retrospective has been possible with the 
valuable cooperation of Cinecitta International. 
W e should !ike ro than k the General Consulate of I taly and 
the ltalian Cultural Center in İstanbul for tbeir kind help. 
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PEDRO ALMODOVAR 

• 1 949'da Caizada de Calatrava, 
La Mancha'da doğdu. Çocukluğu, 
Soğuk Savaş'ın, Mambo 
tutkusunun, Big Band'lerin, 
Balenciaga'nın, Kore Savaşı'nının, 
Macaristan Ayaklanması'nın 
yaşandığı, Stalin'in öldüğü bir 
dönemde geçti. Ancak tüm bu 
olup bitenlerin, onun yaşadığı 
köydeki hayata en ufak bir etkisi 
olmadı. Almod6var etrafına şöyle 
bir bakındı ve gördükleri hiç 
hoşuna gitmedi. Kendini Kral 
Arthur'un sarayındaki bir 
astronot gibi hissetti. Köy 
hayatına en ufak bir düşkünlüğü 
olmamasına rağmen, yaşadığı 
çevreyi değiştirmek, Madrid'e 
yerleşmek için onyedi yıl 
sabretmesi gerekti. Hayatta 
tutunabi lmek için, gerekli sınavı 
aşıp, Ulusal Telefon Şirketi'nde 
büro elemanı oldu ve bu işten on 
yıl sonra ayrıldı . Ancak bu sürede, 
kendini hiçbir şekilde yalnızca 
yaşam mücadelesiyle sınırlamadı. 
Büro işlerinin yanısıra çok sayıda 
başka iş de yaptı. Altmışlı yılların 
sonuna doğru çizgi romanlara 
katkıda bulundu, Star, Vibora, 
Vinraciones gibi çeşitli 
"underground" dergilere, öyküler 
ve düşün yazıları yazdı. Yetmişli 
yıl larda bir çok fi lmde figüranl ık 
yaptı ve lspanyol bağımsız 
tiyatrosunun saygın ismi Los 
Gal iardos'a katı ldı. 

Film yapımcılığı serüvenine, 
Süper-Bmm kamerasıyla her 
türden çekim denemeleri yaparak 
başladı. Sinema eğitimi bununla 
sınırlıdır. Arada sırada derleme 
kitaplarda yer verilen öyküler 
yazmaya devam etti ve 1 980 
yılında büyük ilgi çeken ilk konulu 
uzun metraj filmiyle beyaz 
perdeye adım attı. Yönetmenin 
deyişiyle, bu film "eleştirmenlerin 
ve halkın eşit oranda beğeni ve 
tepkisini aldı". O zamandan beri 
de hiç nefes almaksızın çalıştı. On 
tane konulu uzun metraj fi lm 
çekti, plaklar çıkarttı, kurduğu 
pop-rock grubu "Aimod6var and 
McNamara" i le konserler verdi, 
bir kısa roman (Fuego en las 
Entranas 1 Içindeki Yangın) ile bir 
porno foto-romana (T odo T uya 1 
Hepsi Senin) imza attı; gazete ve 
dergilere (El Pais, Diario 1 6, La 

Lu na, vb.) çeşitli yazı lar yazdı. 
Patty Diphusa mahlası altında, La 
Luna dergisinde düzenli olarak 
yayınlanan, bir kadının ağzından 
kaleme aldığı anı lar, fanatik 
hayranları tarafından Anita 
Loos'un "Lorlei"sine denk sayıldı. 
Özetle söylemek gerekirse, 
Almod6var, yirmi yıl içinde, kendi 
halindeki kırsal bir kasabanın 
durağan yaşamından sıyrı larak, 
Ispanya'nın başkentinde, kendine 
özgü bir anlatım dili yakalamış 
saygın sanatçılar arasında yerini 
aldı. 

Üçüncü uzun metraj l ı fi lminin 
ardından, Almod6var ismini 
Ispanya sınırları ötesinde, önce 
A.B.D.'de daha sonra da 
Avrupa'da duyurmaya başladı. "La 
ley del deseo 1 Arzunun Kanunu" 
ile gerçek anlamda tüm dünyada 
tanınan bir sinemacı oldu. 
1 987' de, T oronto, Stockholm, 
New Castle, Nancy, Hamburg, 
Annecy, Buenos Aires, Los 
Angeles'ta Almod6var'a adanan 
retrospektif film haftaları 
düzenlendi. Ayrıca, Rio Film 
Festivali'nde En Iyi Yönetmen 
dalında Glauber Rocha Ödülü'nü 
ve Los Angeles Film 
Eleştirmenleri Birliği'nin 1 987 
"Genç Nesil" Ödülü'nü kazandı . 

Pedro Almodovar o yıllardan 
beri, Ispanya'nın en ateşli 
yönetmeni ve tüm dünyada 
yarattığı akımlarla "müritlerini" 
peşinden sürükleyen bir sinemacı 
olmuştur. Yeni sinemanın bu 
"yaramaz çocuğu", dinamik 
fi lmlerinde aykırı türleri 
birleştirmekten zevk alan, 
şaşırtmayı, tartışma yaratmayı 
amaçlayan cürretkar bir putkırıcı, 
küstah ve kesinlikle bir kalıba 
oturtulamayacak bir 
yönetmendir. Tantanalı 
anlatımıyla çizdiği anarşist rahibe, 
kaygısız "punk", aşk vurgunu 
yemiş eşcinsel ve bunalım geçiren 
evkadını tiplemeleriyle, yıllardır 
bu olguları gözardı etmiş Franco 
sonrası Ispanya'sında sansasyon 
yarattı. Çizgi filmiere özgü enerjisi 
ve vahşi, gerçeküstücü imgelemi, 
onun Luis Buiiuel, Bi lly Wilder ve 
John Waters'la kıyaslanmasına 
neden olmuştur. Ama eşsiz ve 

o . . ,. 
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müthiş bir düş gücüyle donanmış, 
belki de yaşadığı çağın isterik bir 
ürünü olan Almod6var, 
herşeyden öte gerçek ve özgün 
bir "auteur"dür. 

Bir eşcinsel olan Almod6var, 
filmlerinin bu özelliği taşımadığını 
belirtiyor. Onun konusu insanlar; 
kadınların içinde bulundukları zor 
duruma gösterdiği duyarl ık da 
filmlerinin değişmeyen bir unsuru. 
"Ne bir uyuşturucu müptelası, ne 
bir eşcinsel, ne de bir dahiyim. 
Hepsi bir oyun ... Zaman 
ilerledikçe, bakıyorum da farkına 
varabildiğimden, belki de olmayı 
isteyeceğimden daha fazla 
törelere bağlı bir insan 
olmuşum! ... Kendimi tam bir 
lspanyol gibi hissediyorum. 
Filmlerim pek ortayola uymasa 
da, lspanyol filmleri. Sanırım onlar 
bugün ü lkernde geçerli olan 
düşünüş biçimini yansıtıyor. 
Ispanya, sinemasından çok daha 
fazla değişikliğe sahne oldu ve 
benim fi lmlerim bu değişimi 
yansıtıyor." - Pedro Almod6var 

., . 



1 09 • Born in Caizada de Calatrava, La 
Mancha, in 1 949. He spent his 
childhood in the era of the Cold 
W ar, the Mambo, the Big Bands, 
Balenciaga, the Korean W ar, the 

Hungary uprising, the death of 
Stalin, ete. But none of rhese events 
had the least effect in the village 

where he was born. Almod6var 
took a good look at his 

surroundings and didn't !ike what 
he saw. He felt like an astronaur in  
the courr of  King Are h ur. He had 
absolurely no inci ination roward 
rural life, but had to waü sevenreen 
years before he could make a 
change of scenery and finally sertle 

in Madrid. For survival purposes he 
cook an office job ar the National 
Telephone Company, after having 

passed the required examinarions. 
A job that he did not leave unril 
ten years larer. But he by no means 
confined himself solely to survival 
over those ten years. He alternared 
his office duties with a multitude 
of other activities. In the Iate 
sixries he wrore comic strips, was a 
contributing wrirer ro various 
underground magazines such as 
Star, Vibora, Vibraciones, ere. with 
stories and personal viewpoinr 
arricles. In the seventies he worked 
as an extra on a number of film s 

and became involved in the 
ptesrigious independent theatre 
company, Los Goliardos. 

He began his film-making career 
with Super-8mm. endeavors, 
taking on any and all types of 
genre. That was the only kind of 
cinemaric schooling he ever had. 
He conrinued writing stories that 
were occasionally published in 
calleetion volumes until 1980, 
when he made his grand debut on 
the silver screen with a fearure 
film. lt inspired, to quote the 
director, "equal parrs of adıniration 
and repulsion from the critics and 
che public". He's hardly had rime 
ro catch his breath since then. He 
has 10 feature films ro his credir, 
has made records, performed live 
concerrs wirh his pop rock group 
"Almod6var and McNamara", 
writren a shorr novel (Fuego en las 
Entranas 1 Fire in the Gurs), a 
porno phoro-novel (Todo Tuya 1 
All Yours), made multiple 
contriburions to newspaper and 

magazines (El Pais, Diario 1 6, La 
Luna, ete.). He wrote under a 
female pen name for La Luna 
magazine (Patty Diphusa), whose 
memoirs were periodically 

published and have been compared 
by her fanarical fans ro those of 
"Lorelei" by Ani ta Laos. In shorc, 
Almod6var has emerged in just 
over 20 years from the modesry of a 

humble, provincial rown to secure a 

favoured posirion among the self
sty !ed arrisric eli re of the Span i sh 

capital. 

Afrer his third feature-length 
picrure, Almod6var began ro make 
a name for himself beyand Spain; 
first in the United States and then 

in Europe. With "La ley del deseo 1 
Law of Desire" he virtually 
established himself as a recognized 
film-maker the world over. 
Toronro, Srockholm, New Castle, 
Nancy, Hamburg, Annecy, Buenos 
Aires, Los Angeles, ere., all held 
retrospective Almod6var film 
weeks in 1 987. He was alsa given 
che Glauber Rocha A ward for Best 
Director at the Rio Film Festival, 
and the Los Angeles Film Critics 
Associarion "New Generation" 
Award for 1 987. 

Pedro Almod6var has si nce become 
Spain's hattest director and a 
fılmmaker who succeeded to ereare 
waves araund the world with an 
ever-growing cult following. This 
"enfant terrible" of the new cinema 
is a daring iconoclast, insolent and 
utterly unclassifıable, who adares 
mixing conrradictory genres in his 
dynamic fılms designed to shock 
and be controversial. His 
flambuoyant depictions of 
anarchistic nuns, insouciant punks, 
love-struck homosexuals and 
frustrated housewives have created 
a sensarian in a post-Franco Spain 
which has been denied rhese 
images for years. His cartoon-like 
energy and wild, surtealist 
imagination have elicited 
comparisons to Luis Bufiuel, Billy 
Wilder and John Waters, but 
finally Almod6var is a genuine 
original "auteur", perhaps a 
h isterical product of his times, but 
nonerheless invesred with a 
singular and oucrageous 
imagination all his own. 

Homosexual, Almod6var denies 
that he is a "gay" fılmmaker. H is 
fılms are instead about human 
beings and his affinity for the 

predicament of women is a 
constant in his work. 'Tm neither a 
drug addict, nar a homosexual, nar 
a gen i us. lt's all an acr . . .  As time 
goes by, I find rhere's a lot more 

morality in me than I tealise 
maybe even more than I wish I 
had! .. I feel very Spanish. And my 

fılms, too, are very Spanish, even if 
they're not mainstream. I rhink 

they represenr the menrality that 

prevails in my country taday. Spain 
has changed a great deal, mo re than 

i ts cinema, and my fılms reflect 
this change." - Pedro Almod6var 

Filmleri 
Filmography 

1 974 DoJ putaJ, o HiJtoria de 
amor que termhıa en boda 
Iki Fahişe, ya da Evlilikle 
Sonuçlanan Bir Aşk Öyküsü 
(Jhort kısa film) 
La caida de Sodoma 
Sodom'un Düşüşü 
(Jhort kısa film) 

1 975 Homoneja. Adak 
(Jhort kısa film) 

1 976 La eJtrella Yıldız 
(Jhort kısa film) 

1 977 Sexo va, Jexo vime 
Seks Gelir ve Gider 
(Jhort kısa film) 
Quien tetne a Virginia 
Woolf? 
Kim Korkar Virginia 
Woolftan? (Jhort kısa film) 

1 978 Fo/le, fo/le, folleme, Tim 
Düz, Düz, Düz Beni, Tim 
(Jhort kısa film) 
Salomo 
( 1 6mm. Jhort kısa film) 

1 980 Pepi, Lucy, Bom y otrm 
ebicas del monton 
Pepi, Lucy, Bom ve Diger 
Kızlar 

1 982 Laherin to de paJioneJ 
lhtiras Labirenti 

1 983 En tre tinieblaJ 
Koyu Karanlıkta 

1 9  84 Q u i he h echo yo para 
merecer esto.' 
Bunu Haketmek Için Ne 
Yaptım ki? 

1 985 AmanleJ de lo prohibido 
Yasak Aşıklar 
(video Jhort; TV) 
Matador 

1 986 La /ey del deJeo 
Arzunun Kanunu 

1 987 MujereJ al borde de un 
ataqu.e de tıervios 
Sinir Krizinin Eşigindeki 
Kadınlar 

1 990 Atame! Bagla Beni 
1 992 TacmıeJ lejanoJ 

Sivri T cpuklar 
1 994 Kika 
1 995 ExiJte algıma poJibilidad, 

por pequeiia qu.e sea, de 
salvar lo nu.estro.' 
Bizimkini Kurtarmak Için, Az 
da Olsa, Bir Olasılık Var mı? 
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PEPi ,  LUCi, BOM VE DiGER KIZLAR 
PEPI, LUCI, B OM Y OTRAS CHICAS DEL MONTON 

PEPI, LUCI, BOM AND OTHER GIRLS 

• lspanyolların cinsell iği istismar 
eden fi lmlerinin geleneklerine 
uygun olarak, 1 950'1i yıl ların bir 
ergeni gibi saçını örüp dantel 
elbiseler giyen Pepi, bir polis 
tarafından tecavüze uğrar. Daha 
sonra, Pepi'nin bir punk rock 
grubundan arkadaşları geleneksel 
elbiseler giyerler ve halk şarkıları 
söyleyerek sokakta polise yaklaşır 
ve üstüne kapanırlar . . .  

Süper-Bmm i le yarım düzine kısa 
fi lm ve bir de 1 6mm'lik fi lm 
yaptıktan sonra, Almod6var, seksi 
ön planda tutan, sürrealist PEPI, 
LUCI, BOM VE DIGER KIZLAR 
ile 35mm uzun metraj filmiere 
terfi etmişti. Oradan buradan 
toplanan ufak tefek meblağlada 
ortaklaşa gerçekleştirilen film, bir 
yandan "postmodern" bir üslupla 
eski i le yeniyi karıştırarak, öte 
yandan eski i le yeniyi birbiriyle 
karşı karşıya getirerek, 
Almod6var evrenine mükemmel 
bir giriş sağlar. Herşey bir yana, 
bu fi lm "geçmiş"ten belirgin bir 
kopuşa işaret eder. Örneğin söz 
konusu tecavüz sahnesi, 
Ispanya'da çok popüler olan foto
romanları taklit ederek yakın 
çekimler ve ara başlıklada 
çekilmiş ve kurgulanmıştır. 
Almod6var fi lmini "ahlak dışı, 
saldırgan ve nahoş" olarak 
tanımlamışsa da, bu fi lm kişisel 
değerlerimizin (burada polis 
memurunun değerleri) mesleki 
hayatlarımız tarafından nasıl 
kirletilebileceğine i l işkin 
büyüleyici bir çalışmadır. 
Karikatür karakterleriyle curcuna 
bir şenl ik yaşatan, esinini gülünç 
bir çılgınl ıktan alan bu film, 
yönetmenin daha sonraki 
çalışmalarında da su üstüne 
çıkacak konuları bir kataloğu 
gibidir. 

• Deplaying the coovenrions of 
Spanish sexploiration movies, Pepi, 
dressed !ike a fıfries adolescenr in 
pigrails and lacy dresses, is raped 
by a policeman. Pepi's friends, 
from a punk rock group, rhen dress 
up in rradirional garb, and singing 
folk songs, approach the policeman 
in che street and rip inro him . . .  

Afrer making half-dozen shorrs on 
super-8, and a 1 6mm. film, 
Alrnod6var graduared ro 35mm. 
features wirh the raunchy, 
surrealist PEPI, LUCI, BOM AND 
OTHER GIRLS. Made 
cooperatively, with little bits of 
money gathered from here and 
there, the film is a perfecr 
ineroduction ro the Almod6var 
universe, mixing old and new in a 
"postmodernist" style, bur also 
playing the old and new off against 
each other. Above all it marks a 
distincr ruprure w ith "the pas c'' . As 
an example, the rape scene in 
question has been shot and cut 
wirh close-ups and inrertitles in 

imitation of the phoro-novels so 
popular in Spain. Almod6var has 
deseribed the film as being 
"amoral, aggressive and 
disagreeable", but it is a fascinating 

study of how our privare values, in 
this case a policernan's, can become 
conraminated by our professional 
lives. Reveliing in caricarures, 
inspired by a comic madness, this 
film is a catalogue of the concerns 
that would surface in the direcror's 
subsequenr work. 

Yönetmen Director: Pedro 
Almodtfvar Senaryo Screen play: 
Pedro Almodovar Görüntü Yön. 
Cinernatography: Paco Femenia 
Kurgu Editing: Pepe Salcedo 
Oyuncular Casr: Cannen Mar�ra, 
Eva Siva, 0/vido Gara "Aiaska", Filix 
Rotaeta, Concha G rigori, Kiti Manver, 
Cecilia Roth,julieta Serrano, CriJtina 
S. Pasmal Yapımcı Producer: 
Pepon Corominas Yapı m 
Producrion Co.: Figaro Fi!tm, 
Madrid, SPAIN Dünya Hakları 
Exporr Agem: El Deseo, S.A., Ruiz 
Perello, 1 5, Bajo ciro, 28028 Madrid, 
SPAIN ; Phone: I 725 Ol 06; Fax: 1 
355 74 67 

1 980 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 80' 
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ISPANYA SPAIN 

i HTiRAS LABi RENTi 
LABERINTO DE PASJONES 

LABYRINTH OF PASSION 

• Bir dizi aşk öyküsü: ana öykü 
mutlu sona varacak, diğerlerinin 
ise mutlu olmasa bile umutlu 
sonları olacaktır. Öykü, Sexilia ve 
Rıza Niro'nun oluşturduğu esas 
çiftin etrafında gelişerek her 
türden yoğun tutkuyu kışkırtır. 
Seks müptelası genç Sexilia, ünlü 
bir j inekoloğun kızı ve "The ex-s" 
adl ı  bir kız rock grubunun 
üyesidir. Rıza Niro ise, tahtından 
indiri lmiş bir Arap hükümdarının, 
uluslararası siyasetten ziyade 
kozmetik ürünleri ve erkeklerle 
ilgili ahfadıdır. Fonda ise, tüm Batı 
dünyasının en ilerici şehri, 
dünyanın en rahatsız, vahşi ve 
keyifli yeri olan Madrid vardır. 
I laveten, müzik, sözlü şiddet, eza 
cefa, kimlik değişimleri, 
müstehcen iştah, kuru dudaklı ve 
tırnakları zayıf kişilere şifa, 
belirsizliklerle dolu bir gelecek ve 
karanl ık bir geçmiş vardır. Ama 
hepsinin de üstünde, çeşitli 
güçlükleri ile Aşk yer alır ... 

Almod6var'ın, travestiler, 
nemfomanlar, punklar ve l ranlı 
şeriatçıların boy gösterdiği, pırıl 
pırıl Madrid'in marjinal dünyasını 
yansıtan ikinci filmi, alaycı bir 
ahlaksızlık pozunu benimsemiş. 
Bu devasa sinemasal karikatürde, 
Almod6var, yüzüne bir 
gülümseme yerleştirmiş öfkeli bir 
genç adamın enerjisiyle, çağdaş 
Ispanya'yı kesip biçiyor. "Filmim, 
Bertolucci'in "La Luna"sını 
andırıyor. Genç kahraman Sexilia, 
babası ile özdeşleştirdiği için 
güneşten nefret ediyor. 
Çocukluğunda, güneşli bir günde, 
babası ona karşı çok çirkin bir 
davranışta bulunmuş. Bu 
travmanın sonucu olarak, Sexilia 
geceyi tercih ediyor ve bir 
nemfoman. Öte yandan, 
Sexilia'nın semtinden bir kuru 
temizleyici ile kızı Queti var. 
Kuru temizleyici, karısını 
kaybettiği ve zor günler geçirdiği 
için, i ki günde bir sistemli olarak 
kendi kızına tecavüz ediyor. I ki 
kız dost oluyorlar." - Pedro 
Almod6var 

• A series of love srories, the main 

one wirh a happy ending, the 
orhers wirh unhappy bur hopeful 
endings. The leading couple, 
around which rhe srory develops, 
and which in turn provokes intense 
passions of all kinds, is made by 

Sexilia, a young sex-fiend who is a 
member of a female rock group 

called "The ex-s" and daughrer of a 
famous gynechologisr, and Riza 
Niro, rhe descendanr of a deposed 

Arab emperor, more inceresred in 
cosmerics and men rhan in 
international politics. On the 
background is Madrid, rhe most 
progressive ciry of rhe wesrern 
world, the most uncomforrable, 
savage and enjoyable of all places. 
On top of ir: music, verbal 
violence, persecurions, changes of 
idenriry, indecent obesiries, 
remedies for people wirh dry lips 
and weak fingernails, a furure full 
of uncertainries and a shadowy 
pasr. Bur above all rhere is Love, 
wirh irs various difficulries . . .  

Almod6var's second fearure film 

adoprs a pose of facerious 
amoraliry, ser in a glirrering 
Madrid demi-monde of rravesries, 
nymphomaniacs, punks and Iranian 

fundamenralisrs. In this gianr 
carroon of a film, Almodovar rips 
through conremporary Spain wirh 
rhe energy of an angry young man 
wirh a smile on his face. "My film 
is similar ro "La Luna" by 
Berrolucci. Sexilia, rhe young 

proragonisr, hared the sun because 
she idenrified ir wirh her farher. In  
her childhood, her farher was very 

nasry ro her one sunny day. As a 
resulr of that rrauma, Sexilia prefers 

the nighr and is a nymphomaniac. 
On the other hand, we have a dry 
cleaner from Sexilia's 

neighbourhood and his daughrer, 
Queri. The dry cleaner 
sysremarically rapes his daughcer 
every orher day because his wife 
abandoned him and he's having a 
rough rime of ir. The girls become 
friends ."  - Pedro Almod6var 

Yönetmen Director: Pedro 
Almod6var Senaryo Screen play: 
Pedro Almod6var Görüntü Yön. 
Cinematography: Angel LuiJ 
Ferndndez Kurgu Editing:josl 
Salcedo Oyuncular Cast: Cecilia 
Roth, lmanot Arias, Helga Lini, Marta 
Ferndndez Muro, Fernando Vivanco, 
Ofelia Ange/ica, Angel Alcazar, Concha 
Gregory, CriJtina S. Pascual Yapı m 
Production Co.: Alphavi/le 
Productiom, Madrid, S PA/N Dünya 
Hakları Export Agenr: F.l Deseo, 
S.A., Ruiz Perello,. 15, Bajo ctro, 
28028 Madrid, SPAIN ; Phone: 1 
725 OJ 06; Fax: 1 355 74 67 
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100' 
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ISPANYA SPAIN 

ARZU NUN KAN UNU 
LA LEY DEL DESEO 

THE LA W OF DESIRE 

• Bir fi lm yönetmeni olan Pablo, 
zaman zaman aldığı uyuşturucu ve 
eşcinsel rasiantıiar marifetiyle, 
Madrid'de uçuk bir yaşam 
sürmektedir. Rahat yaşam 
tarzının az sayıdaki sorunu, 
ailesinden kaynaklanır. Güzel, tiz 
sesli kızkardeşi Tina, bir vakitler 
erkek kardeşi olan Tino'dur ama, 
babasıyla cinsel i l işkide 
bulunduktan sonra cinsiyetini 
değiştirmiştir. Tina şimdi, annesi 
gene bir transseksüel olan küçük 
bir kıza bakmaktadır. Ama asıl 
sorunlar Pablo eve, bir bakanın 
oğlu olan Antonio'yu getirince 
başlar. Antonio Pablo'ya çılgıca 
aşık olur; onu ve çevresindekileri 
etkisi altına almaya kararlıdır. 
Antonio'un ihtiras denizine gözü 
kapalı ve dikkatsizce adadığı gece, 
ardından, bir acı ve ızdırap 
karabasanı getirecek ve ortaya bir 
cinsel entrika öyküsü çıkacaktır ... 

Gevşek, seksi, gün görmüş eyyam 
geçirmiş ve eşcinsel, ARZUNUN 
KANUNU yarı geri l im filmi, yarı 
kara komedi, ama aynı zamanda, 
dikkatli olunmadığı takdirde aşk 
ve şehvet için ödenen bedel 
üzerine ciddi bir araştırma. Son 
derece öznel olan irade i le 
toplumsal amaca ulaşmak için 
başvurulan çareler arasındaki 
gerginl ik teması, Franco sonrası 
lspanyol sinemasının önem verdiği 
konuların başında geldi. 
Almodôvar bu kez, bu tartışmaya, 
daha önceki beş filminde 
olduğundan daha büyük ölçüde, 
ve en dolaysız (ama apaçık 
sayılmayacak) katkısını sunuyor. 
Almodôvar'ın bu filmi çekmekten 
aldığı belirgin keyfe rağmen, onun 
sinemasında önceliği olan daima 
duyguların (gerçekliğinden çok) 
düşüncesi; tıpkı karşılıksız aşkın 
acısını çekmek gibi. Film, bireyin 
gereksinimleri ile toplum 
tarafından ona uygulanan ahlaki 
zorbalık arasındaki zıtlığı yeniden 
değerlendirme yolunda bir 
araştırma. Almodôvar'ın diyaloğu 
zekice ve espri l i ,  olay örgüsü 
yeterince entrikalı ve oğlanlar da 
fevkalade hain. "Bu filmde skandal 
arayanların hevesi kursağında 
kalır ... Filmde olan şey, tutku ... 

Kusurlu bir başyapıt bu; gittikçe 
ihtisas kazandığım bir tür." -
Pedro Almodôvar 

• Pablo, a fi lm direcror, lives the 
high life in Madtid, indulging in 
casual drugs and homosexual 
encounrers. The few complicarions 

in his comforcable lifesryle involve 
his family. Tina, his beauriful, 
seridene sister used ro be his 
brother Tino but she changed sex 
after having sexual relarions wirh 
his farher. She is now raising a 
li etle gir! whose morher is also a 
transsexuaL B u t, the real 
complications begin when Pablo 

brings home Antonio, a 
governmenr minister's son. 
Antonio falls madly in love with 
Pablo and is determined to possess 
him and those around him. What 
follows is a srory of sexual intrigue, 
where Anronio's blind and casual 
leap i neo a nighr of pass i on brings 
with it a nightmare of pain and 
suffering . . .  

Sleazy, sexy, sophisticated and gay, 
THE LA W OF DESIRE is part 

rhriller, part black comedy but also 
a serious explorarion of the price 
that' s paid for love and lust - if 

you're not very careful. The tension 
berween deeply subjecrive volirion 
and social expediency has been a 
major facet of the Spanish cinema 
after Franco. More than in any of 
his five previous films, Almod6var 
offers here his most direct (though 
hardly unenrwined) conrribution to 
this debare. Despire the obvious joy 
Almod6var gleaned from shooting 
this film, it is al ways the idea 
(rather than reality) of emotions, 
!ike suffering from unrequired love, 
which takes precedence. The film is 
a searching reappraisal of the 
discrepancy between the 
individual's needs and moral 
ryranny exercised upon them by 
sociery. Almod6var's dialogue is 
wirry, che plor effortlessly ineticare 
and the boys beaurifully wicked. 
"Those who are looking for 
somerhing scandalous in this film 
will be ler down . . .  Whar rhere is, is 
passion ... It's an imperfecr 
masrerpiece - a genre in which I' m 
becoming rather specialised." -
Pedro Almod6var 

Yönetmen Director: Pedro 
Almod6var Senaryo Screenplay: 
Pedro Almod6var Görüntü Yön. 
Cinematography: Angel Luis 
Ferndndez Kurgu Ediring:jose 
Sakerk Müzik Music: Stravimky, 
Shostakovich,jacques Bre/ 
Oyuncular Cast: Eusebio Poncela, 
Carmen Ma11ra, Antonio Banderas, 
Miguel Mo/ina, Manuela Velasco, Bibi 
Andersen, Fmıando Guillbı, Nacho 
Martinez, Helga Lini Yapım 
Production Co.: El Deseo, S.A., Ruiz 
Perello., 1 5, Bajo ctro, 28028 Madrid, 
SP AIN ; Phone: I 725 OJ 06; Fax: 1 
355 74 67 Dünya Hakları Export 
Agent: El Deseo, S.A., Ruiz Perello, 
15, Bajo ctro, 28028 Madrid, SPAIN; 
Phone: I 725 OJ 06; Fax: I 355 74 67 
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ISPANYA SPAIN 

S iN iR  KRiZi N i N  EŞiG iN DEKi KADl NLAR 
MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS 

WOMEN ON THE EDGE OF A NERVOUS BREAKDOWN 

• Pepa ve uzun süredir sevgilisi 
olan Ivan oyuncudurlar, ama 
hayatlarını filmierin ve TV 
programlarının Ispanyolca dublajını 
yaparak kazanırlar. Pepa'nın son 
model mikseri, stereo müzik seti 
ve telesekreteri vardır. Tavşanları 
ve tavuklarıyla birlikte, göğün 
kartpostal mavisi olduğu, leopar 
postundan döşemeleri ve 
"Yolcular sigara içmeye davet 
edilir" yazılı tabefaları bulunan 
taksilerin çağırı l ır çağırılmaz geldiği 
bir Madrit'te, hoş bir tavanarasında 
oturur. Pepa kusursuz bir dünyada 
yaşamaktadır belli ki... ama 
erkekler hep kadınlarını terk 
ederler. Bir gün Ivan, Pepa'yı 
sadece anıları ve yalnızlığıyla 
başbaşa bırakarak ortadan 
kaybolur. Tam Pepa, bir kez daha, 
dünyayla kendi kendine başa 
çıkmayı öğrenirken, sonradan Şii 
terörist olduğu anlaşılacak çok hoş 
bir gençle birlikte olan bir kız 
arkadaşı, Ivan'ın beş para etmez 
oğlu, onun cadaloz sevgilisi, iki 
polis, bir elektrikçi ve Ivan'ın karısı, 
Pepa'nın apartmanında boy 
gösterir ve ortalığı tırnarhaneye 
çevirirler ... 

Başlangıçta, Cocteau'nun ünlü 
monoloğu "Insan Sesi" üzerine 
bir çeşitierne olarak düşünülen, 
ama sonunda, oldukça bol 
şamatalı , saygısız ve uçuk bir 
komediye dönüşen bu film, 
izleyiciyi kahkahalara boğan 
korkunç bir dram kavramını 
yeniden ele alıyor. Bu kez, daha 
standart malzeme kul lanarak daha 
geniş bir seyirci kitlesine 
ulaşabilmek gayreti içinde görülen 
Almod6var, her zaman 
başvurduğu üçlü sacayağını - seks, 
uyuşturucu ve eşcinsel çevre -
dışlama riskini göze almış. 
Böylel ikle, üç sıradışı netice elde 
etmeyi başarmış: En tuhaf 
durumlar dünyanın en doğal 
şeyiymiş gibi kabul edil iyor. 
Tamamen tahmin edilebi l ir 
nitelikte olaylar, daima izleyiciyi 
şaşırtan, beklenmedik bir yöne 
sürükleniyor. En basmakalıp 
sahneler, sihirl i bir dokunuş 
sayesinde, birden özgün bir nitelik 
kazanıyor. "Dünyanın yüksek 

dozda iyimserliğe ihtiyacı var, ben 
de onun için, gerçek görünmese 
bile, herşeyin çok güzel ve hoş 
olduğu bir fi lm yapmaya çalıştım." 
- Pedro Almod6var 

• Pepa and her long-rime !over 

Ivan are actors, but they make their 
living by dubbing fılms and TV 
programs inro Spanish. Pepa has 
the laresr food-mixer, stereo and 
answering machine. She lives with 

rabbits and hens in a plush attic in 
a Madrid with a postcard blue sky 
and where taxis come pronto, have 
leopard-skin seats and a sign up 
saying "Passengers are invited to 
smoke'"· Pepa lives, most obviously, 
in a perfecr world . . .  except for the 
fact that men are always leaving 
their women. One day Ivan simply 
disappears, leaving Pepa with 
norhing but memories and 
loneliness. White Pepa learns to 
face the world on her own once 
again, upon her flat descend: a 
friend who's got off w ith a very 
nice boy who turns out to be a 

Shi'ite terrorist, lvan's goodie-two
shoes son, his termaganr girlfriend, 

rwo policeman, one electrician and 
lvan's wife, just sprung from the 
loony bin . . .  

Originally conceived as  a variation 
on Cocreau's famous monologue 
"The Human Voice", but fınally 
turning out to be an ofren 

hilarious, irreveranr and off-beat 
comedy, this film rewotks the 
notion of the terrifying d rama 
which provokes deals of laughter. 
This time Almod6var takes the risk 
of rejecting his usual standbys -

sex, drugs and gay scene - to reach 
out to a w ider audience through 

more standard material . He thus 
manages to achieve three unusuat 
things. The most outlandish 

siruations are accepted as the most 
narural thing in the world . Evems 
which are totally predictable always 
take an unexpected rurn which 
surprises the spectator. The tr i test 
scenes suddenly turn out to be 
original, thanks to a telting touch. 
"The world needs a good overdose 
of oprimism, which is why I have 
tr i ed to make a picture where 
everyrhing is very pretty and 

pleasanr, even if it doesn't seem 
real ." - Pedro Almod6var 

Yönetmen Director: Pedro 
Almod6var Senaryo Screen play: 
Pedro Almod6var Görüntü Yön. 
Cinematography:)osl Luis Alcaine 
Kurgu Editing:josl Salcedo Müzik 
Music: Bernardo Bonezzi 
Oyuncular Cast: Cannen Ma11ra, 
Fenıando Gui/lbı, Antonio Banderas, 

}ttlieıa Serrano, Maria Barranco, Rouy 
de Pa/ma, Kiıi Manver, Lole.ı Uon, 
G11illermo Monıe.ıinos, Chm Lampreave 
Yapım Production Co.: El De.ıeo, 
S.A., Ruiz Perello, 1 5, Bajo cıro, 
28028 Madrid, SP AIN ; Phone: I 
725 Ol 06; Fax: I 355 74 67  
Dünya Hakları Export Agent: 
El De.ıeo, S.A., Ruiz Perello, 15 ,  Bajo 
cıro, 28028 Madrid, SP AIN ; Phone: 
1 725 Ol 06; Fax: 1 355 74 67 
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JAPONYAJAPAN 

NAG ISA OSH I MA 

• 3 1  Mart 1 932'de Japonya'nın 
Kyoto şehrinde doğdu. Annesi de 
Kyoto doğumluydu, ancak babası 
Tsushima Adası Samuraylarının 
soyundan gelmekteydi. Altı 
yaşındayken yitirdiği, yetenekli bir 
amatör ressam ve şair olan babası 
ardında çok sayıda Marksist, 
sosyalist kitaplar bulunduran bir 
kütüphane bıraktı. Yalnız geçen 
çocukluk günlerinde bu kitapları 
okuyan Nagisa, l iseyi bitirdiğinde, 
hem öğrenci hareketinin bilinçli bir 
eylemeisi olmaya, hem de yazarlığa 
adım atmaya hazırdı. Hukuk eğitimi 
gördüğü Kyoto Üniversitesi'nde 
siyasi tarih konusunda uzmanlaştı. 
Öğrencilik yıllarında tiyatro 
oyunlarında rol aldı, yönetmenlik 
yaptı. Zengakuren öğrenci 
hareketinin liderlerinden biriydi. 
1 954'te mezun olduktan sonra 
Shochiku Stüdyosu'nun yönetmen 
yardımcılığı için açtığı sınavda en 
yüksek puanı alarak 2000 kişi 
arasında birinci oldu. O yıllarda 
çok sayıda senaryo ve film eleştirisi 
yazdı. 

Nagisa Oshima i lk filmi, "Ai to kibo 
machi 1 Aşk ve Umut Kasabası"nı 
1 959'da yönetti. Ertesi yıl yönettiği 
iki film, "Seishun zankoku 
menegatari 1 Gençliğin Acımasız 
Öyküsü" ve "Taiyo no hakaba 1 
Güneşin Batışı" Japon Yeni Dalga 
akımının ilk örnekleri sayıldı. Bir 
sonraki filmi "Nihon no yoru to 
kiri 1 Japonya'da Gece ve Sis" 
büyük tartışma uyandıran öğrenci 
hareketini konu aldığı için 
Japonya'da gösterimden kaldırıldı. 
Bunun üzerine Oshima, Shochiku 
Stüdyosu'ndan ayrılarak bağımsız 
film yapımcılığına önderlik etti. 
1 968'de çektiği "Koshikei 1 lpe 
Çekilme"nin ardından 
gerçekleştirdiği "Shonen 1 Oğlan", 
"Gishiki 1 Tören" gibi filmleriyle 
dünya çapında ün ve başanya ulaştı. 
Ünlü Fransız yapımcısı Anatele 
Dauman'ın mali desteğiyle çektiği 
"L'empire des sens - Ai no 
Corrida 1 Duyu Imparatorluğu" 
1 976'da A.B.D. ve Ingiltere'de 
önemli ödüller aldı. Iki yıl sonra 
Cannes'da "L'empire de passion 
Ai no Borei 1 Tutku Imparatorluğu" 
ona en iyi yönetmen ödülünü 
kazandırdı. "Merry Christmas, Mr. 
Lawrence 1 Mutlu Nceller Bay 

Lawrence" 1 982'de, Cook 
Adaları'ndan Rarontonga'da; ve bir 
Fransız yapımı olan "Max mon 
amour 1 Max Sevgil im" 1 986'da 
Paris'te çekildi. 1 99 1  'de BBC için 
çektiği "Kyoto, My Mother's Place 
1 Anayurdum, Kyoto" da aralarında 
olmak üzere çok sayıda belgesele 
imza attı ve denemelerini içeren 
birçok kitap yayınladı. Kısa bir süre 
önce BFI-TY için , "Sinemanın 1 00. 
Yılı" dizisi kapsamında, "Japon 
Sinemasının 1 00 Yılı" belgeselini 
çekti. 1 980 yılından bu yana 
Japonya Yönetmenler Birliği'ne 
başkanlık etmektedir. 

Anarşist tavırlı radikal bir aydın 
olan Nagisa Oshima, şiddet, 
politika ve erotizmi, dinamik 
sinema dili ve derinlemesine bir 
toplumsal eleştiriyle birleştiren, 
Japon Yeni Dalgası'na damgasını 
vurmuş bir yönetmendir. l ık 
fi lmleri genelde "yakuza-eiga" 
türünde, modern gangster 
filmleriydi. Şiddet ve cinsellik 
öğelerinin ağır bastığı, politik 
yönden radikal görüşlerin 
sergilendiği bu filmlerinde 
Cshima'nın çizdiği suçlu tipleri, 
Japon toplumuna karşı açıkça baş 
kaldıran kahramanlardı. 
Toplumdaki çarpıklıkları fi lmlerinde 
sıkça işlemesi, Oshima'yı, günümüz 
Japonya'sında birey olma sorunu 
üzerinde duran, savaş sonrası 
sinemanın i lk önemli yönetmeni 
yaptı. Ülkesinin siyasi geçmişine 
karşı tavır almasıyla bağlantılı 
olarak sinema mirasını da 
reddeden Cshima'nın ilk 
filmlerinde bile, Japon 
ustalarınınkinden çok Fransız Yeni 
Dalgası'nın etkileri gözlenir. ilk 
filmlerinin tipik özellikleri omuz 
kamerasının kullanılması, gerçekçi 
sinema teknikleri ve sesli 
çekimlerse de, 1 960'tan sonra 
yaptığı filmierin tümü geniş ekran, 
renkli çalışmalardır. 

Altmışlı yıl ların sonuna gelindiğinde 
Oshima öykülü anlatımdan 
uzaklaştı. Düş ile gerçeği 
birleştirmesinin yanısıra, bölüm 
başlıkları kullanması, filmin üstüne 
konuşan bir sese anlatıcıl ığı 
vermesi, uzun planlara ve 
yabancilaştırma etkilerine baş 
vurmasında, Godard ve Yugoslav 

öncü sinemacı Dusan Makavejev'in 
etkisi ortaya çıktı. Japon eleştirmen 
Hideo Osabe'nin deyişiyle 
Cshima'nın filmleri "izleyenleri 
hedef alan provokasyonlar"a 
dönüştü. Gadard'ın sinemasında 
olduğu gibi, görsel-işitsel 
pelemikler yaratarak izleyicide 
modern topluma karşı öfke ve 
başkaldırı duygusunu uyandırmayı 
amaçlıyordu. 

Cshima'nın filmleri saldırgan, 
genelde şiddet dolu toplumsal 
protestolardır. Yönetmen çoğu 
kez, gerçekçi ve pornografiye 
yaklaşan bir tarzda ele aldığı 
cinselliği, ileri teknolojiye sahip 
modern Japonya'ya getirdiği radikal 
eleştiride araç olarak kullanır. 
Büyük tartışmalara neden olan 
filmleri "Ai no corrida 1 Duyu 
Imparatorluğu" ( 1 976) ve "Ai no 
borei 1 Tutku Imparatorluğu" 
( 1 978) buna en belirgin 
örneklerdir. Bir dönem politik 
sinemayı yeğleyen yönetmen şimdi 
"Hangi politik sistemde yaşarsak 
yaşayalım, en alttakiler yine orada 
kalıyor" demektedir. Onun asıl 
ilgilendiği, hiç gelmeyeceğe 
benzeyen bir devrimi bekleyen bu 
insanlardır. Yönetmeni, iki filmini 
Fransa'da çekmeye ve kendisi için 
uluslararası bir gelecek tasariarnaya 
iten husus da, istediği türde filmleri 



1 1 5 bir tür uzlaşmaya razı olmadan ]apan", was taken off the screens of 
çekmesinin olanaksızlığıydı belki ]apan, because it dealt wirh the 
de. Nedeni ne olursa olsun, highly controversial issue of the 
böylesine bir karar, yurdunu çok srudent movement. After that, 
iyi tanıyan ve onun için kaygılanan Oshima left Shochiku, to become a 
bir kişi adına büyük risk taşıyordu. pioneer in independent producrion. 

Si nce "Koshikei 1 Death by 
Oshima hiç şüphesiz, en az çoğu Hanging" in 1 968, his films such as 
eski kuşak usta japon sinemacısı "Shonen 1 Boy", "Gishiki 1 The 
kadar önemli ve yetenekli bir Ceremony", and others have 
yönetmendir. Kurosawa veya atrracred world-wide attention and 
lchikawa'nın evrenselliğini ancak acclaim. In 1976, his ''L'empire des 
arada sırada yakalasa bile, o çok sens - Ai no Corrida 1 In the Realm 
daha farklı, ticarT başarıyı göz ardı of the Senses", made w ith the 
edebilen konulara eğilmeyi financial backup of the famous 
yeğlemiştir. Neticede düşüncelere French producer Anarole Dauman, 
görsel kılıftan daha fazla önem received major awards in the United 
veren Oshima, sık sık tutarlı bir States and Britain, and two years 
anlatım tarzına sahip olmamakla later, at Cannes, "L'empire de 
suçlanmıştır. Ancak eleştirmenler passian - Ai no Borei 1 Empire of 
çoğu kez tutarsızlıkla çok Passion" brought him the prize of 
yönlülüğü birbirine karıştırırlar ve, Best Director. "Merry Chrisrmas, 
başarılı toplum eleştirmeni Mr. Lawrence" was filmed in the 
Cshima'nın usta bir film yapımcısı Cook Islands in 1982, and French 
ve çağdaş sinemanın önde gelen bir production "Max mon amour .. w as 
yenil ikçisi olduğuna dair hiç kuşku filmed in Paris in 1986. He has also 
yoktur. directed many documentary films for 

relevision including "Kyoro, My 
• Bom in Kyoro, Japan on 3 1  Mother's Place" for BBC in 1991 
March 1932. Though his morher and has published numerous 
was also bom in Kyoro, his farher volumes of essays. He has recently 
was descended from Samurai of the made a documenrary film, " 1 00 
isiand ofTsushima. His farher was Years of Japanese Cinema" for BFI-
an accomplished amateur painter TV as one of a series of "Century of 
and poet who died when the boy was Cinema". He is President of the 
six, leaving a library which included Director' s Guild of ]apan si nce 
a large number ofMarxist and 1980. 
socialise rexts. These Nagisa read in 
the solirude of a lonely childhood, A militantly radical intellectual, 
and by the rime he lefr high-school Oshima is by far the most influenrial 
he was ready to become a fully- filmmaker of the Japanese New 
fledged srudent acrivist as well as Wave, who has frequently mİxed 
embryo writer and dramatist. He violence, politics and eroticism w ith 
srudied Law at Kyoro University, dynamic cinemarography and 
where he specialized in palirical perceptive social commentary. Much 
history. During his srudent days, he of his early work was in the genre of 
acted in and directed plays and was the "yakuza-eiga", or contemporary 
one of rhe teaders of the Zengakuren gangster film. It tended to be 
student movement. He graduared in violent, sexually explicit, and 
1954, and subsequently scored politically radical, in that Oshima's 
highest among 2000 in the eriminals were figures in open revalt 
Shochiku Srudio's Assistant Director against modern Japanese society. 
Entrance Examinarion. In those years The malaise of this society was ro 
he wrote many scenarios and a good become Oshima's overriding theme, 
dea! of film criticism. making him the first major posr-war 

direcror ro concentrare sol el y on the 
Nagisa Oshima direcred his first problems of being Japanese in the 
film, "Ai ro kibo machi 1 A Town of present. Appropriately, Oshima 
Love and Hope" in 1959. During rejected his culrure's cinemaric past 
the nexr year, he direcred two more as well as i ts histarical one, so that 
films, "Seishun zankoku monogatari even his earliest fılms reveal the 
1 Cruel Story ofYouth" and "Taiyo srylistic influence of the French New 
no hakaba 1 The Sun's Burial" and Wave rather than that of his great 
was recognized as the primary Japanese predecessors. The use of 
exponent of the Japanese New hand-held cameras, cinema-veri re 
Wave. His next film, "Nihon no shooting techniques, and on-location 
yoru to kiri 1 Night and Fog in sound eecording is typical of 

Oshima's early work, alrhough all of 
his films si nce 1960 have been made 
in widescreen and color. By the Iate 

sixties Oshima had moved away 

from narrative alrogerher, and the 

influence of Gadard and the 
Yugoslav avant-gardisr Dusan 
Makavejev became apparent in his 

blending of fantasy and reality and 
in his use of printed chapter ri des, 
voice-over narration, extreme long 
shors, and audience-alienation 
effecrs. As the Japanese eritic Hideo 
Osabe puts it, the films ofOshima 

have become "provocarions directed 
at the spectarors" - lik e the work of 
Godard, they are audio-visual 
polemics designed ro generate in the 
audience indignation and cebellion 
at the state of contemporary society. 

Oshima's films are works of 
aggressive, often violent, social 
protest. Frequently, the graphic and 
even pornographic depiceian of sex 
becomes a vehicle for his radical 
indietmem of modern, 
rechnocratized ]apan, as his 
conrroversial films "Ai no corrida -
L'empire des sens 1 In the Realm of 
the Senses" ( 1976) and "Ai no borei -
L'empire de passian 1 Empire of 
Passion" ( 1978) vividly demonsrrate. 
Once a poliricized director, he now 
says: "No matter what political 

system we live under, people at the 
battom s tay there." Ir is those people 
with whom he is most concerned, 
who await a revolution that never 
seems ro come. Perhaps it was the 
impossibiliry of making his sorr of 
films wirhour compromise that 
drove him ro France for rwo features 
and has led him to think of an 
international future. Whatever the 
reason, it was a major risk for one so 
concerned about his own hometand 
and so accurate about it. 

Oshima is undoubtedly as signifıcanr 
and skilfw a director as most of the 
great Japanese film-makers of the 
generatian before him. If he only 
occasionally evinces the universali ey 
of a Kurosawa or Ichikawa, his 
concerns are differenr and less reliant 
on commercial appeal. Ultimately, 
ideas are more im portant to Oshima 
than visual surfaces, and he is often 
accused of having no cansistem sryle. 
But critics often confuse 
inconsistency with versatiliry, and 

there can be no quesrion that 
Oshima the accurate social eritic is 
also so a great film artise and one of 
che faremost innovators of the 
international cinema taday. 

Filmleri 
Filmography 

1 959 

1 960 

1 96 1  
1 962 

1 963 

1 964 

1 965 

1 966 

1 967 

1 968 

1 969 

1 970 

1 9 7 1  
1 972 

1 973 

1 975 

1 976 

1 977 

1 978 

Ai to kibo macbi 
Aşk ve Umut Kasabası 
Seishun zatıleoku tno��ogatari 
Gençli�in Acımasız Oyküsü 
T aiyo no bakaba 
Güneşin Batışı 
N ihon no yoru to k iri 
Japonya'da Gece ve Sis 
Shiiku Av 
Amakusa Shiro Tokisada 
Amakusa'lı Shiro Tokisada 
Koori no naka no seishutı 
Buz Üzerindeki Gençlik 
(docmnmtary belgesel) 
\flasurerareta leogutı 
Unutulmuş Bir Ordu 
(documetıtary belgesel) 
Aru kokutetsu jmnnitı 
Bir Milli Demiryolu Işçisi 
(docmnentary belgesel) 
Hankotsu no toride 
Bir Asinin Kalesi 
(docmnentary belgesel) 
Seishun no ishibumi 
Gençlik Mezarı 
(documentary belgesel) 
11Chita Nieseigo" taiheiyo 
odan "Chita Niseigo" ile 
Pasiflgi Geçiş 
(docımıentary belgesel) 
Etsuraku Bedensel Zevkler 
Yımbogi no nikki 
Yungobi'nin Güneesi 
G yosetı sounan su 
Balıkçı Olayı 
(docmnentary belgesel) 
Hakuchu no torima 
öglen Gelen Şiddet 
Nitıja Bugeicho 
Ninja Çetesi 
Nihon Shımka-ko 
Bir Seks Şarkısı 
Muri Shitıj11- tıihotı tıo tıatsu 
Japon Yazı ... Çifte Intihar 
Koshikei lpe Çekilme 
Kaette kita yoppa.radi 
Yeniden Dirilen Uç Ayyaş 
Daitoa se mo Pasifik Savaşı 
(documentary belgesel) 
Shinjuku dorobo 11ikki 
Genç Bir Hırsızın Güneesi 
Shonm O�lan 
Motakuto to bımka 
daikakumei 
Mao ve Kültür Devrimi 
(docımımtary belgesel) 
Tokyo senso sengo hiwa 
Vasiyetini Filme Çeken Adam 
Gishiki Tören 
Natsutto I moto Yaz Bacısı 
Kyojittgun Devler 
(docummtary belgesel) 

}oy! Bangla Yaşasın! Bangla 
(dommentary belgesel) 
Goze: moumoku tıo otuıa 
tabigeitıin 
Kör Müzisyenlerin Y olculugu 
(docımıentary belgesel) 
Betıgal tıo titti, Rahmatı 
Bengal'in Babası Rahman 
(docımıentary belgesel) 
lkiteim nihonkai kaisen 
Tsushima Savaşı 
(docımımtary belgesel) 
Ai no corrida - L'empire des 
sem Duyu lmparatorlugu 
Dmki Moutakuto 
Mao'nun Yaşamı 
(docımımtary belgesel) 
Ikiteiru mni tto bohyo 
Batık Mezar 
(docımıentary belgesel) 
Ikiteiru Gyokmai no shima 
Son Savaşın Yapıldıgı Ada 
(documentary belgesel) 
Yokoi Shoichi: Guam-to 
28nen no nazo o ou 
Yokoi ve Guam'da 28 Yıl 
Süren Gizli Yaşamı 
(documentary belgesel) 
Sis ha wa itsumademo 
wakai Ölüler Genç Kalır 
(docmne>ıtary belgesel) 
Ai no borei - L'empire de 
passi01ı Tutku lmparatorlu�u 

1 982 Merry Christmas, 
Mr. Laıuretıce 
Mutlu Noeller Bay Lawrence 

1 986 Max rmm amour Max Sevgili m 
1 99 1  Kyoto, My Mother's Place 

Anayurdum Kyoto 



1 1 6 USTALARA SAYGI '1 HIBl ı FS 
JAPONYA JAPAN 

TÖREN 
GISHIKI 

THE CEREMONY 

• Masuo Sakurada'nın aldığı garip 
telgrafta, "Terumichi Öldü. Stop. 
Terumichi" yazmaktadır. Masuo, 
yıllardır hoşlandığı kuzeni 
Ritsuko'yu da yanına alıp, öteki 
kuzeni Terumichi'nin yaşadığı, 
Kyushu'nun güneyindeki adaya 
doğru yola çıkar. Bu uzun 
yolculuk boyunca, Masuo 
yaşamının son 25 yı l ını gözünün 
önünden geçirir. Sakurada 
ailesinin yaşadığı çeşitli düğün ve 
cenaze törenlerin i  anımsar ve 
yalnızca bu tür törenler sırasında 
karşılaştığı akrabalarını düşünür . . .  

Döneminin önde gelen siyasi 
fi lmlerinden biri olan TÖREN, 
Oshima'nın sinemayı sanat yapan 
unsurları belki de en başarı l ı  
şekilde yansıttığı yapıtıd ır. Klasik 
kalıplara uygun yapısı ve 
büyüleyici görüntüleriyle fi lm, çok 
katlı anlamını çözmeye çalışan 
Batı l ı  gözlere de seslenen 
zenginl ikler sunar. ll. Dünya 
Savaşı'ndan günümüze dek zengin 
bir taşralı ai lenin öyküsü 
anlatılı rken, Japon toplumundaki 
değişimleri yansıtmak için 
törensel aile toplantı larından 
yararlanılarak, aslında Japonya'nın 
savaş sonrası tarihi 
yorumlanmaktadır. Otoriter 
büyükbabanın hükmü altındaki 
ailenin yaşlı üyeleri, genç kuşakları 
düş kırıklığına uğratan, feodal ve 
savaşçı bir kimlik sergilerler. 
Filmdeki karakterlerin her biri, 
ü lkedeki farklı politik eği l imleri 
temsil ederken, öyküdeki olaylar 
iç ve dış pol itikadaki değişikiere 
ve dönüşümlere ayna tutar. 
Kurulan bu paralel l ikler ne kadar 
yoğun olursa olsun, Oshima 
kişilerin duygularına en az 
törenler kadar ağırlık vererek 
izleyicinin filme yaklaşımını 
kolaylaştırır; çünkü onların 
düşleri, varmak istedikleri 
hedefler, hayal kırıkl ıkları ve 
acıları hep tanıdık konulardır. 

• Masuo Sakurada receives a 
srrange cable which reads: 
"Terumichi Dead Stop Terumichi" _  
Masuo leaves wirh his cousin 
Ritsuko, to whom he has been 
arrracred for many years, for an 
isiand sourh of Kyushu, where 
Terurnichi, anorher cousin, has 
been living. During rheir long trip 
to rhe island, Masuo reflecrs on rhe 
lasr 25 years of his life. He recalls 
the various wedding and ftınerals 
which have raken place in rhe 
Sakurada family and rhinks abour 
rhe relarives he has mer only on 
such ceremonial occasions . . .  

A significant palirical fi lm for its 
rime, THE CEREMONY is 
perhaps Oshima's finesr 
demonsrrarion of rhe film-making 
arr. Formal in srrucrure and 
srunning to look ar , ir yields riches 
even to wesrern eyes teying to 
decipher irs many layers of 
meaning. This chronicle of a 
wealthy provincial family from rhe 

end of World W ar II ro the presenr 
is a rhinly disguised commentary 
on Japan's posr-war hisrory, using 

ceremonial family garherings as a 
key to the changes in Japanese 
sociery _ Daminared by an 

aurhorirarian grandfarher, the older 
members of rhe family show 
rhemselves to be both milirariscic 

and fedual in rheir ourlook, much 
to che disillusion of the younger 
generacions. Individual characcers 
represenr specific po! irical facrions, 
just as evenrs in rhe narrative 
mirror the rwisrs and rurns in the 
counrry's domescic and foreign 
policies. However dense rhe 
allegory, rhough, Oshima keeps ir 

very accessible ro his audience by 
scressing individuals' feelings as 
much as ceremonies; rheir dreams, 
aspiracions, frusrracions and agonies 
are all roo familiar. 

Yönetmen Director: NagiJa 
Osbima Senaryo Screenpıay: 
Tsutomo T amura1 Mamoru Sasaki & 
NagiJa Oshima Görüntü Yön. 
Cinematography: Toichiro 
Narmhima Müzik Music: Toru 
Tkemits11 Oyuncular Cast: Kenzo 
Kawarazaki, Atsuo Nakamura, Akiko 
Koyama, Atsok11 Kak11, Kei Sato, 
Kryoshi Ts11chiya Yapımcı 
Producer: NagiJa Oshima Yapı m 
Production Co.: Sozmha 1 ATG, 
Tokyo,JAPAN Dünya Hakları 
Export Agent: Shibata Organization 
Ine. 2-10-8, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, 
}APAN; Phone: 81 3 3534 34 1 1; 
Fax:81 3 3545 3 5 1 9  Kaynak 
Cooperation: Kawakita Memorial 
Film lmtit11te 18, lnhibancho, 
Chiyoda-ku, Tokyo}APAN Phone: 8 /  
3 3265 3281; Fax: 81 3 3265 3276 

1971  1 35 mm. 1 Renkli Color 1 
1 2 1 '  



1 1 7  USTALARA SAYGI 1 R I  B l  l l  s 

FRANSA-JAPONYA FRANCE-JAPAN 

TUTKU i MPARATORLUGU 
Al NO BOREI - L'EMPIRE DE PASSION 

EMPIRE OF PASSION 

• Japonya' da, 1 895'te geçen bir 
aşk ve ölüm öyküsü. Kurban, 
yaşlanmakta olan bir fayton 
çekicidir. Onu her gece yıkayan, 
masaj yapan ve sonra da ona her 
derde deva saki ikram eden güzel 
Seki ile evl idir. Aşık T oyoji ise, 
ordudan henüz terhis olmuş ve 
yeni, umulmadık bir tutkuya 
kapılmış genç bir adamdır. 
Kadının yardımıyla, kocayı 
öldürür. Sonra da ikisi birl ikte 
cesedini kör bir kuyuya atarlar . . . 
Aradan üç yıl geçer. Suç 
unutulmamıştır, aşıklara hala 
musal lat olur. Tutkunun esir 
ettikleri için, cehennemden başka 
yerde mutluluk yoktur. Kurbanın 
mutsuz ruhu kadına görünür, 
köylülerin rüyalarına girer. Çok 
geçmeden kuşkular başlar, rivayet 
yayıl ır, bir polis soruşturmaya 
girişir. Katil aş ık şimdi kendini her 
gün, suçunun izlerini ölü 
yapraklar kefeni altında gizlerneye 
çalıştıgı kuyunun başında bulur . . .  

Oshima'nın, büyük yankı uyandıran, 
sınırsız bir cinsel ligi tüm açıklıgıyla 
sergiledigi için pek çok ülkede 
gösterimi yasaklanan "Ai No 
Corida 1 Duyu lmparatorlugu"nun 
ardından yönettigi TUTKU 
IMPARATORLUGU, Meiji 
döneminde yaşanan bir yasak 
i l işkiyi, ş i irsel ve sogukkanlı bir 
biçimde beyazperdeye aktarır. 
Oshima, Nakamura'nın 1 9. 
yüzyı l ın sonunda işlenen gerçek 
bir cinayete dayanan öyküsünü 
keşfettiginde, "açlık çeken çiftin 
yaşamından ve hayalet 
öyküsünden etkilendigini" belirtir. 
Yönetmen, "Japon tarihinin bu 
karanl ık döneminde, aşkın 
varoluşuna" şaşırmıştır. Neticede 
ortaya çıkan yirmibirinci konulu 
filmi, TUTKU iM PARA TORLUGU, 
mükemmel görüntüleriyle, çarpıcı 
güzell ikte bir yapıttır. Oshima'nın 
itinayla yönettigi fılmde, Seki ve 
T oyojo birer canavar gibi degil, 
aksine oldukça sevecen bir 
yaklaşımla, insanı yiyip bitiren, 
koşulsuz ve ölümle sonuçlanan 
bir aşka kendilerini kaptırmış 
sıradan kişiler olarak gösteril irler. 

"Ben kendimi, Seki ve T oyoji 
gibi, kaderlerini anlayamadan 
yaşayan ve ölen kişilerle benzetirim. 
Bana en çok bu tür insanlar yakın 
gelir." - Nagisa Oshima 

• A srory of love and dearh in 

]apan in 1 985 .  The vicrim is an 
aging rickshawman, married ro 
Seki, a beaurifuJ woman who 

barhes him every nighr, rhen 
massages him and gives him rhe 
all-consoling sake. The !over, Toyoji ,  
is a young man jusr discharged 

from rhe army and who is carried 
away by a new, unexpecred passion. 
Wirh che woman's help, he kil ls 
rhe husband. Then they throw his 
body down a disused well. .. Three 
years larer. The erime is nor 
forgorren, ir sri!! haunrs rhe lovers. 
For rhose whom passion has enslaved, 
rhere is no happiness, but in hel ! .  
The unhappy ghosr of che vicrim 
appears before rhe woman's eyes 
and in rhe dreams of rhe villagers. 
Soon suspicions are aroused, rumors 
spread, a paliceman invesrigares. 
The murderous !over is now drawn 
every day ro rhe well where he rries 

ro cover che rraces of his acr u nder a 
shroud of dead leaves . . .  

Following Oshima's conrroversial 
"Ai no Corida 1 In rhe Realm of che 
Senses", which has been banned in 
several counrries for irs explicir 
depicrion of all-consuming carnal 
desire, EMPIRE OF PASSION is a 
poerical, resrr ained rendering of an 
adulrerous relarionship in rhe Meiji 
period. Coming upon Nakamura's 
rale, based on an acrual homicide ar 
che e nd of che 1 9rh century, 
Oshima says he was "rouched by 

rhe life of rhe scarved couple and by 
rhe srory of rhe phanrom";  he was 
fascinared rhar "in rhis somber 
period in Japan's history, love 
exisred. "  The resulram EMPIRE 
OF PASSION, his 2 l st feature, is a 
film of remarkable beaury wirh 
exquisire cinemarography. U nder 
Oshima's carefully conrolled 
direcrion, Seki and Toyoj i are nor 
porrrayed as monsrers - rarher, 
compassionarely, as ordinary people 
caughr up in a devouring, 
uncondirional love rhar ends in 
dearh. "Ir is ro those beings, !ike 
Seki and Toyoji ,  ro rhose who live 

and die wirhour being able ro 
comprehend rheir desriny, whom I 
idenrify wirh. Ir is rhose rhar I feel 
dosesr ro. " - agisa Oshima 

Yönetmen Di.rector: agisa 
Oshima Senaryo Screenplay: 

uagisa Oshima, based 011 a story by 
ltoko Nakamura Görüntü Yön. 
Cinematography: Nagisa Oshima 
Kurgu Editing: Kiirhu Uraoka 
Müzik Music: Toru Takemitm 
Oyuncular Cast: Kazuko Yoshiyuki, 
Tatsuya Fuji, Takahiro Tamura, 
Takuzo Kawata11i, Akiko Koyama, 
Taiji Tonoyama, Sumie Sasaki 
Yapımcı Producer: Allato/e 
Daumali & agisa Osbima Yapım 
Production Co.: Argos Fii111J, 4, rue 
Edouard Nortier, 92200 euilly. 
FRANCE; Pho11e: 33 1 722 9 1  26, 
Oshima Produrtiom, Tokyo}APAN 
Dünya Hakları Export Agent: 
Argos Fii111J, 4, rue Edouard Nortier, 
92200 Neuilly, FRANCE; Pho11e: 33 
I 722 91  26 

1978 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 
1 08' 
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JAPONYA-INGILTERE }APAN-UNITED KINGDüM 

MUTLU NOELLER BAY LAWRENCE 
MERRY CHRISTMAS, MR. LAWRENCE 

• Cenevre Antiaşması savaş 
esirlerine nasıl muamele edilecegi 
konusunda kurallar koymuşsa da, 
hepimiz bunlara uyulup 
uyulmamasının, esir kamplarını 
yöneten kişilerin istegine baglı 
oldugunu bi l iriz. 1 943 yıl ında 
Cava'daki Japon Savaş Esirleri 
Kampı'nın komutanlarının ise pek 
garip istekleri vardı .  Yüzbaşı 
Yonoi ile Çavuş Hara, 
düşmaniarına duyulan açık bir 
nefret yerine, daha çok boş 
inançların, dinin ve şeref 
kıstaslarının etkisiyle hareket 
ediyorlardı. Ingil iz esirlerden 
ikisiyle, Albay Lawrence ve 
Binbaşı Celliers i le kurdukları 
garip i l işki, geleneksel i lkelere pek 
uymuyordu. Ama bu iki Batı l ı  da 
zaten pek tipik savaş esirleri 
sayılmazdı. Albay Lawrence, 
yaln ızca Japonca bilmekle 
kalmayıp, Japon kültürüne de 
büyük saygı duyan ve başkalarına 
iyil ik etmekten hoşlanan bir 
adamdı. Buna karşı l ık Binbaşı 
Celliers ise, üst sınıftan ırkçı bir 
lngilizdi. Yaptıgı gaddarlıklar 
yüzünden suçluluk duygusuna 
kapılmıştı ve aklı pek yerinde 
degildi . Binbaşı Cell iers çılgınca 
davranışlar sergi ledikçe, Yonoi'yi 
daha da fazla tedirgin ediyordu. 
Sonunda Yonoi onun kötü bir ruh 
olduguna inandı, ve Lawrence, 
Celliers'ın arkadaşı olduguna 
göre, Lawrence'ın da kendisine 
ihanet ettigini düşündü. Yonoi ile 
Celliers arasında dile getirilmemiş 
ve Celliers'ın kendi çıkarına göre 
kul ladıgı eşcinsel bir çekim olması 
da, işleri büsbütün karıştırıyordu ... 

Bu sıradışı olay örgüsü, savaşın 
acımasızlıgına, yetkenin dogasına 
ve Japon ile Ingiliz şeref 
kavramiarına deginiyor. Yönetmen 
Oshima bizden, savaşın korkunç 
ayrıntılarının hiçbirini 
esirgemezken, fı lmin etkileyici 
müzigi ve çarpıcı görüntüleri de 
dokusuna katkıda bulunuyor. 
Nagisa Oshima ile Paul 
Mayersberg'in, Laures van der 
Post'un otobiyografık romanı 
"The Seed and the Sower 1 
Tohum ve Tohum Eken"den 
yararlanarak yazdıkları 
senaryonun en güçlü noktaları, 

mümkün olan her düzeyde, Dogu 
ile Batı arasında yapılan dikkatli ve 
incelikli bir mukayesenin getirdigi 
felsefi ve duygusal imalar. 

• Alrhough rhe Geneva Accord 
provides rules for the trearınem of 
war prisoners, we all know rhar 
wherher or nor rhey are obeyed 
depends on rhe w ili of rhe men in 
charge of rhe prison camp. The 
commanders of a J apanese PO W 
camp on Java in 1943 have very 
srrange wills indeed. Caprain 
Yonoi and Sergeanr Hara are driven 

by supersririon, religion and values 
of honor more rhan by outward 
harred for rheir enemy. The odd 
relarionships rhey develop wirh· rwo 
of rheir British prisoners, Colonel 
Lawrence and Major Celliers don'r 
seem ro follow cradirionaJ 
guidelines. Bur the rwo Wesrerners 
aren'r your typical prisoners of war 
eirher. Colonel Lawrence is a 
benevolenr sorr who nor only 
speaks Japanese bur also has a high 
regard for Japanese culrure. In 
conrrast, Major Celliers is a racisr 

upper-class British who is torrured 

by guilr for rhe arrociries he 

commitred and is now a lirrle off 
his rocker. The more Major Celliers 
displays crazy behavior, the more 

Yonoi is rroubled by him. 
Evenrually, Yonoi believes Celliers 
ro be an evil spirir, and, because 
Lawrence is Cellier's friend, he 
rhinks Lawrence has berrayed him 
as well. To complicare marrers, 
rhere is an unspoken homosexual 
arrracrion berween Yonoi and 
Celliers, which Celliers uses ro his 
advanrage . . .  

This unusual plor rouches upon the 
bruraliry of war, rhe narure of 
aurhoriry, and Japanese and British 
codes of honor. The fılm's moving 
musical score and seriking 
cinemarography add ro rexrure, 
while directOr Oshima spares us 
none of rhe gruesome derails of 
war. The srrongesr poinrs of rhe 
script, penned by Nagisa Oshima 
and Paul Mayersberg from an 
aurobiographical novel, "The Seed 
and rhe Sower" by Laurens van der 
Post, are rhe philosophical and 
emorional implicarions, broughr up 
in a careful and inrricare 
comparison berween Orient and 
Occidenr on every possible !eve!. 

Yönetmen Director: NagiJa 
Osbima Senaryo Screen play: 
Nagisa Osbima & Paul Mayersberg, 
based on the nOVt!l "The Seed and the 
Sower" by Laurens van der Pou 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Toicbiro Narushima Kurgu Editing: 
Tomoyo Osbima Müzik Music: 
Ryuicbi Sakamoto Oyuncular Cast: 
David Boıuie, Ryuichi Sakamoto, Tom 
Conti, Takeıbi, }ack Thompson, johnny 
Okura, AliJtair Broıuning,JameJ 
Malco/m Yapımcı Producer:Jeremy 
Thomas Yapı m Production Co.: 
Osbima Productions Ltd. Tokyo 

}APAN Dünya Hakları Export 
Age nt: Recortkd Picture Company, 24 
Hanway Street, London WIP 9DD 
ENGLAND; Phone: 44 71 636 22 
5 1; Fax: 44 7 1  636 22 61  

1 983 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 
122' 
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IT AL YA ITALY 

ETTORE SCOLA 

• 1 O Mayıs 1 93 1  'de ltalya'da, 
Napoli yakınlarındaki Trevico'da 
doğdu. Roma Üniversitesi'nde 
hukuk öğrenimi gördü ve 
öğrenci l ik yı l larında Marc' Aurelio 
benzeri bazı mizah dergi lerinde 
yazar ve desinatör olarak çalıştı. 
Bu dönemde içindeki sinema 
tutkusunu, tam bir "sinematek 
kuşu" olarak izlediği fi lmlerde 
gideriyordu. Radyo için komik 
piyesler kaleme aldıktan sonra 
sinema yaşamına çok genç yaşta 
atı ldı . Ruggero Maccari i le 
senaryo yazım çalışmalarında 
işbirliği yaptı. Kısa zamanda 
komedi filmleri senaristi olarak 
üne kavuştu. Çoğunlukla 
sadakatsizl ik ve baştan çıkarma 
konularına ağırlık verdiği 
senaryoları aracılığıyla, ltalyan 
sinemasının ünlü isimleri Vittoria 
Gassman, Ugo Tagnazzi ve 
Alberto Serdi'nin başaniarına 
katkıda bulundu. 1 964'de ilk uzun 
metraj konulu filmi "Si permette 
parliamo di donne 1 lzninizle 
Kadınlardan Söz Edelim"i 
gerçekleştirdi. O günden sonra, 
diğer yönetmenler için senaryolar 
yazmayı sürdürürken, kendisi de 
yönetmen olarak yavaş ama emin 
adımlarla isim yaptı. 1 975 yıl ında 
"C'eravamo tanto amati 1 
Birbirimizi Öyle Çok Sevmiştik 
ki" ile En Iyi Yabancı Film dalında 
Fransızların Cesar ödülünü aldı. 
1 976 Cannes Film Festivali'nde 
"Brutti, sporchi e cattivi 1 
Çirkinler, Kirli ler ve Kötüler" i le 
En Iyi Yönetmen ödülünü aldı . 
Ertesi yı l , benzeri bir başarıyı 
"Una giornata particalare 1 Özel 
Bir Gün" ile göstererek, 
Cannes'da bu kez de Jüri Özel 
Ödülü'ne layık görüldü. 

Uzun süre Dino Risi, Nanni Loy, 
Steno, Nino Manfredi, Antonioni 
Pietrangeli, vb. gibi başka 
yönetmenler için senaryolar 
yazdıktan sonra 1 964'te 
yönetmenliğe soyunan Scola, 
yıl lar geçtikçe ltalyan 
güldürüsünün, alaycı bir bakış 
açısı ve toplumsal eleştirilerle 
harmanianan en parlak ürünlerini 
ortaya koyan bir kişi l ikten, 
kendine özgü temaları, motifleri, 
kaygı ve sapiantıiarı olan bir 
yaratıcı-yönetmen kisvesine 

büründü. !talyan burjuvazisinin ve 
işçi sınıfının taşlandığı, politikadan 
cinsell iğe, turizmden feminist 
eylemiere kadar, çağdaş ltalyan 
toplumunun amansız bir eleştiri 
süzgecinden geçirildiği Scola 
filmleri, sinema kariyeri boyunca 
farklı konulara el atmış, özgün ve 
yaratıcı bir yönetmenin tek bir 
etiketle sınıflandı rılamayacak ve 
kolay tanımiara sığmayacak 
türden, başarı l ı  ürünleridir. ltalyan 
güldürüsü türünde senaryo yazarı 
ve yönetmen olarak kazandığı 
başarılada yetinmeyen Scola'nın, 
alaycı ve taşlamacı tavrının 
ötesinde, son derece kişisel 
sinema dünyasını müjdeleyen 
"Özel Bir Gün", yönetmenin 
meslek yaşamında yepyeni bir 
dönemi açtı. Yönetmen, sonraki 
fılmlerinde, tarihleri ve toplumsal 
çevreleriyle hesaplaşan ltalyanları 
ele aldı. Bugünü anlamak için 
geçmişi incelemek, Scola'nın fikir 
sinemasının temel teması olarak 
hep gündemde kaldı. 

Vittorio Gassman'a göre Scola, 
"karakterlerinin psikoloj i lerinin 
derinliklerine inmeyi seven, kı l ı  
kırk yaran" b ir  yönetmendir. 
Sophia Loren onu, "De Sica ve 
Resseli ini geleneğini sürdüren, 
hassas ve zeki, ... oyunculara karşı 
çok sabırlı, detayları gözden 
kaçırmayan" bir sinemacı olarak 
değerlendirirken, Stefania 
Sandrel l i  ise, Scola'nın "kadınları 
herkesten daha iyi anladığını" 
vurguluyor. Gerek kaleme aldığı 
senaryolar i le yönetmenliği 
yüklendiği 25 filmi, gerekse de ele 
aldığı konuların çeşitl i l iği ile, 
entellektüel ve mizahi yaklaşımı, 
bu sanatçıların fikirlerini 
desteklemektedir. 1 964'ten bu 
yana, geride bıraktığı 30 yıla 
sığdırı lmış birbirinden ilginç 
yapıtlarıyla Ettore Scola, ltalyan 
güldürüsünün alçak gönüllü bir 
sanatçısı olarak başladığı 
sinemada, bugün artık merakla 
beklenen her yeni fi lmi yankılar 
uyandırıp, geniş tarihselitoplumsal 
çağrışımlara yol açan, çağdaş 
!talyan sinemasının en parlak ve 
özgün yönetmenlerinden biri, ve 
gerçek bir "usta" olarak sinema 
tarihindeki yerini almıştır. 



120 • Born in Trevico, Italy, near 

aples, on ı O May ı 93 1 .  He 
srudied Law at the University of 
Rame and while srudenr he worked 
as a wrirer and illusrraror for 

several humor magazines, such as 
Marc' Aurelio. He alsa developed a 
passian for the cinematheque 
during these years. Mter writing 

comedy pieces for radio he began 

his cinema career very young. He 
formed a writing partnerhip with 
Ruggero Maccari. He quickly 
became a reputed scriptwriter of 
comedies. His seripts which have 
often dealr with wirh che rhemes of 
infedility and seducrion 
conrributed ro the fame of such 
Iralian mainsrays as Vittorio 
Gassman, U go Tagnazzi and 
Alberro Sordi. In 1 964 he direcred 
his firsr fearure film, "Si permenere 
parliamo di d anne". He later 
conrinued wriring for others while 
gradually esrablishing his own 
reputation as a direcror.Wirh 
"C'eravamo ranco arnari 1 W e All 

Loved Each Other So Much" he was 
the recipienr of a French Cesar 
Award in 1 975  for the Best Foreign 
Film. He won an award for Best 
Direcrion ar che 1 976 Cannes Film 
Festival with and "Brurti , sporebi e 
cattivi 1 Down and Dirry". "Una 
giornara particalare 1 A Special 
Day" won the Special Jury Prize ar 
Cannes the fallawing year. 

Mrer spending several years 
wriring screenplays for directors 
such as Dino Risi, anni Lay, 
Sreno, Nino Manfred i, Anronioni 
Pierrangeli ,  ere., Scola himself 
embarked on film-directing in 
1 964 and was soan recognized as 
the ereatar of the most brillianr 
examples ofitalian comedy, 
characterized by their peculiar 
blend of sarire and social criticism 
and by their own particular rhemes, 
motifs, anxieries and obsessions. 
Scola's films, in which we find 
ridicule of the Italian bourgeoisie 
and the Italian working-class and 
in which all aspects of 
conremporary Italian society from 
politics to sex, rourism ro 
feminism, are held up ro piti less 
derision, cannot be grouped under 
any one heading or classified in any 
one particular caregory, but are all 

producrs of a creative arrisr who has 
covered very considerable ground 

in his film career. Not conrenr wirh 

his success as wrirer and direcror of 
Italian comedies, Scola rranscended 
his satirical approach ro open a new 

phase in his professional career as 
direcror wirh "Una Giornara 
Parricalore", a film which heralded 
a new, highly personal approach. 

His larer fılms were srudies of 
Italians dealing with rheir hisrory 
and social environmenr. Examining 

rhe past ro inrerprer rhe presenr has 
conrinued ro be the main rheme of 
Scola's cinema of ideas. 

Vittorio Gassman speaks of Scola as 
"mericulous", delving "deeper inro 

rhe psychology of characrers"; 
Sophia Lo ren sees him as 
"conrinuing the cradirian of De 
Sica and Rossellini . . .  sensirive and 
inrelligenr", having "a lot of 
patience wirh acrors" and "a great 

eye for derail". Srefania Sandrelli 
says he "undersrands women berrer 
rhan anybody". Scola's seripts and 
25 fearure films canfırın rhese 
acrors' opinions as well as the 
variety of his subject matter and 
the inrellecrualiry and hum or of his 

approach. In the thirry years that 
has elapsed since 1964, Scola, who 
began as a maker of very modesr 
comedies, is now recognized as one 
of the most brillianr and original 
directors of conremporary Italian 

cinema and a rrue "master" whose 
eagerly anricipated each new film 
awakes the keenest incerest and 
gives rise ro wide-ranging social 
and hisroricial associarions. 

Filmleri 
Filmography 

1 964 Se permettete parliamo di 
don·ne 
lzninizle Kadınlardan Söz 
Edelim 

1 965 La cotıgiuntra 
1 00 Milyon Kayboldu 
ll vittimista Kurban 
(mı episode from "Thrilli11.g 
Korku" adlı fılmin bir 
bölümü) 

1 966 L'arcidiaiJQ/o 
Harika Belgafor 

1 968 Riusciranno i tıostri eroi a 
ritrovare il loro amico 
misteriosame11te comparsa in 
Africa? 
Kahramanlarımız Afrika'da 
Esrarengiz Bir Biçimde 
Kaybolan Dostlarını Bulmayı 
Başarabilecekler mi? 

1 969 Il Commissario Pepe 
Komiser Pepe 

1 970 Dramma de/la gelosia 
Kıskançlık Dramı 

1 9 7 1  Permette? Rocco Papaleo 
lzninizle, Ben Rocco Papaleo 

1 972 Uı piu bella serata della 
mia ·vita 
Yaşamımın En Güzel Akşamı 
Festival Unita. 72 

1 973 Trevico-Torilıo ... Viaggio 
ne/ Fiat-Nam 
Trevico-Torino ... Fiat Nam'a 
Yolculuk 

1 974 C'eravamo tan lo amati 
Birbirimizi Öyle Çok 
Sevmiştik ki 

1 975 Brutti, sporebi e cattlvi 
Çirkinler, Kirliler ve Kötüler 

1 976 Signore e signori, 
bounanotte 
Bayanlar Baylar, Iyi Geceler 
(with Comencini, Monicelli, 
Loy & Magni ile birlikte) 

1 977 Utıa giornata partico/are 
Özel Bir Gün 
I 1luovi tnostri 
Yeni Canavarlar 
(with Risi & Monicelli ile 
birlikte) 

1 980 Uı terrazza Teras 
1 98 1  Passione d'amore 

Aşk Tutkusu 
1 982 Uı Not te di V aremıes 

Varennes Gecesi 
I 1 mondo tırıovo 
Yeni Dünya 

1 983 Baffando Baffaııdo Balo 
1 985 Maccheron i Makarna 
1 987 Uı Famigfia Aile 
1 989 Splendor 

Che ora e Saat Kaç 
1 99 1  Capta.in Fracassa 

Kaptan Fracassa 
1 993 lt1an:oJ 1\'faria e Mario 

Mario, Maria ve Mario 
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ITALYA ITALY 

KOMiSER PEPE 
IL COMMISSAR/O PEPE 

PEPE THE INSPECTOR 

• Son olarak iki yıl önce suç 
işlenmiş, oldukça sakin bir küçük 
taşra kentinde, meslektaşları 
tarafından kışkırtılan Komiser 
Pepe, içinden gelmese bile, çoğu 
yerel sosyetenin kaymak 
tabakasını oluşturan bazı kişiler 
hakkında bir araştırma başlatır. 
Bunlar, apartmanlarını etrafta 
görünmek istemeyen çiftiere 
kiralamak isteyen iki yaşlı, 
öğrenci muhitinde "çalışan" eski 
bir manikürcü, sevgil isini 
desteklemek için fahişelik yapan 
bir genç kız, kentin futbol takımı 
oyuncuianna "hastane izni" 
vererek kendi kişisel zevklerini 
tatmin eden ünlü bir doktor, 
viiiasında seks parti leri 
düzenleyen bir aristokrat kadın 
ve garip olaylara sahne olan 
manastırdaki din görevl ileridir. 
Komiserin araştırdığı vakalardan 
bir gazinin haberi vardır. Bu 
adam yerinde kıpırdayamamasına 
rağmen, bulunduğu durumdan 
başkalarının yaşamlarını 
karıştırmaktadır. Zaten bu 
araştırmalara sebep olan isimsiz 
mektupları da o yazmıştır. 
Komiserin çalışmaları neticesinde 
ortaya çıkan gerçekler, dosyanın 
üstlerine iletilmesini 
gerektirmektedir. Başlangıçta 
elde ettiği parlak sonuçlar 
nedeniyle tebrik edilen 
Komiser'e, daha sonra, büyük bir 
skandal çıkmaması için, dosyadaki 
bazı isimlerin si l inmesi için ricada 
bulunulur ... 

• In a particularly quier smail 

provincial town where the lasr 
proper erime has been commitred 
cwo years ago, lnspector Pepe, 
provoked by his colleagues, srarrs 
an invescigacion on some people 
many of whom make up the erearn 

of che local social life .  These are, 
rwo old dears who renr their 
aparement to those couples who 
don't wanr to be seen around, a 
former manicurist who "works" in 
che scudenr circles, a young gir! 
who works as a prosricuce to 

supporr her !over, a famous doctor 
who personally relishes in giving 
"hospital leave" to the players on 
the town's soccer team, an 
arisrocracic woman who rhrows sex 
parties in her vi Ila, and che 
religious offıcials at che monasrery 
where srrange evenrs take place. A 
vereran of war is aware of the 
evenrs that the inspector is 
invasrigating. Although he is an 
invalid, he makes use of his 
position to injure orhers. In facr, 
he's the one who has wrirren the 

anoymous lerters which srarred ir 
all. The facrs that are revealed as a 
resulr of the invesrigarions of the 
lnspector oblige him to submit the 
fıle to his superiors. The lnspector, 

who receives congracularions ar the 
beginning for the brillianr results 
he has achieved, is later asked to 
omit some names from the fıle to 
prevenr a big scandal . . .  

Yönetmen Direcıor: Ellore Scola 
Senaryo Screen play: Ettore Scola & 
Maccari Görüntü Yön. 
Cinemarography: Cla11dio Ciri/lo 
Müzik Music: Armando Trovtljoli 
Oyuncular Casr: U go Tagnazzi, 
Silvia Dionisio, Gaetano Cimarosa, 
Vironique Ventk/1, Dana Ghla, E/ani 
Persiani, Rita Calderoni Yapı m cı 
Producer: Pio Angelelli & Adriano 
De Micheli Yapı m Producrion Co.: 
Dean Filrns,Juppiter Generaft 
Cinematografica Dünya Hakları 
Exporı Agenı: Cineci/la 
International, 001 7  3 Roma, Via 
Tuscolona 1055, ITALY; Phone: 39 6 
722 28 24; Fax: 39 6 722 31 3 1  

1 969 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 
100' 
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IT AL YA-FRANSA IT AL Y -FRANCE 

YAŞAM I M I N  EN GÜZEL AKŞAM I 
LA PIU BELLA SERATA DELLA MIA VITA 

THE BEST EVENING OF MY LIFE 

• Film, kaygısız bir işadamının 
yaşamındaki en iyi akşamı anlatır. 
Adam, kendisini takip etmesine 
izin vererek bir tür oyun oynayan, 
akıl çelici bir motosikletli kıza 
kapı l ır, ama mütevazı 
tasarruflarını (yüz mi lyon l iretçik) 
!talyan vergi tahsildarlarının el inin 
uzanamayacagı bir yerde 
emniyete almak için gittigi 
lsviçre'nin daglarındaki bu ıssız 
yolda güçlü spor arabası bozulur. 
Bir tamirciye telefon etmeye 
çal ışırken yolu, birkaç tuhaf yaşlı 
ve emekli yargıçla tanışacagı bir 
şatoya düşer. Yaşlı adamlar, 
kendisi de bir agır ceza avukatı 
olan şato sahibinin onları buyur 
ettigi masanın çevresinde 
toplanıp, eski mesleklerini icra 
etme alışkanlıgı edinmişlerdir. 
Genç adamın bu beklenmedik 
ziyaretiyle ilgi lenirler, onu 
kendilerine katı lmaya ve o gecelik 
suçlanan kişi olmaya davet 
ederler. Genç adam bu olagandışı 
sosyal oyundaki rolünü nezaketle 
kabul eder. Artık her jest, her 
sözcük bir anlam kazanır. Şato 
sahibinin yetkin savunmasına 
karşın, işadamı ölüme mahküm 
edil ir. Neyse ki bu sadece bir 
oyun, cezası olmayan psikolojik 
bir duruşmadır. Ancak ertesi gün 
işadamı şatoyu terk ettiginde, 
birden bir gece önce hakkında 
verilen hükmün agırlıgını hisseder. 
Dönüş yolunda önü sıra, daha 
önce de arabasının bozulmasına 
yol açan motosikletl inin hayalini 
görür. Onun, kendi kaderinin 
simgesi oldugunu fark eder, ama 
artık çok geçtir ... 

• The film tells of the best 
evening in the life of a carefree 
businessman, who, attracted by a 
disconcerting motoreyelist playing 
at letting herself be followed, has a 
break-down in his powerful sports
car oo a lonely road in the Swiss 
mountains, where he has gone to 
take his small savings (a hundred 
million lira) ro the safety of a bank 
out of reach of the !tali an tax 
collecrors. Trying to telephone for a 
mechanic, he comes across a casele 
where he makes the acquaintance of 
a number of straoge old retired 
judges, accustomed to ger together 
around the hospitable cable of the 
owner of the casele - himself a 
criminal lawyer - to practise their 
old profession. The men, inceresred 
by the young man's unexpected 
arrival, invite him to join them and 
to be the accused for the eveııing. 
The young man accepts his role in  
this extraordinary social game with 
good grace. Every gesture, every 
word becomes signifıcant. Inspite 
of the able defence of the owner of 

the casele, the businessman is 
condemned to death - it is, 
fortunately, only a game, a 
psychological crial with no 
penalties. The next day, however 

when the businessman leaves the 
casele, he suddenly feels the weight 
of the sencence passed on him the 
night before. On the way back he 
sees before him the phantasm of the 
motoreyelist who caused his earlier 
break-down. Too Iate he realizes 
that sh e is the symbol of his 
destiny . . .  

Yönetmen Director: Ettt>re Scola 
Senaryo Screenplay: S. Amidei & 
Ettore Scola, based on a notJI!I "La 
Panne" by F. Durrematt Görüntü 
Yön. Cinematography: C/audio 
Giril/o Müzik Music: Armando 
Travajoli Oyuncular Cast: Alberto 
Sordi, Michel Simon, Charles V anel, 
Claude Dauphin, Janet Agren, Giuseppe 
Malfioli Yapımcı Producer: Dino 
De Laurentiis Yapı m Production 
Co.: De Laurentiis lntermaco, Rome, 
ITALY; Columbia, Paris, FRANCE 
Dünya Hakları Exporr Agent: 
Cinecitta International, 00173 Roma, 
Via Tuscolona 1055, ITALY; Phone: 
3 9  6 722 28 24; Fax: 39 6 722 3 1  
3 1  

1 972 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 
100' 
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ÖZEL B iR  GÜN 
UNA GIORNATA PARTICOLARE 

A SPECIAL DAY 

• Bir bahar sabahı. Tiberi ailesinin 
yaşadığı u-biçimindeki büyük 
apartmanın üçüncü katında 
Antonietta, kocası, kızı ve iki 
oğlunun faşist üniformalarını 
giymelerine yardım etmektedir. 
Tarih 8 Mayıs 1 938'dir ve Roma, 
Adolf Hitler'in kente gelişini 
kutlamaktadır. Film, işte o günün 
öyküsünü anlatır; ama kutlamaların 
değil, Antonietta'nın apartmanın 
karşı tarafında oturan Gabriel 
Garcia i le tanıştığı özel bir günün 
öyküsüdür bu. ltalyan Radyosu'nda 
sunuculuk yapan Gabriel, ltalyan 
erkek gururuna en büyük hakaret 
sayılan ve toplumdan dışlanarak 
cezalandırılan eşcinsellikle 
suçlanmış ve işini kaybetmiştir. 
Antonietta ve Gabriel birlikte 
uzun bir gün geçirirler; gün 
boyunca birbirlerini tanırlar, 
sırlarını açarlar ve Mussol ini 
hakkında zıt görüşleri olmasına 
karşın birbirlerine bağlanırlar. 
Gabriel yaşamında ilk kez bir 
kadını arzular. Antonietta ise i lk 
defa bir araç değil tümüyle bir 
kadın olduğunu hisseder . . .  

Daha çok 1 970'1i yıl lardaki 
komedileriyle tanınan Ettore 
Scola, birçok ortak yanları 
olduğuna inandığı kadınlarla 
eşcinsellerin durumu üzerine, 
çağdaş sorunları ele alan ciddi bir 
film yapmak istedi. Hikayesinin 
Faşist dönemde geçmesine karar 
verdiği zaman, fikri berraklaştı. 
"Çünkü tam o sıralarda" diyordu, 
"hoşgörüsüzlük ve baskı daha 
dolaysız, daha şiddetli, daha ibret 
alınacak nitelikteydi." Sonuçta 
ortaya çıkan fi lm didaktik bir 
risale değil de, baskı altındaki bir 
ev kadını i le eşcinsel bir erkeğin 
kısa, esin verici i l işkisinin sarsıcı 
dramıydı. Oyuncuların olağanüstü 
performanslar sundukları, yetkin 
bir biçimde yazılmış ve 
yöneti lmiş, konuyla ilgi l i  fikirlerle 
dolup taşan ÖZEL BIR GÜN, 
Scola'nın daha sonra, kişisel 
ilişkilerle siyasi düşünceleri büyük 
bir rahatlıkla bir arada dokuyacağı 
birçok fılmin öncüsü olarak, 
yönetmenin adını uluslararası 
düzeyde duyurmasını sağladı. 

• Ir' s a spring dawn. On rhe third 
floor of a large, U-shaped 
aparement building, where the 
Tiberi family lives, Antanierra 
helps her husband, daughrer and 
rwo boys ro ger dressed wirh rheir 
fascisr uniforms. Ir's the 8rh of May 
1 938 and Rome is celebraring rhe 
arrival of Adolf Hitler. The film is 
the srory of that day; not of the 
public ceremony, bur only of the 
privare one of Antanierra and her 
meering wirh Gabriel who lives in 
the other si de of the aparrmenr 
building. Gabriel was an announcer 
in the Iralian Radio and losr his job 
because he was suspecred of 
homosexualiry, the highesr insulr 
ro the Iralian viriliry which had ro 
be punished wirh complere 
isolarion. Ir's a long day that they 
will be rogerher, and during that 
day they will know each other, 
canfide ro each other and find 
rhemselves drawn rogerher despire 
rheir comrasting views on 
Mussolini. The firsr rime in his life 
Gabriel feels the desire of a woman 

and for rhe firsr rime Anronierra 
feels ro be a complere woman not 
only an insrrumenr . . .  

Errore Scola, known chiefly for his 
comedies in the Sevenries, wished 
ro make a serious film dealing wirh 
the conremporary problems of the 
condirions of women and of 
homosexuals, which he felr had 
numerous aspecrs in common. The 
concepr crysrallized when he 
decided ro place his srory in the 
Fascisr epoch "because precisely 
rhen," he said, "rhe inrolerance and 
the repression were more direct, 
more violenr, more exemplary. "  
The resulring film would not be  a 
didacric rracr, bur a compelling 
drama of rhe brief, inspiring 
relarionship berween an oppressed 
housewife and a gay man. 
Exrraordinarily acred, skillfully 
wrirren and direcred, brimming 
wirh relevanr rhoughr, A SPECIAL 
DAY broughr Scola an 
international repurarion, as the 
forerunner of many films in which 
he would weave wirh ease personal 
relarionships and palirical 
overrones rogerher. 

Yönetmen DirectOr: Ettore Scola 
Senaryo Screenplay: Ruggero 
Maccari & Ettore Scola Görüntü 
Yön. Cinemarography: Pasqualino 
De Santis Kurgu Edi ring: Raimondo 
Crociani Müzik Music: Annando 
Trovaioli Oyuncular Casr: Sophia 
Loren, Mareel/o Mastroianni, john 
Vernon, Franroise Berd, Patrizia Basso, 
Tiziano De Persio Yapımcı 
Producer: Carlo Ponti Yapı m 
Producrion Co.: Compagnia 
Cinematografica Champion, Rome, 
ITALY; Canafox Films Ine., Montrial, 
CANADA Dünya Hakları Export 
Agem: Cinecitta International, 00173 
Roma, Via TtiJcolona 1055, ITALY; 
Phone: 39 6 722 28 24; Fax: 39 6 
722 31 3 1  

1 977 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 
106' 
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AiLE 
LA FAMIGLIA 

THE FAMILY 

• Geniş bir ailenin reisi olan 
Carlo, ailesinin onun şerefine 
büyük bir parti verdiği eski 
evindedir. Carlo hatırlamaya 
başlar ve nostalj ik bir ruh haline 
kapılır. Çok, çok eskiden büyük 
evde, ltalyanca hocası olan dedesi, 
halaları Ornella ve Luisa, ve erkek 
kardeşi Giul io ile birl ikte 
otururdu. Carlo, aslında aşık 
olduğu Adriana yerine, onun 
kızkardeşi Beatrice i le evlendi. Iki 
çocukları oldu: Paolino i le 
Maddalena. Bisiklete binmeyi, 
hizmetçi Adelina'dan azar işite 
işite, büyük evin upuzun 
koridorunda öğrendiler. Daha 
sonra Adelina, Giul io ile evlendi. 
Derken çocuklar eski evi terk 
etti, sonra da Adelina ile Giul io 
yurtdışına gitti. Bugün torun u 
Carletto i le bütün akrabaları 
oradalar. Parti fikri de, dedesini 
mutlu etmeyi uman Carletto'dan 
geldi. Belki de bu son Noel'i 
olacak ve belki bu parti gerçekten 
de iyi bir fikirdi... • Carlo, rhe head of a large family, 

is ar home in his old house where 
his family is holding a big parry in 
his honour. Carlo begins ro 
remember and becomes nosralgic. 
In the grear house, a long rime ago, 
he lived wirh his grandfarher, a 
reacher of Iralian, his aunrs Ornella 
and Lu isa, and his brorher Giulio. 
Carlo married Bearrice, rhe sister of 
Adriana wirh whom he was really 
in love. They had rwo children, 
Paolino and Maddalena, who 
learned ro ride rheir bikes in the 
long corridor of the big house 
white rhe domesric servanr, 
Adelina, scolded rhem. Larer 
Adelina married Giulio. Then rhe 
children lefr rhe old home, and 
larer Adelina and Giulio wenr 
abroad. Today his grandson 
Carlerro and all rhe relarives are 
presenr. The idea is Carlerro's who 
hopes ro make his grandfarher 

happy. Perhaps this will be his lasr 
Chrisrmas, perhaps ir has been a 
good idea . . .  

Yönetmen Director: Elfort Scola 
Senaryo Screenplay: Ruggero 
Macr:ari. Furio Scarpelli & Elfore Scola 
Görüntü Yön. Cinemarography: 
Riccardo Aronovich Müzik Music: 
Annando Trtwaioli Oyuncular 
Cast: Vilforio Gasıman, Andrea 
Occhipinti, Alberto Gimignani, 
Maııirno Dapporto, Carlo Dapporıo, 
Cecilia Dazzi, Sıefania Sandrelli 
Yapım Producrion Co.: Manfılm. 
Cinecilfa, Rai Uno, Rome. ITALY; Le! 
Films Ariane, Cinenıax, PariJ, 
FRANCE Dünya Hakları Exporr 
Agenr: Cinerilfa International, 00173 
Roma, Via Tuıcolona 1055, ITALY; 
Phone: 39 6 722 28 24; Fax: 39 6 
722 3 1 3 1  

1987 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 
120' 
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DOUBLE BILL 

PROCTER & GAMBLE TÜKET I M  MALLARI  SANA YI A.Ş.' n in  
degerli katkılarıyla 
gerçekleştir i lmiştir. 

W e should !ike ro thank 
PROCTER & GAMBLE TÜKETİM MALLAR! SANA Yİ A .Ş. 

for their comributions. 
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DR. STRANGELOVE veya NASIL ENDIŞE ETMEKTEN VAZGEÇIP BOMBA YI SEVDIM 

DR. S TRAN GE LO VE o r  HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE THE BOMB 

Yönetmen Director: Stanley KıJbrick 
Senaryo Screen play: Stanley KıJbrick, Terry 
Souther-n & Peter George, baıed on the nrwel "Red 
Alert" by Peter George Görüntü Yön. 
Cinemarography: Gilbert Taylor Kurgu 
Editing: Anthony Harvey Müzik Music: 
Laurie}ohmon Oyuncular Casr: Peter 
Sel/ers, George C. Scott, S teriing Hayden, Peter 
Bul/ Yapımcı Producer: Stanley Kubrick 
Yapım Producrion Co.: Hawk Films 
Dünya Hakları Exporr Agenr: Columbia 
Tristar Films, I 9123 Well Street, Ll!ndon \V IP 
3FP, ENGLAND; Phone: 44 7 I 580 20 90; 
Fax: 44 7 I 528 89 79 

1 963 1 35 mm. / Siyah-Beyaz (B&W) / 94' 

• Bir komünist kumpasının, özgür 
dünyanın "yaşam sıvıları"nı 
zehirlediginden emin olan, kaçık 
ABD hava üssü komutanı General 
Ripper, Rusya'ya karşı topyekun 
nükleer hava hücumu emri verir 
ve üssünü dışarıya kapatır. Başkan 
Muffiey, kendi genel kurmayı ile 
Rus büyükelçisini Pentagon Savaş 
Merkezi'ne çagırır ve Sovyet 
Başbakanı Kissov'a da durumu 
kırmızı telefonla haber verir. 
Uçakları gerisin geri çagırmak 
mümkün degildir, çünkü uçak 
telsizleri, şifresini sadece Ripper'in 
bildigi bir sinyala cevap verir. 
Muffiey de, Amerikan uçaklarını 
düşürmek için Ruslara yardımcı 
olmayı teklif eder. Rus büyükelçisi 
ise, SSCB'nin, herhangi bir nükleer 
patlama halinde harekete geçen 
ve Kıyamet Günü Aleti denen 
süper silahlarının varl ıgını açıklar. 
Başkan'ın Alman fizik danışmanı 
Dr. Strangelove, en kötü durumda, 
seçilmiş birkaç askeri ve siyasi 
önderin, bire on oranında çekici 
kadınla birlikte, ancak birkaç yüzyıl 
sonra çıkılabilecek, yerin dibindeki 
sıgınaklara çekilebileceklerini 
hesaplar! .. 

DR. STRANGELOVE'da Stanley 
Kubrick bizden düşünülmez olan 
üzerinde düşünmemizi degil, ona 
gülmemizi istiyor. Amerika'nın 
askeri ve siyasi !iderleri, kırmızı 
telefonlar, mutlak güvenli bölgeler, 
Stratej ik HavaKomutanlıgı, 
bilgisayar teknolojisi, Komünist 
kumpaslarıyla bozmuş kafalar, 
sabık Nazi bilimadamları ve askeri 
sanayi kompleksin tümü, Kubrick 

tarafından insafsızca alay konusu 
edilmiş. Daha önceki siyah-beyaz 
filmlerinin deneyiminden de 
yararlanarak, gerilim sineması 
unsurlarını kara mizah ve savaş 
dramıyla harman eden Kubrick, 
etkin bir dönüşümlü kurgu 
modelinden yararlanarak tüm 
parçaları yerli yerine oturtmuş. 
Yönetmen, kazayla patlak 
verebilecek bir nükleer savaşın yol 
açacagı sorunlar üzerine ciddi bir 
film yapma niyetiyle işe giriştigini 
söylüyor. Ama hayal gücünü bu 
tema üzerinde başıboş bıraktıkça, f 
"böyle bir öyküyü ancak, sizi 
güldüren şeylerin aslında nükleer 
savaşı olası kılan, birbiriyle çelişkili 
tavırların temelindeki unsurlardan 
oluşacak bir kara komedi, daha da 
dogrusu, bir karabasan komedi 
şeklinde anlatmak gerektigi" 
gerçegi daha da belirginleşmiş. 

• Convinced that a Communist 

plor is poisoning the "viral fluids" 
of che free world, General Ripper, 
the dememed commander of a US 
air force base, launches an all-out 
attack on Russia, and seals off his 
base. Presidenc Muffley summons 
his general sraff and che Russian 
ambassador co the Pentagon W ar 
Room and rells che Soviet Premier 
Kissov che news over the hor-line. 
The aircrafr cannot be recalled 
because rheir radios respond only co 
a code signal known solely by 

Ripper, so Muffley offers co help che 
Russians sboor down che US planes. 

The Russian ambassador discloses 
the exisrence of che USSR's supreme 
weapon called che Doomsday 

Devi ce, which is triggered off by 
any nuclear explosion. The 
Presidenc's German physicisr 
adviser, Dr. Strangelove, cakulares 
that if the worst happens a se leered 
few milirary and polirical leaders 
accompanied wirh attracrive 
women ar a rario of one co ren can 
take co the deep shelters from 
which erneegence could be possible 
in a few hundred years! . . .  

In DR.  STRANGELOVE, Stanley 
Kubrick does not ask co rhink abouc 
che unrhinkable. He asks that we 
laugh abouc ir. America's milirary 
and political leaders, hor-lines and 
fail-safe poincs, Strategic Air 
Command , computer technology, 
obsessions wirh Communisr plors, 
former Nazi sciencisrs, and che 
encire rnilitary-industrial complex 
are used by Kubrick as objecrs of 
merciless mockery. Drawing on the 
experience of his previous b&w 
movies, combining ehriller elemencs 
w ith black comedy and war drama, 
Kubrick made use of an effective 
cross-curring patcem which neatly 
fırred all che pieces cogerher. 
Kubrick has said that he srarred out 
wirh che incencion of making a 
serious film about the problems of 
accidencal nuclear war, but that the 
longer he allowed his imagination 
co d well on rhis theme the more 
apparenc it became rhar "che only 
way to teli the story was as a black 
comedy, or, beccer, a nighrmare 

comedy, where the things rhar 
make you laugh are really the hearr 
of che paradoxical postures that 
make a nuclear war possible." 

STANLEY KUBRICK 
1 928'de New York City'de, 
Bronx'ta do�du. Babası 
tarafından foto�rafçı olması için 
teşvik edildi ve çok geçmeden 
Lock dergisinin kadrolu 
elemanı oldu. Bununla 
yerinmedi ve kısa süre sonra 
ilk kısa filmleri "Day of the 
Fight 1 Dövüş Günü" ( 1 948) i le 
"Fear and Desire 1 Korku ve 
Arzu"yu ( 1 953) yaptı. Bunları 
izleyen iki filmi ise uzun 
metrajlı, yaratıcı yetkiye sahip 
olma konusunda ısrarlı 
davrandı�ı. küçük bütçeli ve 
yüksek tansiyonlu gerilim 
filmleriydi. "The Ki ll ing 1 Son 
Darbe"nin önemli popüler 
başarısı, Kirk Douglas ile iki 
başarılı filmde işbirligine yol 
açtı. 1 96 1  'de Ingiltere'ye 
giderek çalışmalarını orada 
sürdürdü. Ileri sürdü�ü fikirler 
zamanla daha alaycı bir 
kötümserli�e büründüyse de, 
popülerli�i gün geçtikçe arttı. 

Born in  Bronx, New York Ciry 
in 1 928. Encouraged by his 
farher ro rake up phorography, 
he quickly became a full-rime 
employee of Look magazine. N or 
conrenr wirh rhis, he soon ser 
our ro make independenrly his 
fırsr shorr fılms, "Day of rhe 
Fighr" ( 1 948) and "Fear and 
Desire" ( 1 953) .  His nexr rwo 
fılms were fearures, low-budger 
rense rhrillers, on which he 
insisred on having the crearive 
aurhoriry. The crucial and 
popular success of "The Killing" 
led ro rwo successful 
collaborarions wirh Kirk 
Douglas. In 1961  he moved ro 
Brirain where he has conrinued 
ro work. His public populariry 
has grown even as his sraremenrs 
become more cynically 
pessimisric. 

Filmleri 
Filmography 

1 955 Ki/ler' s Kiss 
Karilin Öpücü�ü 

1 956 The Kil/ing Son Darbe 
1 957 Paths o[Giory Zafer Yolları 
1 960 Spartacıu Spartaküs 
1 962 Lolita 
1 963 Dr. Strangelove 
1 968 200I:  A Space Odyssey 

200 1 :  Uzay Macerası 
1 9 7 1  A Clockwork Oratıge 

Otomatik Portakal 
1 975 Barry Lyndon 
1 980 Shining Pırıltı 
1 986 Full Metaljacquet 
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200 1 :  UZAY MACERASI 
200 1 :  A SPACE ODYSSEY 
Yönetmen Direcror: Sta.nley Kubrick 
Senaryo Screen play: Stanley Kubrick & 
Arthur C. Clarke, based on "The Sentinel" by 
Arthur C. Clarke Görüntü Yön. 
Cinematography: Geoffrey Unsworth Kurgu 
Editing: Ray Lovejoy Müzik Music: Richard 
Strauss, johann Strauss, Khatchaturian, Ligethi 
Oyuncular Cast: Keir Dullea, Gary 
Lockwood, \'Villiam Sylvester, Daniel Richter, 
Leonard Rossiter Yapımcı Producer: Stanley 
Kubrick & Victor Lyndon Yapım Production 
Co.: Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Corp, 
California, USA Dünya Hakları Export 
Agent: United International PictureJ, Mortirner 
House, 37-41 Mortimer Street, London \V/A 
2}L, ENGLAND; Phone: 7 1  636 1 655  Fax: 
7 1  636 4 1 18 Kaynak Source: UIP Turkey, 
Spor Cad. Acustt S ok, Tahsin Bey Apt. No: 1 ,  
Daire 7 ,  Maçka 80200, İstanbul, TURKEY; 
Phone: 212 227 82 05; Fax: 212 227 87 07 

1968 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 4 1 '  

• Dört milyon yıl öncesi. Bir 
maymunlar ailesine, kara yekpare 
bir taş görünür. Daha önce barışçıl 
ve otobur oldukları halde, bu 
nesneye dokununca hem et yemeye 
başlarlar, hem de kemikleri silah 
olarak kullanıp hayvanları yemek 
için öldürecek, diger maymunları 
kendi bölgelerinden kovalayacak 
kadar zeki hale gelirler ... 200 1 
yılında, Amerikalı bilimadamı Dr. 
Heywood Floyd, Orion uzay 
gemisiyle Ay' daki uzay istasyonuna 
yolculuk yapar. Büyük keşfin yerine 
gelir. Amerikalı astronotlar, dört 
milyon yıl önce aya gömülmüş 
parlak, kara, yekpare bir nesneyi 
yeraltından çıkarmıştır. Onlar 
çevresinde toplanırken, nesne 
Jüpiter yönünde tiz bir ses çıkarır . . .  
On sekiz ay sonra. Discovery uzay 
gemisi, Jüpiter' e dogru yarım 
milyar mil l ik bir yolculuga çıkmıştır. 
Araçta David Bowman ve Frank 
Poole adlı astronotlar vardır. 
Bowman da, Poole da bu görevin 
gerçek nedenini bilmez. Görevin 
ne oldugunu tek bilen Hal, yani bir 
HAL. 9000 tipi bi lgisayardır. 
Aslında gemiyi yöneten de odur ... 

Gelmiş geçmiş en çarpıcı, müzigi ve 
görüntüleri hoş, zihni uyarıcı ve 
tartışmalara yol açmış bilim-kurgu 
filmi 200 1 'in hala popüler olmasının 
ana nedenlerinden biri, hemen 
hemen herkesin film hakkında farklı 
bir yorumu olmasıdır. Kubrick, 
200 1 :  UZAY MACERASI'nda, dört 
yıl önce "Dr. Strangelove"da 
anlattıgı, metaryalist ve mekanik bir 
çagdaki insana ilişkin kendi karanlık 
imgelemini daha da deşmektedir. 
Kubrick'in, filmi için 200 1 yılını 

seçmesi de anlamlıdır, çünkü Fritz 
Lang'ın çıgır açan sessiz bilim-kurgu 
fi lmi "Metropolis", 2000 yılında 
geçiyordu. Yönetmen, ne fazla şey 
gösterip ne de açıklayarak, izleyicinin 
filmi bir bütün olarak yaşamasına 
fırsat tanımıştır. Bir eleştirmenin 
dedigi gibi, 200 1 :  UZAY MACERASI, 
deneysel filmin çekiciligini ve 
tekniklerini, stüdyo yapımı uzun 
metraj konulu bir filme taşıyarak, 
"dünyanın en pahalı 'underground' 
filmi"ni elde etmiştir. "Insanın tüm 
teknolojisinin alet-silahın keşfinden 
dogdugu, kolayca gözlemlenebilecek 
bir olgudur. Insan ve onun çocukları 
olan makine-silahları arasında derin 
bir duygusal ilişki oldugu kuşkusuz. 
Makine derinden derine kendini 
öne sürmeye başlıyor, hatta 
muhabbet ve tutku hedefi bile 
oluyor." - Stanley Kubrick 

• Four million years ago. A black 
monolithic slab appears to a family 
of apes. They were once peacefu1 and 
vegetarians, but after touching the 
slab they become meat-eaters and 
intelligem enough to use bones as 
weapons to ki ll other animals for 
food and to chase other apes away 
from their territory . . .  In the year 
200 1 ,  Dr. Heywood Floyd, an 
American scientist, travels on the 
O ri on to a lunar space station. He 
arrives at the site of the great discovery. 
American asrronauts have unearthed 
a shiny, black monolith which had 

been buried on the moon four 
million years before. As they gather 
around, the slab emi ts a piercing 

noise in the directian of Jupiter . . .  18  
months later. The Discovery i s  on  a 
half-billion-mile journey to Jupiter. 

On board are astronauts David 
Bowman and Frank Poole. Neither 
Bowman nor Poole knows the real 
reason for the mission. Only Hal, an 
H.A.L. 9000 computer, knows what 
the mission is all about. It is Hal 
who virtually runs the ship . . .  

The most awesome, beautiful (the 
visuals and.the music), mentally 
stimulating, and conrroversial 
science fiction film ever made. Much 
of 2001 's conrinuing popularity is 
due to so many having differenr 
interpretations of the film. In 200 1 :  
A SPACE ODYSSEY Kubrick 
further explored his clark vision of 
man in a materialistic, mechanistic 
age depicted in "Dr. Strangelove" 
four years earlier. It is significanr 

that Kubrick set his film in the year 
200 1 ,  because Fritz Lang's 
groundbteaking silenr sci-fi film 
"Merropolis" takes place in the year 
2000. The director, by neither 
showing nor explaining too much, 
enables the viewer to experience the 
film as a whole. As one eritic put in, 
200 1 :  A SPACE ODYSSEY 
successfully brings the techniques 
and appeal of the experimenral film 
into the studio fearure-length film, 
making it "the world's most 
expensive underground movie"."It's 
simply an observable fact that all of 
man's technology grew out of the 
discovery of the tool-weapon. There's 
no doubt that there's deep emotional 
relationship between man and his 

machine-weapons, which are his 
children. The machine is beginning 
to assert i tself i n a very profound 
way, even attracring affection and 
obsession." - Stanley Kubrick 

STANLEY KUBRICK 
1 928'de New York City'de, 
Bronx'ra do�du. Babası 
tarafından foto�rafçı olması için 
teşvik edildi ve çok geçmeden 
Look dergisinin kadrolu 
elemanı oldu. Bununla 
yerinmedi ve kısa süre sonra 
ilk kısa filmleri "Day of the 
Fight 1 Dövüş Günü" ( 1 948) i le 
"Fear and Desire 1 Korku ve 
Arzu"yu ( 1 953) yaptı. Bunları 
izleyen iki filmi ise uzun 
metraj lı, yaratıcı yetkiye sahip 
olma konusunda ısrarlı 
davrandı�ı. küçük bütçeli ve 
yüksek ransiyonlu gerilim 
filmleriydi. "The Ki ll ing 1 Son 
Darbe"nin önemli popüler 
başarısı, Kirk Douglas ile iki 
başarılı filmde işbirl i�ine yol 
açtı. 1 96 1  'de Ingiltere'ye 
giderek çalışmalarını orada 
sürdürdü. Ileri sürdü�ü fikirler 
zamanla daha alaycı bir 
kötümserli�e büründüyse de, 
popülerliği gün geçtikçe arttı. 

Born in  Bronx, New York Ciry 
in 1928. Encouraged by his 
farher ro rake up phocography, 
he quickly became a full-rime 
employee of Look magazine. N or 
coment with this, he soon ser 
our ro make independenrly his 
fırsr shorr fılms, "Day of the 
Fighr" ( 1 948) and "Fear and 
Desire" ( 1 95 3). His nexr rwo 
fılms were features, low-budger 
rense rhrillers, on which he 
insisred on having rhe creative 
aurhoriry. The crucial and 
popular success of "The Killing" 
led ro rwo successful 
collaborarions wirh Kirk 
Douglas. In 1 961 he moved ro 
Britain where he has continued 
ro work. His public popularity 
has grown even as his srarements 
become more cynically 
pessimisric. 

Fi lmleri 
Filmography 

1 955 Ki/ler' s Kiss 
Karilin Öpücügü 

1 956 The Killitıg Son Darbe 
1 957  Paths ofGiory Zafer Yolları 
1 960 SpartaC/H Spartaküs 
1 962 Lolita 
1 963 Dr. Strangelove 
1 968 200 I: A Space Odyssey 

200 1 : Uzay Macerası 
1 97 1  A Clockwork Orange 

Otomatik Portakal 
1 975 Barry Lyndmı 
1 980 Shining Pırıltı 
1 986 Full Metaljacquet 
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RUSYA-FRANSA RUSSIA-FRANCE 

AN NA: 6- 1 8  
Yönetmen Director: Nikita MikhalkiW 
Senaryo Screen play: Nikita MikhalkiW 
Görüntü Yön. Cinematography: 
P. Lebeschev, E. Karaı•aev, V. YmiW & V. 
AlisiJIJ Kurgu Edi ring: E. Praksina 
Miizik/Music: Eduard Artemjev Oyuncular 
Casr: Anna Mikhalkov Yapımcı Producer: 
Nikita Mikhalkov Yapı m Producrion Co.: 
Studio "Tri T", M. Kozhim ky per 1 1, 103001 
Moscow, RUSSIA; Phone: 7 095 299 18 88; 
Fax: 7 095 975 22 06 Dünya Hakları 
Exporr Agenr: Pyramide lmernational, 6, rue 
Catrdle Mmdes, F-7501 7 Paris, FRA CE; 
Phone: 33 1 42 67 44 66; Fax: 33 1 42 67 
80 28 

1 993 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 100' 

• Nikita Mikhalkov'un sondan bir 
önceki fi lminin tamamlanması on 
yıldan uzun sürdü. Aslında 
düşünce basitti : kızı Anna'nın 
çocukluktan yetişkinl iğe kadarki 
güneesini çekecekti. Anna altı 
yaşına bastığında, yönetmen her 
yıl aynı üç soruyu sormaya ve 
kızının verdiği tepkileri 
kaydetmeye karar verdi. Bu 
sorular, onun düşleri ve umutları 
ile tarihi ve toplumsal olaylarla 
ilgiliydi: "En çok istediğin şey 
nedir? Neden korkarsın? Neden 
nefret edersin?" Başlangıçta 
yanıtlar her çocuğunki gibi sıcak 
ve sevimlidir: küçük Anna evcil 
bir timsahı olsun ister, borş 
çorbasından nefret eder, vb. Yıl lar 
geçer; genç kız Anna artık daha 
sakıngan ve koşullandırılmıştır. 
Gerçek bir Sovyet vatandaşı gibi, 
kalıplaşmış resmi cevaplar 
vermeye başlar. Brejnev'in 
ölümünden sonra, Gorbaçov 
sahneye çıkana kadar, birbiri 
ardına çok sayıda lider başa 
geçer. Perestroyka ve glasnost'la 
birlikte, Anna da canlanmaya 
başlar. Film, Anna'nın gözünden, 
Sovyet tarihinde yaşanan 
değişimlere eleştirel bir bakış 
sunuyor ... 

1 980 yılında bu projeye 
başlandığında, Sovyetler 
Birliği'nde "ev filmleri" çekmek 
yasaktı. Bu nedenle birkaç 
arkadaşıyla gizli gizli çalışan 
yönetmen, her yıl, on dakikalık 
fi lm "çalmak" ve daha sonra bir 
şekilde laboratuar bulup, çekilen 
filmleri banyo ettirmek zorunda 
kaldı. Bu işe kalkıştığında, gelecek 

on ikiyıl içerisinde olacaklar, 
M ikhalkov'un akl ının köşesinden 
bile geçemezdi. Yönetmen, 
Anna'yla olan i l işkisinde yaşadığı 
değişiklikler karşısında 
düşündüklerini anlatmasının yanı 
sıra, haber filmleri ve belgesel 
niteliğindeki görüntülerden 
alıntılar yaparak dönemin bir 
panoramasını da sunmakta. Kişisel 
ve kişisel olamayanın, öznel ve 
nesnelin, yakın ve uzağın, iç ve dış 
dünyanın, baba ve kızın 
oluşturduğu bu sarmal, Sovyetler 
Birliği'nin Rusya'ya dönüşümünü 
anlatan olağanüstü bir belge. 
M ikhalkov'un sesi ve Anna'nın 
yanıtlarıyla, çağımızın en 
alışı lmadık bu belgeseli , aynı 
zamanda izleyiciyi derinden 
etkileyen duygu yüklü bir yapıt. 

• Niki ra Mikhalkov's second-ro
lasr film rook him well over a 
decade ro complere. The idea was 
simple: a chronicle of his daughter 
Anna' s growrh from childhood ro 
maruriry. When Anna turned six, 
the director decided ro pose the 
same three questions annually, 
filming her responses. They were 
abour her dreams and hopes, and 
abour hisrorical and social evenrs: 
"What do you wanr most? What 
do you fear? Whar do you hare?" 
At firsr the answers are charming 
!ike those of any child in rhe world: 

she wanrs a pet crocodile, she bates 
borscht, ere. As the years go by, 
teenager Anna becomes more 
guarded and conditioned. She 
begins ro respond !ike a rrue Soviet 
cirizen, with a set offıcial answers 
prepared. W ith Brezhnev's death, a 

dizzying succession of presidenrs 
ensues unril Gorbachev arrives on 
the scene. Wirh the advenr of 
peresrmika and glasnosr, Anna 
begins ro blossom. So, the film 
gives us a deeply probing look at 
the changing course of Soviet 
hisrory as see n through Anna' s 
ey es. 

Making "home movies" was illegal 
in Soviet Union when the project 
began in 1 980, so the director who 
worked in seeret with a few friends, 
had ro "steal" one ten-minure rol! 
of film every year and, larer, 
somehow ger a Iab ro process 
finished foorage. When he srarred, 
Mikhalkov had no way of knowing 
what cataclysms would take place 
in the course of a dozen years. The 
direcror narrares his own personal 
respanses ro rhe changes in his 
relarionship wirh Anna and 
inrercurs newsreels and 
documenrary foocage ro give us a 
flavour of the times. This blend 
personal and impersonal, subjecrive 
and objective, near and far, inside 
and outside, farher and daughrer 
adds up ro a profound documenr of 
the Soviet Union meramorphosing 
inro Russia. One of our era's most 
exrraordinary documenraries, wirh 
Mikhalkov's voice and Anna' s 
answers, this is also a deeply 
moving emorional sraremenr. 

NIKITA MIKHALKOY 
1 94S'te, Moskova'da tümü 
sanatçı bir ailenin çocugu 
olarak dogdu. Erkek kardeşi 
yönetmen Andrei Mikhalkov
Konchalovski'dir. 1 2  
yaşındayken aktör olmak 
isterligine karar veren 
Mikhalkov önce Varthtangok 
Tiyatro Okulu'na, sonra da 
Moskova'da VGI K  Sinema 
Okulu'na gitti. lık orta metraj 
filmi "A la Vozvrasaus Domoi 1 
Eve Geliyorum"u 1 968'de, 
ikincisi "Spokoini Den'v 
Konche Voini 1 Savaşın 
Sonunda Sakin Bir Gün"ü 
1 970'te yönetti. l ik uzun 
metraj konulu filmini 1 974'te 
gerçekleştiren yönetmen, 
kendi üç filmi de dahil olmak 
üzere, 2S'ten fazla filmde rol 
almıştır. 

Born in Moscow in 1945  in a 
family where everybody was an 
arcisr. His brother is direcror 
Andrei Mikhalkov
Konchalovski. At the age of 
twelve, deciding rhat he wanred 
ro become an acror, Mikhalkov 
attended the Theatre School of 
Varhtangok, then the VGIK 
School for Cinema at Moscow. 
He directed his first medium
length film "A la Vozvrasaus 
Domoi 1 I' m Coming Home" in 
1 968 and his second medium
lengrh film "Spokoini Den'v 
Konche Voini 1 A Quiet Day at 
the End of The War" in 1 970. 
He realized his first feature film 
in 1 974 and has acted in more 
rhan rwenry-fıve fılms i ncluding 
three of his own movies. 

Filmleri 
Filmography 

1 974 Svoi Sriedi Chougikh 
Evde Yabancılar Arasında 

1 976 Raba Liubi Aşk Kölesi 
1 977 eokOtıchmaia Piesa Dtia. 

Mekmıicheskogo Piatıino 
Piyano Için Bitmemiş Bir 
Parça 

1 978 Piat Vetcherov Beş Akşam 
1 979 N esko/ko Dtıei Iz Zimi 

Oblomova 
Oblomov 

1 98 1  Rodnya Aile Bagları 
1 983 Bez Svideteley Şahit Yok 
1 987 Oci Cionıie Siyah Gözler 
1 989 llusimıes Hayaller (TV) 
1 990 L'autostop Otostep 
1 9 9 1  Urga 
1 993 Antıa: 6-18 
1 994 Outomliomıye Solntsem 

Güneş Yanıgı 
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RUSYA-FRANSA RUSSI A-FRA CE 

GÜNEŞ YAN lGI 
OUTOMLIONNYE SOLNTSEM 

BURNT BY THE SUN 
Yönetmen Director: Niki ta Mikhalkov 
Senaryo Screen play: Nikita MikhalkiJV & 
Roustam lbraguimbekiJV Görüntü Yön. 
Cinematography: V ilen Kalura Kurgu 
Editing: Enzo Meniconi Müzik Music: 
Edouard Artemiev Oyuncular Cast: 0/eg 
MenchikiJV, lngeborga Dapkounaite, Nikita 
Mikhalkov, Nadia MikhalkiJV, Andri 
Outnamky, V iatebes/av Yikhonov Yapım 
Production Co.: Trite Studio, Maly 
Kozikhimky per l l , Moscow 103001, 
RVSSIA; Phone: 095 299 98 98; Fax: 095 
299 40 68; Camera One, FRANCE Dünya 
Hakları Export Agent: Pyramide 
lnternationa/ 5, rue Richepanse 75008 Paris, 
FRANCE; Phone: 33 I 42 96 02 20; Fax: 33 
1 40 20 05 5 1  

1 994 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 1 52' 

• 1 936 yazının güneşli, uzun bir 
gününde, Stalin'in zeplin üretim 
programının yıldönümü Sovyetler 
Birli�i'nde resmi törenlerle 
kutlanırken, Albay Kotov'un 
daçasındaki keyifl i yaşam, tüm 
asudel i�iyle devam etmektedir. 
Oyunlar oynanmakta, bardaklar 
dolusu çay eşli�inde, keyifli 
sohbetler edilmektedir. Uzaktan, 
gö�ü delen top ateşinin ve askeri 
manevralar yapan tankların 
gürültüsü duyulurken, bu hoş 
mekanda, Devrim kahramanı 
Kotov, göz kamaştıran karısı 
Maruşya ve erken gelişmiş kızları 
Nadya için günler kır yaşamının 
dinginl i�i içinde geçmektedir. Ta 
ki on yıldır ortalıkta görünmeyen 
Dimitri'nin aniden ortaya çıkışına 
kadar . . .  Bir zamanlar Maruşya'nın 
babasından müzik dersleri almış 
olan Dimitri, genç kadının i lk 
aşkıdır da. Ne var ki Dimitri'yi 
buralara döndüren yeniden 
alevlenen aşkı de�ildir. Onun 
Maruşya için de�il, asıl kocası için 
geri geldi�i ortaya çıkar. Yoklu�u 
sırasında Stalin'in gizli servisinde 
çalışmaya başlayan Dimitri, 
Kotov'u tutuklamaya gelmiştir. 
Parlak güneşiri altında herşey 
eskisi gibi gözükse de, bu 
Çehovvari kır manzarasına 
gulagların so�uk gölgesi 
düşmüştür ... 

"Aşk Kölesi" filminin temasına ve 
anlatım çizgisine başarılı bir geri 
dönüş olan GÜNEŞ YANIGI ,  
M ikhalkov'un Sovyetler Birli�i 

da�ı ldıktan sonra çekti�i, ü lkesinin 
politik mirasıyla do�rudan 
ilgilenen ilk fi lmi. Geçen yıl 
Cannes'da Jüri Özel Ödülü'nü, 
Zhang Yimou'nun yönetti�i 
"Yaşamak" ile paylaşan bu film, 
a�ır temposuna ra�men çarpıcı 
güzelli�i ve uyandırdı�ı duygusal 
etkiyle dikkat çeken bir çalışma. 
"Hiçbir fi lmle bu kadar içli dışl ı 
olmamıştım - yönettim, 
senaryonun yazımına ve yapımına 
katı ldım, başrollerden birinde 
oynadım, kızım Nadia'ya hem 
yönetmenlik hem de babalık 
yaptım. Geçmişten gelen hoş bir 
esinti, çok kişisel bir öykü 
olmasından kaynaklanan gerçeklik 
ve samirniyetle film ardında buruk 
bir tat bırakıyor." - N ikita 
M ikhalkov 

• On a long sunny day in rhe 
summer of 1936, while rhe Soviet 
Union is officially celebraring rhe 
anniversary of Sralin's dirigible 
consrrucrion program, life is idylic 
in rhe counrry dacha of Calanel 
Korov. Games are played, and rhe 
canversari on and cups of rea keep 
flowing. In rhe disrance, balls of 
fire srreak across rhe sky and ranks 
rumble by in srrange milirary 
manoeuvres, bur wirhin rhe 
grounds of his dacha Korov, a hero 
of rhe Revolurion, his radianr wife 

Marusya and rheir precocious 
daughrer Nadia live a l ife of 
pasroral rranquiliry. Unril Dimirri 
arrives ro inrerrupr ir. Ir is ren 
years since Marusya lasr saw 

Dimirri. He had been a srudenr of 
her music reacher farher and he had 
been her firsr love. Now he has 
rerurned. Bur rhis is nar anorher 
srory of rekindled love. The objecr 

of Dimirri's inreresr rurns our ro be 
nar Marusya, bur her husband. 
During rhe decade of his absence, 
Dimitri has become an officer of 
Sralin's seeret palice and he has 
come home ro arresr Korov. 
Benearh rhe brighr sun norhing 
seems ro have changed bur inro rhis 
Chekhovian idyll rhe reality of rhe 
gulags has inrruded . . .  

A winning rerurn ro  rhe rhemes 

and form of "S la ve of Love", 
BURNT BY THE SUN is 
Mikhalkov's firsr posr-Sovier era 
picrure ro grapple direcrly wirh his 
counrry's polirical legacy. The fi lm, 
which shared rhe Jury Prize ar 
Cannes lasr year (wirh Zhang 

Yimou's "Lifelines") unwinds in a 
leisurely fashion bur achieves rragic 
grande ur and em arianal payoff rhar 
make ir an engrossing film 
experience. 'Tve never been so 
personally involved in a film -
director, co-scriprwrirer, co
producer, one of rhe principal 
characrers and director and farher 
ro my daughrer Nadia . . .  Ir's a 
delicare rouch of rhe pasr, a very 
personal srory, which makes rhe 

drama real and hearrfelr wirh a 
birrersweer afrerrasre. "  - Niki ra 
Mikhalkov 

NIKITA MIKHALKOY 
1 945're, Moskova'da tümü 
sanatçı bir ailenin çocugu 
olarak dogdu. Erkek kardeşi 
yönetmen Andrei Mikhalkov
Konchalovski'dir. 1 2  
yaşındayken aktör olmak 
istedigine karar veren 
Mikhalkov önce Varthtangok 
Tiyatro Okulu'na, sonra da 
Moskova'da VGIK Sinema 
Okulu'na gitti. Ilk orta metraj 
filmi "A la Vozvrasaus Domoi 1 
Eve Geliyorum"u 1 968'de, 
ikincisi "Spokoini Den'v 
Konche Voini 1 Savaşın 
Sonunda Sakin Bir Gün"ü 
1 970'te yönetti. I lk uzun 
metraj konulu filmini 1 974'te 
gerçekleştiren yönetmen, 
kendi üç filmi de dahil olmak 
üzere, 25'ten fazla fılmde rol 
almıştır. 

Born in  Moscow in  1 945 in a 
family where everybody was an 
arrist. His brorher is direcror 
Andrei Mikhalkov
Konchalovski. Ar the age of 
rwelve, deciding that he wanred 
ro become an acror, Mikhalkov 
arrended the Thearre School of 
Varhrangok, rhen rhe VGIK 
School for Cinema ar Moscow. 
He direcred his firsr medium
lengrh film "A la Vozvrasaus 
Domoi 1 l 'm Coming Home" in 
1 968 and his second medium
Jengrh film "Spokoini Den'v 
Konche Voini 1 A Quier Day ar 
the End of The War" in 1 970. 
He realized his firsr fearure film 
in 1 974 and has acred in more 
rhan rwenry-five films including 
three of his own movies. 

Filmleri 
Filmography 

1 974 Svoi Sriedi Chougikh 
Evde Yabancılar Arasında 

1 976 Raba Liubi Aşk Kölesi 
1 977 Neokmıchmaia Piesa 0/ia. 

ı\1eka1licheskogo Piatıhıo 
Piyano Için Bitmemiş Bir 
Parça 

1 978 Piat Vetcherov Beş Akşam 
1 979 Neskolko D11ei Iz Ziz11i 

Oblomova 
Oblomov 

1 9 8 1  Rodnya Aile Bagları 
1 983 Bez Svideteley Şahit Yok 
1 987 Oci Ciornie Siyah Gözler 
1 989 1/usio,es Hayaller (TV) 
1 990 L'autostop Otostep 
1 99 1  Urga 
1 993 Anna: 6-18 
1 994 Outomliomıye Solntsem 

Güneş Yanıgı 
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ITALYA ITALY 

KlZlL GÜVERCiN 
PALOMEELLA ROSSA 

THE RED DOVE 
Yönetmen Direcror: Nanni Moretti 
Senaryo Screen play: Nanni Morelli 
Görüntü Yön. Cinematography: 
GiUJeppe Lanci Kurgu Editing: Mirco 
Garrone Müzik Music: Nicola Pi011ani 
Oyuncular Cast: Nanni Moretti, Si/vio 
Orlando, Mariella Valentini, A/fonso 
Santagata, C/audio Morganti, Asia Argento, 
Eugenio Maıciari1 Mario Patane Yap1mc1 
Producer: Angelo Barbagal/o & Nanni 
Moretti Yapı m Production Co.: Sacher 
Film, via Fede/e, Lampartico, 7, Rome, IT A LY, 
Ne/la Banfi-Palmyre Film Dünya Hakları 
Export Agent: SAC/S, 1 39, via Tornaeel li, 
Rome, ITALY; Phone: 39 6 396 841; Fax: 3 9  
6 687 8 8  24 

1 989 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 87' 

• Michele, seçim öncesi bir 
televizyon programında Komünist 
Parti'yi temsil eden gösterişl i , 
genç bir politikacıdır. Bir araba 
kazası ve bunu izleyen hafıza 
kaybının ardından düzeldiğinde, 
Michele kendini bir maça giden 
sutopu takımıyla birlikte otobüste 
bulur. Maç sırasında, oyuncular 
sayı yapmak için pozisyona 
girmeye çalıştıkça, Michele 
komünist olmanın ne anlama 
geldiği konusunda parlak bir 
sorgulama yürütür. Bir dizi 
gazeteci, militan ve seyirci ile 
karşı karşıya gelmek için zaman 
zaman havuzdan çıkarak, 
soruşturmasını, fi lm anlatısının 
normal kısıtlamalarından uzak 
birinin coşkusuyla yönlendirir ... 

Cüretkar yapısı ve esprili 
kavramıyla KlZlL GÜVERCIN, 
Moretti'nin yüzme havuzunu 
toplumsal yaşam için bir metafor 
olarak kullandığı, soluk kesici bir 
deneyim. Bir sutopu maçını 
anlatan filmde, yönetmen aynı 
zamanda ltalyan Komünist Partisi 
PCI'nin tarihini de garip bir mizah 
anlayışıyla araştırmakta. Filmin 
kahramanı, her şeyi i lk kez 
deneyen, bir soytan i le Mösyö 
Hulot arası bir kişi ve bu da çok 
dramatik ve komik anlara yol 
açıyor. Kendisi Komünist Parti 
üyesi olmasa bile, KlZlL 
GÜVERCIN Moretti'nin komünist 
idealin başarısızlığa uğraması 
üzerine attığı bir ıstırap çığlığı. 
Ama konunun ciddiyetinin, fi lmi 

klişeye ya da umutsuzluğa 
sürüklemesine asla izin vermiyor. 
Kaygı duyduğu konuların boyutu 
ve Moretti'nin bunları görsel 
olarak ifade etme yeteneğiyle, 
olağanüstü bir başarı sayılacak 
KlZlL GÜVERCIN, zora 
koşulmaktan hoşlanan kişilerin 
kaçırmaması gereken bir fi lm. 
"Bugünlerde ltalya'da yeni bir 
"yazar yuppie'ler" kuşağı var. 
Senaryonun dengesiyle 
ilgileniyorlar ama edebiyata, 
sinemaya, gerçeğe ya da insanlara 
zerrece tutkuları yok." - Nanni 
Moretti 

• Michele is a high-profile young 
policician who represents the 
Communisc Parcy on a pre-elecrion 
celevision show. Afcer a car crash 
and subsequenc bouc of amnesia, 
Mi che le recovers to find himself in  
a bus wich his  water-polo team on 
cheir way to a march. During the 
game, as the players jockey for 
position in attempcs to score, 
Michele conducts a brilliant 
enquiry into what it means to be a 
communist. Periodically hauling 
himself out of che pool co m eec a 
succession of journaliscs, militants 
and speccators, he direccs his 
invescigacion with che exuberance 
of someone free of the normal 
conscraincs of film narrative . . .  

Daring in structuce and witty in 

concept, P ALOMBELLA ROSSA is  
a breatlıtaking experience, where 
Morc;_cci porcrays che swimming 

pool as a metaphor for social life. In 
a film teliing che story of a wacer
polo march, che director also 
investigates che history of che PCI 
(the Italian Communist Parcy). 
This is done with a bizarre 
humouc; che hero of che film is a 
cross becween a clown and 
monsieur Hulot who experiences 
everything for che first time, which 
leads to very dramatic and funny 
moments. Although Moretti 
himself is not a card-carrying 
communist, PALOMEELLA 
ROSSA is his cry of anguish for the 
failure of the communist ideal, yer 
he never allows the seriousness of 
the subject to plunge the film into 
bathos or despair. W ith che scope 
of its concerns, and Moretti's 
ability to express chese in visual 
terms, this film is an extraordinary 
achievemenc, and one not co be 
missed by those who seek to be 
challenged. "These days in Icaly 
there is a new genetation of 
"yuppies of wricing" who are 
inceresred in che balance in rhe 
scenario, buc have no real passion 
for literature, cinema, realiry or 
people" - Nanni Moretti 

NANNI MORETTI 
1 9  Ağustos 1 953'te ltalya'r.•rı 
Brunico kentinde doğdu. 
Sinema ile küçük yaşta yaşadığı 
aşk macerasını, 1 973'te pul 
koleksiyonunu satıp bir Super-
8 kamera alarak vuslata erdirdi. 
Birkaç kısa ve orta uzunlukta 
film yaptıktan sonra, 1 976 
yılında "lo sono un autarchico 1 
Kendi Kendime Yeterim Ben" 
ile (Super-8 ile çekilmiş) ilk 
uzun metraj filmini 
gerçekleştirdi. Bu film, onun 
ltalyan sinemasının yeni 
yönetmenleri arasında en fazla 
hayal gücüne sahip olanlardan 
biri olarak hemen isim 
yapmasını sağladı. Bunu 
1 6mm'lik "Ecce bombo" 
( 1 978), "Son i d' o ro 1 Tatlı 
Düşler" ( 1 98 1 ,  Yenedi k Film 
Festivali'nde Jüri Özel Ödülü), 
"Bianca" ( 1 984), "La messa e 
finita 1 Ayin bitti" ( 1 985) ve 
KlZlL GUVERCIN ( 1 989) 
izledi. ltalyan sinemasının 
"yaramaz çocuğu" sayılan 
Moretti, kendi filmlerinin 
hepsinde oynadığı gibi, Daniele 
Luchetti ve Taviani kardeşlerin 
filmlerinde de rol almıştır. 
1 990 yapımı belgeseli "La 
casa"nın ardından, "Caro 
Diario 1 Sevgili Günlüğüm"ile 
geçen yılki Cannes Film 
Festivali'nde En Iyi Yöetmen 
ödülünü aldı. 

Born on 1 9  August 1953  in 
Brunico, l taly. He consumınated 
his early love affair with the 
cinema by selling his stamp 
colleccion in 197 3 co buy a 
Super-8 camera. Afrer several 
shorr and medium-lengrh films, 
he made his fearure debut in 
1 976 with "Io sono un 
aucarchico 1 I Am Self 
Sufficienc" (shot in Super-8), a 
film which immediardy 
established his reputation as one 
of the mosr imaginative new 
düeccors in Italian cinema. He 
followed this wirh "Ecce bombo" 
( 1 978) shot in l 6mm, "Sogni 
d' o ro 1 Sweet Dreams" ( 1 98 1 ,  
Special J ury Prize at rhe Ve nice 
Film Festival), "Bianca" ( 1 984), 
"La messa e finita 1 The Mass is 
Over" ( 1 985)  and 
PALOMEELLA ROSSA ( 1 989). 
Considered the "enfanc terrible" 
of the Italian cinema, he has 
acted in films by Daniele 
Luchetti and rhe Taviani 
brothers as well as in all his own 
features. Following his 
documencary "La casa" ( 1 990), 
"Caro Diario 1 Dear Diary" won 
rhe Besr Direcror prize ar last 
year' s Cannes Festival. 
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SEVG i Li GÜNLÜGÜM 
CARO DlARIO 

DEAR DIARY 
Yönetmen Director: Nanni Moretti 
Senaryo Screen play: Nanni Moretti 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Giuseppe Lanci Kurgu Editing: Mirco 
Garrone Müzik Music: Nicola Piovani 
Oyuncular Cast: Nanni Moretti, Renoto 
Carpentieri, A ntonio Neiwiller, Cari o 
Mazzacurati,Jennifer Beals, Marco Paolini, 
Moni Ovadia Yapımcı Producer: anni 
Moretti & Angelo Barbagal/o Yapı m 
Production Co.: Sacher Film, Via de/la 
Piramidi, Cestia no. I ,  OOI53 Rome, ITALY; 
Phone: 6-574 53 53; Fax: 6-574 04 83; 
Banfilm, FRANCE; La Sept Cinema, 
FRANCE Dünya Hakları Export Agent: 
The Sa/es Company, 62 Shaftesbury Avenue, 
\VI V 7 AA London, ENGLAND; Phone: 44 
7 I 434 90 6I;  Fax: 44 71 494 32 93 

I994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 IOO' 

• "Sevgili Günlüğüm, her şeyden 
fazla yapmak istediğim bir şey 
var ... " Yazarın, en mahrem 
düşüncelerinin sırdaşı, günübirlik 
karabasanlarının tanığı günlüğüne 
itirafları böyle başlıyor. Bu aynı 
zamanda, üç bölümlü bir neo
otobiyografik fi lm biçiminde, 
görsel bir günlük. Adı 
"Vespamda" olan birinci 
bölümde, "Genç" Moretti, 
motorunun üstünde, Ebedi 
Kent'in mimarisini gözlemleyip, 
daha kuytu mahallelerinden bir 
kısmını keşfe çıkarak, yaz boyunca 
Roma'da dolaşıyor. "Ada" adlı 
ikinci bölümde Moretti, Joyce'un 
Ulysses'ini incelemek üzere 
dünyadan elini ayağını çeken, ama 
pembe diziler olmadan 
yaşayamayacağını anlayan münzevT 
bir arkadaşını ziyaret etmek için 
Sicilya açıklarındaki bir adaya 
gidiyor. Adı "Doktorlar" olan son 
bölümde ise, Moretti kansere 
karşı kemoterapi görüyor ve 
ltalyan tıbbT bakım sisteminin 
labirentinde bürodan büroya, 
klinikten kliniğe, dön baba 
dönelim, dolaşıyor. Korkunç bir 
deneyim ama Moretti'nin buna 
karşı tepkisi umut dolu, hatta 
bağışlayıcı . . .  

Nanni Moretti'nin, Cannes'da 
bileğinin hakkıyla ödül kazanan 
filmi SEVGILI GÜNLÜGÜM, 
yakın geçmişin en iyi ltalyan 
filmlerinden biri. Ülkesinde bir 
i lah kimliğine sahip olan Moretti, 
günümüz ltalyası hakkında, komik 

olanla ciddi olanı, kişisel olanla 
siyasalı hiç zorlanmadan bir araya 
getiren, harika bir rehber 
yaratmış. Hafif, esprili ve 
büyüleyici bu sinemasal deneme, 
düşünceler, çağrışımlar, kaygılar, 
nostalj ik özlem ve otobiyografik 
olaylar içeren, ve izleyicilerin, 
yönetmenin iç dünyasıyla daha 
yakından tanışmasını sağlayan, 
dokunaklı bir harman. "Bir öykü 
yok, çünkü olaylar, buluşmalar ve 
durumlar, serbest çağrışımlarla 
gerçek hayatın, günümüzün 
dehşeti, karabasanlar ve nostaljiye 
i l işkin notlarla karıştığı, gizemli bir 
yol izliyor." - Nanni Moretti 

• "Dear Diary, there is somerhing 
I !ike to do more rhan anything 
else . . .  " Thus begins the aurhor's 
confessions ro his diary, confidanr 
to his most privare rhoughrs, 
wirness to his daily nightmares. It 
is a visual diary as well, in the form 
of a neo-autobiographical film in 
three episodes. In the first, 
subrided "On My Vespa" ,  
"Giovanni" Moretti rides through 
summertime Rome on his motor 
scooter, observing the Erernal 
City's archirecrure and exploring 
some of irs more obscure 
neighborhoods. In the second 

"Docrors", Moretti receives 
chemotherapy for cancer and 
spends months being shunted from 
office to office, clinic to clinic, 
through the labyri nt h of the Ira! ian 
system of medical care. The 
experience is horrific but Moretti's 
reacrion is sanguine, even 
forgiving . . .  

A deserving prize-winner at 
Cannes, Nanni Moretti's CARO 
DIARIO is one of the best Ira! ian 
fi im s of recent years. A cu lt figure 
at home, Moretti has creared a 
wonderful guide to conremporary 
Iraly, which effordessly combines 
the comic and the serious, the 
personal and the polirical. This is a 
light, witty and fascinaring 
cinemaric essay, conraining 
musings, associarive rhoughts, 
concerns, nosralgic yearning and 
autobiographical evenrs - a blend 
that deepens acquainrance of the 
audience wirh the director's inner 
world and rouches rheir hearrs. 
"There is no story because the 
evenrs, meerings and siruations 
follow a mysrerious path, along 
which free associations and real life 
blend rogerher the annotations on 
the horrors of the presenr, 
nighrmares and nosralgia." - Nanni 

episode, enrided "Islands", Moretti Moretti 
rravels to an isiand off rhe coast of 

Sicily ro visir a solirary friend who's 
rerired from the world ro study 
Joyce's Ulysses but finds that he 
can'r live wirhour TV soap operas . 
In the fina! chaprer, called 

NANNI MORETTI 
1 9  A�ustos 1 953'te ltalya'nın 
Brunico kentinde do�du. 
Sinema ile küçük yaşta yaşadı�ı 
aşk macerasını, 1 973'te pul 
koleksiyonunu satıp bir Super-
8 kamera alarak vuslata erdirdi. 
Birkaç kısa ve orta uzunlukta 
film yaptıktan sonra, 1 976 
yılında "lo sono un aurarchico 1 
Kendi Kendime Yeterim Ben'' 
ile (Super-8 ile çekilmiş) ilk 
uzun metraj filmini 
gerçekleştirdi. Bu film, onun 
!talyan sinemasının yeni 
yönetmenleri arasında en fazla 
hayal gücüne sahip olanlardan 
biri olarak hemen isim 
yapmasını sa�ladı. Bunu 
1 6mm'lik "Ecce bombo" 
( 1 978), "Son i d' o ro 1 Tatlı 
Düşler" ( 1 98 1 ,  Yenedi k Film 
Festivali'nde Jüri Özel Ödü ü), 
"Bianca" ( 1 984), "La messa e 
finita 1 Ayin bitti" ( 1 985) ve 
"Palombella Rossa 1 Kızıl 
Güvercin" ( 1 989) izledi. ltalyan 
sinemasının "yaramaz çocu�u" 
sayılan Moretti, kendi 
filmlerinin hepsinde oynadı�ı 
gibi, Daniele Luchetti ve 
Taviani kardeşlerin filmlerinde 
de rol almıştır. 1 990 yapımı 
belgeseli "La casa"nın ardından, 
SEVGILI GÜNLÜGUM ile 
geçen yılki Cannes Film 
Festivali'nde En Iyi Yöetmen 
ödülünü aldı. 

Born on 19 Augusr 1953  in 
Brunico, Iraly. He cansummared 
his early love affair wirh the 
cinema by seliing his sramp 
collecrion in 1 97 3 ro buy a 
Super-8 camera. Afrer several 
shorr and medium-lengrh fı lms, 
he made his fearure debur in 
1976 wirh "lo sono un 
aurarchico 1 I Am Self 
Suffıciem" (shor in Super-8), a 
film which immediardy 
esrablished his repurarion as one 
of the most imaginarive new 
direcrors in Iralian cinema. He 
followed rhis wirh "Ecce bombo" 
( 1 978) shor in 1 6mm, "Sogni 
d'oro 1 Sweet Dreams" ( 1 98 1 ,  
Special Jury Prize ar the Yenice 
Film Festival), "Bianca" ( 1 984), 
"La messa e fı ni ra 1 The Mass is 
Over" ( 1 985) and "Palombella 
Rossa 1 The Red Dove" ( 1 989). 
Considered the "enfanr rerrible" 
of rhe Iralian cinema, he has 
acred in fılms by Daniele 
Lucherri and rhe Tavian i 
brochers as well as in all his own 
fearures. Following his 
documenrary "La casa" ( 1 990), 
CARO OlARIO won che Best 
Director prize ar lasr year' s 
Cannes Festival. 
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YAPI�KREDi 
YAPI KREDI BAN KASI A.Ş.'n in  
değerli katkılarıyla 
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W e should !ike to rhank 
YAPI KREDi BANKASI A .Ş. 
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16 Mayıs 1 960'ta Roma' da 

JL GRANDE COCOMERO doğdu, Ulusal Sinema 
, Merkezi'nde Mario 

THE GREAT PUMPKIN 
Yönetmen Director: Francesca Archibugi 
Senaryo Screen play: Francesca Archibugi 
Görüntü Yön. Cinematography: Paola 
Carnera Kurgu Editing: Roberto Missiro/i 
Müzik Music: Battista Lena & Roberto Gatto 
Oyuncular Cast: Sergio Castellitto, Alessia 
Fugardi, Anna Galiena, Victor Cavallo, Laura 
Belli Yapımcı Producer: Leo Pescarolo, 
Guida De Laurentiis, Fulvio Lucisano & 
Monique Annaud Yapım Production Co.: 
Ellepi Film srL, Via A, Poerio, 1 14, 00152 
Rome, ITALY; Phone: 581 67 l l; Fax: 581 
24 07, Chrysalide Films Dünya Hakları 
Export Agent: Adriana Chiesa Enterprises 
srL , Via Barnaba Oriani 24/A, 00197 Rome, 
lTALY; Phone: 807 92 5 1; Fax: 581 24 07 
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• 1 3  yaşında saralı bir kız olan, 
Pippi lakaplı Valentina, idari bir 
hata yüzünden nöroloji koğuşu 
yerine psikiyatri koğuşuna 
yatırılır. Onu i lk muayene eden 
genç doktor Arturo, kızın 
sarasının fiziksel değil de duygusal 
nedenleri olabileceğini fark eder. 
Ona, bir Peanuts çizgi romanı 
verip, kendisinin de Kocaman 
Balkabağı'nın ortaya çıkmasını 
bekledigini itiraf ederek, çabucak 
Pippi'nin güvenini kazanır. Arturo 
önce Pippi'nin sorunlu aile 
geçmişini araştırır ve s6nra da, 
yôgun bir psikoterapi sayesinde, 
kızın hastalığının öncelikle şiddetli 
Bir v:lroluşsal bunalımın 
pişavur'tlmu oldutunu anlar. Kısa 
si\re i�inde, kızın ne vakittir 
kiçın?ria}li çaliştıgı er.genlik çağına 
giı'trıesi için onu ikna etmeye 
bıı�ta'rlılştır. Arturo da bu i l işkiyle 
dE{tl şim ü�mış ve, işinin dışında • ı d tahammül e ebileceği, kendi 
duygul�l ylralarını sarabileceği bir 
bağl ı l ık bulmuştur . . .  

!talyan kadın sinemacılar az sayıda 
ve seyrek çıkıyor. Genç kuşak 
arasında en yeteneklilerinden biri 
ise Francesca Archibugi kuşkusuz. 
Daha önceki iki fi lmi, "M ignon e 
partita 1 Mignon Gitti" ve "Verso 
sera 1 Akşam Vakti" ile festival 
izleyicileri arasında ün yapan bu 
duyarlı yönetmen, bu fi lmlerde 
mükemmel bir biçimde araştırdığı 
ternalara geri dönüyor: çocuklar 
ve onların büyüklerle olan 
ilişkileri. Archibugi'nin bir öyküyü 

·• l· 

yalın ve açık seçik biçimde 
anlatmak konusunda az rastlanır 
bir yeteneği var. Bu kez de, 30 
yaşında bir doktor i le onun 1 3  
yaşındaki kırı lgan hastası 
arasındaki i l işkiyi duyarlı bir 
şekilde ele alışı, her türlü övgüye 
layık. "Marco Lombardo 
Radice'nin, 39 yaşında bir kalp 
krizi sonucu ölen bir psikiyatr 
üzerine yazdığı güzelim denemesi 
"Çavdar Biçici"yi okur okumaz 
daha fazlasını öğrenme ihtiyacı 
duydum. Kimdi; nasıl, nerede, 
kimlerle çalışıyordu? Ergenl ik 
çağındakilere bakan bir psikiyatr 
olmak ne anlama geliyordu ve bir 
psikiyatra ihtiyaç duyan bu 
ergenler kimdi?" - Francesca 
Archibugi 

• Valentina, a 1 3-year-old 
epileptic gir!, nicknamed Pippi, is 
hospitalized in the psychiatric ward 
instead of the neurological ward, 
due ro an administrative error. 
Arturo, the young psychiarrist who 
fırst see s her, realizes that her 
epilepsy might have emotional and 
not physical causes. He quickly 
wins Pippi's trust with a Peanuts 
comic book and the revelation that 
he himself had waited for the Great 
Pumpkin to appear. Arturo fırst 
analyses Pippi's diffıcult family 
history and then, through intense 

psychotherapy, understands that 
rhe little girl's pathology is 
principally the expressian of a 
severe existential crisis. Soon, he is 
coaxing her into the adolescence 

that she has been rrying to avoid 
and Arruro roo is transformed by 
the relationship, fınding a 
committment besides his work that 
he can bear and a way to heal his 
own emotional wounds . . .  

Italian women filmmakers are few 
and far between, Of the younger 
generation, Francesca Archibugi is 
undoubtedly the most talented, 
Already acclaimed by the festival 
audience for her two previous fılms, 
"Mignon e parti ta" and "Verso 
sera", this sensitive director rerurns 
to themes beaurifully explored in 
them: children and their 
relationships with adults. 
Archibugi has a rare gift for 
simple, clear-cur storytelling, and 
her sensitive hanciling of the 
relationship berween a 30-year-old 
doctor and his vulnerable 1 3-year
old patient deserves many laurek 
"Reading Marco Lombardo 
Radice's beautiful essay "The Rye 
Reaper", a psychiatrist who died 
from a hearr attack at rhe age of 39, 
I had the immediare need to learn 
more. Who was he, how did he 
work, where, with whom' Whar 
did it mean to be a psychiatric for 
adolescents and who were these 
adolescents who needed a 
psychiarrist'" - Francesca 
Archibugi 

Monicelli'den yönetmenlik, 
Carlo Di Palma'dan görüntü, 
Ugo Pirro ile Furio 
Scarpelli'den senaryo yazım ı  ve 
Pierino Tosi'den kostüm 
tasarımı dersleri aldı. 1 987 
yılında kendisine ltalya'nın en 
prestijli sinema ödülü olan 
"David di Donatello"dan altı 
adet kazandıran, ilk konulu 
uzun metraj filmi "Mignon e 
partita 1 Mignon Gitti"yi 
yapmadan önce, 1 980 ile 1 983 
arasında birkaç kısa televizyon 
filmi yönettL Onun ardından, 
1 990 yılında başrollerinde 
Marcello Mastroianni ve 
Sadrine Bonnaire'in oynadığı 
"Verso Sera 1 Akşam Vakti"yi 
gerçekleştirdi. "En Iyi Yabancı 
Film" dalında ltalya'nın Oscar 
adayı olan KOCAMAN 
BALKABA Gl ( 1 993) yönettiği 
üçüncü filmdir, 

Born on 16 May 1 960 in Rome. 
She was raughr directing ar the 
National Centre for 
Cinemarography by Mario 
Monicell i ,  cinemarography by 
Carlo Di Palma, screenwriring 
by U go Pirro and Furio 
Scarpelli, and cosrume design by 
Pierino Tosi .  She direcred 
several shorr films for television 
between 1 980 and 1983 before 
making her debur in  features in 
1 987 wirh "Mignon e partira 1 
Mignon Has Left", which won 
her six "David di Donatello", rhe 
most presrigious Iralian cinema 
award. She rhen direcred "Verso 
Sera" in 1 990, starting Marcello 
Masrroianni and Sandrine 
Bonnaire. IL GRANDE 
COCOMERO ( 1 993) is her 
third fearure which has been the 
official Iralian candidare for an 
Oscar in "Best Foreign Film" 
category. 
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RUSYA RUSSIA 

PEŞAVER VALSi 
PESHAVARSKY VALS 

PESHA V AR W ALTZ 
Yönetmenler Direccors: Timur 
Bekmambetov & Gennady Kajumov Senaryo 
Screenplay: Timur Bekmambetov & Gennady 
Kajumov Görüntü Yön. 
Cinemacography: Alexandre Aranyshev & 
Sergey Trofimov Kurgu Editing: Timur 
Bekmambetw & Gennady Kajwnov Müzik 
Music: Alexandre Voitinsky Oyuncular 
Cast: Barry Kushner, Viktor Verı Yapı m 
Production Co.: Video International, 4 
Zubovsky B/vd, Mosscow 1 1 9021 ,  RUSSIA; 
Phone: 7 095 201 85 14; Fax: 7 095 201 76 
43 Dünya Hakları Export Agent: 
/ntercinema Agency, 15 Dmzhinnikovskaya 
Sır., Moscow 1 23242, RUSS1A; Phone: 7 095 
255 90 52; Fax: 7 095 973 20 29 

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color / 87'  

• Yıl 1 985; Kuzey-Batı 
Pakistan'daki Peşaver yakınlarında 
bir Mücahit kampı. Ingiliz gazeteci 
Charlie Palmer, Mücahitler 
tarafından esir al ınmış Sovyet 
askerleriyle, Pakistanlı muhafızları 
zararsız hale getirdikleri sırada, 
söyleşi yapmaktadır. Askerleri 
diğer arkadaşlarını serbest bırakır, 
kampı ele geçirir ve bir karşı 
saldırının hızını kesrnek için 
barikat kurarlar. Yardım isternek 
için bir telsizle çağrıda bulunurlar 
ama, Kızıl Ordu teması keser. 
Kaderlerine terk edilen askerler 
halde, aralarında tartışmaya 
başlarlar. Charlie, haberi yapmak, 
ya da daha fazla kan dökülmesini 
önlemek üzere müdahale etmek 
arasında kararsız kalır. Askerler 
diken üstündeyken, bir Amerikan 
subayı gelir. Charlie'ye, teslim 
olmak ya da bir Pakistan-Mücahit 
saldırısı ile karşı karşıya gelmek 
arasında seçim yapmak için 
sadece 20 dakikaları olduğunu 
söyler. Teslim olmak mı, 
çarpışmak mı, kaçmak mı, ya da 
Sovyet Ordusu'nu beklemek mi?  
Askerler ne yapacaklarını 
bilemezler. Charlie onları tesl im 
olmaları iç in ikna etmeye çalışır, 
ama kimse onu dinlemez. Neden 
karar veremezler peki? Charlie 
bunu bir türlü anlayamaz. Zaman 
akıp gitmektedir ki, bir helikopter 
gürültüsü sessizliği bozar. Sovyet 
helikopterleridir bunlar. Askerler 
bayram etmeye başlar. Bombalar 
da tepelerine düşmeye başlar . . .  

1 994 öğrenci fi lmi yarışmasında 
birinci olan PEŞA YER YALSI, 
Rusya' da, tabuları yıkan bir fi lm 
olarak, "Apocalypse Now"ın 
Amerikalılar için gördüğü rolü 
üstlendi. Bu çarpıcı yapıt, 
Afganistan'daki savaş üzerine, 
gerçekçi olmaya yakın ilk film. Rus 
Sineması'nda yeni bir eği limin 
örneği olan PEŞA V AR V ALSI 
gerçek olaylara dayanmakta. 
Filmdeki ana karakterler, Ingiliz 
gazeteci Charlie Palmer ile dostu 
doktor Dubois, bu olaya ister 
istemez tanık olmuş ve 
katı lmışlardı. Onları rehin alan Rus 
savaş esirleri, her ikisinin de 
mesleklerinin gereğini yerine 
getirmelerine izin vermişlerdi. 
Dubois yaralı askerlere cerrahi 
müdahalede bulunmuş, Palmer ise 
yalnızca bütün olayları videoya 
çekmekle kalmamış, olayın kurbanı 
da olmuş, sonunda intihar etmişti. 

• 1985;  a Mujehadin camp near 
Peshavar, in North-West Pakistan. 
English journalise Charlie Palmer is 
interviewing Soviet soldiers 
captured by the Mujehadin, when 
they overpower Pakistan guards. 
They release other troops, take over 
the camp and, to stall a councer 
attrack, build a barricade. They 
start to broadcast through a radio 
transmitter for assistance, but the 

Red Army breaks concacc 

Abandoned, they start to argue 
amongst themselves. Charlie is torn 
between covering the story and 
intervening to avert further 

bloodshed. With the soldiers 
jumpy, an American offıcer arrives. 
He tells Charlie they have 20 
minures to surrender or face a 
Pakistani-Mujehadin assauk 
Surrender, fight, run or wait for the 
Soviet Army' The soldiers do not 
know what to do. Charlie tries co 
persuade them to give up, but is 
ignored. Why can they not make a 
decision' Charlie cannot 
understand why. Time is running 
out when the sound of helicopters 
breaks the silence. They are Soviet. 
The soldiers start ro celebrate. The 
bombs start co drop . . .  

Winner of the student film 
competition in 1 994, 
PESHA W AR W AL TZ has taken 
on the role in Russia which 
"Apocalypse Now" had for che 

Americans, as a breaker of taboos. 
It is the first film about the war in 
Afghanistan which come close to 
being realistic Example for a new 
trend in Russian Cinema, 
PESHA W AR W AL TZ is based on 
real events. The main characters of 
the film, the English journalise 
Charlie Palmer and his friend, 
doctor Dubois have involuntarily 
wicnessed and participated in the 
incidene Having taken them as 
hostages, Russian prisoners allowed 
them to do their professional duty. 

Dubois operared on the wounded 
soldiers and Palmer has not only 
fılmed all the events on video but 
also became a victim: he finally 
committed suicide. 

TIMUR BEKMAMBETOV 
1 96 1  yılında Kazakistan'da, 
Guriev'de dogdu. 1 980'den 
1 987'ye kadar Taşkent'teki 
Devlet Tiyatro Enstitüsü 
Oyunculuk Fakültesi'nde 
öğrenim gördü. Sinemaya 
geçmeden önce, 1 987-9 1 
arasında tiyatroda sanat 
yönetmenliği eğitimi aldı ve bu 
alanda çalıştı. Son iki yılda ise, 
TV reklamlarıyla birçok ödüle 
layık bulundu. PEŞAVER VALSI 
onun ilk konulu uzun metraj 
filmidir. Şu sıralarda "Rus 
Devletinin Tarihi" adlı bir TV
filmi projesi üzerinde çalışıyor. 

Born in 1961  in Guriev, 
Kazakhsran. From 1 980 ro 1 987 
he srudied at the Acrors Faculry 
of rhe Srate Thearre Insrirure in 
Tashkenr. In 1 987-91 he was 
rrained and worked as an arrisric 
direcror in thearre before 
turning ro film.  I n  the past two 
years he has received many 
prizes for his TV commercials. 
PESHA V AR W ALTZ is his firsr 
full-length feature. At presenr 
he is working out a TV-film 
project, "The Hisrory of Russian 
State". 

GENNADY KAJUMOV 
1 958'de Özbekistan'da, 
Taşkent'te doğdu. 1 979 yılında 
Taşkent'teki Elektroik Iletişim 
Enstitüsü'nden mezun oldu. 
1 979'dan 1 984'e kadar gene 
Taşkent'teki Devlet Tiyatro 
Enstitüsü Oyunculuk 
Fakültesi'nde öğrenim gördü 
ve 1 979 yılında aynı enstitünün 
Yönetmenlik Fakültesi'ndeki 
dersleri izleyerek, aktör ve 
yönetmen sıfatıyla mezun oldu. 
1 993'te, Dzhemma 
Firsonova'ın denetimi altında 
Moskova'daki Film 
Yönetmenliği Yüksek Kursu'nu 
bitirdi, belgesel filmlerde ihtisas 
yaptı. PEŞAVER VALSI, 
yönetmen ve aktör olarak, ilk 
belli başlı filmidir. Şu sıralarda, 
Rusya'da yeni bir sınıfın ortaya 
çıkışına ilişkin film projesi 
"New Russians 1 Yeni Ruslar" 
üzerinde çalışıyor. 

Born in 1 958 in Tashkenr, 
Uzbekistan. In 1 979 he 
graduated from the lnsritute of 
Electronic Communicarions in  
Tashkenc From 1 979 to  1 984 
he srudied ar the Acrors Faculty 
of the State Theatre Insrirute in 
Tashkenr, and in 1979 he 
fol lowed courses in Directors 
Faculty of the same institute, 
graduaring as an actor and 
director. In 1993 he graduated 
from the Higher Courses of Film 
Directors in Moscow under the 
supervision of Dzhemma 
Firsonova, specialized in  
documenrary films. 
PESHAVAR WALTZ is his first 
major film, as direcror and acror. 
At present he is working on a 
film project about emerging of a 
new class in Russia, "New 
Russians". 
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ITALYA ITALY ALESSANDRO f---0-E_R_i_S_i_z _______________________ ---ı D'ALATRI 
1 9SS'te Roma'da doğdu. Çok 

SENZA PELLE küçük yaşta oyunculuk 
mesleğine atıldı: Anton 

No SKIN Çehov'un, Luchino Visconti 
tarafından sahnelenen "Vişne 
Bahçesi"nde oynadığında daha 

Yönetmen Direcror: Almandro D'Aiatri 
Senaryo Screen play: Almandro D'Aiatri 
Görüntü Yön. Cioematography: C/audio 
Collepiccolo Kurgu Edüing: Cecilia Zanuso 
Müzik Music: Ovadia & A/fredo Lacocegliaz 
Oyuncular Cast: A7ma Galiena, Massimo 
Ghini, Kim Roni Stuart, Maria Grazia 
GraiJini, Lucio Alloccia, Paola Tiziana 
Cruciani, Leila Durante Yapımcı Producer: 
Marco Poccioni & Marco Valsania Yapı m 
Production Co.: Rodeo Drive, via G. 
Antonelli 29, 00197 Rome, 1TALY; Phone: 39 
6 808 16 44; Fax: 39 6 808 58 Bl Dünya 
Hakları Export Agent: Adriana Chiesa, via 
Barnabo Oriani 24A, 00197 Rome; Phone: 39 
6 808 60 52; Fax: 39 6 858 78 55 

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 90' 

• Gina postahanede çalışır, 
Riccardo ise otobüs şoförüdür. 
Dört yaşındaki ogullarıyla birl ikte 
yıllardır beraber yaşarlar, ama evli 
degillerdir - Riccardo'nun ayrı 
yaşadıgı karısı ondan boşanmayı 
reddetmektedir. Buna ragmen 
genç çift, üç odalı minicik 
dairelerinde makul ölçüde 
mutludur. Derken bir gün Gina'ya 
bir yabancıdan çiçekler ve hatta 
telefonlarla birlikte, aşk 
mektupları gelmeye başlar. Önce 
bu esrarengiz talibin romantik 
ilgisini bir iltifat olarak gören 
Gina, çok geçmeden rahatsız 
olmaya hatta endişelenmeye 
başlar. Sevgi lisinin 
kıskanacagından korkar. 
Gerçekten de Riccardo durumu 
ögrenince çok kızar ve bu işi 
"erkek erkege" halletmek için 
meçhul rakibini bulmaya gider. 
Sonunda onu buldugu zaman ise, 
çok şaşırır. Rakibinin dairesine 
dalan Riccardo, karşısında hassas 
ve duyarlı, anesiyle birlikte 
yaşayan bir genç adam bulur. 
Saveric her gün postahanedeki 
bölmesinin camı arkasından 
gördügü Gina'ya tutkuyla aşık 
olmuştur. Gina'nın önerisi 
üzerine çift, zararsız görünen bu 
genç adama yardımcı olmaya 
çalışır ama Saverio'nun 
sorunlarını ortadan kaldırmak, 
önce kendi sorunlarını ortadan 
kaldırmayı gerektirmektedir. 
Bunun ise, ilk başta sandıklarından 
çok daha zor oldugu anlaşı l ır ... 

"Sakin düzensizligimiz" başka 
birisi tarafından bozuldugunda 
neler olabilecegini incelemeye ilgi 
duyan Alessandro D'Aiatri, 
DERISIZ'i iki psikiyatrın işbirligiyle 
ve psikozlu kişilerin tedavi 
maksadıyla bir araya geldigi bir 
toplulukta gönüllü çalışmalar 
yaptıktan sonra yazdı .  "Yaşamın 
giderek daha karmaşık, hiç degilse 
çapraşık hale geldigi duygusuna 
her gün biraz daha kapılıyorum .. . 
Bu öyküde istisnasız bütün 
karakterlerin adil davranma ve 
bencil l ik arasında hassas bir denge 
kurmaya çalışmalarını istedim. 
Ve belki de bu tür bir çözüm 
arayışının onları, yaşamda en asli 
ve samimi olanın bir parçası 
haline getirdigini fark etmelerini 
hedefledim." - Alessandro 
D'Aiatri 

• Gina works ar che post office and 

Riccardo is a bus driver. They have 
been !iv ing together for several 
years wirh their four-year-old son, 
but are not married - Riccardo's 
esrranged wife refuses to divorce 
him. Despire this, che young 
couple are reasonably happy wirh 
rheir riny three-room aparrment. 
Then one day, Gina begins 
receiving love Jetters from a 
srranger, along wirh flowers and 

even phone calls. At fırsr flarrered 

by che mysterious suiror's romantic 
atremions, Gina soon feels 
annoyance and even anxiety; she's 
afraid of her companion's jealousy. 

When Ricardo fınds it out, he is 
furious and goes out in search of his 
unknown riva! to serrle this affair 
"man to man". His surprise is grear 
when he fınally does fınd him. 
Bursring inro his aparrmenr, 
Riccardo discovers a sensirive and 
timid young man, Saverio, who 
leads a reclusive life wirh his 
morher and has fallen passionarely 
in love with Gina afrer seeing her 
daily behind her window ar che 
post office. Ar Gina's suggesrion, 
che couple rry to help this 
seemingly-harmless young man, 
bu c curing Saverio's problerns 
enrails curing rheir own. And this 
proves a !or more diffıculr rhan 
they fırsr imagine . .  

Inceresred to  examine what 
happens when our "peaceful 
disorder" is disrupred by someone, 
Alessandro D' Alaeri wrore SENZA 
PELLE w ith the collaborarion of 
rwo psychiarrisrs and afrer having 
done volunteer work in a 
rherapeutic community for 
psychorics. "More and more, I have 
che feeling that life has become 
increasingly complicared, or ar 
leasr increasingly complex . . .  In rhis 
srory, I wanted all the characrers 
wirh no exceprion, to srrive ro fınd 
a delicare balance berween fairness 

and selfıshness. And ro realize 

maybe that this search for a 
solution makes c hem part of w har 
is che most essential and sineere in 
life ." - Alessandro D' Alaeri 

sekiz yaşındaydı. Sonra birkaç 
televizyon uyarlamasında rol 
aldı. Sinemada, Vittorio de 
Sica'nın filmi "The Garden of 
the Finzi-Continis 1 Finzi
Contini'lerin Bahçesi"nde ve, 
Antonio Pietrangeli , Valerio 
Zurlini ve Ettore Scola'nın 
filmlerinde oynadı. Yetişkin 
çağında ise, asistan olarak 
reklam yapımına geçti. Ondan 
sonra da, 1 984 yılından 
başlayarak yönetmenlik yaptı 
ve özellikle Cannes ve 
Venedik'te kendisine önemli 
uluslararası ödüller getiren 
yüzü aşkın reklam spotu yaptı. 
1 99 1  'de ilk konulu uzun metraj 
filmi olan "Americano Rosso 1 
Kızıl Amerikalı"yı yönetti. Bu 
film ona, ltalya'nın en prestijli 
film ödülü olan David di 
Donatello'yu getirdiği gibi, 
başka başarılar da kazandırdı. 
DERISIZ ( 1 994) yönettiği ikinci 
konulu uzun metraj filmdir. 

Born in  Rome in 1955 .  He 
began an acting career at an 
early age: he was eight when he 
appeared in  Amon Chekhov's 
"The Cherry Orchard", staged 
by Luchino Visconti. He then 
acted in a number of television 
adaptations. In the cinema, he 
acted in Vittorio de Sica's "The 
Garden of the Finzi-Cominis" as 
well as films by Antonio 
Peirrangeli ,  V alerio Zurlini and 
Ettore Scola. As an adult, he 
moved into commercial 
production as an assistant. After 
producing commercials he began 
directing them himself in l 984, 
making more than a hundred ad 
spots which brought him the 
top international publicity fi lm 
awards, notably in Cannes and 
Venice. In l 99 l ,  he directed his 
first fiction film, the feacure
length "Americano Rosso". The 
film won him the David di 
Donatello Award (Italy's top 
film award) and several other 
honors. SENZA PELLE ( l 994) 
is his second feacure. 
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FRANSA FRANCE 

ÖLÜLERLE KÜÇÜK ANLAŞMALAR 
PETITS ARRANGEMENTS AVEC LES MORTS 

COMING TO TERMS WITH THE DEAD 
Yönetmen Direccor: Pasca/e Ferran 
Senaryo Screen play: Pierre Trividic & 
Pasca/e Ferran Görüntü Yön. 
Cinemacography:Jean-C/aude Larri<u 
Kurgu Editing: Guy Leeome MiizikiMusic: 
Beatrice Thiriet Oyuncular Cast: Didier 
Sandre, Catherine Ferran, Charles Berling, 
Sabrina Leurquin, Guillattme Charras 
Yapımcı Producer: Aline Mehouel Yapı m 
Production Co.: Eclipsa Films, 1 5 1 , me 
Mercadeı, 75018 Paris, FRANCE; Phone: 1 
42 23 30 33; Fax: 1 42 55 88 68 Dünya 
Hakları Export Agenr: Alexandre H eylen, 
Mainsırcam S.A., 34, rue Ponceleı, 75017  
Paris, FRANCE; Phone: 1 44  40  05  55 ;  Fax: 
1 47 63 07 62 

1994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 08' 

• Güneşli bir Ağustos günü, 
Brötanya'daki bir kumsalda öğlen 
vakti. Dalgaların kıyısında, Vincent 
adında 45 yaşında bir adam 
kumdan bir şato yapmaya 
başlamak üzeredir. Üç kişi 
kumsalın farklı kısımlarından onu 
seyretmektedir. lik seyircisi, bir 
pedalo'nun altında saklanan 
Jumbo adlı 8 yaşında bir oğlandır. 
Bir gün önce Vincent bir başka 
şato yapmış, Jumbo da şatoya göz 
kulak olmak üzere ona söz 
vermiştir. Ama şato yıkılmıştır ve 
Jumbo, hem şatoyu korumadığı, 
hem de bu olayla i l işkili olduğunu 
düşündüğü başka olaylar için, 
kendini biraz suçlu 
hissetmektedir. I kinci seyirci, 
kumsala bakan bir sıranın üstünde 
oturduğu yerden Vincent'ı 
izleyen, otuz yaşlarında, François 
adında bir adamdır. François 
şatoyu yapanın erkek kardeşidir 
ve kumdan şatonun inşasını 
gözlerken, aralarında eskiden var 
olan kardeş rekabetini anımsar. 
Bu aslında, hala sona ermemiş bir 
rekabettir. Üçüncü seyirci ise, bir 
havluya uzanmış güneş banyosu 
yapan, kırk yaşlarında bir 
kadındır. Zaza adlı bu kadın, iki 
adamın kızkardeşidir ve işinin 
stresi i le yıpranmış bir 
hemşiredir: Işinin, ve hayatı 
boyunca hep bir duygusal istikrar 
kalesi sanılmasının stresi ile. Üç 
yetişkin ve küçük bir oğlan. 
Kumsal, onların bireysel 
öykülerinin çakıştığı yerdir ... 

"Kalan izler ya da tortu i le i l intili 
bir film bu. T ortu, şarabı hatırlatır 
bana. Içimizde yığılan da budur, 
çok fazla soru sormadan yaşamı 
sürdürmemize meydan verecek 
kadar derin bir yığın. Burada 
karakterlerin hepsi aynı şarapla 
besleniyor: Çocukluk sırasında, 
bir yakının ölmesi, hiç si l inmeyen 
izler bırakır kişide. Bunlar ne tür 
izlerdir ve zamanla birlikte nasıl 
bir değişiklik gösterirler. Aynı 
olaya birkaç kez, ama farklı 
karakterlerle bakmak istedim. 
Bundan ders alma fırsatına sahip 
olmak. Yalnız kendi yaralarından 
değil, ama başkalarınınki lerden de 
ders almak. Işte fılmim, aşağı 
yukarı bunun hakkında. Bunun ve 
bin bir başka şeyin." - Pascale 
Ferran 

• Ir's noon on a beach in Brirrany 
on a sunny day in Augusr .  Ar che 
edge of che ride a 45 -year-old man 
named Vincent is starting to build 
a sand casrle. Three people are 
warching him from different parrs 
of the beach. The fırsr specrator is 
an S-year-old boy named Jumbo 

who is hiding under a pedalo. 
Yesrerday Vincent had builr 
anorher casrle and Jumbo had 
promised him to keep an eye on ir .  
Bur che casrle gor desrroyed and 
Jumbo feels a bir guilry. Of nor 
preserving che casrle and of orher 
events he eelares to che incidenr. 
The second specraror is François, a 
rhirtyish man who is watching 
from his seat on a bench 
overlooking the beach. François is 

che casrle-builder's younger brorher 
and as he observes che consrrucrion 
of the sand casrle he remembers 

rheir old sibling rivalry. I r's a 
rivalry rhar stili hasn'r ended. The 
third spectaror is a woman in her 
forties who is sunbarhing on a 
towel. Her name is Zaza and she is 
sister ro borh men. She is a nurse 
who is burnt out by che stresses of 
her job. Of her job and of che 
l ifelong misperceprion of her as a 
rower of emorional s rabili ey. Three 
adults and a smail boy. The beach 

is where rheir individual srories 
intersecr. . .  

" I r  has ro d o  wirh imprint or 

sediment. Sediment makes me 
rhink of wine. Ir is what plies up 
inside of us, a pile rhar's deep 
enough ro allow us ro go on wirh 
life wirhour too much quesrioning. 
Here the characrers all grow on the 
same vi ne: che death of sameone 
close, during childhood, leaves 
lasring impressions. Whar kind of 
impressions and how rhey change 
wirh rime. I wanted ro look ar the 
same phenomenon many times, bur 

w ith different characrers. To have 
an opporruniry ro learn somerhing 
from ir. Not only from one's own 
wounds bur from those of orhers. 
This is more or less whar che film is 
abour. Thar and a rhousand orher 

rhings . " - Pascale Perran 

PASCALE FERRAN 
I 960 yılında Paris'te dogdu. 
Paris'te lDHEC'te sinema 
egitimi gördü ve meslegine, 
aralarında Jean-Pierre Li mos in 
("Gardien de la nuit"), Pierre 
Trividic ("Les prisonniers de la 
dame a la licorne" ve 
"Reflection sur la puissance 
motrice de l'amour"), Pierre 
Venault ("Biancs casses") ve 
Arnaud Desplechin'in ("La 
sentinelle") de bulundugu 
çeşitli Fransız yönetmenleriyle 
ve onlar için senaryolar 
yazmakla başladı. Ayrıca, dört 
kısa film yönetti, bunların 
sonuncusu olan "Le baiser" 
( 1 990) Cannes' da ve diger 
festivallerde yarıştı. OLULERLE 
KÜÇÜK ANLAŞMALAR, 1 994 
Cannes Film Festivali'nde, en 
iyi ilk konulu uzun metraj filme 
verilen Altın Kamera ödülünü 
aldı. 

Bom in Paris in 1 960. She 
srudied fi lm ar IDHEC in Paris 
and began her career w ri ring 
seripts with and for various 
Frene h directors, including Jean
Pierre Limosin ("Gardien de la 
nuit"), Pierre Trividic ("Les 
prisonniers de la dame a la 
licorne" and " Reflection sur la 
puissance motrice de l'amour"), 
Pierre V enault ("Blancs casses") 
and Arnaud Desplechin ("La 
sentinelle"). She has also 
directed four short fılms, the 
laresr of which, "Le Baiser" 
( 1 990), competed in Cannes and 
other fesrivals. PETITS 
ARRANGEMENTS A VEC LES 
MOR TS won the Camera d'Or 
for Best First Feature at the 
1994 Cannes Film Festival. 
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1 962'de Polanya'da dogdu. 

ROZMOW' A Z CZLOWIEKJEM z SZAFY Krakov'daki Jagiellonian .rı Üniversitesi'nde sanat tarihi 
egitimi gördü. Sinema, 

CONVERSATIONS WITH A CUPBOARD MAN Televizyon ve Tiyatro Yüksek 

Yönetmen Oirecror: Mariusz Grzegorzek 
Senaryo Screen play: Mariusz Grzegorzek 
based on a short story by lan McEwan 
Görüntü Yön. Cinemarography:jo/anta 
Dy/ewska Kurgu Editing: Oorota 
\Vardeszkiewicz Müzik Music: Arvo Part & 
Fratro Oyuncular Cast: Bozma Adamek, 
Rafa/ 0/brychski, Marek Wa/czewski, Adam 
Ferency, Stanislawa Celimka, Leon Niemczyk 
Yapımcı Producer: Piotr Strzelecki Yapı m 
Production Co.: Studio Fi/mowe "Indeks", 
90-323 Lodz, u/. Targowa 61163, POLA D; 
Phone: 48 22 74 94 94; Fax: 48 22 74 81 
39, Te/ewizja Po/ska Dünya Hakları 
Export Agem: Krakatau Spolka, 90-219  
Lodz, u/. Kamimkiego 29112, POLAND; 
Phone: 48 22 78 85 36; Fax: 48 22 36 04 87 
Kaynak ource: Film Po/ıki, Mazowiecka 
6/8, 00-048 Warsaw, PO LA ND; Phone: 48 
22 260 849; Fax: 48 22 27 57 84 

1 993 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 95' 

• Charles pek narin bir çocuk 
sayılınasa da annesi onu 
kıskançlıkla korur, okuldan ve 
diğer çocuklardan uzakta tutar. 
Çocuk, daireleri dışındaki 
dünyaya ait her türlü bi lgiyi 
annesinden alır. Annesi onu 
besler, yıkar; tek arkadaşı odur. 
Charles vaktinin büyük bölümünü 
tavanarasında, kiralık bir odadaki 
dolapta geçirir. Yirmi yaşına 
varana kadar yaşamının özeti 
budur. Bir gün annesi bir adama 
rastlar. Yeni yaşamında Charles 
artık onun için bir engeldir, o da 
oğlunu serbest bırakmak suretiyle 
terk eder. O ana kadar bir 
dükkandan asla bir şey satın 
almamış, otobüse binmemiş, ve 
hatta bir yabancıyla konuşmamış 
olan Charles için yeni bulunmuş 
bu özgürlük, sersemleticidir. Deli, 
geri zekalı ya da sabıkalı olmadığı 
için, Charles'a devlet 
kurumlarında yer yoktur. Aslında 
zeki olmakla birlikte tek bir 
toplumsal beceriye sahip olmadığı 
gibi, hayatta kalmak için neyin 
gerekli olduğuna dair en ufak bir 
fikri de bulunmayan Charles, 
sokaklarda ve gizli, dolaşık 
yollarda kaybolur ... 

DüLAPTAKl ADAMLA 
SOHBETLER, yalnızlık i le tecrit 
edilmişl ik ve bunların sonuçları 
üzerine garip, zorlayıcı bir fi lm. 
Charles'ın toplum içindeki yeni 
yaşamını bütün ayrıntılarıyla 
gözlemliyor gerçi, ama onun 
sığınağı gene de dolap. Yumuşak 

renkleri ve klostrofobik 
dekoruyla, lan McEwan'ın kısa 
öyküsünün bu uyarlaması, sıradışı 
bir zerafet ve çekiciliğe sahip. 
" Insanlar çoğu kez bana 
soruyorlar: "Neden böyle garip 
ve karanlık bir film yaptın?  Neden 
böylesine acımasız, umutsuz ve 
günlük deneyimlere böylesine 
uymayan bir öykü anlattın?" Ben 
DOLAPT AKl ADAMLA 
SOHBETLER'i yaptım, çünkü bu 
öykü insan hayatına i l işkin son 
derecede önemli bir gerçeği 
içeriyor. Film bize, birbirimizi 
nasıl incittiğimizi, ve yaralanmış da 
olsak birbirimizi sevmeyi ve 
özlerneyi nasıl sürdürdüğümüzü 
gösteriyor. Ve umudun temelini 
oluşturan da acı l ı  bir aşk ve 
hasrettir." - Mariusz Grzegorzek 

• Charles is not a particularly 
fragile boy bur his morher guards 
him jealously, keeping him away 
from school and other children. 
Any knowledge he has of the world 
outside their apartmenr, he learns 
from her. She feeds him, washes 
him, and is his only companion. 
Most of his time is spenr in a 
cupboard, in a renred room, in the 
ani c. That is rhe s um roral of his 
existence, unril he rurns 20. One 
day, his morher meers a man. 
Charles is now an impediment to 
her new life so she in effect 
abandons him by setring him free. 
To Charles, who has never bought 
anything at a store, taken a bus, or 
even talked ro a srranger, his new-

found freedom is bewildering. 
Neirher insane, retarded nor 
criminal, Charles has no place in 
governmenr-run institutions. 
Inherenrly ineelligene bur wirhour 
a single social ski ll or even an idea 
of w har is necessary ro sray ali ve, 
Charles is losr in the srreers and 
byways . . .  

CONVERSA TIONS WITH A 
CUPBOARD MAN is a srrange 
but compelling film about 
loneliness and isolation, and rheir 
effects. It observes in fine derail 
Charles' new life in sociery, 
although the closer is sri l l  his 
refuge. W ith irs mured colours and 
clausrrophobic decor, this 
adapeation of Ian McEwan's shorc 
srory has an unusual grace and 
appeal. "People often ask me: 
"Why did you make a fi lm so 
srrange and clark) Why di d you teli 
a srory so cruel, so hopeless, and so 
urrerly incomparible with daily 
experience?" I made 
CONVERSATIONS WITH A 
CUPBOARD MAN because the 
srory conrains an unusually 
importanr truth about human life. 
The film shows us how we hurt one 
anorher and how, alrhough 
wounded, we continue to love and 
miss one anorher. And ir is painful 
love and yearning that signifies the 
foundation of hope."  - Mariusz 
Grzegorzek 

Okulu'ndayken, üç kısa film 
yaptı. 1 988'de, Alman 
Televizyon u ikinci kanalı 
tarafından sipariş edilen 60 
dakikalık konulu bir film olan 
"Goliathus Goliathus"u 
gerçekleştirdi. 1 988'den beri, 
Lodz Sinema Okulu'nda ders 
vermektedir ve bu yakınlarda, 
yönetmenlik bölümünün dekan 
yardımcısı olmuştur. 
DOLAPT AKl ADAMLA 
SOHBETLER ( 1 993), yönettigi 
ilk konulu uzun metraj fılmdir. 

Born in Poland in L962. He 
snıdied art history at the 
Jagiellonian University of 
Cracow. While at the High 
Academy of Film, Television 
and Thearre, he made three short 
fi lms. In l 988, he direcred 
"Goliarhus Goliarhus", a 60-
minute fiction film 
commissioned by che second 
channel of German TV. Since 
1 988, he has been reaching at 
the Lodz Film chool and was 
recently made vi ce-dean of the 
directing department. 
CONVERSA TIONS WITH A 
CUPBOARD MAN ( 1 993) is 
his first feature-length film. 
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KAZAKISTAN KAZAKHST AN 

VAHŞi DOGU 
DIKI VOSTOK 

THE WILD EAST 
Yönetmen Director: Rachid Nougmanov 
Senaryo Screen play: Rachid Nougnıanov 
Görüntü Yön. Cinematography: Mourat 
Nougmanov Kurgu Editing: Hadisha 
Unnıtruzina Müzik Music: Alexander 
Aksyonov Oyuncular Cast: Gennady 
Shatunov, Konstantin Fyodorov, Zhanna /sina, 
Alexander Aksyonov, Slava Knizel Yapı mc ı 
Producer: Mourat Nougmanov & Rachid 
Nougmanov Yapı m Production Co.: Studio 
Kino, Al Farabi 16, 4801 1 7  Almaty, 
KAZAKHSTAN; Phone: 7 3272 481 9 1 1 ;  
Fax: 7 3272 480 909 Dünya Hakları 
Export Age nt: Banıabo Films; Rachid 
Nougmanov, 18  me Emest Huard, 37100 
Tours, FRANCE Phone& Fax: 33 47 41 53 
22 

1 993 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 98' 

• Pek de uzakta olmayan bir 
gelecekte, cücelerden oluşan 
"Güneşin Çocukları" adl ı  bir sirk 
grubu, çöken Sovyet sisteminin 
yarattığı kargaşadan kaçıp, 
uzaklardaki Tiyanşan dağlarına 
sığınmıştır. Çölde yerleştikleri 
bölgeyi bir bahçeye çevirmeye 
hevesli grup, çok geçmeden, 
müzik ve post-modern saç 
kesimi konusunda ilginç zevkleri 
olan Gaddar Biçici 'nin başını 
çektiği, göçebe motorlular 
tarafından tehdit edi l ir. Bunun 
üzerine cüce lona, kendilerini 
koruyabilecek aylakların peşinde, 
bir hayalet şehri ziyaret eder. 
Şeytani çeteyi yok etmek için, 
sigara ve yiyecek karşılığında 
eyleme geçmeye hazır olan 
Yalnız Kovboy ile aslında 
kahramana pek benzemeyen 
kişilerden oluşan ve hepsi ayrı 
telden çalan bir ekiple anlaşır ... 

Post-modern bir masal olan 
VAHŞI DOGU'dan, garip ve 
harika bir film türleri karışımı 
olarak keyif almak hiçde zor 
değil: sanki "Mad Max" ile "Yedi 
Samuray", bir derici dükkanında, 
"Aieksandr Nevski" ve Kazak 
rock kültürü i le buluşmuş. 
Sadece bir macera filmi  olarak da 
izlenebilse bile, "Stal in' in ölüm, 
rock'n'rol l 'un ise doğum yılında 
ana rahmine düşen" yönetmeni 
Nougmanov'un bunu "sonuncu 
Sovyet fi lmi" olarak tanımlaması, 
işe bir başka keyif de katıyor. 
"Sovyetler Birliği, Alman 

felsefesi, Ingi l iz siyasi ekonomisi 
ve Frasız Ütopyacı 
sosyal izminden esinlenilerek, 
büyük bir derleyici olan Lenin 
tarafından bir araya getirilmiş, 
farklı kültürlerden oluşan yapay 
bir kümeydL Bu baskın kültüre, 
komünistlerin deyişiyle "Batı'nın 
kötü etkisi"ni temsil eden ve 
aslında resmi karşılığından daha 
az derleyici olmayan, ve onsuz 
varlığını sürdüremeyecek, 
"gayrıresml" bir altkültür daima 
muhalefet ederdi. Sovyet 
Imparatorluğu'nun son 
günlerinde çekilen fi lmim, bu 
altkültürü yansıtıyor. Işte onun 
için "Sovyet". Peki, niye mi 
"sonuncu"? Imparatorluk artık 
öldü de, ondan. Bundan böyle 
her yeni filmden sadece "Rus", 
"Kazak" "Ukrayna", vb. filmi diye 
söz edilecek. - Rachid 
Nougmanov 

• In a noc-so-discanc fucure, a 
circus croupe of midgecs, '"The 
So lar Children", has escaped from 
che chaos of che crumbling Soviet 
structures to the faraway mountains 
of Tian-Shan. Anxious to curn their 
desert seniement into a garden, 
they soan are threatened by a gang 
of namadie bikers !ed by the Gri m 
Reaper with inceresting tastes in 
music and post-modern haircuts. 

So the midget !ona visits a ghost 
town in search of drifters to serve as 
their protectors. He recruits the 
Lone Cowboy and a motley crew of 
unlikely heroes, willing to work for 

cigarettes and food, to destroy the 
evi! gang . . .  

A post-modern fairy-tale, THE 

WILD EAST is easy to enjoy as a 
weird and wonderful genre hybrid: 
sort of "Mad Max" and "The Seven 
Samurai" meet "Alexander Nevsky" 
and Kazakh rock culrure in a 
leather boutique. Although it can 
be watched simply as an action 
film, the fact that director 
Nougmanov, "conceived in the year 
of Stalin's death and the birch of 
rock'n'roll" defines it as "the final 
Soviet film" adds yet anather aspect 
of enjoymenc to it. "The Soviet 
Union was an arcificial 
conglomerate of different cultures, 
composed by Lenin, a great 
eclecticist, inspired by German 
philosophy, English political 
economy and French U topian 
sociaJism. This dominant culture 
was always opposed by an 
"unoffıcial" subculcure, 
represencing "the bad influence 
from the West", as communists 
used to put it, and which was not 
less eclectic than its offıcial 
counterpart, being unable to exist 
without it. My film, shot in the 
last days of the Soviet Empire, 
reflects this subculture. That' s why 
it is "Soviet". Why "The Last"' 
Simply because to empire is dead. 

From now on, every new movie can 
be referred to only as "Russian", 
"Kazakh" ,  "Ukrainian", ete." -
Rachid Nougmanov 

RACHID NOUGMANOV 
1 954'te Kazakistan'ın Alma Ata 
kentinde doğdu. 1 984'te 
Moskova Film Akademisi 
YGIK'e girdi. Henüz 
öğrenciyken yönettiği belgesel 
"Yah-Ha", kendi ülkesindeki 
film festivallerinde ona büyük 
övgü kazandırdı. 1 989'da ilk 
konulu uzun metraj filmi olan 
ve bazı uluslararası film 
festival lerinde de gösterilerek 
ticari başarı sağlayan "lgra 1 
lğne"yi yönetti. Aynı yıl, Kazak 
Sinemacılar Birliği'nin başkanı 
seçildi. 1 993'ten beri Paris ve 
New York'ta yaşamaktadır. 
VAHŞI DOGU, yönettiği ikinci 
konulu uzun metraj filmdir. Şu 
sıralarda tan ınmış bilim-kurgu 
yazarı William Gibson ile 
birlikte yeni bir filmi n 
hazırlıklarını yapmaktadır. 

Born in  1 954 in Alma Ata. He 
enrered the VGIK Moscow Fi lm 
Academy in 1 984. "Yah-Ha", a 
documentary directed while srill 
a srudent, earned high acclaim ar 
film fesrivals in his own counrry. 
In 1 989 he directed his firsr 
thearrical film, "Igra 1 The 
Needle", a commercial success 
also shown at numerous 
international fi lm festivals. He 
was elected president of the 
U nion of Kazakh Filmmakers 
rhat same year. Si nce 1 993 he 
has resided in Paris and New 
York. THE WILD EAST is his 
second fearure film. He is 
currenrly preparing a new work 
wirh renowned science fiction 
aurhor William Gibson. 
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HONG KONG HONG KONG 

CHUNGKiNG EKSPRESi 
CHONGQING SENLIN 

CHUNGKING EXPRESS 
Yönetmen Direcror: \Vong Kar-\Vai 
Senaryo Screenp1ay: \Vong Kar-\Vai 
Görüntü Yön. Cinemarography: 
ChriJtopher Doyle & Lau \Vai-Keung Kurgu 
Editing: 1\Vi//iam Chang, Hai Kit-\Vai & 
Kwong Chi-Leung Müzik Music: Frankie 
C han, Roel A. Garria, The Mamaı & the Papaı 
Oyuncular Cast: Brigittt Lin (Lin 
Qingxia). Tony Leung (Leung Chiu-\Vai), 
Taktshi Kantshiro, Fayt \Vang, Va/erit Chow 
Yapımcı Producer: Chan Pui-1\Vah 
Yapı m Production Co. :jet Tone Productioıı 
Co. Ltd. , GIF, 148 Saıı Chımk Yuen Road, 
Koıv/oon, HONG KONG; Phone: (852) 336 
1 161 ;  Fax: (852) 337 9849 Dünya 
Hakları Export Agent: Shu Kei'ı Creative 
\Vorkıhop Ltd. Fiat F. 18th Fl. , Tonnochy 
Tower A, 272jafft Rd., HONG KONG; 
Phone: (852) 518  7729; Fax: (852) 5 1 9  
9006 

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 03 '  

• Hong Kong'ta, restoranlar, 
dükkanlar ve yıgınla turist 
barındıran, labirentvari alışveriş 
merkezi Chungking House'da, 
sarı peruk takmış Çinli güzel bir 
kadın, ülke dışına uyuşturucu 
kaçırmak üzere bir grup 
Pakistanlıyla anlaşır. Ancak 
havaalanında atiatıian kadın 
kendini, hayatını tehl ikeye 
sokacak çılgın bir kovalamacanın 
ortasında bulur . . .  Sevgi l isi 
tarafından terk edilen 223 yaka 
numaralı polis memuru, hem 
acısını dindirrnek hem de 25. 
yaşgününü kutlamak için fazlasıyla 
içer ve kapıdan ilk giren kişiye 
aşık olacagına yemin eder. Gelen, 
sarışın kaçakçıdır ... Erkek gibi bir 
kız olan Faye'in garsonluk yaptıgı 
M idnight Express restoranının 
müdavimi bir polis memurunun 
hestes arkadaşı, adamın evinin 
anahtarlarını resterana bırakıp 
çekip gider. Anahtarı alan Faye, 
pol isin dairesine gizlice girer ve 
onun ev düzenini bozmaya 
başlar . . .  

Hem sinema di l i ,  hem de 
öykünün akışı açısından 
bakıldıgında, CHUNGKING 
EKSPRES uzaydan gelmiş bir fi lme 
benzeti lebil ir: görsel yaratıcılıgı, 
igneleyici üslubu ve karmaşık 
anlatımıyla, Hong Kong'un 
çizgidışı yönetmeni Kar-Wai'nin 
son filmi, Fransız Yeni Dalgası'na 
ve New York Bagımsız 
Sineması'na çok şey borçlu. Bir 
dönem Godard'ın çektikleri gibi, 

yüksek tempolu, kamerası 
devingen, kemik ve çok cazip bir 
fi lm. "Büyük bütçesine ragmen 
"Zamanın Külleri"nin yapımı çok 
güçtü. Çekimlerini iki yıldan uzun 
bir sürede tamamlayabildim. Bu 
süreç içinde, yaratıcıligımı 
yitirmekte oldugumu bile 
düşündüm. CHUNGKING 
EKSPRES'i ise kasten kısıtlı 
bütçeyle ve çogunlukla el 
kamerası kullanarak üç aydan az 
bir sürede çektim. Tek dayanagım 
yaratıcı içgüdümdü. Gündüzleri 
yazdım ve çogunlukla geceleri 
çektim. Bana taze kan veren bir 
deneyim oldu bu." - Wong Kar
Wai 

• In Chunking House, a mazelike 
shopping complex in Hong Kong 
full of resraurants, shops and 
tourise hoards, a beautiful Chinese 
woman in a blonci wig hi res a 
group of Pakistan is co slip some 
heroine out of the country. B ur 
they shake her off at che airporr, 
obliging her ro engage in a frentic 
pursuir ar che risk of her life . . .  
Potice offıcer 223 has just been 
durnped by his girlfriend. To 
drown his sorrows and celebrate his 
25th birehday, he gets drunk. He 
swears he's going co fal!  in love 
with the first person who walks 
through the door: it turns out co be 
che blonci drug smuggler . . .  

nother policeman, a regular 
uscomer of the Midnighr Express 
asr-food restaurant where the 

�oung romboy wairress Faye works, 

has jusr lost his stewardess 
girlfriend, who has deposited his 
aparement key at the restaurant. 
Fa ye intercepts rhe k ey and see re tl y 
!ers herself into che cop' s aparement 
and proceeds ro upser his domesric 
order . . .  

In borh form and sroryline, 
CHU GKJNG EXPRESS is a 
cinemaric UFO: with its visual 
inspiration, i ts caustic directinn 
and irs intricate narrative, Hong 
Kong maverick Kar-Wai's last film 
borrows from the French New 
Wave and the ew York 
Independent. This is what Godard 
movies were once !ike: fast ,  hand
held, funny and very, very catchy. 
"Despite a big budget, the 
producrion of "Ashes of Time" was 
very difficult. I spent more rhan 
rwo years shooring it. In the 
process, I felt I was losing my 
creative insrinct . . .  I shot 
CHUNGKJNG EXPRESS in less 
than three months, with a 
deliberarely limited budget and a 
hand-held camera for mosr of the 
filming - it was !ike going back to 
filmmaking basics. I only had my 
creative intuition to fall back on. I 
wrote during che day, and fılmed 
mostly at nighr. The experience 
was enormously refreshing." 
Wong Kar-Wai 

WONG KAR-WAI 
1 958'de Çin'de Şangay'da 
dogdu. Büyüdügü Hong 
Kong'ta grafik sanatlar egitimi 
gördü. Hong Kong TV Yayın 
Kurumu'nda geçen yetişme 
sürecinin ardından, birçok TV 
dizisinde yapımcı yardımcılıgı 
görevini üstlendi. 1 982' de 
televizyon dünyasından 
koparak kendini bütünüyle 
senaryo yazımına verdi ve beş 
yıl içinde çeşitli türlerden oniki 
senaryo yazdı. Scorsese'nin 
"Mean Streets 1 Kirli 
Sokaklar"ının büyük etkisini 
taşıyan ilk konulu filmi "As 
T ears Go By 1 Gözyaşları 
Aktıkça" ( 1 989) alışılmamış 
görsel anlatımıyla dikkatleri 
topladı. 1 990'da günün en 
gözde genç oyuncularını 
biraraya getirerek, beş ulusal 
film ödülü alan "Days of Being 
Wild 1 Vahşi Günler"i yönetti. 
1 992'de, yine ünlü yıldızlardan 
oluşan bir kadroyla, 
tamamlanması iki yıl alan tarihi 
melodram, "Ashes of Time 1 
Zamanın Külleri"ni yaptı. Hong 
Kong'ta gişe rekorları kıran 
CHUNGKING EKSPRES'i 
çekmek için "Zamanın 
Külleri"nin kurgusunu erteledi. 

Born in Shangai, China in  1958. 
He grew up in Hong Kong 
where he scudied graphic ares. 
Afrer rraining at the Hong 
Kong TV Broadcasr Ltd., he 
became produccion assistant on a 
number of TV series. He lefr the 
relevision indusrry in 1 982 ro 
devote his time ro screenwriring, 
turning out a dozen seripts in a 
variety of genres in fıve years. 
Heavily influenced by Scoccese's 
"Mean Srreers", his fırsr fearure, 
"As Tears Go By" 0 989), was 
disringuished by irs unusual 
picrorial sryle. In 1 990, He 
wounded up rhe most popular 
young acrors of the moment co 
make "Days ofBeing Wild" 
which won fıve national film 
awards. In 1992 he again 
assembled an all-srar casr for his 
marrial arrs melodrama, "Ashes 
of Time", which was shor over a 
rwo-year period. He suspended 
the ediring of "Ashes of Time" 
ro shoor CHUNGKING 
EXPRESS in rwo monrhs, which 
became a box office success in 
Hong Kong. 



DÜ NYA FESTiVALLERiNDEN 
FROM WORLD FESTIV ALS 

PROCTER & GAMBLE TÜKET I M  MALLARI SANAYI A.Ş.'n in  
değerli katkı larıyla 
gerçekleştir i lmiştir. 

W e should ! ike ro than k 

P ROCTER & GAMBLE TÜKETİM MALLARI SANAYİ A .Ş. 

for their contributions. 



142 DÜNYA FESTIVALLERiNDEN I IW:\1 \\ OHLD l l  S'l i \',\LS 

FRANSA FRANCE 

DÜŞEN ADAMLARA BAK 
REGARDE LES HOMMES TOMBER 

SEE HOW THEY FALL 
Yönetmen Director:jacqueı Audiard 
Senaryo Screen play: Alain Lt Henry & 

jacqueı ATJdiard, based on "Triangle" by Teri 
White Görüntü Yön. Cinemacography: 
GerardSterin Kurgu Ediring:Julielfe 
Weif/ing & Monique Dartonne Müzik Music: 
Alexandre Derpeat Oyuncular Casr:jean
LouiJ Trintignafll, }ean Yanne, Mathieu 
Kassovitz, Bul/e Ogier Yapımcı Producer: 
D idier Haudepin Yapı m Producrion Co.: 
8/oody Mary Production, 13, rue Casıette, 
75006 Paris, FRANCE; Phone: 45 48 52 08; 
Fax: 45 48 89 84 Dünya Hakları Exporr 
Agenr: Mercım Distribution, 47, me de la 
Colonie, 75013 Paris, FRANCE; Phone: 45 
89 80 00; Fax: 45 65 07 47 

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 100' 

• Bir yanda; orta yaşlı, ikinci sınıf 
ve kaybetmeye mahkum 
kumarbaz Marx ve onun sadık 
yoldaşı, dart oyunu ve televizyon 
tutkunu genç Johnny. Marx yakın 
zamanlarda büyük paralar 
kaybetmiş ve Johnny'den onun 
için birkaç kişiyi öldürmesini 
istemiştir. Diğer yanda ise, 
profesyonel elektrik süpürgesi 
pazarlamacısı ve amatör dedektif 
Simon. Yaşlı ve yalnız bir insan 
olan Simon'un genç arkadaşı 
M ickey ise silahlı bir saldırıya 
uğramış, hastanede yoğun 
bakırnda yatmaktadır. Simon, 
arkadaşını vuranları bulmak için 
herşeyden - işinden, karısından, 
evinden - vazgeçmesi gerektiğine 
inanır. Yaşamına anlam 
kazandırmak için ödeyeceği bedel 
budur. Onun yolunun, fılmin diğer 
iki kahramanın yollarıyla 
kesişeceğini kolayca düşünebiliriz. 
Ancak o ana kadar, düşen birkaç 
adam olacaktır ... 

Bu senaryodan hareket eden 
DÜŞEN ADAMLARA BAK, 
alışılagelmişten daha cesur bir 
söylemle, güçlü bir erkek 
dostluğunun homo erotik fısıltılar 
eşliğinde işlendiği garip, şaşı rtıcı 
bir üçgende gelişiyor. Jacques 
Audiard'ın, Fransız detektif 
filmlerinden otantik bir kesit 
sunduğu bu i lk yönetmenl ik 
denemesi, taşıdığı kara mizah 
öğeleri, ölçülü temposu, ustal ıkla 
dokunmuş öyküsü ve cesur 
yaklaşımıyla da göze çarpıyor. 

Audiard bu fılmde, daha önce 
başka yönetmenler için yaratmış 
olduğu temaların, daha karanl ık, 
daha garip, neredeyse düşsel 
altmetinlerini işliyor. Filmin en 
şaşırtıcı yanı, bu sefalet ortamının 
ve kahramanların kayıp 
yaşamlarının, özel likle bir yerlere 
tutunamayan Marx i le algılama 
düzeyi düşük Johnny arasındaki 
i l işkide yoğunlaşan yeterli bir 
insancıl l ığı barındırdığı için, ilgi 
uyandırması. "Uzun yı l lar, sayısız 
senaryonun ardından, kendi 
senaryolarımdan, en az başkaları 
kadar güzel bir iş çıkarabileceğimi 
hissettim." - Jacques Audiard 

• On the one hand, there are two 
people: Marx, an ageing sınall-time 
gambler and big-time loser. And 
Johnny, a young darcs emhusiast, 
television fan and Marx's faithful 
companion. Marx has recendy lost 
a great deal of money and asked 
Johnny to kill people for him. On 
the other hand, there is Simon, an 
amateur detective and a 
professional vacuum cleaner 
salesman. He is alone and old. He 
had a young friend, Mickey, but he 
is in hospital, lying in a deep coma, 
following a shooting incidene 
Simon comes to the conclusion that 
the only way to fınd people who 
shot his friend is to abandon 
everything he has: work, wife and 
home. This is the price he will have 
to pay to make sense of his life. 
One can reasonably think he will 
cross paths with the other two 

protagonists. But before that 
happens, a few men will have 
fallen . . .  

Out of this scenario, SEE HOW 
THEY FALL develops imo a 
bizzare and fascinating triangle 
which explores, in a much more 
revealing fashion than usual, the 
homo-erotic undercones of ineense 
male companionship. An authemic 
slice of French fi lm noir, Jacques 
Audiard's directarial debut is also 
notable for its gritty, blackly comic 
atmosphere, careful pacing and 
skilfully imerwoven narrative. lt 
recalls the darker, stranger, almost 
dreamlike subtexts of the themes 
Audiard has imaginatively worked 
for other directors. The big surprise 
is that the sordid background and 
hopeless lives of the characrers hold 
just enough humanity to be 
thoroughly engaging, concemrated 
in the relationship between the 
harried Marx and the slow-witted 
Johnny. "After many years and 
innumerable scripts, I felt that I 
could probably do just as good a 
job with my own script as anyone 
else." - Jacques Audiard 

QUES AUDIARD 
1 952'de Paris'te doğdu. Babası, 
çok sayıda fılmin senaristliğini 
yapmış Michel Audiard'dır. 
1 970'1erde, tutkunu olduğu 
süper-Bmm kamerasıyla 
çekimler yaparken, Murnau ve 
Dreyer'in filmlerini izledi. 
Sinemaya kurgucu olarak girdi 
ancak tiyatroya merak saldı. 
Babasıyla ortaklaşa, 1 98 1 '  de 
Georges Lautner'in yönettiği 
"Le Professionel" ve 1 983'te 
Claude Miller'ın yönettiği 
"Mortelle randonnee"nin 
senaryolarını yazmanın yanısıra, 
kendisi için de senaryolar 
kaleme aldı. DÜŞEN 
ADAMLARA BAK, bugün 
Fransa'nın en yetkin 
senaristlerinden biri olarak 
görülen sanatçının yönettiği ilk 
fılmdir. 

Born in Paris in 1952 .  His 
father is Michel Audiard, rhe 
screenwrirer for many fılms. In 
rhe 1 970s, he made much use of 
his beloved Super-8 camera as 
well as frequenrly viewing the 
fılms of Murnau and Dreyer. He 
enrered rhe cinema industry as 
an ediror, but became 
impassioned w i rh thearer. As a 
screenwrirer, he has worked with 
his farher ro co-script rhe 
screenplay for "Le Professionel" 
directed by Georges Laurner in 
1981  and che screenplay for 
"Morrelle randonnee" direcred 
by Claude Miller in 1 983, as 
well as writing many screenplays 
on his own. He is now regarded 
as one of France's mosr sraple 
screenwrirers. REGARDE LES 
HOMMES TOMBER is rhe fırsr 
fılm he has direcred. 
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MACARISTAN-ALMANYA HUNGARY -GERMANY 

DUYARLI B iR  ÖYKÜ 
FENYERZEKENY TÖRTENET 

A LIG HT-SENSITIYE STORY 
Yönetmen Director: Pdl Erdbss Senaryo 
Screen play: lstvdn Kardos Görüntü Yön. 
Cinematography: Ferenc Pap Kurgu 
Editing: Kldra Majoros Müzik Music:jdnos 
Mdsik Oyuncular Cast: Erika Ozsda, Attila 
Rdcz, Dani SzabO, I/ona Kdllai, Rajhona 
Addm Rajhona, EJZter S zakdes Yapı m 
Producıion Co.: B11dapesı Film.st11dio, Rona 
11. 1 74, H-1 145 Budapest, HUNGARY; 
Phone: 36 ı 25 ı 85 68; Fax: 36 ı 25 1 04 78 
Dünya Hakları Exporı Agent: 
Cinemagyar, Hrmgarian Export Ltd., Bdtbori 
u. 10, H-1054 Bt�dapest, HUNGARY; Phone: 
36 1 l l l  46 14; Fax: 36 1 153 13 1 7  

1993 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 104' 

• Otuz yaşlarında, kendi 
hesabına çalışan fotografçı Jul i ,  
muhabiriikten ayrı lmasının 
ardından, çocukların okul 
resimlerini çeken bir stüdyoda 
çalışmaya başlamıştır. Jul i 'nin özel 
hayatı da sorunlarla doludur. 
Kocasından boşanmış, iki yıldır, 
kiraladıgı bir odada, 1 1 yaşındaki 
ogluyla beraber yaşamaktadır. 
Birkaç yıl önce, yaşı kendinden 
daha küçük ve beraberl iklerinin 
dogurdukları bir yana, kendi 
sorunlarını bile çözmekten aciz 
bir üniversite ögrencisiyle yaşadıgı 
i l işki uzun sürmemiştir. 
Komünizmin çökmesiyle 
Macaristan'da yaşanan sosyal ve 
ekonomik degişimlere de uyum 
saglayamamıştır. Bir iş ve başını 
sokacak bir ev bulmaya ugraşan 
Jul i ,  tüm tehditlere, tutulmamış 
sözlere, ufak tefek yalan ve 
ihanetiere ragmen, hala aşk ve 
mutluluktan ümidini kesmemişse 
de, şans bir türlü yüzüne 
gülmemektedir. Birbiri ardına 
verdigi hatalı kararlar, yavaş yavaş 
genç kadının mezarını 
kazmaktadır. Yaşamındaki tek 
tutarlı taraf olan ogluyla i l işkisi de 
bozulmaya yüz tutmuştur. Acaba 
Juli 'nin işleri düzeltmeye yetecek 
gücü var mıdır? 

• J u li is a freelance phorographer 
about 30-years-old. She used ro be 
a phoro-reporrer and now she 
works for a studio taking school 
pictures of children. Juli's private 
life is a also in shambles. She is 
divorced and has been living in a 
renred room with her l l -year-old 
son for the past two years. A couple 
of years earlier she fell in love w ith 
a university srudenr who is younger 
than her and unable to sol ve his 
own problems ler alone the 
problems of both of c hem ro gerher. 
Juli hasn't quire adapred ro che 
new social and economic realities of 
post-Communist Hungary. She 
rries ro fınd work, to ger a flar, ro 
hope for love and happiness among 
the blackmail, promises never 
fulfılled, minor deceirs and 
berrayals, but luck refuses ro sh ine 
on her. She makes one wrong 
decision afrer anather and the 
consequences slowly bury her. The 
only srable rhing in her l ife, her 
relationship wirh her son, also 
sours. Does Juli have whar ir rakes 
to rurn rhings around? . . .  

PAL ERDÖSS 
I 947'de Budapeşte'de dogdu. 
Ortaokulu bitirdikten sonra 
yönetmen yardımcısı olarak 
Mafilm'e katıldı. Bu arada Bela 
Bal;izs Genç Filmciler 
Stüdyosu'nun bir üyesi olarak 
kısa film yönetmenligi yaptı. 
Oneelikle Macar Devlet 
Televizyon u için, 30 kısa 
belgesel çekti. Daha önce 
gerçekleştirdigi bir belgesele 
dayanan ilk konulu filmi "Adj 
Kiraly Karonat! 1 Prenses" 
( 1 982), büyük bir uluslararası 
başarı kazandı ve diger 
ödüllerio yanısıra Cannes'da 
"Altın Kamera", Locarno Film 
Festivali'nde de "Altın Leopar" 
ödüllerini aldı. 

Born in 1 947 in Budapes c .  Afcer 
graduacing from secondary 
school, he joined Mafılm as a 
director's assistanc. Meanrime he 
direcced short fılms as a member 
of the Bela Balazs Scudio of 
young fı lm-makers. He's also 
directed 30 short documenraries 
pri mar il y for H u ngarian S ta ce 
Television. His fırst feacure film, 
based on a documenrary he's 
previously made, was a great 
international success and won 
"Camera d'Or" at Cannes and 
"Golden Leopard" in Locarno 
Film Fescivals, beside other 
awards. 

Filmleri 
Filmography 

1 982 Adj Kirdly Katondt! 
Prenses 

1 984 Hazdrdjdtek Kumar (TV) 
1 985 V isszaszdmldlds Geri Sayı ş 
1 986 Goııdvise/es Hoşgörü 
1 989 Pokok Örümcekler (TV) 
1 990 Homo Novus A tılteles ara 

Ayakta Kalmanın Bedeli 
1 993 Fbıyerzekeııy törteııet 

Duyarlı Bir Öykü 
1 994 Vervonal Kan Bagı 
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PERU PERU MARIANNE EYDE 

BiR KEZ YAŞAN lR 
LA VIDA ES UNA SOLA 

YOU ONLY LIVE ONCE 

1 949 yılında Norveç'te dogdu. 
Aynı zamanda Peru uyruııu 
sahibidir. 1 967-69 yılları 
arasında Paris'te siyasi bilimler 
egitim i gördü,. sonra Peru'ya 
geçrek Lima Universitesi'nde 1--------------...... ---------------------------�-.ı gazetecilik okudu, 1 980'de 

Yönetmen Director: Maria1me Eyde 
Senaryo Screen play: Mariamıe Eytk 
Görüntü Yön. Cinemacography: Clrar 
Perez Kurgu Edicing: Michele Andrt Müzik 
Music: Erteban Twpa Oyuncular Casc: 
Milagror del Carpio, Arirıote/er Picho, Rora 
Maria OI!Jrtegui,jiliat Zambrano, Yapımcı 
Producer: Diana Cabrera Yapı m 
Producrion Co.: Kusi Film.;, Godofredo 
Garcia 140, Lima 27, PERU; Phone: 226 
005; Fax: 402 838 Dünya Hakları 
Exporc Agenc: Kusi Films, Godofredo Garcia 
140, Lima 27, PERU; Phone: 226 005; Fax: 
402 838 Kaynak Source: The Institute of 
Contenıporary Art, 955 Bolyston Street, Bos/on 
MA 02I I5-3 I 94, USA; Phone: 1 6 1 7  266 
51 52; Fax: I 6 1 7  266 40 2I  

I 993 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 84' 

• 1 983'te, bir karnaval sırasında, 
Peru'daki şiddet yanlısı devrimci 
parti Parlak Yol'un bazı üyeleri, 
öğrenci kisvesi altında And 
yayiaiarındaki küçük Rayopampa 
köyünü ziyaret ederler. Şenlikler 
sırasında, öğrencilerden biri olan 
Aurelio, köyün şefinin kızı 
Florinda i le flört eder. Bu arada, 
Parlak Yol'un diğer üyeleri yerel 
topluluğa sızar ve yerleşik düzen 
için bir tehdit oluştururlar. 
Yüksek rütbeli bir subay, olup 
bitenlere uyanıp teröristlere karşı 
tavır almak istediğinde, daha 
büyük bir terörist grubu köye 
saldırır ve subayı infaz eder. 
Rayopampa'yı "kurtarılmış bölge" 
ilan ederler. Peru ordusu köyü 
geri almak üzere geldiğinde, 
Parlak Yol çekilir, ama daha 
önceden Rayopampalı gençlerin 
bazı larını kendi saflarına katmayı 
da ihmal etmezler. Herşeyini -
ailesini, dostlarını, toplumsal 
konumunu - aşk için feda etmeye 
karar veren Florinda da onlarla 
birlikte gider. Çok geçmeden, 
grubun yetkin bir üyesi olur 
çıkar . . .  

Bu güçlü dramda, Peru'daki 
karmaşık siyasi durum 
çerçevesinde, terörizmin yok 
ettiği bir aşkın öyküsü gerçekçi 
bir biçimde ve büyük bir ineelikle 
anlatıl ıyor. Mütevazi köylüler ile, 
öykü anlatımının ritmi, 
Kurosawa'nın "Yedi Samuray'' ını 
hatırlatıyor. Ne var ki burada 
köylüleri "haydutlar"a ya da 

orduya karşı savunacak 
kurtarıcılar yok - zaten bu 
öyküde, bu ikisi arasında pek fark 
da yok. Hatta fi lmin her iki tarafa 
karşı da eleştirel bir tavır 
benimsemesi, Peru'da 
gösterilmesini zorlaştırdı. Florinda 
ile Aurelio'nun aşk öyküsü, bunun 
tek boyutlu bir fi lm olmadığını 
kanıtlıyor; tam tersine, yönetmen 
Marianne Eyde, kolay çözümleri 
olmayan siyasi ve toplumsal 
mücadeleler bağlamında, karmaşık 
bir öykü aniatmayı başarıyor. 
"Orta yol diye bir şey yoktur: bir 
kez yaşanır, ve siyaset herkesi 
ilgilendirir." - Marianne Eyde 

• In 1 983 ,  during a carnaval, some 
members of Sh in ing Par h, the 
violenr revolurionary parry in Peru, 
visir the small peasam communiry 
of Rayopampa in che Andean 
highlands, prerending ro be 
srudenrs. During the fesriviries, 
one of the srudenrs, Aurelio, courrs 
che daughrer of rhe vil lage leader, 
Florinda. In rhe meanrime, other 
members of Shining Path infilrrare 
che local communiry and form a 
rhrear ro the esrablishmenr. When 
a senior officer gers wind of the 
affair and wanrs ro acr againsr the 
rerrorisrs, a large group of rhem 
arracks rhe village and execures the 
offıcer. They "liberare" 
Rayopampa. When che Peruvian 
army arrives ro regain rhe village, 
Shining Path wirhdraws bur not 
wirhour "recruiring" some rown 
yourhs. Florinda who decides ro 

sacrifice everyrhing - family, 
friends, social standing - for love, 
also goes wirh rhem. She soon 
becomes a fully-fledged member of 
rhe group . . .  

In this powerful drama, che srory of 
a love desrroyed by rerrorism 
wirhin rlıe complex polirical 
siruarian in Peru is rold · 

realisrically and wirh grear 
subrlery. The unassuming peasanrs, 
as well as rhe rhyrhm of rlıe 
sroryrelling, are reminiscenr of 
Kurosawa's "The Seven Samurai" .  
Here, however, rhere are no saviors 
ro defend rhe peasanrs from eirher 
rhe "bandirs" or rhe army -
berween which, in this srory, rhere 
isn'r much difference. In facr, rhe 
film's critica! arrirude roward borh 
has made irs exhibirion difficulr in 
Peru. Florinda and Aurelio's love 
srory demonsrrares rhar this is nor a 
one-dimensional film; on rhe 
conrrary, Director Marianne Eyde 
succeeds in relling a complex srory 
wirhin rhe conrexr of polirical and 
social srruggles which have no easy 
solurions. "There is no middle 
ground: you only li ve once and 
politics involves everyone." 
Marianne Eyde 

mezun oldu. 1 973'ten bu yana, 
kısa ve orta metrajlı belgeseller 
ile kurgulu fi lmler üzerinde 
yogunlaştı. l ık konulu uzun 
metraj filmi olan "Los 
Ronderos" ( 1 987), birçok 
uluslararası film festivalinde 
gösterilmiştir. BIR KEZ 
YAŞANlR ( 1 993), yönettil!i 
ikinci konulu uzun metraj 
fılmdir. 

Born in  Nonvay in  1 949. She 
also has Peruvian narionaliry. 
Berween 1967-69 she srudied 
palirical science in Paris, rhen 
moved ro Peru and srudied 
journaiism in Lima University 
graduaring in 1 980. Since 1 97 3  
she has concenrrared o n  shorr 
and mid-lengrh documentaries 
and fiction films. Her feature 
film debur "Los Ronderos" 
( 1 987) has been shown at several 
international film festivals. LA 
VIDA ES UNA SOLA ( 1 993) is 
the second feature film sh e 
directed. 
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IZLANDA-ALMANYA-DANIMARKA ICELAND-GERMANY-DENMARK FRIDRIK THOR �:::::=�:::=:..:=:_:_:_-=--=-::_::_:_�.:.:.:.:.:�-==�.::__::___ _______________ ---t FRIDRIKSSON 
S iNEMA GÜNLERi 
BI6DAGAR 

MOVIE DAYS 
Yönetmen Director: Fridrik Thor 
FridrikJJon Senaryo Screen play: E inar 
Mar Gudmundrson & Fridrik Thor FridrikJJon 
Görüntü Yön. Cinematography: Ari 
Kristimson Kurgu Editing: Steingrimur 
KariJJon Müzik Music: Hi/mar Örn 
H ilmamon Oyuncular Cast: Örvar }em 
Arnamon, Sigrun Hjalrntysdollir, Rurik 
Haraldrson, Orri Helgeson, ]on Sigurbjb'rmson 
Yapımcı Producer: Fridrik Thor 
Fridriksson, Peter Rommel & Peter Aalbek 

jensen Yapım Production Co.: Icelandie 
Film Corporation, ICELAND; Peter Rommel 
Filmproduktion, GERMANY; Zentropa 
Entertainments, DENMARK Dünya 
Hakları Export Agent: Christa Saredi 
World Sa/es, Ottilienstram 19, CH-8003 
Zurich, S\VITZERLAND; Phone: 41 1 463 
70 20; Fax: 41 I 46;J 77 BO 

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 90' 

• Izianda'nın başkenti Reykjavik; 
altmışlı yılların başı ... Yüzyıllar 
boyu süren barış, düzen ve iyi 
yönetim döneminin ardından, 
Kuzey Atiantik'in bu herşeyden 
ırak adasında, toplumsal de�işim 
sürecine giri lmiştir. Şehirde 
yaşayan Thomas, babasının 
çocuklu�unun geçti�i kırsal 
yöreden oldukça farklı bir 
ortamda büyümektedir. Ancak 
onun dünyası, filmlerde 
gördüklerine de pek 
benzememektedir. Thomas'ın 
yetişkinliğe adım attığı dünya, 
bunların tuhaf bir bileşimi, Rus 
ajanları, Izianda hayaletleri, Roy 
Rogers, Adolf H itler, koyun yiyen 
münzeviler, Hazreti lsa, Amerikan 
askerleri, Izianda'nın yegane 
Hol lywood yıldızı, çok iyi 
masalcılar ve cenaze törenlerinin 
rahatl ıkla biraraya gelebildiği bir 
yerdir. Oğlunun Hol lywood 
tanrıianna düşkünlüğünden endişe 
duyan babası, köklerini tanımasını 
istediği Thomas'ı yaz için bir 
akrabalarının çiftliğine 
göndermeye karar verir. Sinema 
ve TY'nin yoklu�unda Thomas, 
cin, hayalet ve dev imgeleriyle 
dolu geleneksel Izianda 
kültürünün ve doğanın değerini 
bilmeyi öğrenir . . .  

Fridrik Thor Fridriksson'un, 1 993 
Festival'inde beklenmedik bir 
şekilde büyük i lgi gören ayrıcalıklı 
fi lmi "Doğanın Çocukları"nın 
ardından çektiği bu yarı 
otobiygrafik fi lm, altmışlı yılların 

lzlanda'dasında büyüyen bir 
çocuğun destansı öyküsünü 
anlatıyor. O yıl larda sinemaya 
gitmek, Türkiye'de olduğu gibi 
Izianda'da da öneml i  bir sosyal 
olaydı .  Sinema salonları ise 
bambaşka bir dünyaydı, ve aileler 
akşam saat dokuzdaki gösteri için 
özenle hazırlanırken, çocuklara 
özel Pazar matineleri, daha çok 
vahşilere özgü bir şenliği andırırdı. 
Fridriksson "Doğanın 
Çocukları"nda işlediği temaları, 
daha derinlikli bir biçimde bu 
filminde tekrar ele alıyor. Küçük 
bütçesine rağmen prodüksiyonu 
başarılı bu fi lmin yetenekli 
yönetmeni, Amerikan sineması ve 
televizyonunun Reykjavik halkı 
üzerindeki incelikli ya da ve pek 
incelikli olmayan etkisini alaya 
almaktan büyük zevk duyuyor. 

• Reykjavik, Iceland in the early 
sixties. After centuries of peace, 
order and good government, a time 
of change for sociecy as a whole on 
this isolared isiand in the North 
Atlantic. Thomas is an urban boy 
and the world he is growing up in 
is not quite the rural world the 
father grew up in. Nor is it the 
amazİng world he encounters in the 
cinema. For Thomas, his coming of 
age takes place in the strange 
confluence of these worlds, a place 
equally at home to Russian spies, 
Icelandie ghosts, Roy Rogers, 
Adolf Hitler, sheep-eating hermits, 
Jesus Christ, American soldiers, 
Iceland's only Hollywood star, 

great storytellers and funerals. 
Wacy of his son's devation to the 
gods of Hollywood, Thomas' father 
decides to send him for the summet 
to a relative's farm in the 
coumcyside so that he can fınd his 
own roots. Without movies or 
television, Thomas learns to 
appreciate nature and Iceland's 
traditional culture, fılled with 
images of goblins, ghosts and 
trolls . . .  

Fridrik Thor Fridriksson's fallaw
up to his exceptional "Children of 
Nature", the surprise hit of the 
1 993 Festival, is a yourhful semi
autobigraphical saga of a boy 
growing in Iceland, citca 1 960. At 
that time, going to the movies was 
a social event in Iceland as it was in 
Turkey. The movie houses were 
anather world and while fami lies 
dressed up for the social occasion of 
a nine o' clock show, the children's 
Sunday matinee had something of 
the atmosphere of a savage festival. 
Fridriksson here revisits the themes 
he fırst explored in "Children of 
Nature" and fınds more ore to 
mine. In this handsomely produced 
small-budget film, the talenred 
director takes great delight in 
paking fun at the subtle and not
so-subtle influence American film 
and TV has on the population of 
Reykjavik. 

1 2  Mayıs 1 954'te Reykjavik, 
Izianda'da doğdu. Yerli bir 
Izianda sinema kültürünün 
yaratılmasında önemli rol 
oynadı. 1 974'te ülkenin i lk 
sinema kulübünü kurdu, ve 
Izianda'nın i lk sinema dergisi 
"K vikmyndabladid"i çıkardı. 
1 978'de ise Reykjavik Film 
Festivali'ni başlattı. 1 98 1 'de 
belgesel film yönetmeni olarak 
yeni bir mesleğe atıldı. Birkaç 
televizyon filmi ve çocuk 
programı yönettikten sonra, 
1 987'de i lk konulu uzun metraj 
filmi "Skytturna 1 Beyaz 
Balinalar"ı gerçekleştirdi. Ikinci 
konulu filmi, 1 99 1 'de Izianda'da 
yapılan tek film olan "Börn 
Narturunnar 1 Do!!anın 
Çocukları", En Iyi Yabancı Film 
Oscar'ına aday gösterildi. 

Born on 1 2  May 1 954 in 
Reykjavik, lceland. He has 
played an imponanr pan in the 
creation of a native Icelandie 
cinema culture. In 1 974 he 
founded the counrry's first 
cineclub, as well as che firsc 
Icelandie cinema journal, 
"Kvikmyndabladid". He wenr 
on to found che Reykjavik Film 
Festival in 1978. In 1981 he 
scarced a new career as a 
documencary film director. Afcer 
direecing several TV -films and 
children's programmes, in 1 987 
he made his firsc ficcion feacure, 
"Skyccurna 1 White Whales". 
His second feacure, "Börn 
Naccurunnar 1 Children of 
Nacure", was che only film 
produced in Iceland in 1 99 1 ,  
and earned a n  Oscar nominacion 
for Best Foreign Language Film. 

Filmleri 
Filmography 

1 975 Nomitıa sunt odiosa 
(short kısa film) 

1 980 Brennmıjalssaga 
Yanık Njal Destanı 
(short kısa film) 

1 9 8 1  Eldsidurinn Nalbant 
(docmnentary belgesel) 

1 982 Rock i Reykjavik 
Reykjavik'te Rock 
(docmnmtary belgesel) 

1 984 Kurekar Nordursins 
Izianda Kovboyları 
(docımıentary belgesel) 

1 985 Kritıgurhıa Daire (TV film) 
1 987 Skytturna Beyaz Balinalar 
1 99 1  Börtı Natturumıar 

Do�anın Çocukları 
1 994 Bi6dagar Sinema Günleri 
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ISRAIL-RUSYA ISRAEL-RUSSIA 

LiMONLU KAHVE 
KAFE IM LIMON 

COFFEE WITH LEMON 
Yönetmen Direcror: Leonid Gorovetz 
Senaryo Screen play: Sernion Vinokour & 
Leonid Gorovetz Görüntü Yön. 
Cinematography: Valentin Belonogw 
Kurgu Editing: Alan Yakobwich Müzik 
Music: Haim Elfman Oyuncular Cast: 
Alexander Abdulw, Bruria Albec, Tatiana 
VaJylieva, Efraim Abramw, Guy Gorovetz 
Yapı m cı Producer: Zvi Shapira & Gady 
Castel Yapım Production Co.: Isramec 
Ltd., 78, Shlomo Hamelech, Tel Aviv, IS RA EL; 
Phone: 972 3 523 57 87; Fax: 972 3 524 49 
71 Dünya Hakları Export Agent: Isramec 
Ltd., 78, Shlomo Hamelech, Tel Aviv, ISRAEL; 
Phone: 972 3 523 57 87; Fax: 972 3 524 49 
7 1  

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 94' 

• Valery Ostrosky'nin 
Moskova'daki oyununun kapanış 
gecesi, aslında onun Rusya'daki 
son gösterisidir. Moskova'da 
yaşanan gerilim ve korkuya artık 
dayanamayan, salınelerin ve 
beyazperdenin bu tanınmış yıldızı, 
kariyerini , ününü, hayranlarını ve 
de karı ardında bırakarak, karısı 
ve ogluyla birlikte ü lkesinden 
göçe hazırlanmaktadır. Victor'un 
gidecegi yer güneşli ü lke lsrai l' in 
Kudüs kentidir. Ama, hem 
lsrail' in, hem de bu kültürün 
yabancısı olan Valery yeni 
yaşamına uyum saglamakta güçlük 
çeker. Oglunun ögretmeni 
M ichal, kendisine yardımcı 
olmakla birl ikte durumu 
güçleştirmektedir de. Valery'ye 
aşık olan Michal onu lsrail tiyatro 
çevreleriyle tanıştırır; ancak dil 
sorunu geçerl il igini korur. Valery, 
Rusya'da çevirdigi bir filmdeki 
rolü için kazandıgı ödülü almaya 
gittigi Berlin'den dönüşünde, 
anavatanına ve onu hala seven 
hayraniarına dönmek ister. Ne 
var ki, uzak kaldıgı süre içerisinde, 
Moskova degişmiş ve işler daha 
da kötüye gitmiştir. Siyasal yaşam 
ve ekonomide belirsizlik 
egemendir, halk ise bezgindir. 
Tiyatrolar bile bozulmuştur. 
Valery Moskova'dayken, bir 
isyana tanık olur ve kader onu 
daha önca hiç ugramadıgı yerlere 
taşır ... 

Rus yönetmen Leonid 
Gorovetz'in, farklı bir kültürde 

varolma mücadelesini anlatan filmi 
LIMONLU KAHVE, kendisinin üç 
yı l önce lsrail'e yerleşmesi 
sırasında yaşadıklarından ve 
Rusya'ya veda filmi "Bayan 
Terzisi"den esinleni lerek çekilmiş. 
Buruk bir tadı olan fi lm, lsrail'i de 
etkileyen, Dogu Avrupa'dan göç 
teması üzerine gelişiyor. "Filmin 
kahramanların ı  yönlendiren, kendi 
kontrolleri dışındaki bir güç; 
ancak Valery gibi sanatçıları 
harekete geçiren asıl kuvvet, 
onların yaratma tutkusu, rolünü 
canlandırma güdüsüdür." • Leonid 
Gorovetz 

• Valery Osrrovsky's this dosing 
nighr in Moscow is in fact his lasr 
performance in Russia. Unable to 
tolerate the rensian and fear in 
Moscow, the famous srage and 
screen srar is about ro emigrare 
with his wife and son, leaving 
behind his career, his reputarion 
and his fans. Also the snow. 
Victor's deseination is sunny Israel, 
Jerusalem to be exact. But Israel is 
not only a foreign land to him, it is 
also a foreign culture and Valery 
has a hard time imegrating. Borh 
helping and complicating marters 
is Michal, his son's reacher. Michal 
falls in love with Valery and 
imroduces him to Israeli theatre 
but the language barriers remain. 
After craveliing to Berlin to receive 
an award for a film he made in 
Russia, Valery is enticed to return 
to his native country and his still
adaring fans. But Moscow has 

changed a lot si nce he left it, 
mostly for the worse. The palirical 
and economic elimare is unsrable 
and people are wrerched. Even the 
rhearres have dereriorared. While 
he's there a rebellion breaks out in  
the streets. Valery's desriny leads 
him to places he has never seen . . .  

Leonid Goroverz' fi lm about 
surviving in a different culture, 
COFFEE WITH LEMON, is based 
on his own experience of maving to 
Israel three years ago, and on his 
farewell film from Russia, "Ladies 
Tailor". The sweersour film unfolds 
against the background of the 
massive emigrarion from Easrern 
Europe which affecrs Israel too. 
"The powers maving the heroes are 
beyand their control, but the 
primary force morivaring artisrs 
l ike Valery is the desire to create, 
the desire to acr . "  - Leonid 
Gorovetz 

LEONID GOROVETZ 
7 Ekim 1 9SO'de, Ukrayna'da 
do�du. Kiev Tiyatro ve Sinema 
Enstitüsü ile Kiev Devlet 
Üniversitesi'nde okuduktan 
sonra Moskova Sinema Okulu 
VGIK'e yazıldı. 1 979- 1 985 
arasında Kiev Bilimsel Film 
Stüdyosu'nda gerçekleştirdi�i 
kırk bilimsel ve e�itici filmin 
yanısıra, reklam filmlerinde de 
senarist ve yönetmen olarak 
çalıştı. lik uzun metrajlı filmini 
1 986'da çekti. 1 990'da yaptı�ı 
"ladies Tailor 1 Bayan Terzisi", 
San Remo ve Montpellier 
Festivallerinde aldı�ı ödüllerin 
yanısıra, Rus Oscar'ı olarak 
nitelendirilen "Nika"yı da 
kazandı. 1 99 1  'den bu yana 
lsrail'de yaşayan yönetmen, 
TV'Ier için serbest yönetmenlik 
yapmaktadır. LIMONLU 
KAHVE ( 1 994), i srail'de 
yönetti�i ilk uzun metrajl ı  
filmidir. 

Born on 7 Occober 1 950 in 
Ukraine. He srudjed at rhe Kiev 
Thearre and Film Institute as 
well as ar rhe Srare University in 
K;ev before enrolling in VGIK, 
rhe Moscow Film School. From 
1 979 ro 1 985 he worked ar rhe 
Ki ev Scientific Film Studio 
wriring and directing forry 
scientific and educarianal films 
as well as commercials. He made 
his firsr fearure film "Magic 
Glade" in 1 986. His 1 990 
fearure, "Ladies Tailor" won 
prizes in rhe San Remo and 
Montpellier fesrivals as well as 
rhe "Nika" (Russian Oscar). He 
has lived and worked as a 
freelance TV direcror in Israel 
since 199 1 .  COFFEE WITH 
LEMON ( 1 994) is rhe firsr 
fearure film he direcred in Israel. 
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FRANSA FRANCE 

LE MUR 
DUVAR 

THE WALL 
Yönetmen Director: Yılmaz Güney 
Senaryo Screen play: Yılmaz Güney 
Görüntü Yön. Cinematography: lzzer 
Akay Kurgu Editing: Sabine Franel Müzik 
Music: Ozan Garip Şahin & Setrak Bakrrel 
Oyuncular Cast: Tımeel Kurıiz, Emel Mesci, 
Nicolas Homin, IJabelle TiJJandier, Ahmet 
Ziyrek, Ali Berkıay Yapı m Production 
Co.: Güney Filmeilik & MK2, Paris, 
FRANCE Dünya Hakları Export Agent: 
Güney Filmcilik, Sakızağacı Cad., Güney 
Han, No: 211, Beyoğlu, Istanbul, TURKEY; 
Phone: 212 252 25 44; Fax: 2 I 2 245 13 04 

I 982 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 20' 

• A kapalı cezaevinde, erkek ve 
kadın hükümlülerle birl ikte, 
kendilerine ait bir koguşta kalan 
1 1 ile 1 7  yaş arasındaki çocuklar, 
cezaevi koşullarının agırlıgına 
dayanamazlar. Hayallerini 
süsleyen, bir başka cezaevine 
gitmektir; ancak çare bulamazlar. 
Belki bir isyan, onları bir başka 
cezaevine gönderme olanagı 
sağlayabil ir diye düşünürler. Isyan 
hazırlıgına başlarken, çocuk 
koguşunda beklenmedik bir anda, 
kendiliginden bir isyan çıkar ve 
çocukların isyan sırasında 
planladıkları şeyler suya düşer. 
Isyan sonunda, çocuklar çeşitli 
cezaevlerine sevkedi l irler. Öykü, 
ikinci bir cezaevine nakledilen 
onbir çocukla, B cezaevinde 
devam eder. Degişen birşey 
yoktur. Çocukların hayal ettikleri 
şeyler yoktur. Üstel ik şartlar daha 
da kötüdür. Çocuklarda, yeni bir 
arayış başlar ... 

Yılmaz Güney'in, yurtdışına 
kaçtıktan sonra, Fransa'da 
yönetti!i DUVAR, ulus lararası 
sinema eleştirmenleri tarafından 
pek tutulmadı. "Karamsar bir 
dünya görüşü" olarak 
değerlendirilen fi lm, sanatçının 
son eseri oldu. 

• Children berween ages eleven 
and sevenreen who sray in a ward of 
rheir own, rogerher wirh men and 
women canviets in the ciased 
prison A, cannar bear the harsh 
prison condirions. Whar rhey 
dream of is ro go ro anather prison; 
however, rhey cannot realize this 
dream. They rhink maybe a 
rebellion will enable rhem ro be 
transporred ro anather prison 
house. As they start ro prepare for a 
rebellion, a spontaneous cebellion 
unexpecredly breaks out in the 
childrens' ward and all that the 
children had planned ro rake place 
during the rebellion comes ro no 
avail. Afrer this event, the children 
are transporred ro various orher 
prisons. The srory goes on in rhe 
prison B wirh the eleven children 
transporred rhere. Norhing has 
changed. N one of rhe rhings rhar 
the children have dreamed of has 
marerialized. And the condirions 
here are worse. The children start 
looking for other ways out. . . 

LE MUR, which Yılmaz Güney 
direcred in France afrer he fled 
Turkey, was not much appreciared 
by international film crirics. The 
film, assessed as "a pessimise look 
on life", was rhe fina! work of the 
director. 

YILMAZ GÜNEY 
l 937'de Adana'nın bir köyünde 
do�du. Babası işçi oldu�undan 
ö�rencilik yıllarında çalışmak 
zorunda kaldı. Ankara'da Hukuk, 
Istanbul'da Iktisat Fakültesi'nde 
okudu. 1 958'de ilk öykü kitabı 
yayınlandı ve senarist, yönetmen 
yardımcısı ve aktör olarak Atıf 
Yılmaz'ın yanında çalışmaya 
başladı. 1 963'te tecimsel 
sinemaya yönelerek, kendisinin 
de oynadı� deseansı melodramlar 
çekti. Kısa sürede halkın gözünde 
bir ilah oldu ve "Çirkin Kral" 
diye anı lmaya başladı. 70'1erin 
başı yaratıcılı�ının ön plana çıktı�ı 
verimli yıllar oldu. "Umut" 
( 1 970) ve "Arkadaş" ( 1 974) 
toplumsal Türk sinemasının 
önde gelen örnekleridir. 1 974'te 
cinayet suçuyla tutuklandı. 
Hapiste kaldıgı süre içerisinde 
senaryo yazımını sürdürdü ve 
Zeki Okren'in "Sürü" ve 
"Düşman" , Şerif Gören'in 
"Yol" filmleri de aralarında 
olmak üzere bazı filmierin 
yapımcılı�ını üstlendi. 1 98 1  'de 
hapisten kaçarak Fransa'ya 
yerleşti. Kurgusunu sürgünde 
tamamladı�ı "Yol", 1 982 
Cannes Film Festivali'nde Altın 
Palmiye'yi kazandı. Aynı yıl 
Fransa'da "Le Mur 1 Duvar"ı 
çekti. 1 984'te Paris'te 
kanserden öldü. 

Born in 1 93 7, in a village near 
Adana. The son of a rural worker, 
he supported himself through 
studies ar university, Law in 
Ankara and Economics in Istanbul. 
In 1958 he published his fırsr 
shorr smries and began working 
wirh direcror AtıfYılmaz as 
scriprwrirer, assistant director, 
and acmr. In 1 963 he began 
career in commercial cinema, 
wriring and srarring in heroic 
melodramas, and soon becoming 
a matinee idol, nicknamed 
"Çirkin Kral" (The Ugly King). 
The early 1 970s saw a fresh 
bursr of creariviry. "Umut 1 
Hope" ( 1 970) "Arkadlli 1 The 
Friend" ( 1 974) became tandmark 
fılms in socially conscious 
Turkish cinema. He was arresred 
for a murder charge in 1 974. 
White in  prison, he conrinued 
scripting fı lms, and supervising 
the producrion of some, such as 
"The Herd" and "The Enemy" 
by Zeki Ökren, "The Road" by 
Şerif Gören. In 1 98 1  he made 
his escape from prison and 
serrled in France. "Yol" which 
he edired in exile shared the Best 
Film Award in Cannes in 1 982. 
The same year he directed LE 
MUR in France. In 1984 he died 
from cancer in Paris. 
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1 9SS'te Şil i'nin Santiago 

AMNESJA şehrinde dogdu. Ülkesinde 
sinema egitimi gördükten 
sonra, Paris'te ün iversiteye 
devam etti ve meslek yaşamına 
televizyonda haber muhabiri 
olarak başladı. Fransız ve 
A.B.D. televizyonu için çok 
sayıda belgesel çekti. 1 98S'te 
yönettigi ilk konulu filmi "Los 
hijos de la guerra fria 1 Soguk 
Savaş'ın Çocukları" Berlin'de 
ödül aldı. Daha sonra "Sussy" 

Yönetmen Direccor: Gonzalojustiniano 
Senaryo Screen play: Gmtavo Frias & 
Gonzalojusıiniano Görüntü Yön. 
Cinemacography: Ham Bımnann Kurgu 
Editing: Danielle Fillios Müzik Music: 
Miguel Miranda & josi Miguel Tobar 
Oyuncular Cast:juliojung, Pedro Vicuna, 
Ne/son Villagra, Marcela Osorio, Myriam 
Pa/acios,jose Martin Yapımcı Producer: 
Gonzalojustiniano Yapım Production Co.: 
Arca Ltda., Brasilla 893, Las Condes, 
Santiago, CH/LE; Phone: 56 2 224 1425; 
Fax: 56 696 2165 Dünya Hakları Export 
Agent: Filrm Transit /ne. , 402 Est Notre
Dame, Montrial, H2Y !CB, CA ADA; 
Pho11e: 5 14  844 3358; Fax: 514  844 7298 

1994 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 90' 

• Altmışlı yı l ların sonuna doğru, 
Şil i 'nin Valparaiso kenti. 60 
yaşındaki Ramirez ve karısı, 
alışveriş dönüşü otobüsle evlerine 
giderken, Ramirez, yıllardır 
karşılaşmadığı birini sokakta 
yürürken görür ve apar topar 
otobüsten inip adamın peşine 
düşer. Sıkıntısı yüzüne vuran 
Ramirez, kararlı bir biçimde 
sokakları tarar. Aradığı kişi 
Zuniga'dır. 30 yıl önce Zuniga bir 
esir kampında subayken, Ramirez 
de onun emri altındaki bir 
askerdir. Acımasız bir adam olan 
Zuniga, esiriere karşı 
gaddarl ıklarında, Ramirez'i de 
zorla kendine suç ortağı etmiştir. 
Ramirez ne bunu unutmuş, ne de 
Zuniga'yı affetmiştir. Onun izini 
bulur bulmaz, kampta hayatta 
kalmayı başarmış bir esir olan 
Carrasco'yla bağlantı kurar. 
Kendilerine eziyet etmiş bu adamı 
yakalayıp öldürmek üzere 
anlaşırlar. Yeniden 
karşılaştıklarında kendine dostça 
yaklaşan Zuniga'ya aynı şekilde 
davranan Ramirez, onu kurdukları 
tuzağa çekmeye çalışır. Sonunda 
Ramirez ve Carrasco, Zuniga'yı 
istedikleri gibi kapana 
sıkıştırmışlardır . . .  

Artık hiç kimsenin anımsamak 
istemediği ancak onlar için hala 
süren bir savaşa katı lmış, tarih 
içerisinde si l inip gitmiş iki insanın 
öyküsünü anlatan HAFIZA 
KAYBI, Güney Amerika'dan gelen 
etkileyici bir film. 

• Ir is the Iate '60s in Valparaiso, 
Chile. Sixty-years-old Ramirez and 
his wife Fresia are returning home 
by bus from a shopping errand 
when Ramirez sees someone on the 
street whom he hadn't seen in ages. 
Ramirez rushes off the bus to fınd 
this man. He wanders the streets, 
his face sombre and determined. 
The man Ramirez is trying ro fınd 
is Zuniga. Thirry years earlier 
Zuniga was an officer in a prison 
camp and Ramirez was a soldier 
under his command. Zuniga was a 
very brutal man. He commitred 
acrocities on the prisoners and 
obliged Ramirez ro be his 
accomplice. Ramirez hasn't 
forgotten. Nor has he forgiven. As 
soon as he is on Zuniga's trail, 
Ramirez comacts Carrasco, a 
prisoner who has survived the 
camp, and they make a pact ro 
catch and kill their old rormenror. 
Ramirez fınds Zuniga, who greets 
him !ike a friend. Ramirez plays 
along and lures Zuniga inro a trap. 
At last Ramirez and Carrasco have 
Zuniga where they wanr him . . .  

The srory of  two characters 
forgotten by History, parricipanrs 
in a war which nobody wanrs ro 
remember but which stili hasn't 
fınished for these two, AMNESIA 
is a very moving film from South 
Arneri ca. 

( 1 987) ve kendisine 1 99 1  New 
York Film Festivali'nde En Iyi 
Yönetmen ödülünü getiren 
"Caluga o Menta"yı ( 1 989) 
yönetti. HAFIZA KAYBI 
dördüncü konulu uzun metraj 
fılmidir. 

Born in Sanriago, Chile in  1 9 5 5 .  
After studying cinema in  his 
narive counrry, he arrended 
university in Paris and began his 
professional career as a TV 
journalise He made numerous 
documenraries for television in  
France and the United States. 
He direcred his firsr ficrion 
feamre, "Los hijos de la guerra 
fria 1 Children of rhe Cold W ar", 
in 1 985 , which won a prize in 
Berlin.  He has s ince direcred 
"Sussy" ( 1 987) and "Caluga o 
menra" ( 1 989), which won rhe 
Besr Director award ar rhe 1991  
New York Film Festival. 
AMNESIA is his fourrh fearure 
film. 
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POLONYA POLAND OOROTA 
���--��--------------------------------------------------------1 KEDZIERZAVVSKA 

KARGALAR 
WRONY 

CROWS 
Yönetmen Director: Oorota 
Kedzierzawska Senaryo Screen play: Oorota 
Kedzierzawska Görüntü Yön. 
Cinematography: Arthur Reinhart Kurgu 
Editing: Oorota Kedzierzawska & Arthur 
Reinhart Müzik Music: Wlodek Pawlik 
Oyuncular Cast: Karo/ina Ostrozna, Kasia 
Szczepanik, Anna Prucnal, Malgorzata 
Hajewska Yapım Production Co.: OKO 
Film Studio, Pulawska 61,  02-595 Warsaw, 
PO LAN O; Phone & Fax: 22 45 55  81, Polish 
Television Dünya Hakları Export Agent: 
Film Po/ski, 00 048 Warsaw, Mazowierka 
618, PO LAN O; Phone: 48 22 26 08 49; Fax: 
48 22 26 23 70 

1994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 66' 

• Dokuz yaşındaki Wrona 
(Karga), deniz kıyısında büyük bir 
kasabada, babasız büyümektedir. 
Kendini işine ve duygusal ilişkisine 
kaptırmış annesinin de, kızına 
gereksinim duyduğu ilgiyi 
gösterebilecek zamanı yoktur. 
Okulda alay edilen, öğretmeni 
tarafından cezalandırılan, yalnızl ığa 
mahkum Wrona, umarsızca, 
kendine sevip, sevileceği küçük bir 
dünya kurmaya çalışır. Evden 
kaçar, sokakta rastladığı ve onunla 
birlikte "dünyanın sonuna" 
gitmenin beklentisiyle 
heyecanlanan, üç yaşındaki bir kız 
çocuğunu da yanına alır. 
Yolculukları sırasında Karga, 
sevgisini kendisinden bile daha 
güçsüz bir canlıya yöneltir; ona 
kendisinin yoksun bırakıldığı 
sevgiyi vermeye çabalar . . .  

Yönetmen Oorota Kedzierzawska, 
KARGALAR'da, insan doğası 
konusundaki birikiminden 
yararlanarak, sevgiye aç bir 
çocuğun yürek burkan portresini 
çiziyor. Görkem ve büyüsüyle her 
türlü tahl i le direnen bu film, 
etkileyici ancak duygusallığa 
kaçmayan, bilgelikle dokunmuş 
görsel bir şiir. Aniatılmak 
istenenierin tümü, vurgulamaya 
gerek duyulmadan, ustalıkla dile 
getiriliyor ve aslında yumuşak başlı 
bir kız olan Karga'nın 
beklenmedik, yabanıl tepkileri, acı 
veren, kötü deneyimler yaşadığı 
gerçeğini ortaya koyuyor. 
Psikolojik söylemden kaçınılması 

sonucu, karakterlerin içdünyalarını 
ve genel atmosferi daha başarılı bir 
biçimde yansıtan film, hüzünle 
bezeli güzelliği lirik bir dille 
görselleştiriyor. Çekimiere 
yumuşak renk tonları ve loş iç 
mekanlar egemen. "Bu film, en 
temel konularda, yani sevgi 
eksikl iği ve sevilme gereksinimi 
üzerinde yoğunlaşsın istedim. 
Içimizdeki sevgi, bazen 
kendiliğinden doğar, ancak çoğu 
zaman bir karşıl ık olarak ortaya 
çıkar. Sevgiyi doğuran sevgidir. 
"Karga" seviyor ve sevilmeyi 
istiyor. Dünya onu reddeder, 
sevgisini karşıl ıksız bırakırsa, 
içindeki sevme arzusu zamanla 
ölür. Bir insan için bundan daha 
kötü bir şey de olamaz. Haydi, 
sokağa çıkıp, şöyle bir etrafımıza 
bakalım. Aslında hepimizin birer 
"Karga" olduğunu göreceğiz." -
Oorota Kedzierzawska 

• Nine-year-old Wrona (Crow) 
grows up wirhour a farher in a big 
seaside rown. Her morher, absorbed 
in her work and a romanric 
relarionship, has not rime ro show 
her daughrer rhe affecrion she 
needs. Humiliriared ar school and 
punished by her reacher, loner 
Wrona rries desperarely ro ereare 
for herself a smail world where she 
can love and be loved. She runs 
away from home and rakes under 
her care Malezsrwo, a three-year
old gir! she meers in the srreer who 
is delighred by rhe prospecr of 
raking a trip ro "the end of rhe 

world" rogerher. During rhe 
journey, Crow rransfer her love 
onra a crearure who is even weaker 
rhan herself, rrying ro give her rhe 
love of which she has been 
deprived . . .  

In  CROWS, director Darota 
Kedzierzawska, drawing upon her 
anrhropological knowledge, painrs 
a penerraring porrrair of a child 
who physically craves for love. The 
magic and splendour of this film 
almosr defy analysis. Moving, bur 
not senrimenral, ir is a visual poem 
full of wisdom. Everyrhing here is 
expressed in an undersrared and 
subrle way, and the unexpecredly 
savage reacrions from the orherwise 
genrle Crow reveal her own painful 
and brural experiences. Eschewing 
a psychological narrative in favour 
of mood and armosphere, ir is 
imbued wirh lyrically crafred 
imagery of desolare beaury, 
phorographed i n  mured colours and 
dimly !ir inreriors. "I wish this film 
ro focus on the simplesr marrers: 
the lack of love and rhe need ro be 
loved. The love we ger ofren arises 
by irself, bur most of the rime i r  
happens ro be an answer. Love 
bears love. "The Crow" loves and 
wanrs ro be loved. If the world 
rejecrs her, her love, her eagerness 
ro love may evenrually die. 
Norhing worse can happen ro a 
human being. Ler's go out inro the 
srreer and have a look around. Each 
one of us is a "Crow"." - Do rota 
Kedzierzawska 

1 957'de Lodz'da doğdu. 
Sinemacı bir ailenin kızı olan 
yönetmen, 1 976- 1 978 yılları 
arasında Lodz Üniversitesi'nde 
beşeri bilimler okuduktan 
sonra sinemaya geçti ve 
Moskova' daki, Devler Sinema 
Okulu YGIK'e ( 1 978- 1 980) ve 
Lodz Sinema Okulu'na ( 1 980-
1 985) devam etti. Lodz'da 
geçen okul yıllarında, aralarında 
"Agniezska" ( 1 980), "jajko 1 
Yumurta" ( 1 982), "Poczatek 1 
Başlangıç" ( 1 983) ve 
"Gucia"nın ( 1 985) da 
bulunduğu, çok sayıda kısa film 
çekti. 1 988 yılında çektiği kısa 
filmi "Koniec swiata 1 
Dünyanın Sonu" aynı yıl 
Mannheim Festivali'nde dört 
ödül aldı. lik uzun metrajl ı  filmi 
"Diably, Diably 1 Şeytanlar, 
Şeytan lar" Cannes, Tokyo, 
T oronto ve Londra Film 
Festivallerinde gösterildi ve 
eleştirmenlerin beğenisini 
topladı. KARGALAR yönettiği 
ikinci uzun metrajlı fılmdir. 

Born in 1957 in Lodz. The 
daughter of a filmmaker, after 
studying human science 
at the University of Lodz from 
1 976 ro 1 978, she switched ro 
film, arrending the VGIK, State 
Film School in Moscow ( 1 978-
1 980) and the Lodz Film School 
( 1 980- 1985), where she made a 
number of shorrs, i ncluding 
"Agnieszka" ( 1 980), "Jajko 1 
The Egg" ( 1 982), "Poczatek 1 
The Beginning" ( 1 983), and 
"Gucia" ( 1 985). Her 1 988 shorr 
fi lm " Koniec swiata 1 The End of 
rhe World" won four awards at 
the 1 989 Mannheim Festival. 
"Diably, Diably 1 Devils, Devils" 
( 1 99 1 ), her first fearure film, 
was shown at the Cannes, 
Tokyo, Toroneo and London 
film festivals and was critically 
acclaimed. CROWS is the 
second feature she directed. 
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RUSYA-FRANSA RUSSIA-FRANCE ANDREI 
�----------------------------------------------------------------� KONCHALOVSKY 
ALTIN YUMURTLAYAN TAVUK 
KOUROTCHKA RIABA 

RY ABA, MY CHICKEN 
Yönetmen Direccor: Andrei KonchalwJky 
Senar-yo Screenplay: Andrei KonchalwJky 
& Victor Merejko Görüntü Yön. 
Cinemacography: Evgueni GouılinJki 
Kurgu Edi ring: H!/ene Gagarine Müzik 
Music: BoriJ BaJourw Oyuncular Casc: 
lnna Churikwa, Alexander Surin, Gennadi 
Iegoritchev, Gennadi Nazarw, Victor Mikhailw 
Yapımcı Pcoducer:Jacky Ouaknine & ChriJ 
Bolzli Yapı m Production Co.: Parimidia, 
RUJJian Roulette, Cana/ Pluı Dünya 
Hakları Export Age nt: Lt Studio Cana/ +, 

6, boulevard dt la Ripuhlique, 925 I 4 Boulogne 
Billancourt Cidex, PariJ; FRANCE; Phone: 33 
1 46 10 12 00; Fax: 33 1 46 10 12 20 

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 1 7' 

• Artık 60 yaşındaki Asya 
Klyachina, tek can yoldaşı olan 
tavugu Ryaba i le küçük köyünde 
yaşamaktadır. Hayatını, tavugun 
yumurtalarını ve kendi yaptıgı 
vodkayı satarak kazanır. Köydeki 
yaşam son 30 yılda pek 
degişmemiştir: zengin toprak 
sahibi Chirnukov, hala Asya'ya 
aşıktır; tıpkı babasının 
gençligindeki haline benzeyen 
Asya'nın oglu Serioga, onun gibi 
işe yararnazın tekidir; köylülerin 
Perestroyka dönemindeki 
degişime karşı direnişleri de, 
onların bir zamanlar komünizmin 
buyruklarına boyun egme 
yolundaki isteksizlerinin 
yansımasıdır sanki. Ancak bir gün 
Asya, Ryaba'nın kümesinde altın 
bir yumurta bulur. Bunun bir 
mucize olduguna inanır ve 
yumurtadan yararlanmayı planlar. 
Bir "kapitalist" olup Chirnukov'un 
çiftl igini satın almaya karar verir. 
Ne var ki köylülerin, bu "komün 
malı" konusunda başka fikirleri 
vardır. H içbir şey, yangın ve 
kavgalar bile onların coşkusunu 
söndüremez. Her şey bir Çingene 
dügününün cümbüşü ile son 
bulur. Yoksa Asya, servet yerine 
aşkı mı bulacaktır? ... 

Hol lywood'da geçen 1 S yıldan 
sonra, Andrei Konchalovsky, 
ülkesindeki reformların ve 
demokrasinin yankılar uyandıran 
esrarengiz başarısızl ıgı üzerine bol 
gürültülü bir komedi çekmek 
üzere Rusya'ya döndü. "Bugün 

Rus halkının Perestroyka i le 
Gorbaçov'u niye reddettiklerini 
anlamak çok zor. Onlara siyasi ve 
ekonomik özgürlük sunulmuştu 
ve bunları reddettiler. "Siav 
ruhu"nun bir başka gizemi daha! 
Filmim, 28 yıl önce çektigim, 
kollektif bir çiftlikteki köylülerin 
yaşamını ele aldıgı için yirmi yıl 
boyunca yasaklı kalan "Asya'nın 
Mutlulugu"na esin kaynagı olan 
köyde yaşayan aynı karakterler 
üzerine kurulu. Gene bu köylüler, 
her türlü degişime karşı 
direndiler, Perestroyka'ya 
direndiler, rizikolu zengin olma 
fırsatı yerine garantili yoksullugu 
tercih ettiler. Ortodoks 
Hıristiyan zihniyetine göre, servet 
günah sayılır. Komünizm bu 
zihniyette kök saldı ve temellerini 
onun üzerine kurdu." - Andrei 
Konchalovsky 

Asya Klyachina, now 60, l ives in 
her li etle village wich only her hen, 
Ryaba, for company. She earns her 
living selling eggs and che vodka 
she brews. Vil lage life has not 
chaoged in che lasc 30 years: 
Chirnukov, che rich landowner, is 
scill in love wich Asya; her son 
Serioga is as much of a good-for
noching as his father was; and che 
peasancs' resisrance co change in  
the time of  Perescroika echoes c heir 
unwillingness ro give in to the 
dietates of communism. One day, 
however, Asya finds a golden egg 
in Ryaba's henhouse. She believes it 
is a miraele and she has plans to 

put it to good use. She decides co 
become a "capiralist" and to buy 
che farm of Chirnukov. B ur the 
villagers have orher ideas for this 
"co mm una! properry". Norhing, 
not even fire or fighcs, can dampen 
che villagers' enthusiasm. And ir all 
ends in the reve! of a Gypsy 
wedding. Inscead of wealrh, w i ll 
Asya find love? . . .  

Afrer 15  years in Hollywood, 
Andrei Konchalovsky returas co 
Russia ro make a rumpusrious 
comedy about the resounding and 
myscerious failure of reforms and 
democracy in his country. "There is 
a great dea! of difficulcy today in  
understanding why the Russiao 
people rejecced Perestroika and 
Gorbachev. They were offered 
polirical and economic freedom, 
and they refused chem. Yer another 
mysrery of the 'Slavic soul'! My 
film is based on the same characcers 
living in che same village that, 28 
years earlier, inspired "Asya's 
Happiness", which was banned for 
rwo decades because it examined 
the life of peasancs on a collecrive 
farm. These same peasants, having 
resisted all change, resisred 
Perestroika, preferring guaranceed 
poverry ro the risky opporcunicy of 
becoming rich. In che Orrhodox 
Christian mentality, wealrh is 
considered a sin. Communism cook 
roots and laid i ts foundarions on 
this mencality." - Andrei 
Konchalovsky 

20 �ustos 1 937'de Moskova'da 
do�du. Önemli bir sanatçı 
aileden gelmektedir; film 
yönetmeni Nikita Mikhalkov'un 
kardeşidir. Moskova 
Konservatuarı'nda müzik, ve 
1 96S'de de Moskova Sinema 
Okulu VGIK'de yönetim 
teknikleri e�itimi gördü. E�itim i  
sırasında Tarkovsky i le  çalıştı. 
"lvan'ın Çocuklu�u"nda oyuncu, 
"Andrei Rublev"de senaryo 
yazarı olarak görev aldı. Kısa 
filmi "Maltschik 1 Golub 1 Çocuk 
ve Güvercin" 1 962 Venedik 
Film Festivali'nde En Iyi Fi lm 
ödülünü aldı. "Siberiade 1 
Sibirya Destanı" ile Cannes'da 
Altın Palmiye'yi kazandı. 
1 979'da hükümetin izniyle 
Sovyetler Birli�i'nden ayrıldı ve 
Fransa'ya gitti. 1 984'de 
yönetti�i "Maria's Lovers 1 
Maria'nın Aşkları" filmi ile 
birlikte ABD'de çalışmaya 
başladı. Yakın geçmişte 
Rusya'ya geri döndü. 

Born in Moscow on 20 Augusr 
1937.  He comes from an 
im porcam arriscic family; his 
brocher is film director Nikhira 
Mikhalkov. He srudied music ac 
che Moscow Conservarory and i n 
1 965 direecing cechniques at 
VGIK, che Moscow Film School. 
During his srudies he worked 
wich Tarkovsky. He was an accor 
in "Ivan's Childhood" and wrore 
che seri pc for "Andrei Rublev". 
His shorr film "Malcschik I 
Golub 1 The Child and che 
Dove" won che Besr Film Award 
in 1 962 Yenice Film Fescival. 
He gor che Golden Palm in 
Cannes wirh "Siberiade". In 
1 979 he !efe USSR for France 
w i ch che permission of Russian 
Governmenc. Wich "Maria's 
Lovers" ( 1 984), he scarred co 
work in che USA. He recenrly 
rerurned co Russia. 

Önemli Filmleri 
Selecrive Filmography 

1 965 Perwy UtJchite/ lik ögrermen 
1 96 7 A1ino StschaJtje 

Asya'nın Mutlulugu 
1 97 1  Djadja Wanja Vanya Dayı 
1 979 Siberiada Sibirya Destanı 
1 982 Sp/it Cherry Tree Vişne At-ıcı 
1 984 Maria'J Loverı 

Maria'nın Aşkları 
1 985 Rımaway Trabı Dehşet T reni 
1 986 Duet for O•ıe Tek Kişilik Düet 
1 987 Shy Peop/e Bataklık Insanları 
1 989 Ta1lgo & Cmh 
1 990 Homer & Eddie 
1 99 1  The Jmıer Cirr:le Yakın Çevre 
1 994 Ko,.rotchka Riaba 

Altın Yumurtlayan Tavuk 
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FRANSA FRANCE 

TANGO 
Yönetmen Director: Patrice ucontt 
Senaryo Screen play: Patrice Lleonte 
Görüntü Yön. Cinemacography: Eduarda 
Serra Kurgu Editing: Genevieve Winding 
Müzik Music: Angelique & jean-Ciaude 
Nachon Oyuncular Cast: Philippe Noiret, 
Richard Bohringer, Miou-Miou, Thierry 
Lhernıitte,judith Godreche Yapımcı 
Producer: Philippe CarcaiJonne Yapı m 
Production Co.: Cinea & Hachem Premiere et 
Cie. Dünya Hakları Export Agent: 
President Filmı, 2 rue Lord Byron, 75008 
Pariı, FRANCE; Phone: 33 1 45 62 82 22; 
Fax: 33 1 45 63 40 56 

1992 1 35 mm. 1 Renkli Co! or 1 88' 

• Paul'ün sadakatsizligi yüzünden 
karısı Marie onu terk eder. 
Karısına kızgınlıgı dinmeyen Paul, 
en iyi çözümün onu öldürmek 
olduguna karar verir ve 
amcasından yardım ister. Vincent 
adında, karısını öldürmüş bir 
adamı zamanında beraat ettirmiş 
olan hakim amcası, Marie'yi 
öldürmek üzere Vincente'ı 
görevlendirir. Kendi duruşması 
sırasında saklı tutulmuş kanıtların 
açıklanması ve yeniden 
mahkemeye çıkarılmakla tehdit 
edilen Vincent, Paul ve hakimle 
birlikte, Afrika'da bulunan 
Marie'yi öldürmek üzere yola 
koyulur ... 

Bu üç katil adayını çevreleyen 
dram, tek görüş, tek amaçla 
hareket eden bu üç kişinin ortak 
özel l iklerini başarıyla sergileyen 
eglenceli olaylarla bezenmiş. 
Vincent'ın karısını ve onun 
sevgi lisini öldürürken gösterildigi 
giriş sahnesiyle baglantılı olarak, 
öykünün gelişimi Vincent'ın 
gözünden aktarı lmakta. Onun 
bakış açısı ve bir hakimin "katile" 
şantaj yapması gibi özgün bir 
düşünce baglamında, güldürü 
ögesi bu karakterlerin gülünç 
diyaloglarında zirveye çıkıyor. 
Üçlünün degişik mekanlarda 
karşı laştıkları kişilerden biri 
rolünde, yönetmen Leeonte'un 
çogu fi lminin degişmez oyuncusu 
Jean Rochefort da konuk sanatçı 
olarak filme renk katıyor. 

• As a result of his own 
unfaithfulness, Paul is left by his 
wife Marie. Stili upset wirh his 
wife, he decides that, for all inrenrs 
and purposes, she would be better 
off dead and so he rurns to his 
uncle for help. His uncle, a judge, 
who had sornerime earlier acquirred 
a man named Vincenr of 
murdering his wife, commissions 
Vincenr ro kill Marie. Threarened 
to have evidence revealed that was 
withheld during his trial and ro 
have a call for a rerria1 if he should 
decide not to accept the job, 
Vincenr sets off in a car with Paul 
and the Judge to murder Marie 
who is in Africa . . .  

The drama that surrounds these 
three would-be-killers is carried 
along with several delighrful 
episodes masrerfully displaying 
similarities of these three people 
who are on course with a single 
mind and single purpose. 
Consisrenr wirh the opening scene 
in which Vincenr is shown killing 
his wife and her !over, the story 
again progress along through 
Vincenr's perspective. Through his 
petspective, and the original 
concept of a judge exeorting a 
"killer", humor expounds in the 
risible verbal exchanges among 
rhese characters. Among che people 
that rhese three meer at various 
lacarions, Jean Rocheforr, a regular 
in many of leconre's producrions, 
makes a delighrful cameo 
appearance. 

PATRICE LECONTE 
1 2  Kasım 1 947'de Paris'te 
dogdu. Ortaögrenimden sonra 
egitimini Paris'teki Film Okulu 
IDHEC'te sürdürdü. Beş yıl 
süreyle çizgi roman yazar ve 
çizeri olarak çalıştı ve birkaç 
kısa film yaptı. 1 975'te ilk 
konulu filmini gerçekleştirmesi 
üzerine çizim çalışmalarını 
bıraktı. O günden bu yana 
oniki film yönetti. Son yıllarda 
reklam filmi çalışmalarına egildi. 

Born in Paris on 12 November 
1 947.  Afrer school he studied ar 
the Film School IDHEC in 
Paris. He worked for fıve years 
as a wrirer and arrisr of comic 
srrips, and made a few shorr 
fılms. He gave up drawing when 
he made his fırsr fearure film in 
1975 .  Since rhen he has direcred 
nine fılms. In recenr years, he 
has been working on a number 
of commercials. 

Filmleri 
Filmography 

1 975 Leı veceı ltaient fenn/s de 
/'inlerieur 
Içeriden Kapalı 

1 978 Leı Bronz/s Bronzla�mı�lar 
1 979 Leı Bronzls font du ski 

Bronzla�mı�lar Kayak 
Yapıyor 

1 9 8 1  Viem chez moi, j'habite chez 
utıe copi·ne 
Bana Gel. Bir Kız 
Arkada�ımda Kalıyorum 

1 982 Ma femme s'appe/le reviem 
Karımın Ismi Geri Dön 

1 983 Circulez y a  rien a voir 
Devam Edin, Görülecek 
Bir�ey Yok 

1 985 us splcialistes Uzmanlar 
1 986 Tandem Atlı Araba 
1 989 Monsieur Hire Bay Hi re 
1 990 u mari de la coiffeuse 

Berberin Kocası 
1 992 Tango 
1 994 Le parfmn d'Y vomze 

Yvonne'un Kokusu 
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TAYVAN TAIWAN 

TATLI TUZLU 
YlNSRI NANNU 

EAT DRINK MAN WOMAN 
Yönetmen Direcror: Ang Lee Senaryo 
Screen play: Hui-Ling Wang, Ang Lee & 

jameJ SchamUJ Görüntü Yön. 
Cinemacography:jong Lin Kurgu 
Edi ring: Tim Squyw Müzik Music: Mader 
Oyuncular Casc: Sihung Lung, Kuei-Mei 
Yang, Chien-Lien Wu, Yu-\Ven Wang, 
Wimton Chao, Ah-Leh Gua, Sylvia Chang 
Yapı m cı Producer: H m Li-Kong Yapı m 
Production Co.: Central Motion Picture 
Corporation, 1 16  Hang hmıg Street, 6F, Taipei, 
TAIWAN; Phone: 886 2 3 7 1  5 191 ;  Fax: 886 
2 3 1  1 3890; Ang Lee Productiom, Good 
Machine Dünya Hakları Export Agent: 
Christa Saredi World SaleJ, Ottilienstrasse 1 9, 
CH-8003 Ziirich, BELGIUM; Phone: 463 70 
20; Fax: 463 71 80 

1 994 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 123 '  

• Taypey' in en  büyük şefi olan 
Bay Chu'nun suyu ısınmıştır, 
çünkü hem tad alma duyusunu 
yitirmiştir, hem de kıziarına i l işkin 
duyarlıkları artık onlara 
ulaşamamaktadır. Chu'nun bu 
bağımsız genç hanımlar üzerindeki 
tek hakimiyeti, onlar için 
hazırlayıp hepsini de hazır 
bulunmaya zorladığı geleneksel 
Pazar yemeğidir. Bay Chu'nun 
karısı yı l lar önce ölünce, 
görünürde babasına bağlı olan, 
evde kalmış okul öğretmeni Jia
Jen'i; babasının sapiantı halindeki 
mükemmeliyetçi l iğine sahip olan, 
h ırsl ı  yönetici Jia-Chien'i; ve hem 
aralarında en küçükleri, hem de 
en umutsuzca romantikleri olan 
Jia-Ning'i büyütmek de ona 
kalmıştır. Yaşlı adamın tüm 
çabasına karşın, kızların hepsi 
kendi yönlerinde uzaklaşmak 
üzeredir. Derken, kısa süre önce 
onlara komşu olan dırdırcı dul 
Bayan Liang sahneye çıkar ve 
birden bütün ekip, "acaba Bay 
Chu çok geçmeden başka birine 
mi yemek yapacak" diye merak 
etmeye koyulur ... 

Geçen yılki Festival' in favori filmi 
"Düğün Yemeği"nin ünlü 
yönetmeninin yücelttiği mutfak 
gibi hoş, cömert ve incelikli 
komedisi sizi iyi doyuracak, ama 
bu fi lmden önce bir şeyler 
yemezseniz, mideniz kazınabil ir ! 
"Her ai lenin cinsel l ik sayesinde 
var olması, buna karşı l ık 
cinsell iğin ailelerin tartışmakta en 

çok zorluk çektikleri konu olması 
bana hep ironik gelmiştir. 
Cinsel l ik belki de en büyük 
i letişim biçimidir ama, birçok 
yönden kendi dünyasına 
kapatılmış, aile sohbetinin normal 
dünyasının dışında kalmıştır. Ve 
aileler iletişim kuramayınca, 
töreniere başvururlar; günlük 
törenierin en ayrıcai lkiısı olan 
yemek yeme törenine: yemek 
hazırlamak, masa sohbetleri, 
masayı toplamak, yemekler 
hakkında tartışmalar. TA TLI 
TUZLU, törenierin bir yandan 
insanları bir araya getirebilirken, 
aynı zamanda da aslında 
birbirlerinden ne kadar ayrı 
düştüklerini gizlernesi hakkında. 
Çünkü, sonuçta fi lmi taciz eden 
eğer cinsell ikse, meşgul eden de 
yemek." - Ang Lee 

• Trouble is brewing for aging 
Mr. Chu, the greatest living chef of 
Taipei, whose tasrebuds have gone 
bad and whose sensibiliries 
concerning his three daughrers are 
also out of touch. The only hold 
that Clıu has over these 
independent young ladies is the 
tradirional Sunday dinner he 
prepares for them and forces them 
to attend. It' s been years si nce Mr. 
Chu's wife died, leaving him to 
raise Jia-Jen, a spinster school 
reacher seemingiy devoted to her 
father, Jia-Chien, an ambitious 
executive who shares her father's 
obsessive perfectionism, and Jia
Ning, the youngesc and most 

hopelessly romantic of che !or. The 
daughters are about ro head off in 
their own directions despite the old 
man's efforts. Enter the nagging 
widow Mrs. Liang who has jusr 
moved in next door, and suddenly 
the whole dan is wondering if Mr. 
Chu will soon be cooking for 
someone new . . .  

Like the cuisine i r  celebrates, this 
tart, sweet, generous and subrle 
comedy by the acclaimed director 
of last year' s fes ri va! hi t "The 
Wedding Banquet" feeds you well, 
bur you'li watch it starving if you 
don't eat before you see it !  " I  
always rhought it was ironic that 
every family exisrs because of sex, 
and yer sex is precisel y che ropic 
that families have the most trouble 
discussing. Sex is perhaps the 
greatest form of communication, 
but it is also enclosed in many ways 
in i ts own world, closed off from 
the normal world of family 
conversation. And when families 
can't communicate, they resort ro 
ri tual, w ith the ri tual of eating 
food prepararion, cable ralk, 
deaning up, discussion about food 
- che most privileged daily ri tual 
off all. EAT DRINK MAN 
WOMAN is about how ri tual can 
bring people together while also 
disguising how far apart they really 
can become. For, after all, if it is 
sex which haunts the film, it is 
food which preoccupies it." - Ang 
Lee 

ANG LEE 
23 Ekim 1 954'te Ping-Tong, 
Tayvan'da do�du. 1 973- 1 976 
arasında, Tayvan Ulusal Sanat 
Akademisi'nde tiyatro ve 
sinema e�itimi görürken, i lk 
süper-Bmm filmlerini çekti. 
Tiyatro Sanatları bölümünden 
mezun olduktan sonra 1 978'de 
ABD'ye gitti ve burada, l l l inois 
Üniversitesi'nden tiyatro 
dalında diplema aldı. 1 980-84 
arası, New Y erk'ta e�itimine 
devam edip, New York 
Üniversitesi'nden, film 
yapımcılı�ı alanında yüksek 
lisans derecesi aldı. E�itimi 
s ırasında gerçekleştirdi�i beş 
kısa filmin ardından (Mezuniyet 
projesi "Fine Line / Ince Çizgi", 
1 985'teki NYU Film 
Festival i'nde En Iyi Yönetmen 
ve En Iyi Film dallarında ödül 
kazandı), kendisine Tayvan'da 
üç ulusal ödül ve 1 992 Asya
Pasifik Film Festivali'nde En Iyi 
Film ödülünü kazandı ran, 'Tui 
shou / Iten Eller" ( 1 99 1 )  adlı ilk 
uzun metraj konulu filmini 
çekti. Ikinci konulu filmi olan 
"Hsi yen 1 Dü�ün Yeme�i", 
1 993 Berlin Film Festivali'nde 

Altın Ayı ödülünü aldı. TATLI 
TUZLU, New Y erk'ta yaşayan 
yönetmenin anavatanı 
Tayvan'da çekti�i ilk fılmdir. 

Born in Ping-Tong, Taiwan, on 
2 3  Ocrober 1954.  While 
studying drama and film at che 
Taiwan National Are Academy 
from 197 3  co 1976 he made his 
firsc super-8 producrions. Afcer 
graduacing from che 
Depare m em of Theacrical ares he 
moved ro che Scaces in 1 978. 
There he received his BFA in 
cheacer from che University of 
Ill inois ( 1 980) and conrinued his 
studies in  New York ( 1 980-84) 
receiving his MFA in film 
produccion from New York 
University. Afcer five shorc films 
he made during his studies (his 
graduacion project "Fine Line" 
won him Besc Director and Best 
Film awards in che NYU Film 
Festival in 1 985), he direcced his 
firsc feacure film, "Tui shou 1 
Pushing Hands" ( 1 99 1 ), which 
received three national prizes in 
Taiwan and won che Best Film 
Award in 1 992 Asian-Pacific 
Film FestivaL His second 
feacure, "Hsi Yen 1 The 
Wedding Banquec" was awarded 
che Golden Bear Prize in che 
Berlin Film Festival i n  1993. · 

EAT DRINK MAN WOMAN 
is che firsc feacure New York
based director has filmed i n  
Taiwan, his counrry o f  origin. 
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RUSYA RUSSIA 

ORAK VE ÇEKiÇ 
SERP I MOLOT 

HAMMER AND SICKLE 
Yönetmen Director: Sergei Livnev 
Senaryo Screenplay: Vladimir Valutsky & 
Sergei Livnev Görüntü Yön. 
Cinematography: Sergei Matchilski Kurgu 
Edi ring: Alla StrelnikOtJa MiizikiMuıic: 
Leonid Desjatnik011 Oyuncular Casc: Alexei 
Serebryak011, Evdokija Gennan011a, Alla 
Klyuka, Avangard Leontjev Yapımcı 
Producer: Sergei Livnev Yapı m 
Produccion Co.: L Film, ap. 18, 2812 
Bolshaya Poljanka, Moscow 109180, RUSSIA; 
Phone: 7 095 238 6090; Fax: 7 095 238 
1 928 Dünya Hakları Exporr Agem: 
lntercinema Ageney Ltd. , 1 5  
Dmzhinnikovskaya, Moscow 123242, 
RUSSIA; Phone: 7 095 255 9052; Fax: 7 
095 973 2029 

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 93' 

• Otuzlu yıllarda Stalin, "Eğer 
Anavatan'a asker gerekiyorsa, 
asker yaparız. Eğer Anavatan'a 
analar gerekiyorsa, analar yaparız" 
diyerek, cinsiyet değiştirme 
ameliyatlarının denenmesine izin 
verdi. Ve böylece Yevdokia 
Kuznetsova, Yevdokim 
Kumetsov'a dönüştü. "Sıradan bir 
erkek" olmasıyla birlikte, serüveni 
henüz bitmemişti. Ameliyatları 
gerçekleştirenler sonunda hüküm 
giyip, idam edildiler, ancak 
kurbanları unutuldu. Yevdokim 
yeni hayatına sıfırdan başlar. 
Gerçekleştirdiği metro inşasıyla 
ünlenir, Politbüroya girer ve bir 
süre sonra evlenip bir çocuk evlat 
edinir. Ve sevgi, gizemli başını 
kaldırır ... 

Yönetmen bu sıradışı fi lmini 
anlatmaya isminden bahsederek 
başlıyor: "Orak ve çekiç yı l lar 
boyu ülkemin sembolü oldu. Az 
sayıda insan, proleter sınıfın bu 
korkutucu ve uğursuz sembolünün, 
aslında, ölümsüz bir temaya, kadın 
erkek i l işkisine, işaret ettiğinin 
farkındaydı. Çekiç vajina, oraksa 
penisi gösteriyordu. Her devirde, 
ebedi duygular bir biçimde 
varlıklarını sürdürürler. Göstermek 
istediğim, normal, insani 
duyguların, Stalin rej imi boyunca 
yaşanan kesinlikle anormal şartlar 
altında nasıl fılizlendiği, çiçek açtığı 
ve öldüğü. Işte bu yüzden politik 
macera çekmeyi amaçlarken, 
fı lmim trajik  bir aşk öyküsüne 
dönüştü." - Sergei Livnev 

• In the thirties, Stalin approved 
an experiment with sex-change 
operations: "If Mathertand needs 
soldiers, we'll make soldiers. If 
Morhertand needs mochers, we'll 
make mothers . "  And so, Y evdokia 
Kuznecsova became Yevdokim 
Kumecsov. Turned into an 
"ordinary man" his advencure was 
far from over. Those who had 
actuall y done che operacions w ere 
fınally condemned and killed, but 
cheir viccims were forgotten. 
Yevdokim begins a new life from 
nothing. He becomes famous for 
building che metro, a member of 
che Supreme Soviet, and soan 
marries and adapts a child. Then, 
love raises ics ambiguous head . . . 

In describing his original film, the 
director begins by calking about 
the citle: "The hammer and sickle 
was a symbol of my country for 
many years. A few people alsa 
recognized that this frightening 
and sinister symbol of proJetarian 
labour was, in fact, one more 
ineamation of an eternal theme: 
relations between man and woman. 
The hammer is the vagina; the 
sickle is che penis. Every epoch has 
i ts own forms in which the same 
eternal emocions exist. I wanted to 
show how normal human emotions 
are born, live and die in the 
absolurely abnormal conditions of 
the Stalinİst regime. Thac's why 
this srory, which s tarred as a 
policical adventure, turns into a 
tragic love srory . " - Sergei Livnev 

SERGEl LIVNEV 
1 964'te do�du. 1 987' de 
Moskova Devlet Film 
Enstitüsü, VGIK'den mezun 
oldu. Aralarında "ASSA" 
( 1 988) ve "Body 1 Vücut"un da 
( 1 990) bulundu�u çok sayıda 
senaryo yazdı. l ik yönetmenlik 
deneyimini 1 99 1 'de "Kiks" ile 
gerçekleştirdi. ORAK VE 
ÇEKIÇ, ikinci uzun metrajl ı  
fılmidir. 

Born in 1964. He graduaced 
from VGIK, Srate Film Institute 
in Moscow, in 1987 . He wroce 
several seri pes, i nci u d ing 
"ASSA" ( l 988) and "Body" 
( 1 990). He made his direecarial 
debuc with "Kiks" in 1 991  . 
HAMMER AND SICKLE is his 



1 5 4  DÜNYA FESTIVALLERINDEN l l{t 1\1 \\ OHI  1 >  l l "  l l \ \ 1 " 

FRANSA FRANCE 

SiGARA iÇ iNCE 
SM O KING 
Yönetmen Director: Alain Resnais 
Senaryo Screenplay:jean-Pierre Bacri & 
Agnes }aoui, based on the theatre plays "Intimate 
Exchanges" by Alan Ayckb011rn Görüntü 
Yön. Cinematography: Renato Berta 
Kurgu Editing: Albertjurgenson Müzik 
Music:john Pallison Oyuncular Cast: 
Sabine Azbna, Pierre Arditi, Peter Hudson 
Yapımcı Producer: Bruno Pesery Yapı m 
Production Co.: Arena Films, 103, Bd 
Haussmann, F-75008 Paris, FRANCE; 
Phone: 47 42 67 68; Fax: 47 42 3 1  63; 
Camira One; France 2 Cinima Dünya 
Hakları Export Agem: Pyramide 
lnternationa/ 5,  rue Richepame 75008 Paris, 
FRANCE; Phone: 33 I 42 96 02 20; Fax: 33 
I 40 20 05 5 1  

1993 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 140' 

• Ingiltere. Hutton Buscel, 
Yorshire'ın göbeginde küçük bir 
kent. Bütün diger küçük Ingiliz 
kentleri gibi Hutton Suseel'in de 
bir kilisesi, bir mezarlıgı, bir Hint 
lokantası ve bir okulu var. Bu 
okulun müdürü Toby Teasdale, 
yardımcısı da lrene 
Pridworthy'dir. Toby, Josephine 
Hamiiten'ın kızı Celia i le evlidir. 
T oby'nin en iyi dostu Mil es 
Coombes, okul kurulunun 
nüfuzlu bir üyesidir. Karısı 
Rowena, tutkulu bir "squash" 
oyuncusudur. Okulun hizmetiisi 
olan Lionel Hepplewick, köyün 
resmT şairi Joe Hepplewick'in 
ogludur. Sylvie Beli, Teasdale'lerin 
evinde kahya olarak çalışır. Yaz 
başlamak üzeredir ve Celia 
Teasdale bahar temizliginin tam 
ortasındadır. Bahçeye çıkar, bir 
an durur, bir soluk alır ve gözüne 
bir paket sigara i l işir. Duraklar. 
Bu baştan çıkarılmaya kapılsa mı, 
kapılınasa mı? . . . 

Alain Resnais'nin her iki filmi de, 
SIGARA IÇINCE ve SIGARA 
IÇMEYINCE'deki mekan ve 
karakteriere i l işkin, yukardaki 
aynı tanımlamayla başlamakta. 
Ama, beş saniye sonra, Celia 
Taesdale'in kararına baglı olarak, 
her iki film de - ve onun yanı sıra 
(iki oyuncu tarafından oynanan) 
dokuz kahramanın öyküleri de 
tamamen farklı bir seyir 
izlemekte. SIGARA IÇINCE'nin 
merkezinde; potansiyal bir alkol ik 
olan okul müdürü Toby Teasdale 
ile kendinden pek emin olmayan 
karısı Celia, Celia'nın elinden her 

iş gelen gösterişli Lionel 
Hepplewick i le tereddüt dolu 
flörtü, ve görünürde mütevazı bir 
kahya olan Sylvie Bel i ' in şaşırtıcı 
degişimi yer almakta. Lionel, 
Cel ia'ya aşık olur; onu ya 
umutsuz bir iş projesine dahil 
eder, ya da takma bir adla ardına 
düşüp deniz kıyısındaki bir otele 
gider. Celia ya cesaretini 
kaybeder, ya da kendisi için 
alışılmadık bir şey yaparak 
inisiyatifi ele alır. Başka bir 
alternatifte ise, birbirleri i le i l işki 
kuranlar, Sylvie ve Lionel'dir. 
Kadın ya onunla evlenir, ya da 
kenti ebediyyen terk eder. 

• England. Hutton Buscel, a small 
town in the heart of Yorkshire. Just 
!ike any English small town, 
Hutton Buscel has a church, a 
cemetery, an Indian restaurant and 
a school. The headmaster of this 
school is Toby Teasdale, his deputy 
head is Irene Pridworthy. Toby is 
married to Celia, daughrer of 
Josephine Hamilton, who is well
known for her discretion. Toby's 
best friend, Miles Coombes, is an 
influential member of the school 
board. His wife, Rowena, is a 
passionate squash player. Lionel 
Hepplewick, the school caretaker, 
is the son of Joe Hepplewick, che 
village's poet laureate. Sylvie Bell 
works as a housekeeper for the 
Taesdales. The summer is about to 
begin and Celia Teasdale is in the 
middle of spring cleaning. She 
walks out into the garden, stops for 
a moment, rakes a breatlı and then 
carehes sight of a packet of 

cigarettes. She hesitates. Should she 
give in to tempration or not? . . .  

Both Alain Resnais' fılms begin 
wirh this same desetiption of the 
Joeali ty and characters of 
SMOKING and NO SMOKING. 
Yet, fıve seconds later, depending 
on Celia Taesdale's decision, each 
film - and with it the stories of che 
nine protagonists (who are played 
by the same two actors) - takes a 
corally different course. At the 
centre of SM O KING is the 
unstable marriage between 
potentially alcoholic headmaster 
Toby Teasdale and his not too self
confıdent wife, Celia, Celia's 
hesitant Elirtation with Lionel 
Hepplewick, a flashy jack of all 
crades and the surprising 
transformation of the oscensibly 
unassuming housekeeper Sylvie 
Bell .  Lionel falls in love with Celia; 
he either gecs her embroiled in a 
hopeless business project or follows 
her under a false name to a hotel by 
the sea. Celia ei c her loses her nerve 
or does something unusuat for her 
and seizes the initiative. In another 
alternative it' s Sylvie and Lionel 
who become involved: she either 
marries him or leaves the town for 
e ver. 

ALAIN RESNAIS 
3 Haziran 1 922'de Fransa'nın 
Vannes kentinde dogdu. l ik 
amatör Bmm'l ik filmini 1 4  
yaşında gerçekleştirdi. Sinema 
okulu IDHEC'de kurgu egitimi 
görmeden önce, tiyatro 
aktörlügü üzerine çalıştı. 
Sinema kariyerine kurgucu 
olarak başladı. 2. Dünya 
Savaşı'ndan sonra 1 6mm'lik 
kısa ve orta uzunlukta filmler 
yaptı. Her kısa filminde biraz 
daha pekişen ünü, "Nuit et 
brouillard 1 Gece ve Sis" adlı 
belgeselle doruga ulaştı. 
1 959'da "Hiroşima Sevgilim" 
ile konulu filmiere yöneldi. 
Ikinci konulu filmi "L'annee 
derniere a Marienbad 1 Geçen 
Yıl Marienbad'da" ile 1 96 1  
Venedik Film Festivali'nde Altın 
Aslan ödülünü kazandı. Fransız 
"Nouvelle Vague 1 Yeni Dalga" 
akımıyla ortaya çıkan en önemli 
yönetmenlerden biridir. 

Born on 3 June 1 92 2  in V annes, 
France. He made his fırsc 
amateur 8mm film at age 1 4 .  
H e  scudied accing for che scage 
before accending dasses in 
ediring at IDHEC and he fırsc 
worked i n che professional 
cinema as edicor. Mcer WW2 he 
began making 1 6mm shorcs and 
medium-lengrh fılms. His 
repucarion as a fılmmaker grew 
wirh every successive shorr and 
reached a peak wirh che 
documemary "Nuic er brouillard 
1 Nighc and Fog". He rurned co 
fearures with "Hiroshima Mon 
Amour". His nexc feature, 
"L'annee dernjere ii Marienbad 1 
Lasc Year ar Marienbad" won che 
Golden Lion at che 1 961  Yenice 
Film Festival. He is one of mosr 
imporranr direcrors ro emerge 
from the ranks of che Frene h 
"Nouvelle Vague". 

Önemli Filmleri 
Selective Filmography 

1 955 Nuil el brouillard 
Gece ve Sis 
(Belgesel Docummtary) 

1 959 Hiroshima mon amour 
Hiroşima Sevgilim 

1 96 1  L'amıie demiere a Marienhad 
Geçen Yıl Marienbad'ca 

1 966 La guerre esi fi1ıie 
Savaş Bitti 

1 977 Providence Kayra 
1 980 Mo1ı o1ıcle d'Amerique 

Amerika'daki Arncam 
1 983 La vie esi U1l roman 

Yaşam Bir Romandır 
1 986 Mi/o 
1 993 Smoleing - No Smoki1ıg 

Sigara Içince - Sigara 
lçmeyince 
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FRANSA FRANCE 

SiGARA iÇMEYiNCE 
NO SMOKING 
Yönetmen Director: Ala in Resnais 
Senaryo Screenplay:jean-Pierre Bacri & 
Agniıjaoui, based 011 /he theatre plays "Intima/e 
Exchanges" by Alan Ayckbourn Görüntü 
Yön. Cinematography: Renato Berta 
Kurgu Editing: Albert}urgenson Müzik 
Music:john Pauison Oyuncular Cast: 
Sabine Azema, Pierre Arditi, Peter Hudıon 
Yapımcı Producer: Brımo Pesery Yapı m 
Production Co.: Arena Films, 103, Bd 
Haussmann, F-75008 Paris, FRANCE; 
Phone: 47 42 67 68; Fax: 47 42 3 1  63 
Dünya Hakları Export Agent: Pyramide 
/nternationa/ 5, rue Richepanse 75008 Paris, 
FRANCE; Phone: 33 1 42 96 02 20; Fax: 33 
1 40 20 05 5 1  

1993 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 1 40' 

• Alain Resnais'nin her iki filmi 
de, SIGARA IÇINCE ve SIGARA 
IÇMEYINCE'deki mekan ve · 
karakteriere i l işkin aynı 
tanımlamayla başlamakta (lütfen, 
SIGARA IÇINCE'nin konu 
özetindeki giriş paragrafına 
bakın). Celia Teasdale bahar 
temizligine ara verir, bahçeye 
çıkar ve bir sigara yakmayı 
düşünür. Filmin dokuz 
karakterinin kaderleri, onun 
verecegi karara baglıdır. SIGARA 
IÇMEYINCE, zaaf içindeki M iles 
ve her tarfından cinsel cazibe 
fışkıran Rowena Coombes çiftinin 
istikrarsız evliligi ile, Mi les ve 
T oby Taesdale arasındaki 
arkadaşlık çevresinde gel iş ir ... 

Resnais'nin çok kişil i film yapma 
girişimi, Ingiliz oyun yazarı Alan 
Ayckbourn'un, birbirini izleyen 
sekiz performans halinde 
sahnelenmek üzere tasarlanmış, 
onaltı girift olay örgüsü ve dört 
farklı finali olan, i lk kez 1 982'de 
sahneye konan "lntimate 
Exchanges 1 Mahrem Alışverişler" 
adlı oyununa dayanıyor. Büyük bir 
ihtimalle, kendi kendini 
düzenleyen ilk interaktif film 
örnegi olan Resnais'in bu 
uyarlaması ise, altı olay örgüsü ile 
oniki sonucu, birbirinden bagımsız 
iki filmde topluyor. I ki filmin akışı 
sırasında, her biri sırasıyla beş 
gün, beş hafta ve beş yı l l ık bir 
döneme yayılan sonuçlara sahip 
çeşitli alternatifler gösteriliyor. 
Sabine Azema ile Pierre Arditi 'nin 
bütün rolleri oynadıgı fi lmler, 
daha çok bir pembe dizi üzerine 

post-modern bir meditasyon 
niteliginde. Tümü sesli olarak ve 
yapaylıga daha da fazla katkıda 
bulunan bölüm başlıgı kartonları 
ve i l lüstrasyonlar eşliginde çekilen 
SIGARA IÇINCE ve SIGARA 
IÇMEYINCE, ustalıklı, incelikli ve 
keyifli fi lmler. Önce hangisinin 
izlenmesinin hiç bir önemi 
olmadıgını söylemeye de gerek 
yok, tabii .  

• Borh Alain Resnais' fılms begin 
w ith rhe same descriprion of the 
localiry and characrers of 
SMOKING and NO SMOKING 
(please see the inrroductory 
paragraph in the synopsis of 
SMOKING). When Celia Taesdale 
inrerruprs her spring cleaning, she 
wanders out inro the garden and 
rhinks abour lighring up a 
cigarette. The fare of the fı lm's 
ni ne characrers depends on her 
decision. NO SMOKING focuses 
on the unstable marriage berween 
Miles and Rowena Coombes - he's a 
weakling and she oozes sex appeal -
and the friendship berween Miles 
and To by Taesdale . . .  

Resnais's venrure inro multiple 
personaliry movie-making is based 
on the English dramarisr Alan 
Ayckbourn's "Inrimare Exchanges",  
a rightly inrerwoven rhearrical web 
of 16 plors and four differenr 
endings designed to be sraged in 
eighr consecurive performances, 
which were performed for the fırst 
rime in 1 982. Resnais's adapeation 
- possibly the fırsr self-regularing 
inreracrive movie - garhers six plors 

and 1 2  conclusions inro rwo self
conrained fılms. During the course 
of the rwo fılms various alternatives 
are skerched , each having 
consequences exrending over a 
period of fıve days, fıve weeks and 
fıve years larer respectively. With 
Sabine Azema and Pierre Ardiri 
playing all the parrs in the borh 
fılms, it' s !ike a postmodern 
mediration on a soap opera. Filmed 
emirely on a sound srage, wirh rirle 
cards and illusrrarions adding to 
the arrifıce, SMOKING and NO 
SMOKING are subtle, 
sophisticated and exhilararing. Of 
course it goes wirhout saying that 
ir really doesn't marter which film 
one warches fırst. 

ALAIN RESNAIS 
3 Haziran 1 922'de Fransa'nın 
Vannes kentinde dogdu. l ik 
amatör Bmm'lik filmini 1 4  
yaşında gerçekleştirdi. Sinema 
okulu IDHEC'de kurgu egitimi 
görmeden önce, tiyatro 
aktörlügü üzerine çalıştı. 
Sinema kariyerine kurgucu 
olarak başladı. 2. Dünya 
Savaşı'ndan sonra 1 6mm'lik 
kısa ve orta uzunlukta filmler 
yaptı. Her kısa filminde biraz 
daha pekişen ünü, "Nuit et 
brouillard 1 Gece ve Sis" adlı 
belgeselle doruga ulaştı. 
1 959'da "Hiroşima Sevgilim" 
ile konulu filmiere yöneldi. 
Ikinci konulu filmi "L'annee 
derniere a Marienbad 1 Geçen 
Yıl Marienbad' da" ile 1 96 1  
Venedik Film Festivali'nde Altın 
Aslan ödülünü kazandı. Fransız 
"Nouvelle Vague 1 Yeni Dalga" 
akımıyla ortaya çıkan en önemli 
yönetmenlerden biridir. 

Born on 3 June 1922 in V annes, 
France. He made his firsr 
amateur 8mm film at age 14 .  
He srudied acting for the srage 
before attending dasses in 
ediring at IDHEC and he first 
worked i n the professional 
cinema as editor. Afrer WW2 he 
began making 16mm shorrs and 
medium-length films. His 
repurarion as a filmmaker grew 
with every successive shorr and 
reached a peak with che 
documentary "Nuit et brouillard 
1 Nighr and Fog".  He turned to 
features with "Hiroshima Mon 
Amour". His nexr fearure, 
''L'annee demiere a Marienbad 1 
Last Year at Marienbad" won the 
Golden Lion at the 1961 Yenice 
Film Festival. He is one of most 
im portant directors to emerge 
from the ranks of the French 
"Nouvelle Vague". 

Önemli Filmleri 
Selective Fi1mography 

1 955 Nuil el brouillard 
Gece ve Sis 
(Belgesel Docmnenlary) 

1 959 Hiroshima mon amo11r 
Hiroşima Sevgili m 

1 96 1  L'amıle denıiere a Marit1ıbad 
Geçen Yıl Marienbad'ta 

1 966 La g11erre esi fitıie 
Savaş Bitti 

1 977 Providence Kayra 
1 980 Mon o.ıcle d'Amerique 

Amerika'daki Amcam 
1 983 La vie esi mı romatı 

Yaşam Bir Romandır 
1 986 Milo 
1 993 Smokitıg - No Smoki1ıg 

Sigara Içince - Sigara 
lçmeyince 
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ALMANYA GERMANY 

HOŞÇAKAL AM ERiKA 
AUF WIEDERSEHEN AMERIKA 

BYE BYE AMERICA 
Yönetmen Direcıor:jan Schiitte 
Senaryo Screen play: Thomas Sırilimalter & 

jan Schiitte Görüntü Yön. 
Cinemaıography: Thomas Mauch Kurgu 
Ediıing: Renale Merck Müzik Music: Claus 
Bantzer Oyuncular Cası: Ollo Tausig,jakov 
Bodo, Zofia Merle, Christa Berndl, George 
Tabari Yapımcı Producer:}an Schiitte 
Yapım Producıion Co.: N()V()skop Film, 
Hartwicusstrasse 6, 22087 Hambourg, 
GERMANY; Phone: 40 220 98 75; Fax: 40 
220 87 4ı Dünya Hakları Exporr Agenr: 
Pyramide International 5, rue Richepame 
75008 Paris, FRANCE; Phone: 33 ı 42 96 
02 20; Fax: 33 ı 40 20 05 5 1  

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 85' 

• Genovefa sonunda dükkanda 
aradıgını bulur: yeşil bir bavul. 
Tezgahtarın Lehçe konuşan bu 
müşterisine "Amerika'ya hoş 
geldiniz!" demesi üzerine kadın, 
kendi di l inde, ona otuz yıldan beri 
bu ülkede yaşadıgı cevabını verir. 
lsaac de ömrünün yarısından 
fazlasını New York'ta, daha dogrusu 
Brighton Beach'te geçirmiştir. 
Kendisini Amerikalı olarak görse 
bile, Viyana aksanıyla Almanca 
konuşmayı sürdürür. En iyi dostu 
ise, dev gibi Genevefa'nın ufak 
tefek kocası Moshe'dir. Temizlikçi 
Genovefa, su tesisatçısı Moshe ve 
muhasebeci lsaac, Dogu Avrupa'yı 
ziyaret etmeye karar verirler. 
Gemiye binip yola çıkarlar, Noel 
sırasında Berlin'de zor günler 
geçirdikten sonra nihayet 
Polonya'ya ulaşmayı başarırlar. 
Ama artık hiçbir şey eskisi gibi 
degildir. lsaac evlenir, Genovefa 
kendine ait bir eve taşınır. 
Sonunda hepsi mutludur; en 
azından kısa bir süre için. 
Çiftlerden biri Gdansk'ta, digeri 
Brighton Beach'teyken ... 

Gerek yol filmlerinde, gerekse 
köklerinden kopmuş insanların 
kendilerine bir yurt edinme 
çabalarını işleyen benzeri ternalara 
sahip öykülerinde, karakterlerin 
fiziksel sınırları aşan yolculuklara 
çıkması gibi, Jan Schütte de insan 
ruhunun derinliklerine dogru 
psikolojik sınırları aşan bir 
yolculuga çıkıyor. Sıradan insanların 
yaşantılarından eglenceli kesitler 

sunan bu filmi, hiçbir yere ait 
olamayanların serüven dolu 
yolculuklarının traj ikomik 
öyküsünü anlatıyor. Bu insanlar 
Amerika'da göçmen, Berlin'de 
Yahudi, Polonya'da Amerikal ı 'dır. 
Yine de kendilerine özgü coşkuyla 
yaşamdan zevk almayı 
sürdürürler. Dil unsurunun 
önemli bir rol oynadığı filmde, üç 
sevimli kahramanın nükteli 
atışmaları farklı di l lerin karmasıyla 
verilmiş. 8. Istanbul Film 
Festivali'nde gösterilen i lk filmi 
"Drachenfutter 1 Canavar 
Yemi"nde olduğu gibi, Schütte bu 
filminde de olayların dramatik 
yönünde abartıya kaçmadan, yalın 
ancak etkili bir üslupla, 
kahramanlarının insancıl yanlarını 
ön plana çıkarırken, onların 
birbirleri ve çevreleriyle olan 
i l işkilerini vurguluyor. Sonuç, 
başarılı kamera çalışmasıyla 
bezenmiş, hoş, sımsıcak ve 
duygusal bir komedi. 

• Genovefa finally finds what she 
was Jooking for in the store: a greeo 
travel bag. "W eleome to America" 
says the salesrnan to the Polish 
speaking customer. She answers - in 
Polish - that she has lived here for 30 
years. Isaac has also spenr half his life 
in New York, in Brighton Beach to 
be exact. Alrhough he calls himself 
American, he speaks German with a 
Viennese accenr. His best friend is 
Moshe, big Genovefa's tiny husband. 
Genovefa, Moshe and Isaac -
deaning woman, plumber and 

accounranr - decide to visir Easrern 
Europe. They set offby boat, ger 
srranded in Berlin over Christmas 
and evenrually ger to Poland. Bur 
things are differenr rhere. Isaac finds 
a wife and Genovefa gers her own 
flat. At the e nd they are all happy, at 
leasr for a brief moment: one couple 
in Gdansk the other in Brighton 
Beach . . .  

Jan Schütte's journeys inro the soul 
cross psychological borders as 
effecrively as they do physical ones 
as road movies or related themaric 
accounrs of how people w ithout 
roots attempt to settle down foe a 
while in a certain place in a certain 
time. His film ereares a sering of 
amusing episodes in the lives of 
comman people, a rragicomic 
odyssey of people who cannot 
become inregrated. In America they 
are immigranrs, in Berlin they are 
Jews, in Paland they are Americans. 
Despite this, with typical chutzpa 
they enjoy life. Language plays a 
prominent role in this film, and the 
three Jikeable heroes keep us witty 
dialogues in a mixture of languages. 
Like in his debur, "Drachenfutter" 
(shown in the 8th Istanbul Film 
Festival), Schütte does not overplay 
deamaric situations, but lacooically 
focuses on his heroes' humanity -
their mutual relationships and rheir 
relarionships with their environs. 
The result is an elegant, very warm 
and sensitive comedy, with brillianr 
camera work. 

JAN SCHÜTTE 
1 957 yıl ında Mannheim'da 
do�du. Tübingen, Zürih ve 
Hamburg'da edebiyat ve sanat 
tarihi e�itimi gördü. Gençlik 
yıllarında, Asya'da çıktı�ı 
kapsamlı yolculuklarda eski 
Sovyetler Birli�i'ni, Japonya, 
Tayvan ve Hong Kong'u ziyaret 
etti. 1 979'da televizyon 
muhabiri olarak çalışmaya 
başladı ve sinemaya i lk adımını 
1 982 yılında attı. 1 987'de 

yönetti�i ilk konulu filmi 
"Drachenfutter 1 Canavar 
Yemi"nden önce birçok 
belgesel çekti. Bunu 1 989'da 
yaptı�ı "Winckelmanns Reisen 1 
Winckelmann'ın Yolculukları" 
izledi. Çekti�i iki belgeselin 
ardından gerçekleştirdi�i 
HOŞÇAKAL AMERIKA, 
yönetmenin üçüncü ve son 
konulu fılmidir. 

Born in  Mannheim in 195 7 .  He 
scudied li teracure and art hisrory 
at Tuebingen, Zurich and 
Hamburg. During his yourh he 
travelled extensively throughout 
Asia, visiring the ex-Sovier 
Union, ]apan, Taiwan and Hong 
Kong. In 1 979 he began 
working as a relevision journalise 
and made his debut as a film
maker in 1 982. He direcced 
numerous documemaries before 
making his ficrion debut in 
1 987 wich "Drachenfutter"- He 
followed it  with "Winckelmanns 
Reisen" ( 1 989). After rwo more 
documemaries he direcred A UF 
WIEDERSEHEN AMERIKA as 
his third and last fearure film. 
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HINDISTAN INDIA 

KAPALl DÜNYALAR 
ANTAREEN 

THE CONFINED 
Yönetmen Director: Mrinal Sen 
Senaryo Screen play: M ri nal Sen, based on 
a story Satfat Hasan Manto Görüntü Yön. 
Cinematography: Shashi Anand Kurgu 
Editing: Mrinmoy Chakraborty Müzik 
Music: Shashi Anand Oyuncular Cast: 
Dimple Kapadia, Anjan Duu, Tathagata 
Sanya/ Yapım Production Co.: N.F.D.C., 
8 Camac Street, Calcutta 700 0 1 7, IN DlA; 
Doordarshan, Mandi House, New Delhi-/ lO 
001, INDIA Dünya Hakları Export 
Agenr: N.F.D.C., 8 Camac Street, Calcutta 
700 017, INDIA 

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 9 1 '  

• MünzevT yaşamaya karar veren 
bir adam, terk edilmiş, büyük bir 
köşke yerleşir. Gecenin birinde 
telefon çalar. Arayan büyük bir 
apartman dairesinde yapayalnız 
yaşayan bir kadındır. Yalnızlıktan 
kısa süreli de olsa uzaklaşmasının 
tek yolu geceleri yaptığı telefon 
konuşmalarıdır. Adam kadının 
kim olduğunu bilmez, kadın da 
adamın kim olduğunu öğrenmeye 
pek meraklı deği ldir. Devasa 
şehrin ayırdığı bu iki insan, bir 
oyun halini alan telefon 
konuşmalarıyla duygudan yoksun 
kalmayan yeni bir dünya kurarlar. 
Ne var ki bir gece bu dünyaları 
paramparça olur ... 

• A man has decided to live as a 
reeluse and setdes in a huge 
abandoned mansion. The phone 
rings one night. The person at the 
other end of the line is a woman 
who lives terribly alone in a large 
aparrment. She likes to make phone 
calls at night, which is the only 
way of leaving her solirude for a 
while. The man doesn't know who 
she is, and she shows no desire to 
fınd out more about him. It is a 
game between rwo people separated 
by the immense city, who build 
their own world, not lacking in 
certain sensuality, based on words 
and pauses. But one fatal night 
everything falls to bits . . .  

MRINAL SEN 
1 923'te, şu anda Bangladeş'in 
sınırları içinde kalan, Faridpur 
şehrinde dogdu. Kalküta'da 
okudu. Unesco tarafından 
Sinemanın 1 00. Yılı kutlamaları 
nedeniyle kurulmuş 
Uluslararası Komite'nin 
üyesidir. 1 98 1  'de, "Akaler 
sandhane 1 Kıtlıgın Peşinde" 
filmiyle Berlin'de Altın Ayı 
ödülünü aldı. Son dönem 
filmleri "Genesis" ( 1 986), "Ek 
din achanak" ( 1 989), belgesel 
filmi "Calcutta, My El Dorado" 
( 1 9.90) ve 1 994 yapımı KAPALl 
DUNYALAR'dır. 

Born in  1 923  in Faridpur, which 
presendy belongs ro Bangladesh. 
He srudied in Calcurta. He is 
member of che Incernacional 
Commirtee esrablished by 
UNESCO in celebracion of che 
cencenary of cinema. He won che 
Silver Bear in Berlin '8 1 for 
"Akaler sandhane 1 In Search of 
Famine". His mosr recenc works 
are "Genesis" ( 1 986), "Ek din 
achanak" ( 1 989), che 
documencary "Calcurta, My El 
Dorado" ( 1 990) and 
ANTAREE ( 1 994). 
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1 947'de Ingiltere'de do�du. 
Ingiliz belgeci ve sinema 
teorisyeni Raymond 
Spottiswoode'un o�ludur. 
Mesle�e 1 9  yaşında "Georgy 
Girl"de ( 1 966) stajyer kurgucu 
olarak başladı. Bunun ardından, 
sinema ve televizyonda çeşitli 
görevler aldı. Sam Peckinpah'ın 
çarpıcı yapıtı "Straw Dogs 1 
Köpekler"de ilk kez kurguyu 
üstlendi. Bunu "The Getaway", 
"Pat Garrett and Billy the Kid", 
"The Gambler" ve "Hard 
Times" gibi önemli filmlerdeki 
kurgu çalışmaları izledi. 
"Who'll Step the Rain? 1 
Ya�muru Kim Durduracak"ta 
yapımcı yardımcısı ve ikinci 
ekip yönetmeniydi; "48 Hours 

Yönetmen Director: Roger Spottiswoode 
Senaryo Screenplay: Dennil Pouer 
Görüntü Yön. Cinematography: E/emer 
Ragalyi Kurgu Editing: Susan Shipton 
Müzik Music: Michael Nyman Oyuncular 
Cast: Alan Ricknıan, Anıanda OoıllJ, Gillian 
Barge, David Hemblen, Jan Rubes, Peter 
Dvorsky, Anna Thalbach Yapı m cı 
Producer: Wieland Schulz-Keil, Lance W. 
ReynoldJ & Robert D. Goodale Yapı m 
Production Co.: Accent Entartienment 
Corporation, 207 Adetaide Street East, # 800, 
Toronto, Ontario M5A 1 MB, CANADA; 
Pbone: 416 867 87 00; Fax: 416 867 17 64 
Dünya Hakları Export Agent: Cineplex 
Odeon Filmi, 1303 Yonge Street, Toronlo, 
Onrario M4T 2Y6, CANADA; Phone: 416 
323 66 00; Fax: 416 323 67 ll  

1994 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 102' 

• Bazı larına göre bir büyücü, bir 
sihirbazdı. Bir kısmına göre de bir 
şarlatan, bir sahtekar. Devrimci 
kuramiarı vardı. Hipnozdan 
yararlanmasıyla bazen d inamik 
psikolojinin yaratıcılarından biri 
sayılmıştır. Önsezi sahibi biri, ya 
da bir Svengali'ydi. Adı Franz 
Anton Mesmer'di, burada 
anlatılan da onun şaşırtıcı 
öyküsü ... Avusturya sosyetesinin 
kaymak tabakasının katıldıgı 
büyük bir partide, Mesmer bir 
anda, son derece güzel bir kız 
olan kör piyanist Maria Theresa 
Paradies'i n  cazibesine kapılır. 
Maria Theresa bir sara krizi 
geçirince, daha doktorunun 
müdahale etmesine fırsat 
kalmadan, Mesmer eline geçen bu 
şanstan yararlanır ve kendi 
güçlerini ürkütücü, teatral bir 
biçimde sergileyerek, kızı 
sakinleştirir. Mesmer bir gecede 
şöhret olmuştur. Tutucu 
meslekdaşlarının aksine, Mesmer 
hastalarının fiziki agrılarıyla oldugu 
kadar psikolojik acılarıyla da 
ilgilenir. Kolay etkilenenler için o, 
mucizeler yaratan bir şifa 
kaynağıdır; tıp dünyasının 
gözünde ise büyük bir şarlatan. 
Çarpıcı başarıları daha az 
yetenekli meslekdaşlarının 
husumetini kazanır, t ıp dünyası ise 
onun gelenekiere aykırı 
yöntemleri karşısında dehşete 
kapılır. Mesmer i le Maria Theresa 
arasındaki i l işki, genç kızın 
Mesmer'in kendisini tedavi 
etmesine izin vermesi için 
babasını ikna etmesiyle gelişirken, 
meslekdaşları onun tıp meslegini 
sürdürmesinin engellenmesi için 

oy verir. Viyana'dan 
uzaklaştırılarak sürgüne 
gönderilen Mesmer, Devrim 
arifesinde kendini Paris'te bulur 
ve çok geçmeden, canı sıkkın ve 
korkmuş bir aristokrasinin en son 
sansasyonuna dönüşür. Ama bu 
kez de Fransa'ın tıp alemiyle başı 
derde girer ve Mesmer gene 
mesleğini kötüye kullanınakla 
suçlanır. Doktorlar Mesmer'in 
karşısına sürpriz bir tanık 
çıkarırlar: Maria Theresa 
Paradies. Ama daha o tanıklık 
ederneden Devrim patlak verir ve 
yaşamlar daha büyük bir gaye 
ugruna feda edil ir ... 

• To some he was a wizard, a 
miraele man. To others he was a 
charlatan, a fraud. His theories 
were revolutionary. With his use of 
hypnosis, he is sametimes 
considered one of the originators of 
dynamic psychology. He was a 
visionary or a Svengali .  He was 
Franz Anton Mesmer and this is his 
amazİng story . . .  During a grand 
parry attended by the erearn of 
Austrian society, Mesmer is 
instantly enchanted by a 
remarkably beautiful blind pianist, 
Maria Theresa Paradies. When 
Maria Theresa has an epileptic fıt, 
before her physician can intervene, 
Mesmer seizes his chance and with 
an awesome, theatrical display of 
his powers, calms the girl. Mesmer 
is an overnight sensation. Unlike 
his conservative colleagues, Mesmer 
pays as much attention to the 
psychological pains of his patients 
as to their physical aches. To the 
impressionable he is a wonder 

healer; to the medical 
establishment, he is a grand 
charlatan. His conspicuous success 
earns the enmity of his less gifted 
colleagues and the medical 
establishment is scandalized by his 
unorrhodox methods. Even white 
the ralationship between Mesmer 
and Maria Theresa blossoms when 
she convinces her father to allow 
Mesmer to treat her, his medical 
peers vote to have him barred from 
medical practice. Mesmer is 
banished from Vienna and sene inro 
exile. Mesmer fınds himself in Paris 
on the eve of the Revolu tion, and 
he quickly becomes the laresr 
sensatian for a bored and 
frightened aristocracy. He is still at 
odds with the medical 
establishment, this time in France, 
and once again Mesmer is brought 
up on charges of malpractice. The 
doctors produce a surprise wirness 
against Mesmer: Maria Theresa 
Paradies. But before she can testify, 
the Revolution ecupts and 
individual lives are forfeit to a 
greater goal . . .  

1 4 8  Saat"in senaryosu'nu 
kaleme alanlardan biriydi. 
Yönetmenli�i ilk kez, 1 980 
Kanada yapımı gerilim filmi 
"Terror Train 1 Dehşet 
T reni"nde üstlendi. 

Born in England in 1 947.  He is 
che son of British film 
cheorecician and documenracian 
Raymond Spottiswoode. He 
began his career at the age of 19 
as an ediring crainee on "Georgy 
Girl" ( 1 966). This led to 
differenr assisgnmenrs in film 
and celevision. In 1 97 1 ,  he go c 
his firsc job as a senior edicor on 
Sam Peckinpah's stirring "Sera w 
Dogs", moving on to edir a 
number of major features, 
including "The Gecaway", "Pat 
Garrecc and Billy rhe Kid", "The 
Gacnbler" and "Hacd Times". 
He was associate producer and 
2nd-unic director on "Who' ll 
Stop che Rain'" and co-wroce 
che screenplay for "48 Hours". 
He made his directorial debuc in 
1980 wich che Canadian ehriller 
"Terror Train". 

Filmleri 
Filmography 

1 980 Terror Train Dehşet Treni 
1 98 1  The Pımuit ofD.B. Cooper 

D.B. Cooper'in Peşinde 
1 983 U nder Fire Ateş Altında 
1 986 The BeJ/ of Times 

En Iyi Devir 
1 988 Shoot lo Kil/ Ölüm Ateşi 
1 989 Tunıer and Hooch 
1 990 Air America 

Another 48 Hrs. 
Bir Diger 48 Saat 

1 992 S top! or My Mom Wi/1 Shool 
Dur! Yoksa Annem Ateş 
Edecek 

1 993 And the Band Played On 
Ve Orkestra Durmadan Çaldı 

1 994 Mesmer 
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FRANSA-IT AL YA FRANCE-IT ALY JEAN CHARLES 
�------�----------------------------------------------------------i TACCHELLA 

HER GÜN PAZAR 
TOUS LES]OURS DIMANCHE 

SEVEN SUNDAYS 
Yönetmen Director: jean Charles 
Taecheila Senaryo Screenplay:jean Charles 
Taecheila Görüntü Yön. Cinematography: 
Martial Thury Kurgu Editing: Anne-Marie 
Debril Müzik/Music: Raymond Atmandrini 
Oyuncular Cast: Thierry Lhermitte, 
Maurizio Nichetti1 Rod Steiger, Marie-France 
Pisier Yapımcı Producer: Daniel Toscan 
du Plantier Yapı m Production Co.: Erato 
Films, 50 rue des Tournelles, 75003 Paris, 
FRANCE; Phone: 33 1 40 27 70 00; Film 
Tre, TFJ Productiom, lce Films, }CT 
Productiom Dünya Hakları Export Agent: 
Ciby Sa/es, 10 Stephen Mews, London Wl P 
1 PPT, ENGLAND; Phone: 71 333 88 77; 
Fax: 71  333 88 78 

1994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 02' 

• Dodo, Florida'yı keşfettiğinden 
beri mutludur. Artık anlamıştır ki, 
varolmanın zenginl iğini ve 
çeşitliliğini keyif içinde 
değerlendirebilmesi için insanın 
çalışmak zorunda olmaması 
gerekir. Dodo hatun milletini çok 
sevdiği için, tanıdığı birçok kadın 
yaşamına renk katmaktadır. 
Özellikle de, kendisine kalan bir 
miras sayesinde New York'u terk 
ederek Florida'ya yerleşen ve 
evlenme konusunda çok hevesli 
olan çingene kemancı Jesus'nün 
nişanlısı Betty. Ama Betty'nin 
ortadan kayboluşu, i ki erkeğin 
herşeyi yeniden sorgularnalarına 
ve kaderlerinin değişmesine 
neden olur. Dodo ve Jesus'nün 
bir süre sonra tek ve ortak bir 
hedefi vardır: Amerikan 
toplumuna daha iyi uyum 
sağlamak, gerçek birer Amerikalı 
olmak. Ancak hiçbir şey 
yapmamaya karar verenler bunu 
nasıl sağlar? Veya başka bir 
şekilde sorarsak: hiç çalışmadan 
ve dürüst kalarak iyi yaşamak 
mümkün müdür? . .  

Tıpkı vatandaşı Claude Sautet'nin 
yapıtlarındaki gibi, çağdaş 
yaşamdan kesitler yansıtan içten 
filmleriyle, sinemaseverlerin 
ilgisini çeken Jean Charles 
Tacchella, son çalışmasında, 
birçoğumuzun hayal in i  kurduğu, 
ama bir türlü cesaret edemediği 
bir yaşamı ele alıyor. "Bir şey 
yapmadan iyi yaşamanın zorluğu 
üzerine böyle bir öyküyü, 

Fransa'daki işsiz sayısını göz 
önüne alarak, ülkernde çekmek 
istemedim. Ama, 1 990 yılında bir 
film festivali için ziyaret ettiğim 
Sarasota, Georges Simenon'un 
1 946-47'de yaşadığı cennet köşesi 
Anna Maria adası, böyle bir fikre 
çok uygundu. Ben de oturup 
senaryomu, günümüz Amerikan 
gerçeğini yansıtacak biçimde 
yeniden kaleme aldım ... Filmimde 
herkes kendi özbenliğini koruyor. 
Fransız ve ltalyanlar kendi 
aralarında Fransızca konuşurken, 
Amerikalllara hitap ettiklerinde 
lngi lizceyi kullanıyorlar." - Jean 
Charles Taecheila 

• Dodo is happy ever since he has 
discovered Florida. He has reached 
che conclusion rhar in order co ger 
che most out of che richness and 
variety of che exisrence wirh 
pleasure, one should nor be obliged 
co work. As Dodo loves females 
dearly, che many women he knows 
lend colour co his life. Especially 
Beccy, che fiancee of che gypsy 
violinisr Jesus, who, rhanks co a 
inherirance, has lefr New York and 
sercled in Florida and is very eager 
co marry. Buc when Beccy 
disappears, this leads che rwo men 
co quesrion everyrhing once more 
and co a drasric change in rheir 
desriny. Soon, Dodo and Jesus have 
a single and common goal - co 
adapr berrer co rhe Arnerican 
sociery, co be real Americans. Stili ,  
how can people who have decided 
co do norhing achieve this? Or, co 

puc ir anorher way, is ir possible co 
lead a good life wirhouc working ar 
all and by being honesr? . . .  

Jean Charles Tacchella, who reflecrs 
slices from conremporary life in his 
work j usr !ike those of his 
comparrior Claude Saurer, reflecrs 
on a way of life in his lasr work 
which rnany of us dream of bu c 
never dare co experience. "I did not 
wanr co shoor such a scory on che 
difficulry of having a good life 
wirhouc doing anyrhing in my 
home counrry, France, raking the 
number of unemployed inro 
considerarion. However Sarasora 
which I visired in 1 990 for a film 
festival, the isiand of Anna Maria, 
that corner of heaven where 
Georges Simenon had lived in 
1 946-47, was very suirable for such 
an idea. So I ser down and penned 
my script again in a way as co 
reflecr rhe conremporary American 
reality . . .  In my film, everyone 
keeps his own idenriry. While rhe 
French and the Italian speak French 
among rhemselves, they revert ro 
English when rhey address rhe 
Americans ." - Jean Charles 
Taecheila 

1 925'te Cherbourg'ta do�du. 
Sinemaya, gazetelerde film 
eleştirileri yazarak başladı. 
1 948' de, Bazi n, Astruc, 
Mauriac ve Clement'la, ileride 
"Yeni Dalga" akımına beşiklik 
edecek bir öncü sinema kulübü 
kurdu. 1 949'da senaryolar 
yazmaya, 1 960'da TV filmleri 
yönetmeye başladı. 1 969'da i lk 
kısa filmini, 1 973'te de ilk uzun 
metraj konulu filmini 
gerçekleştirdi. 1 988'd.e 
"Travelling Avant 1 One 
Kaydırma" adlı fi lmiyle 
Uluslararası Istanbul Film 
Festivali'nde Altın Uile 
Ödülü'nü kazandı. 

Born in 1925,  in Cherbourg. He 
srarred in cinema by wriring 
film crirics for che newspapers. 
In 1948, wirh Bazin, Asrruc, 
Mauriac and Clemenr, he 
founded an avanr-garde cinema 
club which became rhe cradie of 
rhe "Nouvelle Vague". In 1 949 
he srarred wriring screenplays 
and i n 1 960 he srarred making 
films for TV. In 1 969, he 
direcred his firsr sborr and he 
made his firsr fearure film in 
1 973 .  In 1988, he won che 
Golden Tulip Award in Istanbul 
Inrernarional Film Festival wirh 
"Travelling Avanr". 

Filmleri 

Filmography 

1 973 Voyage en Grande Tartarie 
Büyük Tararisran'a Yolculuk 

1 975 Cousitı, Coruitıe 
Kuzen, Kuzin 

1 977 Le pays bleu Mavi Ülke 
1 979 ll y a  longtemps que je 

t'aitne 
Seni Uzun Süredir 
Seviyorum 

1 98 1  Croque la vie Yaşamı Dişle 
1 985 Escalier C C Merdiveni 
1 986 Cour d'assises 

Sulh Ceza Mahkemesi 
1 987 Tra·vellitıg Avalll 

Öne Kaydırma 
1 990 Dames galatıtes 

Hoppa Kadınlar 
1 992 L'homme de ma vie 

Hayatımın Erke�i 
1 994 Tous /es jours dirnanche 

Her Gün Pazar 
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ÇIN-HONG KONG CHI NA-HONG KONG 

YAŞAMAK 
HOUZHE 

LIFETIMES 
Yönetmen Director: Zhang Yiınort 
Senaryo Screenplay: Yrt Hua & Lrt Wei 
Görüntü Yön. Cinematography: Lrt Yue 
Kurgu Editing: Du Yuarı Müzik Music: 
Zhaojiping Oyuncular Cast: Ge You, Gong 
Li, Niu Ben, Guo Tao,Jiarıg Wu, ida Hong, 
Li11 Tian Chi Yapımcı Producer: Chiu 
Fmheng Yapım Production Co.: Era 
/11/ernational, Unit l302 Cheong H ing Bldg, 
7 2, N at han Road, Tsimıhatsui, Krnuloon, 
HONG KONG; Phorıe: 5 368 27 27; Fax: 5 
367 36 42 Dünya Hakları Export Agent: 
N orman \Varıg, Sophie Gluck, 303 East 5 7th 
Street, New York, New York 10022, USA; 
Phone: 212 758 85 35; Fax: 212 888 28 30 
Kaynak Source: Era International, U nit 
1302 Cheong H ing Bldg, 72, Nothan Road, 
Tsimıhatsui, Krnuloon, HO G KO G; Phone: 
5 368 27 27; Fax: 5 367 36 42 

1994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 129' 

• 1 940'1ı yıllar. Kuzey Çin'deki 
küçük bir köyde, zengin ve hatırlı 
bir ailenin en büyük oglu olan 
Fugui, kumar iptilasına tutulur ve 
bir süre sonra yerel bir 
üçkağıtçıyla kumar oynayıp 
cetlerinin evini kaybeder. Karısı 
J iazhen, ümitsizlige kapılarak onu 
terkeder ama kısa süre içinde geri 
döner. Iç Savaş çıkınca Fugui, 
Mao'nun komünistleriyle 
savaşmak için Mi l l iyetçi Ordu'daki 
arkadaşı Chunsheng'e katı l ır, ama 
elinde olmadan kendini öbür 
tarafta da bulur. Savaştan sonra, 
artık tamamen komüne 
dönüşmüş köyüne geri döner ve 
kumarda evini kaptırdıgı adamın 
suçlu bir toprak agası olarak 
asıl ışını görme zevkine erişir. 
Kuklalar, Çin'in burjuva 
geçmişinin bir kalintısı oldukları 
gerekçesiyle suçlanıp 
yasaklanıncaya kadar, kukla 
gösterileri yaparak geçin ir. Çin, 
Büyük Atıl ım i le Kültür 
Devrimi'nden geçerken, Fugui ve 
Jiazhe ise hem kişisel, hem de 
siyasi bir kargaşayı 
yaşayacaklardır ... 

Zhang Yimou'nun, 1 994 Cannes 
Film Festivali'nde Özel Jüri 
Ödülü'nü alan son filmi, 1 940'1ı 
yıl lardan 1 970'1ere kadar, evli bir 
çiftin başlarına gelenleri izleyen 
kişisel ve tarihsel bir destan. 
"Mi lyonlarca Çinl i aile olagandışı 
zorluklarla dolu, çalkantı l ı  bir 
yarım yüzyıl yaşadı ve büyük bir 
çogunlugu, hem bu zorlukların 

üstesinden geldi, hem de 
varl ıklarını sürdürmeyi başardı. 
Bunu onların esnekligine, yaşama 
iradelerine ve yaşamlarını 
sürdürmelerinin her yönünü 
biçimlendiren, temelde iyimser 
bir yaklaşıma bağlayabiliriz. 
YAŞAMAK'taki yaklaşımı m, eski 
fi lmlerimden çok "Qiu Ju'nun 
Öyküsü"ndeki yaklaşımıma daha 
yakın. Ama aynı zamanda, 
çalışmalarıma yeni bir boyut ta 
katıyorum: Çin halkının gerçek 
yaşamını, onların bakış açısından 
göstermeye çalışıyorum. Bu 
hayatları, içinde yaşadığımız 
dönemi anlamanın bir anahtarı 
sayıyorum ... Güçlükler ve zor 
koşullar karşısında daima umut 
dolu olmak; işte yaşamak bundan 
ibarettir." - Zhang Yimou 

• The 1 940s. In a smail viiiage in 
norrhern China, Fugui ,  eldest son 
of a rich and prominenc family, is 
hooked on gambling and he soon 
loses che aneesrral home to a local 
sharpster. Dismayed, his wife 
Jiazhen leaves him, but she soon 
rerurns. When the Civil W ar 
erupts, Fugui joins his friend 
Chunsheng in che Nationalise 
Army to fıghc Mao's Communiscs 
but ends up inadvercently on the 
other side as well. He rerurns after 
che war to his nacive village, now 
fully communized, only to have che 
satisfaction of seeing che man to 
whom he has lost his home 
execuced as a criminal landlord. He 
supports himself by giving puppet 

shows un til puppecs are denounced 
as a vestige of China's bourgeois 
past. Fugui and Jiazhen will li ve 
through personal and policical 
upheaval as China experiences the 
Great Leap Forward and che 
Culrural Revolucion . . .  

Winner of  the Special Jury Prize in 
1 994 Cannes Film Festival, che 
laresc film by Zhang Yimou is a 
personal and historical epic that 
follows the forrunes of a married 
couple from the 1 940s to the 
1 970s. "Millions of Chinese 
families have undergone a 
turbulenc half-century of 
exceprional hardship and the great 
majority of chem have endured and 
survived. W e can attribute their 
survival co cheir resilience and their 
will to li ve and co a fundamencally 
oprimistic attirude that informs 
every aspect of the way they lead 
cheir lives. The approach of 
LIFETIMES is closer to "The Story 
of Qi u J u" than my earlier fılms. 
But I am also attempting 
someching new in my work; I am 
trying ro show the grass-roots l ives 
of Chinese people from che ir poinc 
of view. I see these l ives as the key 
to underscanding the time we live 
in . . .  To be forever hopeful in che 
face of diffıculcies and hardships, is 
what living is all abouc." - Zhang 
Yimou 

ZHANG YIMOU 
1 9SO'de Çin'de Xian'da do�du. 
Kültür Devrimi başladı�ında 1 6  
yaşındaydı ve genç bir aydın 
oldu�undan, önce çiftçi ve 
çoban olarak görevlendi ri Idi, 
daha sonra da vasıfsız işçi 
olarak bir fabrika ya yollandı. 
Foto�raflarıyla ödüller kazanmış 
oldu�u için, 1 978'de yeniden 
açılan Pekin Film Enstitüsü'ne 
başvurdu. 1 978-82 arasında 
burada okuduktan sonra, baş 
rolünü de oynadı�ı "Eski Kuyu", 
"Bir ve Sekiz", "Sarı Toprak" 
ve "Büyük Geçit Töreni" gibi 
filmlerde görüntü yönetmeni 
olarak görev alarak sinema 
kariyerine başladı. Kamera 
çalışmalarıyla ulusal ve uluslar
arası ödüller kazandıktan sonra, 
yönetti�i ilk film olan "Kızıl Darı 
Tarlaları" ile Berlin Festivali'nde 
Altın Ayı'yı aldı. Venedik'te 
"Kızıl Fener" ile Gümüş Aslan, 
"Qiu ju'nun Öyküsü" ile Altın 
Aslan'ı kazandı. YAŞAMAK 
1 994 Cannes Festivali'nde Jüri 
Özel Ödülü'nü aldı. 

Born in 1950 in  Xian, China. 
He was 16 when che Culcural 
Revolurian began and, as a 
young incelleccual, he was sene 
co work as a farmer, a sheppard, 
and fınally as an unskilled 
worker in a cexcile faccory. In  
1978, having won prizes for his  
scill phocography, he applied 
and encolled in che newly re
opened Beijing Film Inscicuce. 
Afcer studying chere berween 
1 978-82, he began his career as 
a cinemacographer, working on 
such celebraced fılms as "The 
One and The Eighc", "Yellow 
Earch", "The Big Parade" and 
"The Old Well", in which he 
alsa played che leading role. 
After receiving national and 
incernacional prizes for his work 
as a cameraman, he won che 
Golden Bear wich his direecoral 
debuc, "Red Sorghum". He goc 
che Silver Lion w ith "Raise che 
Red Lancern" and che Golden 
Lion wich "The Scory of Qiu Ju" 
at V en ice Film Festival. TO 
LIVE won the Special Prize of 
che Jury ar Cannes in 1 994. 

Filmleri 
Filmography 

1 988 Hong Gaoliang 
Kızıl Darı Tarlaları 

1 989 Operation jaguar 
Jaguar Operasyonu 

1 990 }u Dou 
1 99 1 Dahong Dmglong Gaogao 

Gua 
Kırmızı Fener 

1 992  Qiuju Da Guansi 
Qiu Ju'nun Öyküsü 

1 994 Houzhe Yaşamak 
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Halebodur 

ÇANAKKALE SERAMIK  ve KALEBODUR'un 
değerli katkı larıyla 
gerçekleştir i lmiştir. 

W e should like to thank 
ÇANAKKALE SERAMiK & KALEBODUR 

for their contributions. 
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1 949'da doğdu. Fotoğrafçılık 

MIN STORE TJOCKE FAR yaptıktan sonra kameramanlık 
eğitimi gördü. Kjell Sundvall'la 

My GREAT BIG DADDY birlikte çok sayıda televizyon 
filmi ve belgesel çekti. 1 989 
lsveç-Japon ortak yapımı, Kobo 

Yönetmen Direccor: Kje/1-Ake Andersson 
Senaryo Screen play: Magnus Nilsson & 
Kje/1-Ake Andersson Görüntü Yön. 
Cinemacography: Per Kallberg Kurgu 
Editing: Susanne Lirmman Oyuncular 
Cast: Nick Börjlind, Rolf Lassgard, Ann 
Petren, Grmilla Röör, Krisker Hetıriksson 
Yapımcı Producer: Bert Sundberg & Anders 
Granstrbin Yapım Production Co.: Movie 
Makers, Djurshomsvagm 35, S-18352 Taby, 
SWEDEN; Phom: 8 732 77 35; Fax: 8 756 
13 32, Omegafilm, Svemka Filmimtillltel, 
Sveriges Television TV2, Sandreıus, Nordic Film 
& TV-Fund, Omega Film & Television, 
Mifistofilm Dünya Hakları Export Agenc: 
Svemka Filminstitutet, Box 27126, S-10252 
Stockholm, S\VEDEN; Phone: 8 665 l l  00; 
Fax: 8 662 26 84 

1 992 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 102' 

• 1 1 yaşındaki Osvald'ın 
yaşamında başrol oynayan babası 
Tjaffo, iyi huylu, cömert ancak 
iradesi zayıf birisidir. Büyüdüğü 
kasaba Norrköping'te bir an bile 
boş oturmaz: amatör opera 
topluluğunun önde gelen üyesi, 
gündüzleri, küçük bir taşıma 
şirketinin yöneticisidir; futbol 
tutkunu ve Futbol Birliği'nin 
başkan yardımcısıdır. Ancak ufak 
bir içki sorunu vardı r. 1 959 
yazında, Osvald, babasının her 
fırsatta şişelere yöneldiğini fark 
eder, hem de bunun kendine ve 
ailesine vereceği zararı bile bile. 
Ne var ki Osvald, babasının 
dünyanın en cana yakın insanı 
olduğundan ve ona duyduğu bu 
sarsılmaz güveninin onu 
kurtarmaya yeteceğinden 
emindir . . .  

"O 1 959 yazı, bütün yazların 
birleşimi gibiydi. BENIM ASLAN 
BABAM, işte o dönemi anlatıyor. 
Herkesin anımsaması gereken; 
nereden geldiği, kim olduğu 
sorularına cevap bulmak için, i lk 
kez yalınayak yola düşülen bir 
zamanı .  Hepimize uçsuz bucaksız 
görünen bir ülkede ... 
Çocukluğumuzun ülkesinde." -
Magnus Ni lsson 

• The most important person in 
1 1 -year-old Osvald's life is his 
father. Tjaffo is good-natured and 
generous but alsa rather weak
willed. He is a busy character in his 
home rown, Norrköping. He is an 
opera hero in the amateur opera 
society and the manager of a smail 
transport company during the day. 
He loves football and is the vice
chairman of the Foorball 
Association - but he alsa has a 
drink problem. lt's 1 959. During 
the course of the surnmer Osvald 
discovers that his father hi ts the 
bottle whenever he can - even 
though the problems this will 
cause for himself and his family are 
obvious. Osvald is convinced, 
however, that his father is the 
friendliest person on this earth and 
that his unshakeable trust in him 
alone is enough to save him . . .  

"That summer, 1 959, was all 
surnıners rolled ima one. The film 
MY GREAT BIG DADDY is 
abour this rime. A rime in every 
person's life they musr rerurn ro, 
the fırsr rime you walked barefoot 
and sought to fınd out who you 
wete and where you came from. I t  
seemed an inexhaustible !and . . .  The 
!and of childhood." - Magnus 
Nilsson 

Abe'nin bir oyunundan 
uyarlanan "Friends 1 Dostlar"ın 
ardından çektiği BENIM 
ASLAN BABAM, ikinci konulu 
uzun metraj fılmidir. 

Born in 1 949. He began as a 
srills phocographer, rhen rrained 
as a cinemacographer. He has 
made several celevision fılms 
cogerher with Kjell Sundvall ,  
and also some documencaries. 
Afcer che Swedish-Japanese co
produccion, "Friends" ( 1 989), an 
adapeation of a play Kobo Abe, 
MY GREAT BIG DADDY is 
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DANIMARKA DENMARK 

SUDAN ÇlKMlŞ BALIK 
DE FRIG]ORTE 

FISH OUT OF WATER 
Yönetmen Director: Erik Clausen 
Senaryo Screen play: Erik Cla11.1en, Soren 
Skjaer,janni Sylvester & john Nehm, based on 
the novel by john Nehm Görüntü Yön. 
Cinematography: Claus LoofKurgu 
Editing: Camilla Sko11.1e11 Müzik Music: 
Kim Larsen Oyuncular Cast: Eri k Clausen, 
Hel/e Ryslinge, Leif Sylvester, Anne Marie 
Helger Yapımcı Producer: Henrik Mal/er
Sorensen Yapı m Production Co.: ASA Film 
Production ApS, Mosedalvej 14, 2500 Va/by, 
DEN MARK; Phone: 45 3618 8200; Fax: 45 
3 1 16 8502 Dünya Hakları Export 
Agent: Nardisk Film TV-Distribution AS, 
Skelbaekgade 1 ,  DK- 1 7 1 7  Copenhagen V, 
DEN MARK; Phone: 45 3123 2488; Fax: 45 
3123 0488 

1 993 1 35 11mı. 1 Renkli Color 1 97' 

• Usta bir kaynakçı olan Viggo, 
25 yıldır özveriyle çalıştığı makine 
fabrikasında tensikat kurbanı olur. 
Gururu, kendine olan saygısı, 
inançları birden değer kaybına 
uğramıştır. Kocasının işsiz 
kalmasıyla bağımsızlığını kaybeden 
karısı Oda ile birl ikte, küçük bir 
dairede mahsur kalan Viggo'nun, 
artık hayatının niteliği üzerine kafa 
yoracak ve bu hayatı gözden 
geçirecek vakti vardır. Gördükleri 
onu hiç memnun etmez. 
Akvaryum balıkları ve onların 
davranışiarına duyduğu ilgi, 
Viggo'yu tesell i eden tek şey 
gibidir. Gene de, kendi hayal 
kırıklığına tepki gösteren Viggo, 
en çılgın düşlerine uyan bir kızla, 
Karen'le karşılaşır, ve ikisi birl ikte 
Akdeniz'in güneşli kıyılarına 
inerler. Ne olup bittiğini 
anlamayan Oda, gene de Viggo 
dönene kadar bu özgürlükten 
yararlanır. Viggo ise, kendisi için 
önemli olanı kurtarmadan önce 
kendini duygusal bir girdapa 
bırakır . . .  

Yazar, aktör ve yönetmen Erik 
Clausen bir sosyalist, ve artık 
feshedilmiş olan Danimarka 
Komünist Partisi'nin eski 
üyelerinden biri. Bunun için 
insanın içine, onun işsizlik üzerine 
yaptığı bir film, bir sanat 
yapıtından çok bir risaleye 
dönüşürse korkusu giriyor. Ama 
hiç de öyle değil. Çağdaş bir traji
komik öykü olan SUDAN 
ÇlKMlŞ BALIK, eski bir işçi olan 

ve kendisi de işinden 
çıkarıldığında yazarlığa başlayan 
John Nehm'in bir romanı üzerine 
kurulu. Özsaygısı darmadağan, işçi 
sınıfının önemine duyduğu inanç 
da paramparça oldukça, gitgide 
daha fazla düş kırıklığına kapılan 
işsiz bir işçinin öyküsü, umut 
kırıcı bir konu izlenimi 
uyadırabilir. Ancak engin bir 
mizah duygusu ve ana 
karakterlerine duyulan gerçek bir 
sevgiyle anlatılan fılmde 
yönetmen, bahtsız kahramanı için 
mutlu bir son da hazırlamış. Bu 
sıcak, komik, duygulandırıcı ve 
düşündürücü fılmde Clausen 
siyasi bir vaiz değil, çağdaş 
toplumdaki toplumsal ve 
psikolojik mekanizmaların hassas 
ve cömert bir gözlemcisi. 

• Viggo, a skilled welder, is made 
redundant from the machine 
facrory where he has worked 
devotedly for 25 years. His pride, 
his self-esteem, his convictions 
have suddenly been devalued. Now 
confined ro a small aparrmenc with 
his wife Oda, who feels robbed of 
her independence, Viggo has time 
to pander on and examine the 
quality of his life. He doesn't !ike 
what he sees. His incerest in 
aquarium fish and their behaviour 
seems ro be the only cansoling 
factor. Neverrheless, on the 
rebound Viggo meecs up wich 
Karen, a gir! who fics ima his 
wildest dreams, and rogecher they 
trip off ro che Med iterranean sun 

beit. Meanwhile Oda is kept in the 
d ark, buc cakes ad vancage of her 
freedam umil Viggo returns, when 
he hurls himself i mo an emotional 
tunnel before he rescues what is 
imporcanc ro him . . .  

The writer, actor and direcror Erik 
Clausen is a socialise and a former 
member of the new defunct Danish 
Communisc Party. One might 
cherefore fear that a film by him 
abouc unemployment would turn 
out to be a creatise rather than a 
work of art. Not so. A comemporary 
cragi-comic srory, FISH OUT OF 
WATER is based on a novel by 
John Nehm, a former worker, who 
himself lost his job and then 
became a writer. The srory of an 
unemployed worker who becomes 
more and more frustrated, as his 
self-esteem crumbles and his faith 
in the im portance of the working 
class is shattered, may look ! ike a 
depressive subject, but the film is 
told w ith lots of humour and a 
genuine love for its main 
characters, and the director has a 
happy ending up his sleeve for his 
hapless hero. In this warm, funny, 
maving and thought-provoking 
film, Clausen is not a palirical 
preacher, but a fine and generous 
abserver of the social and 
psychological mechanisms in 
modern sociery. 

ERIC CLAUSEN 
SUDAN ÇlKMlŞ BALIK çok 
yönlü sanatçı Eric Clausen'in 
yedinci konulu uzun metraj 
filmi. 1 98 1 'deki ilk filmi "The 
Casabianca Circus 1 
Kazabianka Sirki"nin çaktıgı 
kıvılcım, onun derhal dikkati 
çekmesini sagladı ve kendine 
özgü bir üslubu oldugunu 
kanıtladı. Bunu izleyen filmleri, 
"Felix"in ( 1 982) traji-komik 
içeriginden, "Dark Side of the 
Moon 1 Ayın Karanlık 
Yüzü"nün ( 1 986) 
dışavurumculuguna ve çocuk 
filmlerine ("Rami and Juliet 1 
Ram i ve Jul iet", 1 988; ve "Me 
and Mama Mia 1 Ben ve Mama 
Mia", 1 989) uzanan bir 
yelpazeyi kapsar. Şu sıralarda, 
şimdilik adı "My Childhood 1 
Çocuklugum" olan ve besteci 
Cari Nielsen'in gençligini 
anlatan bir film üzerinde 
çalışmakta. 

FISH OUT OF WATER is 
multi-areise Eric Clausen's 
sevench feature fılm. The spunk 
of his debut "The Casabianca 
Circus" in 1981 brought him 
immediare recognirion, and 
proved he had a style of his own. 
His fallawing features have 
spanned from che tragi-comic 
cancent of "Felix" ( 1 982) to the 
expressionism of "Dark Si de of 
the Maan" ( 1 986) to features for 
children ("'Rami and Juliet", 
1 988 and "Me and Mama Mia", 
1 989). At presenc he is working 
on a new fılm, "My Childhood" 
(working title), portraying the 
youth of composer Cari Nielsen. 
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YAGMU RDAN ÖNCE 
BEFORE THE RAIN 
Yönetmen Director: Milcho Manchevski 
Senaryo Screeoplay: Milcho Manchevski 
Görüntü Yön. Cinemarography: Manuel 
Teran Kurgu Edi ring: Nicolas Caster 
Müzik Music: Anastasia Oyuncular Casr: 
Katrin Carı/idge, Rade Serhedzija, Gregoire 
Co/in, Labina Mitevska, Si/vija Stohanovska, 
}ay V illiers Yapımcı Pcoducec:judy 
Coımihan, Cedomir Ko/ar & Sam Taylor 
Yapı m Producrion Co.: Vardar Film; St. 8 
Mart No:4, 91000 Skopje, REPUBLIC OF 
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• Suskunluk yemini etmiş genç 
keşiş Kiril, Makedonya'da 
Ortaçağ'dan kalma bir manastırda 
yaşamaktadır. Dağların arasında, 
dış dünyayla i l işkisi olmayan 
manastırıo rutin yaşantısı, genç 
bir Arnavut kızı olan Zamira'nın 
gelişiyle bozulur. Silahlı bir grup, 
akrabasını öldürmekle suçladıkları 
kızın peşine düşmüştür. Kiril, 
üstlerine haber vermeden, kızı 
saklar ... Londra'daki işlek bir 
fotoğraf ajansında resim editörü 
olan Anne, haber fotoğraflarında 
hergün savaşın dehşetiyle yüz yüze 
gelmektedir. Kocası ile, idealist ve 
hayalperest savaş fotoğrafçısı 
sevgilisi Alexander arasında 
bocalayan Anne'in ikilemine, 
Londra'daki bir restoranda çıkan 
anlaşmazlıkla traj ik bir boyut 
eklenir ... Birçok ülkede insanların 
yaşadığı acıları görüntüiemiş olan, 
Pulitzer ödüllü Alexander, anayurdu 
Makedonya'ya dönmek ister. 
Barış yanlısı bu idealist, çocukluk 
yıllarını geçirdiği köye giderek 
akrabalarını ziyaret eder. Ama 
burada da hoşgörüsüzlüğe ve 
kardeşin kardeşi öldürdüğü, 
acımasız bir savaşa tanık olan 
Alexander' ın kaderi Kiril ve 
Zamira'nınkiyle kesişecektir ... 

M i lcho Manchevski'nin, kendine 
güveni tam i lk filminde, Makedonya 
ve günümüz Londra'sında yaşanan 
siyasal karmaşa dekorunda 
anlattığı, olay örgüsü birbirine 
geçen üç aşk öyküsü, çağdaş 
Avrupa'nın etkileyici bir tablosunu 
çiziyor. "Kelimeler", "Yüzler", ve 
"Resimler" adını taşıyan üç 

bağlantılı bölümden oluşan 
YAGMURDAN ÖNCE, etnik 
çatışmanın ilk kıvılcımını, en yalın 
insani düzeyde aktaran bir film. 
Zorlayıcı ve oldukça sofistike bir 
yapı sergileyen fi lm, yaşanan 
durumla i l intil i manevi ve ahlaki 
ikilemleri, tümüyle kişisel ve 
anlaşılabilir bir yaklaşımla, 
derinlemesine inceliyor. 
Manchevski, Eski Yugoslavya'daki 
durumu, ülkenin yıkımına neden 
olan geri limiere tamamen aşina bir 
göz ve aklı selimle değerlendiriyor. 
YAGMURDAN ÖNCE gerçek 
gücünü; filmde beklenmedik ve 
dehşet verici bir şekilde ortaya 
çıkan şiddet yerine, kişilerin geçici 
ve değişken gerçekler karşısında 
yapmak zorunda kaldıkları, aslında 
yaşam veya ölüm anlamına 
gelebilecek seçimlerden alıyor. 

• Kiril,  a young monk who has 
raken a vow of si lence, lives in a 
medieval monasrery in Macedonia. 
The monasrery is isolared in rhe 
mounrains, and rourine is broken 
wirh rhe arrival of Zamira, an 
Albanian gir!. She is pursued by an 
armed group rhar accuses her of 
having killed a relative. Kiril offers 
refuge ro her, unbeknown to his 
superiors . . .  Anne, a picrure ediror 
in a busy London photo ageney is 
exposed daily ro rhe horror of war 
through currenr reportage phoros. 
Toro berween rwo men - her 
husband and her !over Alexander, a 
quixoric war phorographer - her 
dileruma is overraken by tragic 
evenrs when a conflicr eruprs in a 
London restaurant. Having covered 

human misery in several counrries, 
Pulirzer - winner Alexander wanrs 
ro move back ro his narive counrry, 
Macedonia. An idealist in search of 
peace, he goes rhere and meers his 
relarives in his childhood village. 
Bur he will srill wirness to 
inrolerance, ro a frarricide war and 
will cross parhs wirh Kiril and 
Zamira . . .  

Ser againsr a background of 
potirical rurbulence in Macedonia 
and conremporary London, three 
love srories inrerrwine ro ereare a 
powerful portrair of modern Europe 
in Milcho Manchevski's remarkably 
assured fearure debur. Divided inro 
three inrerconnecring segmenrs -
"Words", "Faces" and "Picrures" 
BEFORE THE RAIN dramarizes 
ar the most simple human level the 
fırsr spark of an erhnic conflicr . .  Ir 
fearures a reasing and highly 
sophisricared srrucrure, and 
explores wirh considerable insighr 
rhe moral and erhical dilemmas of 
the siruarion in torally personal and 
undersrandable rerms. Wirbin this 
srrucrure, Manchevski explores the 
siruation in the former Yugoslavia 
with an eye and a mi nd rhar is 
obviously completely familiar witlı 
the tensions ravaging this narion. 
Violence breaks out with abrupt 
and shocking power, bur the rrue 
power of BE FO RE THE RAIN li es 
elsewhere: in the choices people 
must make dealing wirh a volatile 
reality, when rhese choices can 
mean the difference berween life 
and death. 

MILCHO MANCHEVSKI 
l 959'da Makedonya'nın Üsküp 
kentinde dogdu. Ukküp 
Üniversitesi'nde Sanat Tarihi 
ve Arkeoloji egitimi aldıktan 
sonra A.B.D.'ye giderek sinema 
okudugu Southern lllinois 
Üniversitesi'nden 1 98 1 '  de 
mezun oldu. Çok sayıda 
reklam filmi, belgesel, video
klip ve deneysel kısa filmi yazıp 
yönetti. "T ennessee" için 
yaptıgı müzik videosu, rap 
müzik dalında 1 992 MTV 
Ödülü'nü kazandı. Yönettigi ilk 
uzun metrajl ı  film olan 
YAGMURDAN ÖNCE, En Iyi 
�akedonya Filmi dalında Ulusal 
Odülü ve 1 994 Venedik Film 
Festivali'nde Altın Aslan'ı 
kazandı. 

Born in 1959 in Skopje, 
Macedonia. He srudied Arr 
History and Archeology in the 
University of Skopje. He then 
moved to U ni red States to study 
fi l m  in the Sourhern IUioois 
University and graduared in 
1 98 l .  He wrote and directed 
several commercials, 
documenraries, video-clips, and 
shorr experimenral films. His 
music video for "Tennessee" won 
rhe 1992 MTV Award in rap 
category. The firsr fearure film 
he directed, BEFORE THE 
RAlN first won the National 
Prize as the Best Macedonian 
Film and then received the 
Golden Lion in 1994 Yenice 
Film Festival. 



1 65 AVRUPA FESTiVALLERiNiN EN iYiLERi BI s·ı Ol· 'I lli: H HOPI AN l l  s l l \ ALS 

PORTEKIZ-ISVEÇ PORTUGAL-SWEDEN 

YARI N GÖRÜŞÜ RÜZ MARiO 
ATE AMANHA, MARIO 

SEE YOU TOMORROW, MARIO 
Yönetmen Director: Solveig Nordlmıd 
Senaryo Screen play: So!veig N ord/und & 
Tommy Karlmark Görüntü Yön. 
Cinematography: Lisa Hagstrand Kurgu 
Editing: Solveig N ord/und Müzik Music: 

jose Mario B ranco Oyuncular Cast:joao 
Sil va, Paulo Cisar Barros, ]os{ Ca ndi do AbretJ, 
Hi/der Abreu, Mariana Sebastiao, Vitor orte, 
Wiveka Albuquerque Yapımcı Producer: 
Henrique E. Santo, Miguel Cardoso & Solveig 
Nordlrmd Yapım Production Co.: Prole 
Filme, Rua dos Lusiatkıs, 1 12 1300 Lisboa, 
PORTUGAL; Fax: 35I  I 363 72 90, 
Torromfilm, lnstituto Portugues de Cinema; 
Svenska Filminstitutet, SWEDEN Dünya 
Hakları Export Agent: Uniportugal, Av. 
Duque de Loule 79 RIC, I 10 Lisboa, 
PORTUGAL Fax: 351  I 353 30 75 

1993 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 76' 

• Sekiz yaşındaki Mario 
uyandığında hava hala karanlıktır. 
Babası öldüğü, annesi de amel iyat 
olmak üzere hastaneye yattığı 
için, şimdi kendine ve iki küçük 
kızkardeşine o bakmaktadır. 
Büyüdüğü zaman balina avcısı 
olmak ister. O şafakta, Mario'yu 
Funchal'a kadar götüren balıkçı 
Carlos, "Ama artık kimse balina 
avlamıyor ki!" der. Mario 
balinalara i l işkin düşler kurar. 
Büyüktürler. Her gün Madeira 
Adası'na gelen turistler de 
büyüktür. Büyük, beyaz, yaşlı ve 
savunmasız. Mario ve arkadaşları 
kent ile turistleri aralarında 
paylaşmışlardır. Bir çete 
oluşturmuşlardır ve hiçbir şeyi 
yapmaktan kaçınmazlar: çiçek 
satmak, hırsızlık etmek, dilenci l ik 
yapmak, "Beyler"e muazzam 
çeşitl i l ikte hizmet sunmak, 
turistlerin attığı bozuk paraları 
toplamak için denize dalmak. 
Mario içlerinde en küçükleridir, 
ama yaşam biçimi onun kendisini 
yetişkin bir erkek gibi 
hissetmesine neden olur: 
maçodur, atak, cüretkar ve eli 
çabuk. Bugün yaşam ona karşı her 
zamankinden çok daha cömerttir. 
Ertesi gün ameliyat olacak 
annesine bir armağan bile 
alabilecektir. Akşam, dostu 
Carlos'un kamyonuyla eve 
dönerken, uyuyakalır, düşlere 
dalar . . . "Yarın görüşürüz Mario!" 

gün üzerine bu düşük bütçeli 
çekici film, haksızl ığa karşı öfke i le 
mizahın ürpertici bir bileşiminden 
oluşuyor. "YARIN GÖRÜŞÜRÜZ 
MARIO fi lminin ve konusunun -
turistler arasındaki dilenci 
çocukların - Madeira'da böyle bir 
gürültüye yol açacağını hiç 
düşünmemiştim. Genç oyuncuları 
Cemara de Lobos'taki dilenci 
çocuklar arasından seçmem, karşı 
güçlerin muhalefetin i  daha da 
pekiştirdi. Bu çocuklar dünyanın 
en şirin küçük bebecikleri 
olmadıkları gibi, kesinlikle insanın 
çevredeki dünyaya göstermek 
isteyeceği türden çocuklar da 
değildi . Rollerinde böylesine 
başarı kazanmaları ise, şahsen 
benim için, bu fi lmi yapmanın en 
büyük keyfini oluşturdu." -
Solveig Nordlund 

• Ir is srill dark when eighr-years
old Mario wakes up. He supporrs 
himself and his rwo lin le sisrers, 
now that his farher has died and his 
morher is in hospiral wairing to 
undergo surgery. When he grows 
up, he wanrs to become a whale 
hunrer. "But nobody hums whales 
anymore!" ,  Carlos the fisherman 
rells him that dawn, while giving 
him a lift ro Funchal. Mario dreams 
abour whales. They are big. And 
big are alsa the tourists that arrive 
in Madeira Isiand every day. Big, 
white, old, defenseless. Mario and 
his friends divide the town and the 

Turistik Madeira Adası'ndaki rourisrs among rhemselves. They 
sokak çocuklarının hayatındaki bir are a gang - and everything is of 

use to them: selling flowers, 
srealing, begging, rending an 
enormous variety of services to the 
"Sirs", diving in the harbour for 
coins thrown by rourisrs. Mario is 
the youngesr - but this lifesryle 
makes him feel as a grown-up man: 
he is macho, agressivo, bold, quick. 
This day, life is unexpectedly good 
to him. He can even buy a presem 
for his morher, who will be 
operared the fallawing day. In the 
evening, when he returns home in 
the truck of his  friend Carlos, he 
falls asleep dreaming . . .  "See you 
romorrow, Mario!" 

This charming low-budget film 
abour a day in the life of street 
urchins on the tourİst isiand 
Madeira is an appealing 
combination of indignation and 
humour. "I never thought that SEE 
YOU TOMORROW MARIO and 
its subject - the beggarchildren 
amongsr the tourists - should 
ereare such an uproar in Madeira. 
The fact that I choose the young 
actors amongsr the beggarchildren 
from Cemara de Lobos made the 
opposirion from the powers even 
srronger. These children are not the 
curesr lirtle darlings in the world, 
and absolurely not the sorr of 
children that one wanrs ro show the 
surraunding world. That they 
succeeded so well in rheir roles is, 
for me personally, the grearest joy 
in producing the movie." - Solveig 
N ord! und 

SOLVEIG NORDLUND 
lsveçli film yönetmeni, kurgucu, 
yazar, yapımcı ve çevirmen. 
Üniversite eğitimini 
Stockholm'da yaptı ve sanat 
dalında diploma aldı. 1 967 ile 
1 980 arasında Portekiz'de 
yaşadı. 1 972-74 arasında 
Fransa'da sinema öğrenimi 
gördü. Üç bölümlük bir 
belgesel olan i lk fi lmini 1 975'te 
çekti. Bunu, bazı larını TV için 
yaptığı birkaç kısa film ve 
belgesel izledi. i lk konulu uzun 
metraj filmi, "Dina Och Django 
1 D ina ve Django"ydu ( 1 980). 
Birçok belgeselden ve TV 
filminden sonra ikinci konulu 
uzun metraj filmi YARIN 
GÖRÜŞÜRÜZ MARIC'yu 
Portekiz'de yönetti ve bu filmle 
orada, 1 994'ün En Iyi Film 
Ulusal Ödülü'nü kazandı. 

Swedish film director, film 
editor, wrirer, producer and 
rranslaror. She made her 
university studies in rockholm 
and gor a BA degree. Berween 
1 967 - 1 980 she resided in 
Porrugal. She srudied film in 
France in 1 972-74. She direcred 
her firsr fi lm, a documenrary in  
rhree parrs, in 197 5 .  She 
fol lowed ir wirh several shorrs 
and documenraries, some for 
TV. Her first fearure film was 
"Dina Och Django" ( 1 980). 
Mrer many documenraries and 
TV fılms she direcred her second 
fearure, SEE YOU 
TOMORROW MARIO, in 
Porrugal where ir won rhe 
National Prize for Besr Film in 
1 994. 
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!SVIÇRE-ALMANYA-FRANSA SWITZERLAND-GERMANY -FRANCE 

ÖLÜ MEVSiM 
HORS SAlSON 

OFF SEASON 
Yönetmen Director: Daniel Schmid 
Senaryo Screenplay: Daniel Schmid & 
Martili Suter Görüntü Yön. 
Cinematograplıy: Rmato Berta Kurgu 
Editing: Daniela Rodener MüzikiMuJic: Peer 
Rabm Oyuncular Cast: Sami Frey, CarloJ 
0etlfJa, lngrid Cavrn, Maria Maddalena 
Fe/li ni, Arielle DombaJie, Andrea Ferreol 
Yapımcı Producer: Mareel Hoehn Yapım 
Production Co.: T & C Film AG., SeeJiraJJe 
41a. CH-8002 Zürich, SWITZERLAND; 
Phone: 4 1  1 202 36 22; Fax: 4 1  1 202 30 05 
Dünya Hakları Export Agem: T & C 
Film AG., SeeJtram 41a, CH-8002 Zürich, 
SW!TZERLANO; Phone: 41  1 202 36 22; 
Pax: 41  1 202 30 05 
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• Büyükanne ve büyükbabasının 
lsviçre'deki otellerinde büyüyen 
Valentin, istimlak edilecek otelin 
boş koridorlarında dolaşırken, 
şimdi masal kahramanları gibi 
gelen otel müşterilerini gözetledigi 
günleri anımsar. Bu insanların 
arasında Valentin'in, herkesi, 
görebildigine inandıran kör dedesi 
ve "varolma nedeni" erkekleri 
baştan çıkarmak olan, Valentin'in 
deyişiyle "dünyanın en güzel 
kadını" da vardır. Bir de ona, bir 
Rus kadın anarşistin, yanlışlıkla bir 
Fransız işadamını otelin lobisinde 
öldürmesi türünden fantastik 
öyküler anlatan ve tüm çevresine 
hükmeden, Valentin'in 
büyükannesi. .. 

ÖLÜ MEVSIM, Fellini'nin kullandıgı 
tarzda karakterlerin doluştugu, 
hiçbir sınır tanınmayan sinemasal 
bir sirk. Irenisi ve yetkin güldürü 
ögeleriyle, izleyenler için birinci 
sınıf bir eğlence olurken, insanın 
içinde o muhteşem lsviçre 
otelinde birkaç hafta geçirme istegi 
uyandırıyor. Düş gücü ve anı lar, 
yönetmen Daniel Schmid'in kendi 
çocukluğuna özlem dolu bakışında 
gözüne girmek için rekabet 
halindeler. "Hiçbir şey kendi 
anılarımızdan daha kurgusal 
deği ldir" diyor Schmid, geçmiş 
günleri anlatırken. Yönetmen 
fılmde, anlatıcı Valentin olarak 
karşımıza çıkıyor. Schmid etkileyici 
kısa öykülerdeki mizah unsurunu 
bir parça melankoliyle 
yumuşatarak, ÖLÜ MEYSIM' i  

hoşça vakit geçirten nostaljik bir 
film olmanın ötesine taşıyor. 
Gençlik anılarının zaman içinde 
nasıl şekillendiği konu edilen 
fılmde, hala güzel Lilo lobinin 
barında Dietrich'vari sesiyle Alman 
aşk şarkıları söylerken, göz 
kenarlarındaki kırışıklar herşeyi 
açıklıyor: geçmişte kalan hiçbir şey 
geri getirilemez. "ÖLÜ MEVSIM'in 
olay örgüsü bir bilardo oyununu 
anımsatıyor: toplardan biri itici 
gücünü bir digerine aktarırken 
kendi yönünü de değiştirir. Bu 
noktadan hareketle, her olay bir 
başkasıyla çakışabilir, birbirinin 
içinde eriyebilir ya da yepyeni bir 
olaya yol açabi lir. Bellegin bir 
kaleydoskobu olarak 
düşünülmüşken, şu an denilenle 
bölünebilir." - Daniel Schmid 

• V alemin, who has grown up in a 
Swiss hotel owned by his grand
pacents, wanders che em pey 
corridors of the now condemned 
hotel and recalls the cimes he spent 
as a boy spying on hotel guests, who 
now seem !ike fairy cale characrers. 
There is Valentin's blind grand
farher who fools everyone i neo 
thinking he can see, and "che most 
beauriful woman in che world" ,  as 
che boy deseribes her, whose "raison 
d'ecre" is che seducrion of men. 
Lording ir over che enrourage is 
Valenrin's grandmocher who cells 
him faocastic srories !ike che one 
abour che Russian lady anarchisc 
who assassinared a French business
man in che hocel lobby by miscake . . .  

Imagination and memory vie for 
favor in direcror Daniel Schmid's 
noscalgic look ar his own boyhood. 
" oching is more fıccional rhan che 
memories of one's own pas c", says 
Schmid as he anempcs ro recreace 
days gone by. The direcror's alter 
ego is che narraror V alemin. 
Schmid cempers che comic rone of 
che affeccing vignenes w i ch a dose 
of melancholy chac makes OFF 
SEASON more rhan a nosralgic 
enrercainmenr: ir is a refleccion on 
how age reshapes our memories of 
yourh. When Lilo sings German 
love songs ar che lobby bar in her 
Dietrich voice, che wrinkles on her 
srill-beauriful face say ir all: whar 
once was, can no longer be. HORS 
SAlSON is an unabashed cinemaric 
circus populared by a Fellini-like 
casr of caricarures. Irs irony and 
good humour make ir high-class 
enrerrainmenr for audiences who 
may leave che film wishing ro 
spend a few weeks in rhar 
marvelous Swiss horel. "The 
narrative srrucrure of HORS 
SAlSON resembles a game of 
bill iards: one bali passes irs impulse 
on ro orher balls and rhereby 
changes irs own course. According 
ro rhis principle, individual 
episodes can cross over, dissolve 
i neo eachorher or induce a new 
episode. Conceived as a 
kaleidescope of memory, and 
inrerrupred by che so-called 
presenr ." - Daniel Schmid 

DANIEL SCHMID 
1 94 1  yılında lsviçre'nin Flims 
kentinde dogdu. Çocukluk ve 
gençlik yıllarını Graubünden'de 
geçirdi. 1 962-68 arası Özgür 
Berlin Üniversitesi'nde Tarih 
ve Basın-Yayın egitimi gördü. 
1 966-69 arası Berlin'de Alman 
Sinema -TV Akademisi'ne 
devam etti. i lk filmini 1 970'de 
gerçekleştirdi. Çagdaş lsviçre 
sinemasının önemli 
yönetmenlerinden biri olan 
sanatçı için Japonya, Latin 
Amerika, Rusya, ABD ve çeşitli 
Avrupa ülkelerinde 
filmlerinden oluşan 
retrospektifler düzenlendi. 

Born in 1 94 1 ,  in Flims, 
Swirzerland. He spent his 
chi ldhood and yourh in 
Graubünden. In 1 962-68 he 
srudied Hisrory and Publiciry & 
Commuoicacions in Berlin Free 
University. Meanwhile, he also 
followed courses in Berlin Film 
& TV Academy berween 
1 966-69. He direcred his fırst 
fearure in 1 970. He is one of che 
im porram modern Swiss 
fılmmakers. Recrospeccives of 
his fılms have been pcesenred in 
)apan, Lacin America, Russia, 
USA and several European 
councries. 

Filmleri 
Filmography 

1 970 Thut alles im Fimtern, 
eurem Herrn das licht zu 
ers pa ren 
Onu Karanlıkcan Kurtarmak 
Için, Karanlıkta Her Şeyi Yap 

1 972 Heute acht oder nie 
Bu Gece veya Asla 

1 974 La Paloma Güvercin 
1 976 Schallen der Engel 

Meleklerin Gölgesi 
1 977 Violanta 
1 98 1  Not re Dame de la CroiJette 
1 982 Hlcate 
1 984 ll Bacio di Tosca 

Tosca'nın Öpücügü 
1 987 jenatJch 
1 992 H on Saisotı Ölü Mevsim 



1 67 AVRUPA FESTiVALLERiN iN EN iYiLERi BISI Ol· I lU H 'ROPI AN FISI I \' AI S 

SLOVAKYA SLOV AKlA 

SEVDiGiM HER ŞEY 
VSETKO CO MAM RAD 

EVERYTHING I LIKE 
Yönetmen Director: Martin Su/ik 
Senaryo Screen play: Ondı·ej Sulaj & 
Martin Su/ik Görüntü Yön. 
Cinemarography: Martin Strba Kurgu 
Ediring: Dusan Mi/ko Müzik Music: 
Vladimir Godar Oyuncular Cast:juraj 
Nvota, Gina Be/lman, Zdena Studenkova,Jiri 
Menzel,jakub Ursiny, Anton Su/ik, Viera 
Topinkova, RudolfS/oboda Yapımcı 
Producer: Rudolf Biermann Yapı m 
Producrion Co.: Charlie's Ltd., Spitalska 4, 
BII  OB Bratislava, SLOVAKIA; Phone & Fax: 
7 323 67B, Slovak Television Bratislava 
Dünya Hakları Exporr Agenr: Charlie's 
Ltd., Spitalska 4, BI 1 OB Bratislava, 
SLOVAKIA; Phone & Fax: 7 323 67B 

I992 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 92' 

• 38 yaşındaki çeyrek entelektüel 
Thomas, hayatının bel l i  başlı 
dönüm noktalarından birine 
gelmiştir. Işsizdir ve boşanmıştır 
ama, hala eski karısıyla ve oğluyla 
temas halindedir. Enerjik ve seksi 
genç bir Ingil iz kadını olan yeni 
sevgi l is i  Ann ona, içine gömüldüğü 
uyuşukluk ve güvensizlikten artık 
kurtulabilmesi için, kendisiyle 
birlikte ülkeden ayrılmasını teklif 
eder. Ama Thomas, 
kendininkenden çok başkalarının 
hayatlarıyla ilgilenmektedir. Eski 
karısıyla arasında gülünç 
çatışmalar vardır, i lkgençlik 
çağındaki oğlunun çözülmez 
nitel ikteki sorunlarına çare 
bulmak durumundadır, hatta yaşlı 
annesiyle babası bile ondan medet 
ummaktadır. Bu yüzden de Ann'le 
kaçış, ona tek çare gibi görünür ... 

SEVDIGIM HER ŞEY, bir 
vakitlerin Demir Perde'sinin 
gerisindeki ülkelerin değişen 
koşullarının fonu önünde, her 
insanın yaşam tecrübesindeki ana 
unsurları ele almakta: erkek kadın 
i l işkileri, yaşianan anne-baba ve 
çocuklarla i l işkiler, orta yaş 
bunalımı, insanın varlığının anlamı. 
Yönetmen Sulik, dikkat çeken bir 
aniatı yapısından yararlanarak, 
bize incel ikli ve etkin, Doğu 
Avrupa kültürünün karakteristik 
özelliği olan ironik mizahla dolu, 
karmaşık bir şi irsel film sunuyor. 
"Senarist Ondrej Sulaj ile birl ikte 
bu film üzerinde düşünmeye 
başladığımızda, çevremizdeki 

dünyanın olumsuz şeylerin 
büyüsüne haddinden fazla 
kapılmış olduğunu hissediyorduk. 
Olumlu şeyler hakkında bir film 
yapmaya karar verdik; insanın 
kaçmamayacağı temel konular 
üzerine bir fi lm. Biz de hoşumuza 
giden her şeyi, her durumu 
yazmaya başladık ... Toplumumuzun 
değer sistemindeki değişimleri 
göstermek istiyorduk. Içinde 
bulunduğumuz değişen zamanların 
bütün baskılarına karşı çıkan o 
değerleri hatırlatmak istiyorduk -
en sevdiğimiz fi lmler, kitaplar ve 
şarkılar ... Kısacası, bizim için 
gerçekten önemli olan şeylerin 
bir mozaiğini bir araya getirmeye 
çalıştık ve onları gerçekten 
seviyoruz." - Martin Sulik 

• Thomas, a 38-year-old quasi
intellecrual, has arrived ar a major 
crossroad of his life. He is 
unemployed and divorced, bur srill 
has conracr wirh his ex-wife and his 
son. He gers an offer from his new 
girlfriend Ann, an energeric and 
sexy young English woman, ro 
break out wirh her, so he could 
finally move out of rhe lerhargy 
and insecutiry in which he has 
sunk. Thomas is more concerned 
wirh other people's lives. He has 
ridiculous conflicrs wirh his former 
wife, he has ro solve insoluble 
problems of his reenage son, even 
his aged parents expecr roo much 
help from him. So the escape wirh 
Ann seems ro be rhe only way out 
Againsr rhe backdrop of changing 

condirions in the counrries once 
behind rhe Iran Curtain, 
EVERYTHING I LIKE deals wirh 
basic elemems in rhe experience of 
every human being: relarions 
berween men and women, wirh 
aging parents and offspring, mid
life crises, the meaning of the 
human exisrence. Using an 
outstanding narrative srrucrure, 
director Sulik presenrs us wirh a 
complex poeric film, sophisricared 
and effecrive, full of ironic humour 
characrerisric of Easrern European 
culrure. "When I rogerher wirh rhe 
screenwrirer Ondrej Sulaj srarred ro 
rhink over this film, we had a 
feeling rhe world araund us was 
fascinared by everyrhing negarive 
roo much. W e intended ro make a 
film about somerhing posirive. The 
film abour the basic rhings which a 
human being cannot miss. So we 
srarred ro put down all rhings and 
sirnations which we !ike . . .  W e 
wanred ro show changes of the 
value system in our sociery. W e 
wanred ro remind those values 
which survive all pressures of rhe 
presenr changing rime - our 
favourire films, books and songs . . .  
Briefly, we rried ro put rogerher 
some mosaic of the rhings which 
are importanr for us and we really 
!ike rhem." - Martin Sulik 

MARTIN SULIK 
1 962' de Zilina, 
Çekoslovakya'da dogdu. 1 98 1 -
86 arasında Bratislava' daki 
Müzik Sanatları Akademisi'nin 
Film ve Televizyon Yönetimi 
bölümünde egitim gördü ve 
ödüller kazanacak kısa filmleri 
üzerinde çalışmaya başladı. Bir 
belgesel, birkaç kısa film, 
televizyon filmi ve video 
projesi yönetmiştir, tiyatroda 
da etkindir. lık konulu uzun 
metraj filmi "T enderness 1 
Şefkat" i 1 99 1  'de yön etti. Film, 
belirgin insan çıkmazlarını, 
tecrit edilmişliği ve duygusal 
kurtuluşu ele alışıyla dikkati 
çekti. Bunun ardından birkaç 
ulusal ve uluslararası ödül alan 
SEVDIGIM HER ŞEY'i yaptı. 
Son yapıtı, "Don Quijote from 
Krivany 1 Krivany'li Don Kişot" 
( 1 993) adlı kısa fılmdir. 

Born in 1 962 in Zilina, 
Czechoslovakia. Berween 1 98 1 -
86 he srudied ar the Academy of 
Musical Arrs in  Brarislava in rhe 
deparrmenr of film and 
relevision direcrion and began 
working on award-winning 
shorr films. He has directed a 
documenrary, several shorrs, 
relevision films and video 
projecrs, and is active in the 
rhearre. He realized his firsr 
fearure film, "Tenderness", in 
1 99 1  and was no red for h is 
rrearmenr of parricular human 
di lemmas, of isolation and 
emorional redemprion. He 
followed ir with 
EVERYTHING I LIKE which 
won a number of national and 
international prizes. His last 
film is a shorr called "Don 
Quijore from Krivany" ( 1 993). 
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ÇEK CUMHURIYETI CZECH REPUBLIC 

i N E  K 
KRAVA 

THE COW 
Yönetmen Direcror: Kare/ Kachyna 
Senaryo Screen play: Kare/ Kachyna & 
Kare/ Cabradek Görüntü Yön. 
Cinemarography: Petr Hojda KurguiEditing: 
Jan S11oboda Müzik Music: Petr Hapka 
Oyuncular Cast: Radek Holub, Alena 
Mikulova, Valerie Zawadska, Alois Mo/cik 
Yapımcı Producer: Helena Sykorova & 
Kare/ Skorpik Yapı m Producrion Co.: 
Czech Tele��ision - Telexport, Ka110ihory, 140 70 
Praha 4, CZECH REPUBLIC; Phone: 42 2 
242 242 22; Fax: 42 2 242 222 58 Dünya 
Hakları Export Agem: Czech Tele��ision -
Telexport, Ka110ihory, 140 70 Praha 4, 
CZECH REPUBLIC; Phone: 42 2 242 242 
22; Fax: 42 2 242 222 5 8  

1 993 1 35 mm. 1 RenkliColor 1 86' 

• Yüzyıl ın başlarında, ıssız bir dağ 
köyü. Bir fahişenin babası belirsiz 
oğlu olması ve itici görünüşü 
yüzünden köylüler tarafından 
sürekli dışlanan Adam, bir 
tepedeki en yüksek kulübede 
yaşamaktadır. Annesinin i lerleyen 
frengiden kaynaklanan acısını 
dindirecek morfıni alabilmek için 
en değerli malını, ineğini, satmak 
zorunda kalır. Annesi ölüp 
gidince, hiçbir gelir kaynağı 
kalmayan Adam'ın yaşamını 
yeniden kurması gerekir. Şimdi 
tek düşüncesi, yeterli parayı 
biriktirip yeni bir inek almaktır. 
Günün birinde genç fahişe Rosa, 
kapısını çalar ve onunla yaşamak 
istediğini söyler. Adam önce bu 
teklifi geri çevirirse de, sonunda 
sevgil i  olurlar. Toplum dışına 
itilmiş bu iki insanı, hayatın 
acımasızlığından koruyan tek 
sığınak aşklarıdır. Ne var ki, yeni 
doğan bebeklerinin sakin 
yaşamlarını altüst etmesiyle, Adam 
bir kez daha en değerli varlığını 
feda etmek zorunda kalacaktır ... 

Karel Kachyna'nın INEK'i, 
büyüleyici bir çalışma: yaşam, aşk 
ve ölüm üzerine oldukça basit, 
ancak çok etkileyici ve dramatik 
bir öykü. Filme ismini veren ve 
karakterlerin günlük yaşamlarının 
ayrılmaz bir parçası olan inek, 
bolluğun, bereketin ve elbette, 
mutluluğun sembolü. 20 yıl 
boyunca yasaklı kalan ve 1 99 1  'de 
Istanbul Film Festivali'nde 
gösterilen "Kulak" adlı fi lmden 

tanıdığımız yönetmen Kachyna, 
biçem olarak, diyaloglarda ne 
kadar cimriyse görüntü di l ini 
kullanırken de o kadar cömert. 
Başı dumanl ı  dağlarla çevrili, yeşil 
çayırlarda geçen film, göz alıcı 
mekanlarıyla izleyici için tam bir 
görsel şölen. Tanık olduğumuz 
olaylar - yürek ezen çocukluk 
anılan, Adam'ın Rosa i le yaşadığı 
fırtınalı ve tutkulu i l işkideki coşku 
ve üzüntüler - insanı derinden 
etkilerken, bu basit yaşamların 
aslında bizimkilerden pek farkl ı 
olmadığı gerçeğini de yansıtıyor. 
Öykü, sevgi i i ierin i l işkisi ve 
varoluşun anlamı arasında 
kurduğu metaforla doruğa 
çıkıyor: aslında hiçbir anlamı 
olmayan bir yaşama katlanmak 
için tüm insanların aşka olan 
ortak gereksinimini vurguluyor. 

• A remote mountain village at 
the turn of the century. Being the 
bastard son of a prostitute and 
having an unflattering appearance, 
Adam has always been alienated 
from the rest of his village. He lives 
in the highest cottage on the top of 
a hill. He is obliged to seli his most 
imporcant possession, a cow, in 
order to pay for morphine ro ease 
his mother's suffering from 
advanced syphillis. When her death 
leaves him with no means of 
subsistence, he must take on the 
task of rebu.ilding his life. He now 
only thinks of saving enough 
money to buy anorher cow. One 
day, Rosa, a young prosrituce, 

arrives on his doorstep wanting ro 
make a home with him. Adam, 
after initially rejecting her, 
becomes her !over. These two social 
ouccasts fınd refuge from their 
merciless lives in love. Buc he must 
once again sacrifice his most 
imporcant possession when the 
birch of their child shatters their 
idyllic life . . .  

Kare! Kachyna's THE COW i s  an 
enchanting discovery - a 
deceptively simple but touching 
and d ramatic srory of life, love and 
death. The cow of the tide is an 
intriosic part of the characters' 
everyday lives, a symbol of 
prosperiry, fertility and, indeed, 
happiness. Kachyna (direcror of the 
20-year-banned "The Ear", shown 
in 199 1  İstanbul Film Festival) has 
a style as spare verbally as it is rich 
visually. With i ts lush setting, 
green mountain fields ringed by 
cloud-dusted peaks, the film is a 
constant treat for the eye. The 
events we wirness - the poignant 
childhood memories, the joys and 
sorrows of Adam's stormy and 
passionate relationship with Rosa 
resonate with the profoundly 
moving sense that these simple 
lives are really not very different 
from our own. The srory 
culminates by drawing a metaphor 
between the lovers' relationship 
and the meaning of human 
existence; it explores the universal 
need for love in order ro bear a life 
that seems ro have no sense. 

KAREL KACHYNA 
1 924 yılında Yyskov'da do�du. 
1 947- 1 95 1  yıliiarı arasında 
Prag'ta FAMU Film 
Akademisi'nde yönetmenlik ve 
görüntü e�itimi gördü. lik 
filmleri ö�rencilik yıllarından 
arkadaşı olan Yojteck Jasny ile 
ortaklaşa gerçekleştirdi�i 
belgesellerdir. Silahlı Kuvvetler 
Stüdyoları için çok sayıda film 
çektikten sonra, 1 959'da 
Barrandav Film Stüdyoları'nda 
çalışmaya başladı. 
Çekoslovakya'nın en verimli 
yönetmenlerinden biri olarak 
ün yapan sanatçı, çok uzun 
süre yasaklı olan "Kulak" 
( 1 969) filminden günümüze 
kadar 1 3  filmin yönetmenli�ini 
yaptı. 

Bom in 1 924 in Vyskov. He 
srudied direcrion and 
phocography ar the Film Faculry 
of FAMU in Prague from 1 947 
co 1 95 1 .  His fırsr fılms were 
documenraries in collaborarion 
wirh a fellow srudenr Vojreck 
Jasny. Afrer making several 
fılms for rhe Armed Forces Film 
Studio, he came co work for 
Barrandav Film Srudios in 1 959. 
Since rhan he has been famous as 
one of Czechoslovak.ia's mosr 
prolifıc direcrors. He has 
direcred 1 3  features since his 
1 969 film "The Ear" which had 
been shelved for a long rime. 
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MEN AND WOMEN 

RENAULT 

RENAULT-MAIS'in 
de�erl i katkılarıyla 
gerçekleştiri lmiştir. 

W e should ! ike to thank 
RENAULT-MAİS 

for their concributions. 
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AŞK VE iNSAN KALl NTl LARI 
LOVE AND HUMAN REMAINS 
Yönetmen Director: Denys Areand 
Senaryo Screen play: Brad Fraser, based on 
his play "U nidenlifred Ht/man Remaim and the 
Tme Natrm of Love" Görüntü Yön. 
Cinematography: Paul Sarossy Kurgu 
Editing: Alain Bari/ Müzik Music:joh11 
McCarthy Oyuncular Cast: Thomas Gibso11, 
Ruth Marshall, Cameron Ba11cro[t, Mia 
Kirshner,Joanne Vannieola, Matthew Ferguson, 
Riek Roberrs Yapımcı Producer: Roger 
Frappier Yapı m Production Co.: Max 
Films Ine. , 5 130, boul. Sailli-Laurelll, Bureau 
400, Momrial (Qulbec), H2T I RB, 
CANADA; Phone: 5 1 4  272 44 25; Fax: 5 1 4  
274 0214 Dünya Hakları Export Agent: 
Max Filmi Ine. , 5 130, bou/. Saint-Laurent, 
Bureau 400, Momrial (Quebec), H2T 1 RB, 
CA ADA; Phone: 5 14 272 44 25; Fax: 5 1 4  
274 0214 
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• David, bir zamanlar aktörlük 
yapmış ama şimdi gerçek 
mesleginde, garsonlukta karar 
kılmış, karizma sahibi, çarpıcı 
denecek kadar yakışıklı genç bir 
adamdır. Onun için aşk diye bir 
şey yoktur; bir gecelik i l işkileri bir 
sanat haline getirmiştir. David 
hem erkekleri, hem de kadınları 
cezbeder ama o sadece bunların 
i lkiyle ilgilenir. Genç adam, hem 
romantik hem de iyimser bir 
kitap eleştirmeni olan ve 
erkeklerle i l işkilerinde büyük 
hayal kırıklıkları yaşadıgı için 
lezbiyen Jerri'nin girişimlerine 
açık olan eski sevgi l isi Candy ile 
birlikte oturur. David ve Candy, 
hayatlarını aydınlatıp kalplerini 
ısıtacak gerçek dostlar ve aşklar 
peşinde, kalabalık barlarla steril 
büro gökdelenlerinde dolanır 
dururlar. Kent cengelindeki 
yolculukları onları birkaç yürek 
parçalayıcı i l işkiye ve çogu kez 
gülünç durumlara iter. Hiç kimse 
göründüğü gibi degildir. 
Haddinden fazla önem verilen 
yüzeysel izienimler insanı 
yanıltırlar. Kime inanmalıdır? Aşk 
bir tehdit midir, yoksa bir vaad 
mi?  Ve ikisinin de tanıdıgı bir 
kişinin, kentte ölüm çanları 
çaldıran, bir dizi cinayetin 
sorumlusu olduğunu keşfettikleri 
zaman, tehlike de pusuya 
yatmıştır artık ... 

AŞK VE INSAN KALlNTlLARI, 
acı mizahı ve temposu hiç 
düşmeyen gerilimiyle, bu 
belirsizlikler çagında anlamlı 
i l işkiler için sürdürülen umutsuz 

arayış üzerine tedirgin edici bir 
araştırma. "Amerikan 
lmparatorlugunun Çöküşü"nde 
( 1 986) olduğu gibi, göz 
kamaştırıcı Denys Arcand'ın, Brad 
Fraser'ın büyük başarı kazanan 
ödüllü oyunundan yaptıgı bu 
uyarlama da, çagdaş yaşamın bir 
portresi, ama kahramanlar bir 
kuşak daha gençler. Bu kez 
Arcand, büyük kentteki modern 
yaşamın gerçekleriyle yüzyüze 
gelmiş, geleceklerini kurabilmek 
için kendilerine gerekli olanları ve 
eksikliğini çektikleri şeyleri 
keşfetmeye çalışan 20 küsur 
yaşındaki bekarları ele alıyor. 
Karakterlerinin çevresine ise, 
1 990'1ı yıllarda yalnız başına 
yaşayan insanlarla ilgili birçok 
korkutucu ve kaygılandırıcı 
temayı içeren, taşı gedigine 
oturtan, komik ve kışkırtıcı 
diyaloglada harmanianmış bir dizi 
öyküyü, zekice ve duyarl ı l ıkla 
örüyor. 

• David is a charismaric, 
srunningly-handsome young man 
who once acred bur now swears by 
his rrue vocarion: wairing rable. 
For him love doesn'r exisr; he has 
turned the one nighr srand inro an 
arr-form. David arrracrs borh men 
and women bur he only falls for rhe 
former. He lives wirh Candy, a 
former girl-friend and a romantic 
oprimist book reviewer, who is so 
disappoinred by her relarionships 
wirh men rhar she is susceprible ro 
the advances of the lesbian ] er ri. 
David and Candy wander through 
crowded bars and srerile office 

rowers in search of rrue friends and 
lovers ro lighren rheir lives and 
warm rheir hearrs. The journey 
through rhe urban jungle rakes 
them inro a number of 
hearrbreaking relarionships and 
ofren hilarious siruarions. No one is 
who they seem ro be. Surface 
impressions are all importanr and 
misleading. Who can you trust? Is 
love a rhrear or a promise? And 
danger also lurks when rhey 
discover sameone they borh know 
is a serial killer who is raking his 
murderous roll on the ciry . . .  

W ith irs biring humour and 
sustained suspense, LOVE AND 
HUMAN REMAINS is a 
disrurbing explorarion of rhe 
desperare search for meaningful 
relationships in an age of 
uncertainry. As wirh his "Le dedin 
de l'empire americain" ( 1 986), the 
dazzling Denys Arcand's 
adapeation of Brad Fraser's award
winning hir play is a portrair of 
conremporary life, bur one 
generatian younger. This rime 
Areand looks at rhe 20-somerhing 
singles in rhe big ciry, confronring 
rhe realiries of modern urban life 
and rrying ro decipher rheir needs 
and their wanrs in building rheir 
furures. Araund his characrers, 
Areand weaves wirh intelligence 
and sensiriviry a series of srorylines 
comprising several very frighrening 
and worrying themes from single 
life in rhe Nineries, packed in 
sharp, funny and provocarive 
dialogues. 

DENYS ARCAND 
1 94 1 '  de Deschambault, 
Quebec'te doğdu. 1 962' de 
Montreal Üniversitesi'nde tarih 
eğitimini tamamladıktan sonra, 
1 963'te senaryo yazarı, 
kurgucu ve yapımcı olarak 
Kanada Ulusal Film Kurulu'na 
katıldı. Yankı uyandıran 
belgesellerden sonra, 1 97 1 '  den 
bu yana ilgi gören konulu 
filmler yönetti. Oldukça başarılı 
dizileriyle televizyoncia da isim 
yaptı. Festival lerde birçok ödül 
kazanan ve uluslararası 
şöhretini sağlayan "Le dedin 
de l'empire americain 1 
Amerikan Imparatorluğunun 
Çöküşü" ve "Jesus de 
Montreal / Montreal'l i lsa" 
fılmleriyle, En Iyi Yabancı Film 
dalında iki kez Oscar'a aday 
gösterildi. 

Born in Deschambaulr, Quebec 
in 1 94 1 .  After studying hisrory 
in the University ofMonrreal in 
1 962, he joined the National 
Film Board of Canada in 1 963 as 
a scriprwriter, editor and 
producer. Afrer realizing several 
conrroversial documenraries, he 
has direcred well received fearure 
films since 1 97 1 .  He also made a 
name in relevision wirh highly 
successful series. He became 
inrernationally famous wining 
several major awards in festivals 
wirh "Le dedin de l'empire 
americain" and "Jesus de 
Monrreal", which were borh 
nominared for an Oscar for Best 
Foreign Film. 

Fi lmleri 
Filmography 

1 969 On est au cotmı Pamuklular 
(docmnmtary belgesel) 

1 970 Quebec: DupleiSis et apres 
Quebec: Duplessis 
ve Sonrası 

1 97 1  La maudite Galette 
Lanetli Galette 

1 972 Rejeamze Padovatzi 
1 9 74 Gitza 
1 9 8 1  Le cotzfort et /'indifferetzce 

Konfor ve Kayıtsızlık 
Empire Ine. (mini TV-series 
mini TV dizisi) 

1 983 Le erime d'Ovide Plouffe 
Ovide Plouffe'un Suçu 

1 986 Le declitz de l'empire 
amiri ca in 
Amerikan lmparatorlugunun 
Çöküşü 

1 989 }bm de Montrtfa/ 
Montreal'li lsa 

1 993 Love and H tt man Remaim 
Aşk ve Insan kalıntıları 
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ABD USA JOHN ANDREW �--------------------------------------------------------------------� GALLAGHER 
ERKEKLER YALANClDlR 
MEN LlE 
Yönetmen Director:johıı Aııdreıu 
Ga!lagher Senaryo Screenplay:john 
Andreıu Ga!lagher Görüntü Yön. 
Cinematography: Robert Leehtmnan Kurgu 
Editing: Mary Hickey Müzik Music: Enıie 
Mamıix Oyuncular Cast: Doug DeLuca, 
Ellia Thompson, Frank Vincent, Gary 
Blackwood, Catherine Landhen, Peggy Gormley, 
Victor Argo, Catherine Scorsese Yapımcı 
Producer: Sylvia Caminer & john Ciarcia 
Yapı m Production Co.: L.exington Pictum, 
305 L.exington Avenue, #78, New York, NY 
/00/0, USA; Phone: 212 689 0104; Fax: 
212  689 5 1 96 Dünya Hakları Exporr 
Agent: Transcon Entertainment, 137  Fifth 
Avenue, New York, NY 1 0010, USA; Phone: 
212  979 2155; Fax: 212  979 2436 

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 87' 

• Scott ve J i l l ,  i l işkilerinde ciddi 
değişikliklerin eşiğindedir. Scott 
kısa bir süre önce, Frank 
amcasının simsarlık şirketinde 
çalışmak üzere Manhattan'a 
taşınmıştır. Hala doğduğu kentte 
yaşayan J i l l  ise, Scott'un en iyi 
arkadaşlarından Peter'in işlettiği 
bir evlat edinme merkezinde 
stajyer olarak çalışmaya 
başlamıştır. Babası tarafından 
duygusal olarak taciz edilen ve 
şoven amcası tarafından yanıltılan 
Scott, J i l l ' le aralarındaki coğrafi 
mesafeden, sadakatsizliklerini 
gizlemek için yararlanmaktadır. 
Genç kadının şüphelerinin her biri 
için, Scott'un bir mazareti, bir 
açıklaması vardır. J il l'den 
hoşlanmaya başlayan Peter ona, 
Scott'un kendisine sadık 
kalmadığını itiraf edince, Scott, 
Peter'in onun aşkını çalmak için 
yalan söylediği konusunda Ji l l ' i  
kandırır. Scott'un düzelme 
yolundaki çabaları ise pek 
gönülsüzcedir. Peter'in baskısı 
altında, diğer kadından ayrı l ır ama 
yeni fetihlere yönelme isteğine 
karşı direnemez ... 

Woody Alien' in i lk dönemindeki 
bol konuşmalı popüler 
komedilerini biraz andıran, zekice 
yazılmış ve yapısı akıllıca kurulmuş 
bir bağımsız film olan ERKEKLER 
YALANClDlR, cinsiyetler 
arasında daima acımasızca süren 
savaş ile aşk ve ilişkilerin 
karmaşıkilkiarını deşen romantik 
bir komedi-dram. Scott' ın 
tehlikeli cinsel aldatmaca oyunu, 
bir Grek dramı gibi anlatılmakta: 

Scott'un davranışını savunmak, 
gülüp alay etmek, cinsiyetierin 
savaşında taraf tutmak ve, 
Scott'un aldatmacalarının çok 
geçmeden ortaya çıkacak olması 
ya da Ji l l ' in masumiyetini 
kaybetmesi konusunda 
din leyicileri uyarmak için, can alıcı 
bir anda duruma müdahale eden 
tanıklar konusunda yararlanılmış. 
Senarist-yönetmen Gallagher, 
zengin içerikli keyifli komedisini, 
çok kısıtlı bir bütçeyle, sadece 1 1 
günde çekti. Sonuçta ortaya, 
insanı bu besbelli yetenekli 
sinemacıdan daha da fazlasını 
beklerneye iten, taze bir bakış 
açısı içeren, kışkırtıcı bir iş çıkmış. 
Ister bir erkeğin yalan söylediği 
bir kadın, ister herhangi bir 
kadına yalan söylemiş bir erkek 
olun, bu filmi görmelisiniz. 
Demek ki herkes görmeli ! 

• Scott and ]il i  are on the brink of 
serious changes in rheir 
relarionship. Scorr has jusr moved 
ro Manhattan ro work in his uncle 
Frank' s brokerage, while Jill ,  sri ll 
living ar home, has begun work as 
an intern in an adoprion centre 
where her boss, Peter, is one of 
Scott's best friends. Emorionally 
abused by his farher and misled by 
his chauvinisr uncle, Scott uses the 
geographical disrance berween 
rhem ro conceal his infıdeliries 
from J ill .  For every one of her 
suspicions he has an excuse, an 
explanarion. When Peter, who has 
grown fond of Jill himself, admits 
ro her that Scott has been 
unfairhful, Scott convinces ]ili that 

Peter lied ro sreal her love. Scott' s 
arremprs ro reform are half-hearred . 
U nder pressure from Perer, he 
breaks off wir h anorher woman bur 
he can'r resise turning away fresh 
conquesrs . . .  

A smardy written and cleverly 
construcred independent film wirh 
jusr a hint of early popular 
conversarional comedi es of Woody 
Alien, MEN LlE is a romantic 
comedy-drama that explores the 
always rurhless barrle berween the 
sexes and the complicarions of love 
and relarionships. Scott's dangerous 
game of sexual deceit is rold in the 
manner of a Greek drama, wirh a 
chorus of wirnesses inrerrupring 
the action at crucial times ro 
defend, deride and saririze Scott' s 
behavior, ro rake sides in the barrle 
of the sexes and ro warn the 
audience of the impending 
umaveliing of Scott's deceprions 
and the loss of Jill 's innocence. 
W ri ter-director Gallagher shot this 
delighrful comedy wirh sharp 
insighrs in a mere 1 1 days on a very 
limited budget. The result is a 
provocative piece of work wir h a 
fresh poinr-of-view which leaves 
you looking forward ro more from 
this obviously ralenred fılmmaker. 
See this movie if you're a woman 
and have been lied ro by men or if 
you' re a man who's ever lied ro a 
woman. That should cover 
everyone! 

New York'ta do�du. Başından 
beri sinemayı sevdi. 1 2  yaşında 
Süper-8mm filmler yapmaya 
başladı. Aynı zamanda sinema 
dergisi "Grand lllusions"u 
yayımladı�ı Bostan'daki 
Emerson College'da 1 6mm.'ye 
terfi etti. Konulu filmlerde ilk 
yönetmenlik denemesini, bir 
rock'n'roll komedisi olan 
"Beach House" ( 1 982) ile 
gerçekleştirdi. 1 980'1i yıllarda 
birçok televizyon oyununu 
yazdı ve/veya yönetti. Iki 
sinema filminin, "Posed for 
Murder 1 Ölüm Pozu" ( 1 989) 
ile "Rich Girl 1 Zengin Kız"ın 
( 1 992) senaryolarını yazdı. 
1 98S'te konulu belgesel "One 
Life ls Not Enough 1 Tek 
Yaşam Yetmez"i ve 1 990'da 
kendi senaryosundan "Street 
Hunter 1 Sokak Avcısı"nı 
yönetti. Film yönetmenli�inin 
yanısıra, birçok dergide sinema 
üzerine makaleler yayınladı. 
"Film Directors on Directing 1 
Film Yönetmenlerinden 
Yönetme Üzerine" adlı kitabın 
da yazarıdır. 

Born in New York. He had an 
early love for movies. He began 
making Super-8 films at the age 
1 2 , graduating to 1 6mm. shorts 
at Emerson College i n B os ton 
where he also published the film 
journal "Grand lll usions". He 
made his directorial debut in  
feanıre fılms witb the rock'n'roll 
comedy "Beach House" ( 1 982). 
He wrote and/or directed several 
television dramas during the 
'80s and authored the seripts of 
the feature films "Posed for 
Murder" ( 1 989) and "Rich Gir!" 
( 1 992). He direcred rhe 
documentary fearure "One Life 
Is or Enough" in 1 985 and 
directed "Srreer Hunrer" from 
his own screenplay in  1 990. In 
addition to making movies, he 
has also wrirren abour rhem in 
numerous magazines. He is rhe 
aurhor of the book "Film 
Direcrors on Direcring". 
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FRANSA FRANCE 

TEBESSÜM 
LE SOVRIRE 

THE SMILE 
Yönetmen Director: Claude Miller 
Senaryo creenplay: Claude Miller 
Görüntü Yön. Cinemarography: 
Gui/laume Schiffman Kurgu Editing: Am1e 
Faure-Lafarge Müzik Music: Pierre 
Boıcheron, Vincent Glenn & Antoine Ouvrier 
Oyuncular Cast:}eatı-Pierre Marielle, 
Richard Bohringer, Emmaımelle Seigner 
Yapımcı Producer:Jean-LouiJ Livi 
Yapı m Production Co.: Film par Film, 10, 
av. Georgeı V, 7500B Paris, FRANCE; Phone: 
40 73 B4 20; Fax: 45 1 1  29 7B Dünya 
Hakları Export Agent: Roiny Filmı, 10, 
av. Geoı·geı V., 7500B Paris, FRANCE; 
Phone: 47 23 61 07; Fax: 47 23 79 BB 
Kaynak Source: Standard Filmcilik, 
Gazeteci Erol Dernek Sok. Emıan Han, 512, 
Beyoğlu, İstanbul, TURKEY; Phone: 212 243 
32 93; Fax: 212 252 9B 50 

1994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 90' 

• 60 yaşındaki psikiyatri 
profesörü Pierre-François Le 
Clainche'in, i kinci ve belki de 
ölümcül bir kalp krizi 
geçirebilecegini ögrenince, 
bunalıma girecegini sanabilirsiniz. 
Ne var ki, sevgili profesörümüz 
kalp doktorunun, yani karısının 
uyarı larını dinlemek yerine, hiç 
yapacak işi yokmuş gibi ,  tutar 
Odile'e sırılsıklam aşık olur. Odile 
kim mi? Profesörün, her yerinden 
saglık fışkıran yirmibeş yaşındaki 
tenis hocası, erkekleri aşka 
getiren bir afet! Odile' i  baştan 
çıkaran şeylerden i lki lunaparktaki 
salıncaklar. Ikincisi, ve en etkilisi 
ise, düzenbaz Jean-Jean'ın işlettigi 
striptiz klübü "Le Roule-Roule". 
Günlerinin sayı l ı  oldugunu fark 
eden Le Clainche, ikinci bir kalp 
krizinin, üçkagıtçı Jean-Jean' ın, 
Odil ' in bir tebessümünün ("En 
hoş tebessümün arkandaki 
yarıgındır" - Tsang Tao), dünyevi 
zevklerin ve gençligin zaferinin 
peşinden, Charente-Maritime'in 
arka sokaklarında çılgınca bir 
serüven arayışına sürüklenir. 
Hayret edilecek bir şekilde, bunca 
heyecan Le Clainche'i öldürmez. 
Tam tersine, adeta yeniden dogan 
profesör artık yeni bir kanıya 
varmıştır: onu asıl tehdit eden 
ölümcül iki tehl ike, düzensiz bir 
metabolizma ve düzenli bir 
yaşamdır ... 

Claude Mi l ler'ın yeni fi lmi hassas 
bir konuyu, yaşlı bir adamın 
gençleşme hevesiyle kendinden 

çok daha genç ve güzel bir kadına 
umutsuzca aşık olmasını anlatıyor. 
Çogunlugun, izleyicisi oldukları 
sanatta öne sürülen cinsel 
politikaların bil incinde oldugu bir 
çagda Mil ler, Nabokov'un büyük 
gürültü koparan romanı "Lolita"da 
dile getirdigi düşüncelere çagdaş 
bir boyut kazandırmak amacıyla, 
cüretkar bir biçimde bu 
yaklaşımları sorguluyor. Şaşkınl ık 
ve hüzün yaratan fınaliyle 
TEBESSÜM, Fransa'nın hoş 
manzaralı kırlarından itici striptiz 
salonlarına uzanan, çok farkl ı 
duyguların, durumların bir filmi. 
Kışkırtıcı ve tartışma uyandırıcı 
Mi l ler'in sonunda üzerinde en çok 
durdugu konu, güzeller güzeli 
Odile' in hayatındaki erkekler 
tarafından nasıl haksızl ıga 
ugratı ldıgı. 

• When sexagenarian neuro
psychiatrist Professor Pierre
François Le Clainche learns that he 
can expect a second hearr anack, 
and that this one will probably be 
fatal, you'd think be would be 
depressed. But rather than heed the 
warnings of his cardiologist, who 
happens to be his wife, the good 
professor can find nothing better ro 
do than fall hard for Odile. Odile? 
She's the professor's tennis teacher, 
25-years-old, bursting with good 
health, a walking wet dream. What 
rurns Odile on) First, the swings at 
the fair. Second - and more 
imporrant - "Le Roule-Roule", the 
strip-tease joinr presided over by 

Jean-Jean the barker and all-round 
schemer. Realizing that his days are 
numbered, Le Clainche sets off 
through the back roads of 
Charenre-Maritime in wild pursuit 
of advenrure, his second hearr 
anack, Jean-Jean the schemer, the 
sm ile of Odile ("the cleft of your 
behind is the sm ile of life" - Tsang 
Tao), total self-indulgence and the 
triumph of youth. Much to Le 
Clainche's surprise, the efforr 
doesn't kil! him. On the conrrary, 
the professor is reborn with a brand 
new conviction that for him there 
are only two uuly deadly dangers: 
ord er and disorder. . .  

Claude Miller's new film deals with 
the sensitive subject of an older 
man falling hopelessly in love with 
a beautiful and much younger 
woman in an attempt to rejuvenate 
himself. In an age where many are 
aware of the sexual politics being 
played out in the art they see, 
Miller audaciously confronrs these 
ideas in an anempt to add a 
modern dimension to the ideas 
explored in Nabokov' s ground 
breaking novel, "Lolita". With a 
both shocking and sobering 
denoumenr LE SOURIRE is a film 
of many moods and tones, 
lingering between the scenic 
French counrryside and the seamy 
travelling strip show. Provocative 
and conrroversial, Miller seems 
finally most concerned with how 
the beautiful Odile is victimized by 
the men in her life. 

C LAUDE MILLER 
1 942'de Paris'te do�du. Sinema 
Sanatları Enstitüsü'nde ö�renim 
gördü. Daha sonra Mareel 
Carne, Robert Bresson, 
Michelle Devi lle, Jacques 
Demy, Jean-Luc Godard ve 
François T ruffaut'nun yanında 
asistan olarak çalıştı. l ik 
yönetmenlik çalışması olarak 
1 967'de "Juliet Paris'te" adlı 
kısa filmi gerçekleştirdi. Iki kısa 
film daha yaptıktan sonra, i lk 
uzun metraj konulu filmini 
1 97S'de yönetti. 

Born in Paris in 1 942. He 
scudied at the lnsticute of 
Morion Picture Ares, then 
worked as an assistant ro Mareel 
Carne, Robert Bresson, Michelle 
Devi lle, Jacques Demy, Jean-Luc 
Godard and François Truffaut. 
He launched his own career as 
directOr wirh a 1 967 shorr, 
") uliet dans Paris" .  Afrer rwo 
more shorrs, he direcred his firsr 
fearure in 1 97 5 .  

Filmleri 
Filmogcaphy 

1 975 La meilleure façon de 
ma.rcher 
Yürümenin En Iyi Biçimi 

1 977 Dites-lui que je /'ahne 
Ona Kendisini Sevdigimi 
Söyle 

1 9 8 1  Garde a tme Gözaltı 
1 982 Mortelle ra.ıdomııfe 

Ölümcül Gezi 
1 985 L'effrontee Arsız Kız 
1 988 La petile voleuse 

Küçük Hırsız 
1 992 L'accompagnatrice 

Eşlikçi Kız 
1 994 Le sourire Tebessüm 
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ÇIN-HONG KONG CHINA-HONG KONG 

KIRMIZI HAVAiFiŞEK, YEŞiL HAVAi FiŞEK 
PAODA SHUANGDENG 

RED FIRECRACKER, GREEN FIRECRACKER 
Yönetmen Director: He Ping Senaryo 
Screen play: Da Ying, based qn a short story by 
Fengjicai Görüntü Yön. 
Cinemarography: Yang Lım Kurgu 
Edi ring: Yuan Hong Müzik Music: Zhao 

jiping Oyuncular Cast: Ning}ing, \V u 
Gang, Zhao Xiaqrui, Gao Yang Yapımcı 
Producer: Yung Naiming Yapı m 
Producrion Co.: X ian Film Studio, Beijing 
Salon Fii711J Ltd. CH/NA; Yung & AIIociateJ 
Co., 12c Fim Pacific, Bank Centre, 5 1 -57  
Gloucester Rd. , \Vanchai, H K-HONG KONG; 
Phone: 852 527 22 1 8; Fax: 852 861 35 27 
Dünya Hakları Export Agent: E ra 
lntemational, Room 1 302, Cheong H ing 8/dg., 
72 Nathan Road, TsimshatJui, HK-Kowloon, 
HONG KONG; Phone: 852 368 27 27; Fax: 
852 367 34 62 

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

• Cais'ler Kuzey Çin'in köklü bir 
ailesidir. Nesil lerdir ailenin ismi 
havaifişek üreticisi olarak 
anılmaktadır. Anne ve babasını 1 9  
yaşında kaybeden, ailenin tek kız 
eviadı Chun Zhi bu büyük 
işletmenin başına geçer. Böyle bir 
sorumluluğu yüklenmeye hazırlıklı 
olması için çocukluğundan beri 
ona bir erkek çocuk gibi 
davranıldığından, erkek giysileri 
giymeye, işleri bir erkek gibi 
yürütmeye alışkındır. Yeni yıl 
yaklaşırken, gezgin ressam Niu 
Bao'ya evin girişini süsleyecek dini 
resimleri yapma işi verilir. Chun 
Zhi'yi görür görmez kızın 
güzelliğiyle büyülenen Niu Bao, i lk 
bakışta ona aş ık olur. Ressamın 
yaşama özgürlükçü yaklaşımından 
etkilenen Chun Zhi de hayatını 
gerçek bir kadın gibi sürdürmeye 
karar verir. Ayrıcal ıkl ı 
konumlarını yitirmenin 
endişesiyle, Chun Zhi'nin velisi ve 
evin diğer bireyleri, atalarının 
arzusuna karşı gelip kocasını 
kendi başına seçemeyeceğini ona 
hatırlatırlar. Bunun yerine, damat 
adayları arasında halka açık bir 
yarışma yapılmasını önerirler: en 
güzel havaifişeği yapan, Chun Zhi 
i le evlenmeye hak kazanacaktır ... 

Olağanüstü çekimlerle güzelliği 
pekişen KIRMIZI HAVAIFIŞEK, 
YEŞIL HAVAIFIŞEK, hayal ürünü 
bir olaydan yola çıkıp Çin 
kültüründe baskı altında tutulan 
cinsell iği sorgulayan, Zhang 
Yimou'nun "Kızı l Darı 

Tarlaları"na benzer yapıda, 
modern bir efsane. Çin' in altıncı 
kuşak yönetmenlerinden He Ping; 
Chen Kaige ve Zhang Yimou gibi 
bir önceki kuşak yönetmenlerinin 
izinde yürüyor. Beşinci kuşak, 
felsefi sorunlar üzerinde 
yoğunlaşan ve toplumsal yapıyı 
inceleyen filmler yapmaya 
eğil imliydi. Büyük ümit vaad eden 
yönetmen He Ping'in ait olduğu 
yeni kuşak sinemacıların amacı ise 
daha ziyade eğlendirici ve 
etkileyici stilize filmler çekmek. 

• The Cais' are an old-esrablished 
family in norrhern China. For 
generations their family name has 
been synonymous with the 
producrion of firecrackers. Young 
Chun Zhi is heir ro this large 
business - her parenrs died when 
she was nineteen. In order ro 
prepare her for this responsible job 
she has always been rreated - since 
earliesr childhood - as a boy; she is 
quite used to wearing male attire 
and running things !ike a man. As 
New Year approaches, Ni u Bao, a 
craveliing artise is assigned ro painr 
some religious pictures co decorate 
the enrrance to the house. When 
Niu Bao meets Chun Zhi, he is 
immediately charmed by her 
beauty and falls in love with her at 
first sight. Chun Zhi also becomes 
atrracted ro the arrist's independenr 
attitude to l ife and soon declares 
that she will live life as a woman. 
Nervous of losing the ir privileged 
position, Chun Zhi's guardian and 

other members of her house h old 
remind the gir! that she does not 
have the right to go against her 
ancesrors' will and choose her own 
husband. Instead, they suggest a 
public competition berween suirors 
for her hand in marriage: he who 
presenrs the most beauriful 
fireworks will make her his wife . . .  

Enhanced by  an  excellenr camera 
work, RED FIRECRACKER, 
GREEN FIRECRACKER is 
modern myth-making in the 
tradition of Zhang Yimou's "Red 
Sorghum", us ing an imaginary past 
ro ger ro grips with che sexual 
undercurrenrs in Chinese culture. 
He Ping is one ofChina's sixth 
generatian of film directors, 
following in the footsteps of fifth 
genetation direcrors !ike Chen 
Kaige and Zhang Yimou. Fifth 
generatian directors tended ro focus 
on philosophical quesrions and 
provide a social commenrary in 
their work. In  conrrast, the 
exrremely promising direcror He 
Ping belongs ro a new group of 
film-makers whose ai m is rather ro 
enrertain and shoor stylish picmres. 

HE PING 
1 957'de, Pekin'de doğdu. Liseyi 
bitirdikten sonra, Kültür 
Devrimi sırasında, 
çalışmak üzere beş yıl süreyle 
taşraya yollandı. 1 980'de 
yönetmenlik stajı yaptığı Pekin 
Bilimsel Eğitim Okulu'nda, 
belgesel, eğitici ve konulu 
filmlerde çeşitli görevler aldı. 
1 985'te, bugün hala 
çalışmalarını sürdürdüğü Xian 
Film Stüdyoları'nda 
yönetmenlik yapmaya başladı. 
1 988'de "W e Are the World 1 
Biz Bir Dünyayız"ı ortaklaşa 
yönettikten sonra, 1 989'da i lk 
konulu uzun metraj filmi 
"Kawashima Yoshiko"yu çekti. 
Iki yıl sonra yönettiği 
"Shuangizhen Daoke 1 Çifte 
Bayrak Kasabası Silahşörü", 
1 992'de 3. Uluslararası Yubari 
Fantastik Macera Filmleri 
Festivali'nde En Iyi Film 
ödülünü kazandı. KIRMIZI 
HAVAIFIŞEK, YEŞIL 
HAVAIFIŞEK yönettiği üçüncü 
uzun metrajl ı  fılmdir. 

Born in 1 957 in  Beijing. After 
graduaring from high school he 
was sene co work in che 
councryside for five years during 
che Culcural Revolucion. I n  
1 980 h e  became a direccor-in
training at the Beijing Science 
Education Film Studio where he 
worked on documencary, 
education and fiction films in 
various capacit ies. In 1 985 he 
was assig n ed co work as a 
directOr in the Xian Film Srudio 
where he stil! works coday. After 
co-directing "W e Are the 
World" in 1 988, he d irected his 
first fearure, "Kawashima 
Yoshiko", in 1 989. Two years 
later he directed "Shuanqizhen 
Daoke 1 The Swordsman in 
Double-Flag Town", which was 
awarded the prize for Best Film 
ar rhe 3rd Yubari I nternational 
Fantascic Advencure Film 
Festival 1 992. RED 
FIRECRACKER, GREEN 
FIRECRACKER is his third 
feacure film. 
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1 956'da, ABD'de Boston, 

ABD USA 

SOMEBODY TO LOVE Massachusetts'te doğdu. çeşitli 
özel ve devlet okullarında 
eğitim gördükten sonra, 20 
yaşındayken ilk kısa metrajlı 
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 eğitimi 
gördü. 1 977'de, mezuniyet 
projesi olan, "Black and White 
1 Siyah ve Beyaz" adlı kısa bir 
belgeseli yönetti. Paris'te, 
Academie de la Grande 
Chaumiere ve Ecole des Beaux 
Arts'da grafik kurslarına devam 
etti. "Head 1 Baş" ve "For 
Stephen 1 Stephen Için" adlı iki 
kısa filmin ardından, 1 98 1  'de, 
birçok film festivalinde olumlu 
eleştiriler alan ilk uzun metraj 
konulu filmi "Lenz" i 
gerçekleştirdi. Ikinci filmi 
"Hero 1 Kahraman" ( 1 983), 

Yönetmen Director: Alexandre RockW<II 
Senaryo Screen play: Sergei Bodrov & 
Alexandre RockW</1 Görüntü Yön. 
Cinemarography: Robert Yeomen Kurgu 
Editing: Elena Maganini Müzik Music: 
Mader, Tito Lan·iva & Charlie Midnight 
Oyuncular Cast: Rosie Perez, Harvey Keitel, 
Anthony Quinn, Michael De Lorenzo Yapımcı 
Producer: Lila Cazes Yapı m Production 
Co.: lnital Productiom, 14 me Siguier, Paris 
75006, FRANCE; Phone: 33 I 43 26 73 29 
Dünya Hakları Export Agent: Lumiere 
Pictures Ltd. , 167-9 \'Vardour Str. , London 
\'VI V 3TA, ENGLAND; Phone: 44 71 413 
08 38; Fax: 44 71  734 15  09 

1994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 94' 

• Mercedes, Los Angeles 
varoşlarındaki salaş bir barda, 
"taksi dansçı" olarak çalışır. Görevi 
bardaki müşterilerle dans etmek 
olan genç kadın, bu arada da film 
yıldızı olma hayalleri kurmaktadır. 
Birçok rol için başvurmasına 
rağmen, "ideal Amerikan tipine 
sahip olmadığı" için, her seferinde 
reddedilmiştir. Yalnızca yardımcı 
roller alabil en, evl i, parlak günleri 
geride kalmış bir aktör olan Harry 
ile çıkmaktadır. Kızın barındaki 
müşterilerden Ernesto, ona aşık 
olur ama Mercedes genç adamın 
duygularını paylaşmaz.. Latin 
kökenli yoksul bir mülteci olan saf 
ve dürüst Ernesto, genç kadının 
gönlünü çelrnek için ne yapacağını 
bilemez. Mercedes bir gün ona on 
bin dolara ihtiyacı olduğunu 
söyleyince, eline bir fırsat geçtiğini 
sanır. Oysa bu aslında, Harry'nin 
karısından ayrılıp kenti terk etmek 
için istediği paradır. Ernesto parayı 
bulmak için, uyuşturucu satıcısı 
olan patronu Emilio'nun emriyle 
yasadışı bir işe karışır . . .  

Amerika'nın en özgün ve duyarlı 
sinema sanatçılarından biri olan 
Alexandre Rockwell, bu kez Rus 
Sergei Bodrov ve Rosie Perez, 
Harvey Keitel ve Anthony 
Quinn'den oluşan muhteşem bir 
oyuncu kadrosuyla çalışıyor: 
Rockwell'in sıradışı, ustaca, çok iyi 
zamanlanmış komedi unsurlarıyla 
dopdolu bu fılmde, yönetmen tuhaf 
hatta uçuk bir film yapmak için 
elindeki malzemeden sonuna kadar 
yararlanmış. SEVECEK BIRI, 
yaşama karşı duydukları coşku 

sayesinde, başkalarının teslim 
olacağı yerlerde yollarına devam 
eden bir uyumsuzlar grubunun 
düşleri ile umutlarına sevecen, 
sevgi dolu bir gözle bakıyor. 
Alexandre Rockwell, Amerikan 
rüyasında kendilerine düşen rolü 
oynamaya çalışan bu karakterlerin, 
yerinde duramayan enerjisini 
gerçekten seviyor. "Yaşamın 
doğasında ayakta kalma mücadelesi 
bulunduğunu sanıyorum. Bence 
insanlar için en zor mücadele 
maddi olan deği l . Daha önemlisi 
arzularımızia ve düşlerimizle başa 
çıkabilmek Filmim de bunun 
hakkında. Ister gece yarısı bir 
otoyolda evine yürüyor olsun, ister 
para için dans etsin, Mercedes 
kendisi ve düşlerine bir yer 
bulmaya çalışıyor. Mercedes 
yaşamda ayakta kalabiliyor ve 
üstelik bunu hem mizah duygusu, 
hem de tutkuyla gerçekleştiriyor." 
- Alexandre Rockwell 

• Mercedes is a "taxi-dancer" in a 
sleazy bar on the outskires of Los 
Angeles. Her job is ro dance with 
che cusromers in the bar: meanwhile 
she dreams of becoming a filmstar. 
She tesred for several roles, bur was 
invariably refused because "she was 
not the ideal American rype".  She 
dates Harry, a married decadenr 
acror who can only ger supporring 
roles. Ernesro, one of the customers 
from Mercedes' bar, falls in love 
with her, bur she does not share his 
feel ings. A poor immigrant from a 
Hispanic community, naive and 
honest, Ernesro does not know what 
ro do ro win her. His chance comes 

when she confides in him that she 
needs ren rhousand dollars, money 
that, in fact, Harry wanrs in order ro 
leave his w i fe and move out of rown. 
To ger the money, Ernesro is 
involved with a erime on order of 
his boss Emilio, a drug dealer. . .  

Alexandre Rockwell, who passesses 
one of America's most original 
filmmaking sensibiliries, has here 
teamed up with Sergei Bodrov from 
Russia and a superb cast - Rosie 
Perez, Harvey Keirel and Anthony 
Quinn. The film is full ofRockwell's 
offhand, adept, beautifully-timed 
comedic rouches and he takes full 
ad vancage of them ro serve up a 
whimsical, suitably offbeat film. 
SOMEBODY TO LOVE takes an 
affecrionate and loving look at the 
dreams and hopes of a bunch a 
misfits whose zesrs for life keeps 
them going when orhers would 
simply give up. Alexandre Rockwell 
really loves rheir restless energy -
rhese characters who are trying ro 
li ve out their part of the American 
dream. "It seems ro me the very 
narure of life is che struggle ro 
survive. I think the most 
challenging struggle for us humans 
is not a material one. It has to do 
more with coming ro grips wirh our 
desires and dreams. This is what the 
film is about. Wherher Mercedes is 
walking home on a highway in the 
middle of the night or daneing for 
money she is trying ro find a place 
for herself and her dreams. Mercedes 
is a survivor and above all she does it 
with humour and passion." 
Alexandre Rockwell 

Su ndance Film Festivali'nde Jüri 
Özel Ödülü'nü kazandı. Altı yıl 
sonra, i lk kez birçok yabancı 
ülkede de piyasaya sürülen filmi 
"Sons 1 Oğullar" ile sinemaya 
döndü. Hem ticari başarı 
kazanan hem de iyi eleştiriler 
alan, 1 993 yapımı "In the Soup 
1 Çorbada"nın ardından, 
1 994'te çevirdiği SEVECEK 
BIRI, yönetmenliğini üstlendiği 
beşinci konulu filmdir. 

Born in 1 956 in  Boston, 
Massachusercs, USA. Afrer 
studying in  various public and 
privare schools, he realized his 
firsc shorr, "Hand", ar age 20, 
followed by "Pigeon" in the same 
year. From 1 976-77 be srudied 
American l irerarure in  
Massacbuserrs University. In  
1 977 he directed "Black and 
White", a shorr documenrary made 
as a school project. He wenr ro 
Paris and frequenred grapbic 
courses in Academie de la Grande 
Chaumiere and Ecole des Beaux 
Ares. After rwo shorrs, "Head" 
( 1 978) and "For Stephen" ( 1 979), 
he made in 1 98 1  his firsr fearure 
lengrb film, "Lenz", wbicb 
unanimously won critica! acclaim 
in numerous film fesrivals. His 
second fearure, "Hero" ( 1 983), 
won Special J ury Prize in Sundance 
Film Festival. Six years larer he 
rerurned ro cinema with "Sons", 
which was his first film to be 
widely discributed, including 
several foreign counrries. Following 
"In rhe Soup" 0993) wbich was a 
eri ri cal and cornmercial success, 
SOMEBODY TO LOVE ( l 994) 
is the fiftlı fearure film be has 
direcred. 
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NOBODY LOVES ME 
Yönetmen Director: Marion Vernoux 
Senaryo Screenplay: Marion Vernoux 
Görüntü Yön. Cinematography: Eric 
Gautier Kurgu Editing: Patricia Ardouin 
Müzik Music: Arno Oyuncular Cast: 
Bernadem Lafont, Bul/e Ogier, Lio, M iche/e 
Laroque, Maaiktjamen, Jean-Pierre Uaud 
Yapımcı Producer: D idier Ha11depin 
Yapı m Production Co.: Bloody Mary 
Productiom, 13, rue Cassette, 75006 Paris, 
FRANCE; Phone: 33 1 45 48 52 08; Fax 33 
1 45 48 89 84, France2 Cinema, 
Cinimanufacture, La Ti/Cvision Srtisse Romande, 
SWITZERLAND Dünya Hakları Export 
Agent: Mercım Distribution, 47 rue de la 
Colonie, 75013 Paris, FRANCE; Phone: 33 1 
45 89 80 00; Fax: 33 1 45 65 07 47  

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 95 ' 

• Bir zamanlar bir kadın 
dergisinde çalışan, gürbüz, biraya 
düşkün, el l i  yaşlarındaki dul 
Annie, son sevgi lisi tarafından 
terk edilmiş ve onbeş gündür de 
yıkanmamıştır. Hayattan bezmiş 
Annie; tam bir evkadını olan 
kuralcı, burjuva kızkardeşi 
Françoise'a uğrar ve onun da 
erkeklerden yana dertli olduğunu 
öğrenir. Françoise, kocası Paul'ün, 
sözümona konferansa katı lmak 
amacıyla gittiği tatil köyünde, 
kendisini başka bir kadınla 
aldattığından kuşkulanmaktadır. 
Annie'nin de kışkırtmasıyla, ikisi 
birden bu kuşkularını 
doğruluğunu araştırmaya karar 
verirler. Annie, işlettiği küçük 
otelden de, kocasından da bıkmış 
olan çekici Cri-Cri ve otelin orta 
yaşlı oda hizmetçisi Dizou i le 
dostluk kurar. Bu kırgın, küskün 
dörtlü, iki kızkardeşin volkswagen 
minibüsüyle Don Kişotvari, 
serüven dolu bir yolculuğa 
çıkarlar. Bu yolculuk, anneleri ve 
kızlarını, teyzeleri, kocaları ve 
sevgi l i leri; izi kaybedi ldiği, 
unutulduğu sanılan her türden 
insanı biraraya getirecektir ... 

Bu yol filmi, Fransa'dan son 
yıllarda çıkan belki de en muzip, 
en kemik film. Fransız sinemasının 
umut vaad eden genç yeteneği 
olarak değerlendirilen, 28 
yaşındaki yönetmen Vernoux, 
cinsler arasındaki geleneksel 
savaşa keskin zekasını kullanarak 
sergilediği mesafeli bakışıyla, 

tanıdık bir konuya tazel ik ve 
canlılık katıyor. Film, birçok açıdan, 
"Yeni Dalga"nın doğalcıl ığında 
yetişmiş bir kuşak oyuncularının 
bayrağı elden ele geçirmesi olarak 
da değerlendirilebi l ir. Geçmişte 
yaşanmış hayal kırıklıkları i le halen 
içinde bulunulan kötü durum 
arasında gidip gelen KIMSE BENI 
SEVMIYOR, benzerine az 
rastlanır bir biçimde, insanlığın 
durumundan nükteyle yakınan bir 
film. "Sinema, göstermek 
istediklerimizi göstermek için bir 
araç. Ve daha da güzeli, 
sakladıklarımızı göstermeye de 
yaraması. Benim göstermek 
istediğim, kadınların çehrelerini, 
bulundukları tüm durumlarda, 
baştan çıkarılmış ve terk edilmiş, 
cıvıl cıvıl ya da göz yaşiarına 
boğulmuş, kendini kaybetmiş ya 
da yeniden benliğini kazanmış, 
hassas ya da yıpranmışken, 
yansıtmaktı." - Marion Vernoux 

• Lusty, beer-loving, 
fıfrysomerhing divorcee Annie used 
ro work for a women' s magazine. 
Now she's just been dumped by her 
laresr man and she hasn'r had a 
shower in rwo weeks. Fed up, Annie 
decides ro drop in on upright, 
bourgeoise, housewifısh Françoise 
and finds rhar her sister, roo, is 
having rrouble wirh men. 
Specifıcally Françoise suspecrs rhar 
her husband Paul is cheating on her 
ar a seaside resort where he is 
supposedly arrenring a conference. 
Ar Annie's urging, rhe rwo resolve 

ro confırm their suspicions. Annie 
befriends Cri-Cri, the atuactive 
operaror of a smail hotel who has 
just abour had it wirh the hotel and 
her husband, and Dizou, the hotel's 
middle-aged chambermaid. The 
disgrunrled guarret set off in rhe 
sisrers' VW camper on a quixotic 
odyssey that, before ir ends, will 
reunite morhers and daughrers, 
aunrs, husbands and lovers, and all 
sorrs of people one had rhought lost 
and forgorren . . .  

This road movie i s  perhaps rhe most 
wickedly funny film ro have come 
out of France in years. 28-year-old 
direcror Vernoux, who establishes 
herself as a bright new hope for rhe 
French cinema, has applied her 
sophisricared wir and frosty view ro 
the bartle of sexes, making 
everyrhing seem fresh and new. In 
many ways the film can be seen as 
one generatian of French film 
arrisrs, schooled in the naruralism of 
the "Nouvelle Vague",  passing the 
rorch ro one another. Alternaring 
between pasr disappoinrmenrs and 
presenr predicamenrs, NOBODY 
LOVES ME is rhar rare rhing: a 
good-humoured complainr abour 
the human condirion. "The cinema 
helps ro show things we wanr ro 
show. And berrer yer: ir helps ro 
show rhings we wanr ro hide. I 
wanted to show women's faces in 
rheir every srate: seduced and 
abandoned, beaming or in rears, losr 
and found, naive or weathered. " 
Marian Vernoux 

MARION VERNOUX 
29 Haziran 1 967'de Paris'te 
do�du. 1 984'te lisenin edebiyat 
bölümünden mezun oldu ve 
Usa Fayolle'e yapımcı asistanlığı 
yaparak sinemaya adım attı. 
Ardından, kısa film senaryoları 
yazmaya başladıi. 1 988 yapımı, 
Bernard Schmidt'in yönettiği 
"Pacific Palasides"in 
senaryosunu yazdı. Philippe 
Galand'nın "Dernier des 
metiers" ( 1 992) adlı filminin 
senaryosuna katkıda bulundu. 
Ayrıca TV filmi, "Pierre qui 
roule"un ( 1 99 1 )  senaryosunu 
yazdı ve yönetmenliğini yaptı. 
KIMSE BENI SEVMIYOR 
yönettiği i lk uzun metrajl ı 
fılmdir. 

Bom on 29 ] un e 1967 in  Paris. 
She rook her literary 
baccalaurear i n 1 984, and began 
working in film as producrion 
assistant ro Lise Fayolle. She 
subsequently began ro write 
shorr seri pts, before authoring a 
fearure film, "Pacific Palisades" 
( 1988) di recred by Bemard 
Schmirt's. She rhen co-wrote the 
screenplay for Philippe Galand's 
"Demier des meriers" ( 1 992). 
She also wrote and direcred a TV 
film "Pierre qui roule" ( 1 99 1 ). 
NOBODY LOVES ME is che 
first fearure film she direcred. 
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ABD USA 

HAI R 
Yönetmen Director: Miloı Foroıan 
Senaryo Screen play: Michael Welltr 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Miroılav Ondricek Kurgu Editing: Lynzee 
Klingman Müzik Music: Galt MarDennot 
Oyuncular Cas c: john Savage, Treat 
Williams, Beverly D'Angelo, Nicholaı Ray, 
Annie Golden, Domy \tlright Yapımcı 
Producer: Leıttr Ptrıky & Michael Billler 
Yapı m Production Co.: United Artim, 
California, USA Dünya Hakları Export 
Agent: United International Pictureı, Mortimer 
Houıe, 3 7-41 Mortimer Street, London W/A 
2}L, ENGLAND; Phone: 71  636 16 55; Fax: 
71  636 4 1  18  Kaynak Source: UIP Turkey, 
por Cad. Amu S ok., Tahıin Bey Apt. No: 1 ,  
Kat: 7 ,  Daire: 7,  Maçka 80200, htanbul, 
TURKEY; Phone: 2/2 227 82 05; Fax: 212 
227 82 07 

1979 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 18' 

• Vietnam'da savaşmak üzere 
askere çağrılan Oklohamalı toy 
genç Claude Hooper Bukowski, 
birliğine teslim olmaya giderken, 
Central Park'ta bir grup hippiyle 
karşılaşır. Eğlence düşkünü, 
akıllarına eseni yapan bu gençler, 
uyuşturucu, serbest aşk ve 
özgürlük çığlıklanyla başı dönen 
bu zorunlu eri kanatlan altına alıp, 
hiçbir kural tanımayan 
yaşamianna ayak uydurturlar. 
Birlikte kafa yaparlar, sosyetenin 
yeni gülü Sheila'nın peşinden 
koşması için kışkırtırlar, 
Nevada'daki temel eğitim 
kampına ve fı lmin buruk finaline 
kadar peşinden aynlmazlar ... 

HAIR için, sinemaya 
aktanlamayacak bir müzikal 
denmişti. Uyarlamanın yapıldığı 
Broadway gösterisi, çok tartışılan, 
kışkırtıcı hippi l iği idealleştiren, 
60'1ı yıl larda olağanüstü başarı 
kazanmış bir eserdi. Yönetmen 
Mi los Forman'ın karşılaştığı 
sorun, artık güncelliğini yitirmiş 
bir oyunun, geçmişe açıklık 
kazandıracak bir biçimde, 
perdeye nasıl aktarı lacağıydı. 
Sonuçta ortaya, hippilere farklı bir 
bakış sunmakla birl ikte, onları 
sevimli gösteren, müzikalin 
ruhuna sadık kalan bir fi lm, HAIR 
çıktı. Oyun, konudan yoksun bir 
revüden ibaret olduğu için, çok 
tanınmış şarkıların içeriğiyle de 
uyumlu olması gözetilerek, 
yepyeni bir öykü oluşturuldu. 
Senaryo, hippilik için nostalji 
yaratsa bile onları yüceltmekten 
kaçınır. Grubun hapse girmesi 
üzerine içlerinden birinin kefaleti 

annesinin cebinden ödediği sahne, 
bu insanların istediklerinde para 
bulabilecekleri, bu nedenle de 
yoksulluğun ceremesini 
çekmeden, yoksulu oynama 
lüksünü yaşadıklan gerçeğine 
işaret eder. Koreografıs ini Twayla 
Tharp'ın yaptığı hareketli 
dansların her biri olağanüstüdür. 
HAIR'in çağdaş görünmesindeki 
başarı, yönetmen M i los Forman'a 
aittir. Sahnelerin çoğunu dış 
mekaniara taşıyarak hippi 
yaşamının bil inen yönlerini geri 
plana iten yönetmen, bu akımın 
özgürlüğe tapan bir altkültür 
olduğunu vurgulamaktadır. HAIR, 
bilinçli bir nostalji yaratmada hala 
yetkin bir çalışmadır. Bu da hiç 
küçümsenmeyecek bir başarı 
sayı l ır . 

• Claude Hooper Bukowski, a 
naive Oklahoma farm boy who has 
been drafred ro fıghr in Vietnam, 
meers some hippies in Central Park 
on his way ro che inducrion center. 
This fun-loving, free-wheeling 
group adopr che young drafree who 
has been fascinared by rheir cries 
for free love, free drugs and 
freedom, and rune him into rheir 
uninhibired lifesryles. They ger 
him sroned, urge him on in his 
quest for Sheila, an upper-class 
debutante, and pursue him ro his 
basic rraining camp in  Nevada and 
a bittersweet fınale . . .  

HAIR i s  the musical they said 
couldn'r be made. The Broadway 
show on which it is based had been 
a phenomenally successful 1 960s 
arrifacr rhat idealized cqntroversial, 

provocative hippies. Direcror Milos 
Forman's problem was how ro 
transfer an old ropical play ro che 
screen wirh the benefıt of 
hindsighr. The reulr was HAIR, a 
fılm that reinterprers rhe hippies 
while sri ll portraying rhem 
symparherically and remaining 
fairhful ro the spirit of the musical. 
Ir was a complerely original script 
because rhe play had been a plotless 
revue. Ar che same rime, the story 
had ro be srrucrured around the 
familiar songs. While che 
screenplay can make one nosralgic 
for the hippies, it  does not glorify 
rhem. Mrer the group is arresred, 
one of c hem musr raise the bail 
money from his morher, a scene 
which makes che poinr rhat rhese 
people ofren had access ro money, 
which allowed rhem ro indulge in  
che luxury of  playing poor wirhour 
suffering rhe consequences. Twyla 
Tharp choreographed the vibranr 
dances, each of which is specracular 
on irs own way. Credit for HAIR's 
contemporary look goes ro direcror 
Mi los Forman. He ser mosr of rhe 
acrion ourdoors in order ro 
downplay familiar hippie arrifacrs 
and srress rhe counrerculrure credo 
of freedom. HAIR sri ll funcrions 
well as a work of intelligent 
nosralgia, which is quire an 
achievement. 

MILOS FORMAN 
18 Şubat 1 932'de 
Çekoslovakya'nın Caslav 
kentinde dogdu. Prag Sinema 
Akademisi FAMU'da ögrenim 
gördükten sonra, filmle canlı 
oyunculugu birleştiren Laterna 
Magika gösterilerine katı ldı ve 
kısa filmlerle yönetmenlige i lk 
adımını attı. lik uzun metraj l ı  
filmleri, özellikle de "Bir 
Sarışının Aşkları" ve "Koşun 
ltfaiyeciler", insana özgü zaaflara 
ve kendini kandırışlara sundugu 
ironik fakat insancıl yaklaşımla, 
ona dünya çapında bir ünle 
birlikte, Oscar'a adaylıgı da 
getirdi. Çek Yeni Dalgası'nın 
ümit vaat eden bu yönetmeni, 
Rusların Çekoslovakya'yı işgali 
sırasında Paris'teydi ve yurduna 
geri dönmedi. 1 969'da New 
York'a gitti, 1 97S'te Amerikan 
vatandaşlıgına geçti ve büyük 
başarı kazanan "Guguk Kuşu" 
ve "Amadeus" gibi filmleriyle 
Amerikan sinemasında kendine 
saglam bir yer edindi. 

Born in Caslav, Czechoslovakia 
on 1 8  February 1 932. Afcer 
srudying ar che Prague Film 
Academy, PAMU, he was 
involved with the Laterna 
Magika presencations, mixing 
film with live actors, and made 
his directorial debuc with some 
shorts. His early fearures, 
especially "Loves of a Blonde" 
and "The Firemen's Bali", 
broughc him worldwide fame 
and Oscar nominations for his 
ironi c bu c humane observation 
of human frailties and self
deceptions. The most promising 
director of che briefly flowering 
Czech "New Wave", he was in 
Paris at time of Russian invasion 
of Czechoslovakia and remained 
abroad, going to New York in 
1 969. In 1 975 he became an 
American citizen and established 
himself in big-time American 
fi lm-making, with triumphal 
piccures such as "One Flew Over 
the Cuckoo's Nest" and 
"Amadeus". 

Önemli Filmleri 
Selective Filmography 

1 965 Lasky jedne plavovldsky 
Bir Sarışının Aşkları 

1 967 Hori, md ponenka 
Koşun ltfaiyeciler 

1 975 One Flew Over the Cuckoo's 
Ne st 
Guguk Kuşu 

1 979 Hair 
1 98 1  Ragtime 
1 983 AmadeliS 
1 989 Valmonl 
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J ESUS CH RIST SUPERSTAR 
Yönetmen Director: Normanjewison 
Senaryo Screen play: Melryn Bragg & 
Normanjeıuison Görüntü Yön. 
Cinematography: Douglas Slocombe Kurgu 
Editing: Anthony Gibbs Müzik Music: 
Andrew Lloyd Webber Oyuncular Cast: Ted 
Neeley, Cari Anderson, Yvonne E/liman, Barry 
Dennen, Bob Bingham,Joshua Mostel 
Yapımcı Producer: Normanjewison & 
Robert Stigwood Yapı m Production Co.: 
Universal, California, USA Dünya Hakları 
Export Agent: United International Picturo, 
Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London 
WIA 2}L, ENGLAND; Phone: 7 1 636 16  
55 ;  Fax: 7 1  636 41  18 Kaynak Source: 
UIP Turkey, Spor Cad. Acısu S ok. , Tahsin Bey 
Apt. No: /, Kat: 1, Daire: 7, Ma;ka 80200, 
Istanbul, TURKEY; Phone: 212 227 82 05; 
Fax: 212 227 82 07 

1 973 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 107' 

• Öykü, degişim yanlısı 
Yehuda'nın gözünden, lsa'nın 
dünya üzerinde geçirdigi son 
haftayı anlatır. Yehuda, lsa'nın 
kontrolü kaybettiğini fark eden 
bir aydındır. Yahudilerin fazla 
asileşmesi yüzünden Romalıların 
onlara zulmedeceginden korkar, 
ve çaresizl ik içinde lsa'yı ele verir. 
lsa ölüme mahkum edil ir, suçluluk 
duygusuyla kıvranan Yehuda 
intihar ederse de, sonradan 
cennette tekrar ortaya çıkar ... 

Rock operası JESUS CHRIST 
SUPERST AR, rock'n'rollcu lsa 
tiplemesiyle büyük tartışmalara 
yol açarak Ingiltere ve Amerika'da 
fırtınalar koparmış, çok satan bir 
plaktan dogdu. Norman 
Jewison'ın 1 969'da sahneye konan 
eserden uyarladıgı film, ikilem 
yaratan bir biçimde, hem çok iyi 
hem de hayal kırıcı. Kavramsal 
olarak cüretkar, ama bütününde 
başarılı değil. Bir otobüs dolusu 
gezgin oyuncu, Son Yedi Günü'n 
öyküsünü canlandırmak üzere 
lsrail'e gelir. Kurulan bu basit 
çerçeve, geçmişle bugünün 
karışımı olan soyut yapıya olanak 
tanımıştır. Bir sahnede insanlar 
Romalı kıyafetleri giyerken, bir 
digerinde Yehuda'yı tanklar ve 
savaş uçakları kovalamaktadır. Bu 
arada, Mary Magdalena'nın 
söylediği " 1  Don't Know How to 
Love Him" ve gizemli "Pilate's 
Dream" benzeri, olaganüstü 
şarkılarla zenginleşen filmde, acıklı 
"Son Yemek" sahnesi, yaratı lan 
dramatik etkiyi arttırmak yerine 
tam tersine azaltmıştır. lsa'ya "Bir 
deli olmadıgını göstersene, 

havuzumu yürüyerek geçsene!" 
diyen Kral Herod, filmin en 
çarpıcı kişisidir. Kötü 
seslendirme, zayıf orkestrasyon 
ve vasat oyunculuk etkisini azaltsa 
bile film, güzel dekorları, nefis 
müzigi ve vurucu öyküsüyle 
ayakta durmayı başarmıştır. 

• The srory concerns Jesus Christ's 
last week on earth, presented 
through the perspective of a 
revisionist J u das. J u das is an 
intellectual who realizes that Christ 
is losing control. Judas fears that if 
the Jews become roo unruly the 
Romans will crush them, and in 
desperation he turns Jesus in. 
Christ is senrenced ro die, and 
Judas, wrecked with guilt, 
commits suicide, only ro show up 
later in Heaven . . .  

The rock opera JESUS CHRIST 
SUPERST AR was born as a best
seliing record rhat took England 
and America by srorm, raising 
controversy with i ts porrrayal of a 
rock'n'roll Jesus. N orman Jewison's 
film version of the 1 969 stage 
project, in a paradoxical way, is 
both very good and very 
disappoinring at the same time. 
The film has a daring, though not 
emirely successful concept. As a 
busload of young i tinerant players, 
the cast of characrers arrive in Israel 
to perform the story of the Seven 
Last Days, and this humble 
framing device permits the absrract 
mixing the old and the new. In one 
scene people dress in Roman garb, 
and in another Judas is chased by 
tanks and jet fighters. Along the 

way are wonderful songs !ike "I 
Don't Know How to Love Him" 
sung by Mary Magdelene, and the 
spooky "Pilate's Dream" .  But the 
very moving "Last Supper" 
sequence only counteracts instead 
of conrributing to a mounring 
dramatic impact. King Herod 
steals the film when he says to 
Chrisr: "Prove ro me that you' re no 
foo!, walk across my swimming 
pool ! "  Although marred by the bad 
dubbing, poor orchestration and 
dul! acting, what the film has 
going for it are beautiful sets, great 
music, and a compelling srory. 

NORMAN JEWISON 
1 926'da Kanada'nın Toronto 
kentinde do�du. T oronto 
Üniversitesi'ne devam ettikten 
sonra, senaryo yazarı ve 
oyuncu olarak BBC'de çalıştı. 
1 958'de yönetmen olarak 
CBS'e geçmesinden önce 
Kana�a Televizyonu'nda görev 
aldı. Ozel müzikal 
programlarında gösterdi�i 
başarı onu 1 963'te sinemayla 
tanıştırdı. Altmışlı yıllarda 
çekti�i filmler genelde 
toplumsal veya siyasal eleştiri 
içeriyordu. 1 970'1erin başında, 
geçmişte televizyonda ona 
başarı kazandırmış müzikallere 
dönüş yaptı. Sinema kariyerinin 
ilerleyen yıllarında birinci sınıf 
filmler yönetmeye devam etti. 

Born in Toronro, Canada in 
1 926. After anending che 
University of Toronro, he 
worked in England as a wricer 
and acror for che BBC. He chen 
wenc i neo Canadi an celevision 
before joining CBS as a director 
in 1 958. Success w i ch m usical 
specials broughc him i neo che 
movies in 1 963. His films of che 
Sixcies ofcen involved social or 
policical comment. In early 
Sevencies he recurned ro che 
musical background of his early 
TV successes. He conrinued ro 
direec firsc-race piccures in his 
lacer film career. 

Önemli Filmleri 
Seleccive Filmography 

1 965 The Cineinnali K id 
1 966 The Russiam Are Comi11g, 

the Russiam Are Combıg 
Ruslar Geliyor 

1 967 In the Heat ofthe Night 
Gecenin Sıcagında 

1 968 The Thomas Crown Alfa ir 
1 9 7 1  Fiddler otı lhe Roof 

Damdaki Kemancı 
1 973 jesus Christ Superstar 
1 978 F.I.S.T. 
1 980 A11d}usticefor All 

Herkes Için Adalet 
1 986 Good Morning Vietnam 

Günaydın Vietnam 
1 994 Otıly You Çılgın Aşık 
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TOWARD THE WITH IN 
Yönetmen Direcror: Mark Magidson 
Görüntü Yön. Cinemarography: David 
Aubrey Kurgu Edi ring: Mark MagidJon & 
David Aubrey Müzik Music: Dead Can 
Dance Oyuncular Cast: Lisa Gerrard, 
Brendan Perry Yapımcı Producer: Mark 
MagidJon Yapı m Production Co.: 
Magidson Fib11J, /O/ I l  Jelferıon Boulevard, 
Culver City, CA 90232, USA; Phom: 310  
842 85  /6;  Fax: 3 10 842 85  /8  Dünya 
Hakları Export Agenr: t\•fagidson FilniJ, 
101 1 1  jeflerıon Boulevard, Culver City, CA 
90232, USA; Phone: 310  842 85 16; Fax: 
3 10 842 85 18  

1994 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 78' 

• I S  yı ldır Dean Can Dance adlı 
grubu oluşturan Lisa Gerrard ve 
Brendan Perry ikilisi, son 
albümlerinin ve promosyonu için 
düzenlenen, ancak ayakta yer 
bulunabilen, 1 8  konserlik Birleşik 
Amerika ve Kanada turnesini kısa 
bir süre önce tamamladı. Üç yıl 
aradan sonra çıktıkları, bütün 
bi letleri tükenen bu turne, Santa 
Monica'daki Mayfair Salonu'nda 
verilen iki özel konserle sona 
erdi. Beş müzisyenin sanatçılara 
eşlik ettiği bu konserler, bir "live" 
albümle 75 dakikalık bu konser 
fi lmine malzeme oldu. Yönetmen 
Mark Magidson fı lmde, konser 
kayıtlarının yanı sıra, Gerrard ve 
Perry i le yapılan söyleşiiere de 
yer veriyor. I ki l i ,  lngil izler-kelt 
müziği, ortaçağ ilahileri ve 
oryantal dans müziğinin bir tür 
karmasından oluşan 
müziklerinden örnekler 
sundukları konserlerinde, hem 
geleneksel çalgıları hem de yeni 
teknolojileri kul lanarak "World 
Music 1 Dünya Müziği" kavramına 
yeni bir boyut katıyorlar. Insanı 
etkileyen bu müzik, tüm zaman ve 
kültür sınırlarını aşıyor. Dead Can 
Dance bugüne kadar beş albüm 
çıkarmış olmasına rağmen, 
TOWARD THE WITHIN'de yer 
alan parçaların üçte ikisi yeni ve 
hiç kaydedilmemiş. 

• Lisa Gerrard and Brendan Perry, 
the duo who have made up the 
group Dead Can Dance for the lasr 
1 5  years, recenrly complered an 
eighteen-date, standing-room-only 
tour of the United States and 
Canada in support of rheir laresr 
album. The sold-our tour, rheir 
first in three years, finished wirh 
rwo privare performances ar che 
Mayfair Theatre in Sanra Monica, 
California and those performances, 
in which they were augmenred by 
five addirional musicians, provided 
che basis for a "live" al bum and a 
75-minure concerr film. Director 
Mark Magidson includes inrerviews 
wirh Gerrard and Perry wirhin the 
visual and aural record of rheir 
concerrs, as they perform a mixrure 
of Anglo-Celric music, medieval 
lirurgical chanrs and Middle 
Easrern dance music, incorporating 
both rradirional insrrumenrarion 
and new technology in a way rhar 
has virrually redefined rhe rerm 
"World Music". Their sound is 
captivaring, with a scope rhar often 
rranscends borh culrure and rime. 
Alrhough Dead Can Dance has 
released five complere albums, rwo
rhirds of che mareri al fearured in 
TOW ARD THE WITHIN is new 
and had never before been recorded. 

MARK MAGIDSON 
1 985'te, yapımcılığını üstlendiği, 
yüksek duyarlı lMAX 
yöntemiyle çekilen "Chronos" 
adlı fılmle sinemaya ilk adımını 
attı. Bu deneyimle iştahı 
kabarıp ilgisi artınca, senaryo 
ve kurgu aşamalarında da yer 
aldığı, geçen yılki Festival'in en 
çok ilgi gören filmi olan 
"Baraka 1 Nefes"in yapımcılığını 
üstlendi. Bu fılmin bir 
bölümünde Dead Can Dance'in 
müziği kullanılmıştı. Daha 
sonra "Baraka"dan alınan 
görüntülerle, bu grup için 
"Yulunga" ( 1 993) adlı video 
klibi yaptı. Klibin gördüğü ilgi 
üzerine TOWARD THE 
WITHI N'i gerçekleştirdi. 

He first involved in film-making 
by producing "Chronos", an 
!MAX-process film, in 1 985.  
His incerest whetted, he wenr on 
to produce, co-write and co-edir 
"Baraka", which was the most 
popular film of the Festival last 
year. One of the sequences in 
this film used music by Dead 
Can Dance, and he subsequently 
created a music video for the 
group enritled "Yu! unga" ( 1 993) 
using images and out-takes from 
"Baraka". The success of that 
video led ro TOW ARD THE 
WITHIN. 
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P INK FLOYD - DUVAR 
PINK FLOYD - THE WALL 
Yönetmen Direcror: Alan Parker 
Senaryo Screen play: Roger \Vaters 
Görüntü Yön. Cinemarography: Peter 
Bizioıt Kurgu Edi ring: Gerry Hamblyn 
Müzik Music: Pink Floyd Oyuncular 
Casr: Bob Ge/do[. Christine Hargreaves, James 
La11remon, Eleanor David, Bob Hoskins 
Yapımcı Producer: Alan Marshall 
Yapım Production Co.: Metro Goldwyn 
Meyer, United Artists, Tin Bl11e Dünya 
Hakları Exporı Agent: United International 
Pictum, Mortimer House, 37-41 Mortimer 
Street, London W lA 2JL, ENGLAND; Phone: 
71  636 16 55; Fax: 7 7  636 41 18 Kaynak 
Source: UIP T11rkey, Spor Cad Acısu S ok., 
Tahsin Bey Apt. No: 7, Kat: 1 ,  Daire: 7, 
Marka 80200, istanbul, TURKEY; Phone: 
212 227 82 05; Fax: 212 227 82 07 

1982 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 99' 

• Öykünün kahramanı Pink, 
intihara bir adım ötede, deli l igin 
sınırlarında dolaşan, başarılı ama 
yılgın ve yıpranmış bir rock 
yıldızıdır. Bitmek bilmeyen 
yolculukları yüzünden karısı onu 
başka bir erkek için terk etmiştir. 
Karısına telefonla erişmek 
istediginde diger erkegin cevap 
vermesi, Pink'in kendini yoketme 
mekanizmasını harekete geçirir. 
Babasının savaş sırasında traj ik 
ölümü, okul yıllarında acımasız bir 
ögretmenin şi ir yazdıgı iç in onu 
azarlaması gibi geçmişten 
sahneler gözünde canlanmaya 
başlar. Kabustan farksız bu 
görüntüler birer tugla gibi üste 
yıgılarak, Pink'in etrafında bir 
duvar örer. . .  

1 2  milyon dolara malolan ve 
öncelikle Pink Floyd hayranları 
için yapılmış bu film, ünlü "The 
Wall" albümünün göz kamaştırıcı 
bir sinema uyarlaması. Roger 
Waters'ın yazdıgı çapraşık şarkı 
sözlerinın anlamları da böylece 
açıga kavuşuyor. Müzik filmin ana 
unsuru, ve alışı lmış diyalogların 
yerini vokaller alıyor. Zaten, 
insanı şaşırtan animasyonların 
yaratıcısı Gerald Scarfe i le 
görüntü yönetmeni Peter Biz'nun 
sundugu görsel şölen, bu 
"psychedelic" öykünün 
anlatımında son derece başarılı 
oldugundan filmde konuşmalara 
pek gerek yok. The Boomtown 
Rats'in solisti Bob Geldofun Pink 
rolünde sergiledigi güçlü 
oyunculuk, filmin fantazi lere 
dayanan havasına inandırıcı l ık 

kazandırıyor. Parker, Waters ve 
Scarfe'nin ortak çalışmasının söz 
konusu oldugu düşünülürse, 
filmin hiç de kolay yaratı lmadıgı 
ortada. "Düşünebiliyor musunuz, 
hepsi de kendi bildigini okumaya 
alışık üç megaloman! .. Yaptıgım 
en öfkel i  fi lmdi diyebil irim. Şimdi 
( 1 986) geriye dönüp baktıgımda 
neredeyse yüzüm kızarıyor. Bu, 
birisiyle tartışırken sesini 
yükseltmeye ve sonra da pişman 
olmaya benziyor. DUVAR'Ia, 
kendimi sanki bir buçuk saat 
bagırmışım gibi hissediyorum." -
Alan Parker 

• The stoty centers araund Pink, a 
fruscrared, burned our bur 
successful rock srar who is near
suicidal and on the verge of 
insaniry. His wife has lefr him for 
anather man because of che 
interminable amount of rime Pink 
spends on rhe road. When he 
comacts her by telephone, only to 
have che other man answer, his self
desrrucc mechanism begins i ts slow 
burn. His mind wanders ro various 
incidenrs in his life, including the 
cragic dearh of his farher during the 
war, his school years when a nasty 
old raecher herares him for writing 
poecry in class, all of which, in 
nightmare fashion, build up on rop 
of each other !ike bricks, which 
form an enclosing wall from which 
he must escape . . .  

Designed primarily for Pink Floyd 
fans, this $ 1 2  million production is 
an eye-popping dramarizarion of 
rhe famous album "The Wall", 

which clarifies the enigmaric songs 
wrirren by Roger Waters. The 
music is rhe core of rhe fi lm, vocals 
subbing for the usual film 
dialogue. Bur there's l i rrle need for 
dialogue, since rhe visual treats 
offered by srunning animarian 
director Gerald Scarfe and 
photography director Peter Biziou 
teli the psychodelic story very welL 
Powerful performan ce of The 
Boomrown Rars lead singer Bob 
Geldof as Pink works to rhe film's 
overall believability, despite irs 
fantasy aura. I t  was not the easiest 
film to make, as rhe collaborarion 
berween Parker, Waters and Scarfe 
seems to have been quite an ordeaL 
"Can you imagine, three 
megalomaniacs all used to gerring 
rheir own wayı . . .  Ir is my angriesr 
film to dare. When I look ar ir now 
( 1 986), I' m almosr embarrassed. 
Ir's !ike you' re in an argumenr with 
somebody and you raise your voice 
and later you wish you hadn'c 
W ith THE WALL I feel raising my 
voice for an hour and a half." - Alan 
Parker 

ALAN PARKER 
14 Şubat 1 944'te Londra'da 
doğdu. Londra'nın kuzeyinde, 
işçi sın ıfının yaşadığı Isiington 
bölgesinde büyüdü. 1 96S'ten 
1 967'ye kadar reklam metinleri 
yazdı ve ilgi uyandıran 
televizyon filmlerinde 
yönetmenlik yapana kadar 
reklam filmleri yönertL 1 976'da 
ilk konulu uzun metraj filmi, 
çocukların rol aldığı, 
gangsterlerle ilgili bir müzikal 
olan, "Bugsy Malone"u çekeL 
Bu filmi n romanın ı  ve bir çizgi 
roman yayınladı. Şiddet ve 
ırkçılık ögeleri ağır basan 
"Midnight Express 1 Geceyarısı 
Ekspresi"nin ardından, 1 980'de 
Amerika Birleşik Devletleri'ne 
yerleşti. Filmlerinin çoğu büyük 
ticari başarı elde etmekle 
birlikte sert eleştirilere hedef 
olmuştur. Yönetmenliği abartı l ı  
ve basmakalıp bulunur. Kesin 
olan, seyircide şok etkisi 
yaratmayı amaçladığı ve bazen 
de bunu başardığıdır. 

Bom i n London on 14 February 
1944. He was broughr up in che 
working-class area of Islingron, 
norrh London. He was an 
adverrising copy-wrirer from 
1 965 ro 1967, and commercials 
direcror before directing norable 
relevision films. In 1 976, he 
made his firsr fearure film, 
"Bugsy Malone", a gangsrer 
musical played by children. He 
has publ is h ed a novel of this 
film and a book of carroons. 
Afrer the violenr and racial 
"Midnighr Express" he moved ro 
United States in 1980. Most of 
his films have been huge 
commercial successes, bur rheir 
crirical reception has been far 
from kind. His direcrorial sryle 
has been deseribed as overblown 
and dependenr on ri red cliche. 
Cerrainly he is a direcror aiming 
ar gur-reacrions, and ar times 
obraining rhem. 

· 

Filmleri 
Filmography 

1 9 76 Bugsy Ma./o12e 
1 978 Midnight Express 

Geceyarısı Ekspresi 
1 980 Fame Şöhret 
I 98 1 Shoot the Moon 

Erişilmez Duygular 
1 982 Pi1tk Floyd - The W all 

Pink Floyd - Duvar 
1 984 Birdy 
1 986 Angel Heart Şeytan Çıkmazı 
I 988 Mississipi Burtıi1lg 

Missisipi Yanıyar 
I 990 C ome See the Pa.ra.dise 

Gel Cenneti Gör 
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WOODSTOCK (YÖN ETM ENiN KURGUSU) 
WOODSTOCK (THE DIRECTORıs CUT) 
Yönetmen Director: Michael Wadleigh 
Görüntü Yön. Cinemarography: Michael 
Wadleigh, David Myerı, Richard Pierce, 
Donald Lmzer, Al Werıheimer Kurgu 
Editing: Thelma Schoonmacher & Michael 
Wadleigh Katılanlar With:joan Baez, 
Canned Heaı,joe Cocker, Country joe and the 
Fiıh, Creedmce Clearwater Revival, Croıby 
Srii/ı and Naıh, Ar/o Guthrie, Richie Havtnı, 

jifferıon Airplam,jimi Hendrix,janiıjoplin, 
Mountain, San lana, john Sebaıtian, Sha-Na
Na, S Iy and ıhe Family Stone, Tm Yearı After, 
The Who,johnny \Vinter Yapımcı 
Producer: Michael Wadleigh & Bob Maurice 
Yapım Producrion Co.: Warner Broı., 
4000 Warner B/vd., Burbunk CA 9I522 
USA;Phone: I 8I8 954 6000 Dünya 
Hakları Export Agenr: Warner Broı, 4000 
Warner B/vd, Burbunk CA 9I522 
USA;Phone: I 818 954 6000 

1 970-I 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 240' 

• 1 969 yılıydı. lnsanoglu Ay'a 
adım atıyordu, Murtin Luther 
King ve Robert Kennedy 
kurşunlanarak öldürülmüştü ve 
Vietnam savaşı gemi azıya almıştı. 
Amerika bir kıpırdanış içindeydi, 
degişimi zorlayan da gençligiydi. 
Ağustos'ta, 500,000 civarında 
genç, New York'ta, White Lake 
yakınlarındaki bir mandıranın 
çayırında, üç günlük bir barış ve 
müzik kutlaması için toplandılar. 
Olay, fazla reklam yapılmadan 
gerçekleştirilmesine ragmen, 
kültürel bir kıstasa dönüştü: 
toplumsal yönden ilerici, şiddet 
ve savaş karşıtı, görülmemiş 
sayıda insanın, barışı, ekolojiyi, 
insan haklarını ve kendi 
dönemleri ile kültürlerinin 
müziğini yüceltmek için, barış 
içinde biraraya gelişi. Woodstock 
dendi bu olaya ve daha sona 
ermeden, adını bir kuşağa 
vermişti bile ... 

Festival'e katılanların yanısıra, 
çiftl ikte yönetmen Mike 
Wadleigh' in başında bulunduğu 
genç bir film ekibi de vardı. 1 970 
yılında onların çalışmalarının 
sonuçları, bu ünlü etkinliğin 
öncesini, kendisini ve sonrasını 
belgeleyen renkli, geniş ekran ve 
stereo bir film olarak, 
WOODSTOCK adı altında 
gösterildi. Wadleigh'in belgeseli , 
hem eleştirmenler, hem de 
izleyicilerin övgüsüyle karşılandı. 
Sinema teknolojisi i le gerçeği 
mutlak bir başarıyla biraraya 
getiren film, üç Akademi 
Ödülü'ne aday gösterildi (bir 

belgesel için görülmemiş bir 
şeydi) ve sonuçta En Iyi Belgesel 
Film Oscar' ını alıp gitti. 
Konserden 25 yıl sonra, film 
şimdi "Yönetmenin Kurgusu" ile 
yeniden piyasaya çıkıyor. 1 970'te 
çeşitli nedenlerle kurgu odası 
zemininde kalan çoğu görüntüleri 
de içeren, genişletilmiş bir 
versiyon bu. Dört saat süren bu 
yeni derleme dijital formatla 
güçlendirilmiş ve yeniden miksajı 
yapılmış müziği olduğu kadar, Jim i 
Hendrix, Jan is Joplin, Jefferson 
Airplane ve Creedence 
Clearwater Revival gibi rock 
çağının ölümsüz isimlerinin yer 
ald ığı ek bölümleri de içeriyor. 
"WOODSTOCK'u bugün 
görmenin en iyi yanı, hala geçerli 
olduğunun bil incine varmak." -
M ichael Wadleigh 

• The year was 1 969. Men w ere 
landing on the Moon, Martin 
Luther King and Robert Kennedy 
were cut down by bullers and the 
Vietnam W ar was raging. America 
was in flux and the change was 
being pushed by irs yourh. In 
Augusr, nearly 500,000 young 
people garhered in rhe meadows of 
a diary farm in White Lake, New 
York ro celebrare three days of 
peace and music. The event even as 
ir unfolded in relative isolarion, 
became a culrural benchmark: a 
peaceful garhering of socially 
progressive, non-violent, antiwar 
people who came ro celebrare 
peace, ecology, human righrs and 
rhe music of rheir time and culrure 
in unprecedented numbers. lt was 

known as Woodsrock and before it 
was over, it named a generation . . .  

Besides the parricipants, rhere were 
also a team of young film-makers 
headed by direcror Mike Wadleigh 
on locarion at the farm and in 1 970 
the results of c heir work was 
screened as WOODSTOCK, three 
hours of color and large-screen and 
srereo documenting rhe before, 
during and after of the celebrated 
event. Wadleigh's documenrary 
was a great critica! and popular 
success. An absolute triumph in i ts 
marriage of cinemaric technology 
ro reality, ir was nominated for 
three Academy Awards 
unprecedented for a documenrary -
and walked off w ith the Oscar for 
Best Documenrary. 25 years after 
the concerr, che film is now re
released in a "Direcror's Cut", an 
expanded version that includes 
much foocage that, in 1 970, for 
various reasons ended up on the 
cutting room floor. The new 
version is four hours long and 
features a freshly remixed 
soundrrack in an enhanced digital 
formar and includes addirional 
foocage of such rock-era immortals 
as Jim i Hendrix, Jan is Joplin,  
Jefferson Airplane and Creedence 
Clearwarer Revival. "The best 
thing abour seeing WOODSTOCK 
roday is realizing that it stil! 
works". - Michael Wadleigh 

MICHAEL WADLEIGH 
1 94 1 'de do�du. 1 969 yılında, 
Woodstock'u düzenleyenler 
ondan Festival'in filmini 
çekmesine istediklerinde, 28 
yaşında bir görüntü yönetmeni 
ve belgeselciydi. Jim BcBride'ın 
"David Holzman's Diary 1 
David Holzman'ın Günlü�ü" i le 
"My Girlfıend's Wedding 1 
Sevgilimin Dü�ünü"nde, ayrıca 
"No Vietnamese Ever Called 
Me Nigger 1 Hiçbir Vietnamlı 
Bana Asla Pis Zenci 
Demedi''de çalışmıştı. Biraz 
parası ve kamera donanıını 
oldu�u için, projenin maddi 
destekçilerinden biri ve orta�ı 
oldu. Film almasını sa�layan 
50.000 dolar ve aralarında 
Thelma Schoonmacher ile 
Martin Scorcese gibi 
kurgucuların da bulundu�u bir 
avuç gönüllüyle işe girişti. Bir 
konulu belgesel olarak 
WOODSTOCK; ham fılmin, 
duyuları soluk vermeden esir 
alan, çok ve de�işken kareli, 
göz kamaştırıcı kurguya sahip 
bir yapıta dönüştürülmesindeki 
sanatsal başarı yönünden bir 
dönüm noktasıdır. 

Born in 1 94 1 .  In 1 969, when 
che promocers of W oodscock 
came and asked him ro film che 
festival, he was a 28-year-old 
cinemacographer and 
documencary fılm-maker. He 
had worked on J im McBride's 
"David Holzman's Diary" and 
"My Girlfriend's Wedding" as 
well as che documencary "No 
Viecnamese E ver Called Me 
Nigger". Since he had some 
money and camera equipmenc, 
he became che fınaocial backer 
and a partner of che project. He 
scarced wich $50.000, which 
paid for film scock, and a bunch 
of volunreers, which included 
people !ike edicors Thelma 
Schoonmacher and Marcin 
Scorsese. As a documencary 
feature, WOODSTOCK was a 
milescone in arciscic collacion of 
raw foocage i neo a multi panel, 
variable-frame, dazzling 
mancage that engages che senses 
wich barely a lee-up. 
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı, bu bölümün gerçekleştirilmesinde 
sağladıkları maddi ve manevi destekten dolayı 
Türkiye Büyük Mi l let Meclisi Başkanlığı'na teşekkür eder. 

Istanbul Foundation for Culture and Arts is grateful to 

the Office of rhe Speaker of the Turkish Grand National Assembly 

for their generous support in realiz ing this secrion. 

, •  
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KANADA-ROMANYA CANADA-ROMANIA 

GÖGE ERiŞiN 
REACH FOR THE SKY 
Yönetmen Director: Elisabeta Bostan 
Senaryo Screenplay: Vasilica lstrate, 
Elisabeta Bostan Görüntü Yön. 
Cinematography: fon Marine.rC11 Kurgu 
Editing: Helene Girard Müzik Music: Doru 
Caple.rcu Oyuncular Cast: Ezabela 
Moldovan, Atina lzvoram1, Carmen Galin, 
Mircea Diaconu, George Mihaila, Diana 
Lupe.rcu Yapı mc ı Producer: Rock Demers 
Yapım Producrion Co.: Le.r Productions La 
Fete Ine., 225 e.rt, rue Roy, Suite 203, Montrlal, 
Quebec, H2\V 1M5, CANADA; Phone: 5 1 4  
848 04 1 7; Fax: 5 14 848 00 64 & Film 
House # 5 for Romaniafilm Dünya Hakları 
Exporr Agent: Le.r Productions La Fite Ine. , 
225 e.rt, rue Roy, Suite 203, Montrlal, Quebec, 
H2\V 1M5, CANADA; Phone: 5 1 4  848 04 
1 7; Fax: 5 14 848 00 64 

1 991 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 92' 

• Bir kuş kadar zarif ve bir 
kelebek kadar hafif olan 1 O 
yaşındaki bir Romen kızı neyin 
düşünü kurar? Şampiyon bir 
j imnastikçi olmanın, elbette. En 
azından, ü lkesinin birçok 
j imnastikçisi gibi, doğduğu köyden 
ayrılarak ülkenin en iyi okulu olan 
ve çok sayıda dünya çapında 
şampiyon yetiştirmesiyle tanınmış 
Deva'ya gitme özlemiyle tutuşan 
Corina'nın kurduğu düş buydu. 
Corina ilk denemesinde 
reddedildi .  Kalbi kırık, ama 
kendini kabul ettirmeye her 
zamankinden daha kararlı olarak 
evine döndü. I kinci denemesinde, 
bazılarının karşı çıkmasına 
rağmen, en iyi arkadaşı Maria ve 
yerel çalıştırıcı Bay M itran'la 
birlikte kabul edildi. Corina i le 
Maria, çok geçmeden, en iyi 
olmak için önlerinde hala çok 
uzun ve çoğu kez acıyla dolu bir 
yol olduğunu fark etti ler, çünkü 
ne kadar zorlu bir eğitim 
görürlerse görsünler, aynı 
zamanda derslerini ihmal 
etmemeleri de gerekiyordu . . .  

Kahkaha ve ter, disiplin ve tazel ik, 
keyif ve yarışmanın kusursuz bir 
karışımı olan; göğe erişmeye 
çalışarak Ol impiyat'ta Altın 
Madalya kazanan bir kızın bu 
öyküsü, kahramanının, dünyanın 
en iyisi olma yolundaki 
mücadelesiyle özdeşleşecek 
çocukların çok hoşuna gidecek 
mutlaka. Bir sanatçı olarak, 
yönetmen Bostan'ın öncel ikli ilgi 
alanı, hem gerçek anlamıyla ve 
hem de mecazi olarak, çocuklar. 

Gerçek anlamıyla, çünkü 
çalışmaları hep çocukların ve 
onların yaşadıkları özel evrenin 
onu nasıl büyülediğini 
göstermiştir; mecazi olarak da, 
filmleri şu ya da bu ölçüde, daima 
hepimizin içindeki çocuğa hitap 
ettiği için. Bu son öğe ise, GÖGE 
ERIŞIN i le sayısı bir düzineyi 
bulan, uluslararası çapta övgü 
kazanmış aile filmleri "Herkes Için 
Öyküler"in yaratıcısı olan Rock 
Demers'in bakış açısını da aynı 
derecede tanımlayan bir özel l ik. 
Daha önceki "Pul Gezgini", "Uçan 
Ayakkabı", vb. bütün başarılı 
filmler gibi, bu "herkese uygun bir 
öykü" de, ailelerin oluşturduğu 
izleyicilerin kalbini mutlaka 
kazanacak. 

• What does a l O-year-old 
Romanian gir!, as graceful as a bird 
and light as a burterfly, dream 
aboutl Becoming a champion 
gymnast, of course. Certainly that' s 
true of Corina who, !ike so many 
gymnasts in her counrry, longs to 
leave her native village to attend 
Deva, the best school in the 
counrry, renown for having already 
produced an impressive number of 
world class champions. On her first 
try, Corina is rejected. She returns 
home heart broken bur more 
determined than ever to be 
accepted. On her second try, in 
spite of some opposition, she is 
accepted inro the school along with 
her best friend Maria and their 
local coach, Mr. Mitran. It doesn't 
take too long before Corina and 
Maria realize that they stil! have a 

long and often painful way to go to 
becoming the best, for not only do 
they have to train as hard as they 
can but they must also keep up 
with their studies . . .  

A perfect m ix  of laughter and 
sweat, discipline and freshness, of 
joy and competition, this 
thoughtful story about a gir! who 
reaches for the sky and wins 
Olympic Gold is sure to be a bit 
with children who will idenrify 
with the heroine's struggle to be 
the world's best. Children is the 
primary concern of director Bostan 
as an artist, both literally and 
fıguratively. Literally in the sense 
that her work has always 
demonstrated a fascination wirh 
children and the special universe 
they inhabit, and figuratively in 
the sense that her films are by and 
large acidressed to the child in us 
all. This is a characteristic which is 
equally fundamental to the vision 
of Rock Demers, the creator of 
"The Tales for All", the 
inrernationally acclaimed collection 
of fami ly movies that REACH 
FOR THE SKY is the 1 2th. Like 
all of i ts successful predecessors 
("Tommy Tricker", "The Flying 
Snekaer", ete.) this is very m uc h a 
"tale for all" sure to w in the hearts 
of family audiences. 

ELISABETA BOSTAN 
Romanya'nın Bükreş kentinde 
do�du. Uluslararası çaptaki 
ününü, 30 yıllık bir dönemde 
gerçekleştirdi�i bir dizi kısa ve 
uzun metraj lı filme borçludur. 
Bükreş'teki Sinema Sanatı 
Enstitüsü'nden mezun olduktan 
sonra, sinemacılık mesle�ine 
1 958 yılında 'The Mother Hen 
and Her Chicks 1 Ana Tavuk 
ve Civcivleri" adlı kısa filmle 
başladı. Bunu, üç yıl kadar 
sonra i lk konulu uzun metraj 
filmi olan "The Child 1 Çocuk" 
izledi .  Daha sonra, çocuklar 
üzerine ve çocuklar hakkında, 
Venedik, Gijon, Moskova, 
Cannes ve Tahran gibi tanınmış 
festivallerde bellibaşlı ödüller 
kazanan birçok film yönetti. 
1 983 ve 1 984'te, o güne 
kadarki en büyük projesi olan, 
iki adet 90 dakikalık film ve 
sekiz saatlik bir TV mini 
dizisinden oluşan "Circus 
People 1 Sirk lnsanları"nı 
gerçekleştirdi. Romanya'nın 
Çocuk Sineması Ulusal 
Merkezi'nin başkanı olan 
yönetmen, Bükreş 
Üniversitesi'nde sinema 
dersleri de vermektedir. 

Born in Bucharest, Romania. 
She has esrablished her 
international reputation based 
on a range of shorr and fearure
length films made over a 30-year 
period. A graduate of 
Bucharesr's Institute of 
Cinemarographic Art, she began 
her filmmaking career in 1958 
wirh a shorr film enrided "The 
Morher Hen and Her Chicks", 
followed some three years later 
by her firsr fearure, "The Child". 
She larer direcred many films on 
and abour children for which she 
has been awarded major prizes at 
such well-known film fesrivals as 
Venice, Gijon, Moscow, Cannes 
and Tehran. During 1983 and 
1 984, she embarked on her most 
ambitious project ro dare, 
"Circus People", rwo 90-minure 
films and an eighr-hour TV 
mini-series. She is the Presidenr 
of Romania's National Cenrre 
for Children's Cinema and 
reaches cinema at the University 
of Bucharest. 
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PATRICK �------------------------------------------------------------------i GRANDPERRET 
Si RGA 
FRANSA FRANCE 

L'ENFANT LION 

SIRGA 
Yönetmen Director: Patrick Crandpetnt 
Senaryo Screenplay: 0/ivia Brun(l)'ghe, based 
on "L'enfant lion" by Renl Cu i/lot Görüntü 
Yön. Cinematography:Jean-Michel Humeau 
Kurgu Editing: Sean Barton, Yann De<kt & 
Terry Stokes Müzik Music: Sali/ Keiıa 
Oyuncular Cast: Mathurin Sinze, Sophia
Vironique Toue Tagbe, Souley;nan Koly, \V ere 
\V ere Liking, Sa/if Keitn.jean-Renl de Fleurieu 
Yapımcı Producer: Yannick Ben1ard & 
Paırick Craııdpetnt Yapı m Producrion Co.: 
RCP Productiom, Odessa Films, 32134 Routes des 
Fıt!illes de la Resistance, 92000 Nanterre, 
FRANCE; Phone: 33-1 46 14 95 15; Fax: 33-
1 47 72 00 89 Dünya Hakları Export 
Agenr: UCC, 24, avenue Charles de Gaulle, 
92200 Neuilly-sur.Seine, FRANCE; Phone: 33-
1 46 40 44 00; Fax: 33-1 46 24 37 28 
Kaynak Source: Standard Filmcilik, Gazeteci 
Erol Dernek Sok. , Emıan Han, 512, Beyoğlu, 
Istanbul, TURKEY; Phone: 212 243 32 93; 

1993 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 86' 

• Uzun yıllar önce, iki Volta'nın 
arasında Pama'da yaşadı, Oule ile 
Sirga. Oule, kabile reisi ve usta 
avcı Moko Kaouro'nun oğlu, dişi 
aslan yavrusu Sirga ise köyü 
koruyan aslan sürüsünün kraliçesi 
Ouara'nın kızıydı. Aynı günde 
doğan Oule i le Sirga'nın arasında 
özel bir bağ vardı. Oule 
büyürken, öteki çocuklarla, hatta 
nişanlısı Lena ile değil de, birlikte 
ormanın sırlarını çözdükleri Sirga 
i le oynardı. On yaşına geldiğinde, 
Oule artık ağaçların, vahşi 
hayvanların, arıların, rüzgarın 
di l ini konuşabiliyordu. Uğursuz 
bulutların göğü kapladığı, kapkara 
bir günde, köyün savaşçıları bir 
asianı öldürdüler. Bunun üzerine 
koruyucu dişi aslan köyü, yağmacı 
fı ller ve saldırganlara karşı kendi 
kaderine terk edip gitti. Kana 
boyanan bir başka günde ise, bir 
grup adam köyü yakıp yıktılar, 
çocukları kaçırıp, ardından köle 
olarak sattı lar. Çok uzaklardaki 
bir Arap prensinin ülkesinde, 
Oule'nin aslan gibi kükreyebilmesi 
büyük dehşet uyandıracaktı ... 

Insanlarla hayvanlar arasındaki 
büyülü i l işkiyi anlatan Afrika 
masallarının bir harmanı olan 
SIRGA, bir oğlan, bir kız, bir aslan 
yavrusu ve Afrika'nın öyküsünü 
anlatan eğlenceli, harika bir fabl. 
Zimbabve, Nijerya, Fas ve Fildişi 
Sahili'nde çekilen film, SO'Ii 
yıllarda Afrika'da öğretmenlik 
yapan Rene Guil lot'nun çocuklar 
için yazdığı bir kitaptan 

uyarlanmış. Filmde, Afrika'nın 
nefes kesen manzaralarıyla yalnız 
hayvanların muhteşem görüntüsü 
boy ölçüşebil iyor: aslanlar, fı ller, 
kartallar ve yılanlar. Filmde Oule 
ve Lena'yı büyük başarıyla 
canlandıran ve profesyonel 
oyuncu olmayan çocuklar, 
Afrika'nın küçük bir köyünde 
yaşayanlar arasından seçilmiş. 
Doğayla uyum içinde yaşayan 
insanı anlatan keyifli bir film 
SIRGA, ve her fablda olması 
gerektiği gibi mutlu bir sonia 
noktalanıyor. 

• A long rime ago, in Pama, 
berween the rwo Volras, live Oule 
and Sirga. Oule is the son of Mo ko 
Kaouro, chief of che eri be and irs 
grear hunrer. Sirga is a young 
lioness, daughrer of Ouara, Queen 
of the pride that is prorecring che 
enrire village. Oule and Sirga were 
born on che same day and they have 
a special affiniry for each other. As 
Oule grows up, ir isn'r wirh orher 
chi ldren that he plays, not even 
wirh Lena, ro whom he is 

arcackers. In a day of savagery, a 
band of men descroy che village and 
caprure the children, selling chem 
as slaves, while in the far-off 
kingdom of an Arabian prince, 
Oule's abilicy co roar like a lion 
inspires dread . . .  

Incorporacing cradicional African 
tales of almost magical com m union 
becween people and animals, 
SIRGA is a delightful, wondrous 
fable abouc a boy, a girl, a lion cub 
and Africa. Shoc on locacion in 
Mali, Zimbabwe, Nigeria, Morroco 
and che Ivory Coasc, che srory is 
adapted from a children's book by 
Rene Guillot, who caught in Africa 
in che Fifties. In che film, all che 
wonder of che African landscape is 
matched only by the animals 
themselves: lions, elephants, eagles 
and serpenrs. The cwo children 
playing che principal rol es of Oule 
and Lena are capcivacing non
professionals, who were recruiced 
from a smail African village. As all 
such fables musc, SIRGA ends 
happily, for it is a joyful film abouc 

berrorhed, bur wirh Sirga, wirh man living in harmony wirh 
whom he likes ro explore and narure. 
discover che secrers of the forest. Ar 
che age of ren, Oule knows how ro 
ralk ro the rrees, ro che wild 
animals, ro the bees and ro che 
wind. Bur one clark day filled wirh 
ominous clouds, che viiiage 
warriors kill a lion, che guardian-
lioness deparrs, and che viiiage is 
left ro defend irself from 
marauding elephanrs and bands of 

1 946'da, Fransa'nın Saint-Maur 
kentinde dogdu. 1 969'da 
ESSEC Iş Idaresi Okulu'nu 
bitirdi. 1 974 ve 1 977 yılları 
arasında yapımcı ve yönetmen 
olarak kısa ve orta metrajlı 
filmler çekti. Daha sonra 
Nadine Trintignant, Claude 
Goretta, Jean-Louis Trintignant 
ve Maurice Pialat'nın yönettiği 
filmlerde yönetmen yardımcılıgı 
yaptı. lık uzun metraj konulu 
filmini 1 98 1  'de çekti ve 
1 989'da "Mona et moi 1 Mona 
ve Ben" ile Jean Vigo ödülünü 
kazandı. Pathe Cinema şirketi 
için yönetmenlik yapan ve 
Claude Faraldo ve N iko 
Papatakis'in filmlerinin 
yapımcılığını üstlenen sanatçı 
halen genç yönetmenlerin 
filmlerini desteklemektedir. 

Born in 1 946 ar Sainr-Maur, 
France. He graduared from rhe 
ESSEC Business School in 1 969. 
He produced and direcced shorr 
and medium-lengch films 
berween 1 974 and 1 977,  He 
larer worked as assisranr direcror 
on fearure films direcred by 

ad ine Trimignanr, Claude 
Gorecca, Jean-Louis Trinrignam 
and Maurice Pialar. He made his 
fearure debuc in 1 98 1  and won 
rhe Prix Jean Vigo wir h "'Mona 
er moi" ( 1 989). He has direcred 
films for Parhe Cinema and has 
produced films by Claude 
Faraldo and Ni ko Papacakis, and 
cominues ro produce che films of 
young direcrors. 

Filmleri 
Fi1mography 

1 98 1  Court-circuit Kısa Devre 
1 989 Motıa et moi Mona ve Ben 
1 993 L'enfant liotı Sirga 
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FRANSA FRANCE 

KRAL VE KUŞ 
LE ROl ET L'OISEAU 

THE KING AND THE BIRD 
Yönetmen Director: Paul Grimault 
Senaryo Screenplay:]acqrw Prevert & 
Paul Grimault, based on a ta/e by Andn-sen 
Görüntü Yön. Cinematography: Gerard 
Soirant Müzik Music: \Yiojciech Ki/ar 
Yapımcı Producer: Paul Grimault Yapı m 
Production Co.: lA FilmJ Kaynak 
Sourcc: Miniilere des A/fairs Etrangeres tk 
Frana Direction tk la Communication - Bureau 
du Cintma 244, B/vd St. Germain 75007 
Paris FRANCE Phone: 40 66 66 62; Fax: 43 
1 7  92 42 

1979 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 87'  

• "Kral Charles V, Üç Daha 
Sekiz, Sekiz Daha Onaltı", 
Takicardie ülkesinde gerçek bir 
despot olarak hüküm 
sürmektedir. Kimse ona karşı 
çıkamamakta, sadece bir kuş, 
onunla dalga geçmeye cesaret 
edebilmektedir. Kral, bir çoban 
kızına aşık olur. Onunla ister 
güzellikle olsun, ister zorla, 
evlenmeyi aklına koyar. Oysa 
genç kız bir baca cemizleyicisine 
aşıktır. Iki sevgil i , Kral'ın istegini 
yerine getirmesinden korkarak 
kaçarlar. Aralarında çılgın bir 
kovalamaca başlar, ve tabii 
sonunda yakalanırlar. Ama Kuş, 
kör bir müzisyenin de yardımıyla, 
ormanda aslanların işe karışmasını 
saglar ve iki sevgil i böylece 
kurtulurlar . . .  

Paul Grimault'nun bu ünlü çizgi 
fi lminin serüveni daha 1 946 
yı lında başlamıştır. O dönemde, 
tanınmış ozan Jacques Prevert'le 
birlikte, Andersen'in "Çoban 
Kızla Baca Temizleyicisi" adlı 
masal ını "Küçük Asker" adıyla 
çizgi filme uyarlarlar. Film 1 953'te 
vizyona çıkar. Ancak Grimault 
sonuçtan memnun degi ldir. On üç 
yıl sonra, fi lminin tüm haklarını 
satın alarak, onu yeniden yapar. 
Herhangi bir karışıklıgı önlemek 
için de adını degiştirir. Işte, 
1 979'da Louis Delluc Ödülü'nü 
kazanan ve her yaştan çocugun 
büyük bir keyifle izleyecegi KRAL 
VE KUŞ'un böylesine maceralı bir 
geçmişi vardır. 

• "King Charles V, Plus Three 
Makes Eighr, Plus Eighr Makes 
Sixreen" reigns in the counrry of 
Takicardie as a rrue ryranc. No one 
can stand up ro him, none excepr a 
bird, which dares ro make fun of 
him. The king falls in love wirh a 
shepardess. He makes his mind ro 
marry her eirher wirh her consenr, 
or by force. As for the gir!, she is in 
love wirh a chimney-sweeper. The 
rwo lovers run away, fearing rhar 
rhe king will make his wish come 
rrue. There follows a mad chase, 
and of course they ger caughr in rhe 
end. However che Bird, wirh rhe 
help of a blind musician, secures 
che supporr of rhe lions in rhe foresr 
and the rwo lovers rhus escape . . .  

The advenrure of  this famous 
carroon of Grimaulr's has srarred 
way back in 1 946. Ar rhe rime, 
Grimaulr and rhe famous poer 
Jacques Preverr made rogerher a 
carroon of Andersen's fairy rale 
"The Shepardess and rhe Chimney-
weeper" un der the name of "Li rtl e 

Soldier". The film was released in 
1953 ,  bur Grimaulr wasn'r happy 
wirh rhe end-producr. Afrer 1 3  
years, purchasing all rhe righrs ro 
his film, Grimaulr re-made ir. And, 
in order nor ro give way ro any 
confusion, he also changed che 
name of rhe film. Winner of the 
Louis Delluc Award in 1 979, THE 
KING AND THE BIRD, a film 
which children of all ages w i ll 
warch wirh grear pleasure, has such 
an advenrurous pasr. 

PAUL GRIMAUL T 
23 Mart 1 905'te, Frasa'da, 
Neuilly-sur-Seine'de do�du. Bir 
arkeolo�un o�luydu. Ticari 
resim üzerine e�itim gördü ve 
meslek yaşamına reklamcılıkla 
başladı. 1 935-38 arası çizgi 
reklam filmlerinde 
kazandıklarıyla, beyaz perde 
için önce kısa, sonra uzun 
metrajl ı  ve e�lendirme amaçlı 
ç.izgi filmler yapmaya başladı. 
UsiObu geleneksel olmasına 
ra�men, zekası ve ince 
lirizmiyle öne çıktı. Prevert'le 
birlikte gerçekleştirdi�i "Le 
petit soldar 1 Küçük Asker", 
1 948 yılında Venedik'te 
birincilik ödülünü aldı. Fransız 
çizgi sinemasının gelişmesi 
üzerinde hatırı sayıl ır etkisi 
oldu. 

Born on 23 March 1 905,  in 
euil ly-sur-Seine, France. The 

son of an archeologisc, he 
scudied commercial are and 
began his career in advercising. 
W i ch his earnings from carcoon 
commercials ( 1 93 5-38), he 
began making entercainment 
carcoons for rhe screen, ar firsr 
shorr and larer also fearure 
lengrh. His work is rradirional 
in sryle bur srands out for irs 
intelligence and del icare 
lyricism. "Le perir soldar" which 
he realized in collaborarion wirh 
Jacques Preverc, won the Firsr 
Prize ar V en ice in 1 948. He 
made publiciry shorrs berween 
1 953-66. His influence on the 
development of French 
an imation has been considerable. 
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ALMANYA GERMANY 

EJDERHA DAN iEL 
DER DRACHE DANJEL 

DRAGON DANIEL 
Yönetmen Director: H anı Kralıert 
Senaryo Screenplay: Katrin Lange 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Eberhard Borleman Kurgu Editing: Brigitte 
Krex Müzik Music: Reinhard Lakomy 
Oyuncular Cast:jenı Sa11der, Kathrin 
\Valigura, Jörg Schüttauf, Gert-Hannuri 
Schreier,joachim Zıchocke Yapımcı 
Producer: \Volfgang Rennebarth Yapım 
Production Co.: DEFA-Studio für Spielfilrru 
Dünya Hakları Export Agent: Progrm 
Film-Ver/ei h GmbH, Burgıtrane 27, 1 0 1 78 
Berlin, GERMANY; Phone: 30 28 06 049; 
Fax: 30 28 29 1 5 7  

1 990 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 BO' 

• Sekiz yaşındaki Daniel babasıyla 
birlikte yaşamaktadır. Annesinin 
ölümünden sonra tüm gücüyle 
yeni yaşamına alışmaya çalışmıştır, 
ancak babası ne kadar sevecen 
olsa da annesinin yerini 
dolduramamaktadır. Herkesten 
çok sevdigi ögretmeninin bir gün 
sın ıfta, yakında evlenip başka bir 
kente taşınacagını söylemesi, 
Daniel için bardagı taşıran son 
damla olur. Dilekleri yerine 
getiren sihirl i düdügüyle bir 
ejderha'ya dönüşen Daniel, sevgili 
ögretmenini kaçırır ve bir 
magaraya gizler. Ancak alev 
püskürtürken düdügün yanmasıyla 
başı hayli derde girer. Eski hal ine 
nasıl dönecektir? Üstel ik 
ögretmeninin nişanlısı da onunla 
dögüşmeye hazırlanmaktadır. 
Acaba Daniel hayatının sonuna 
kadar bir ejderha olarak mı 
yaşayacaktır? . . . 

Çok üzgün, küçük bir çocugun ne 
denli çılgınca fikirlere 
kapılabilecegini konu eden Hans 
Kratzert' in bu başarı l ı  çocuk filmi, 
türlü komiklikler, sürprizler ve 
hilelerle bezenmiş. Film, aslında 
korkunç bir masal kahramanı 
olarak bildigirniz bir ejderha'nın 
onca gücüne karşın ne kadar 
duyarlı olabilecegini göstermekte. 
Uçabilse de, alev püskürtse de 
sonuçta bir çocuktur o: sevgi 
arayan, yardım isteyen bir çocuk . . .  

• Eight-year-old Daniel lives wirh 
his far her. Afrer the dearh of his 
morher, he rries to adapt ro his 
new life with all his mighr, bur his 
farher, no marter how much he 
loves him, cannot take his mother's 
place. When his reacher, whom he 
loves more than anyone else in the 
world, one day tells them in class 
that she will ger married and will 
move to anorher town, this proves 
ro be the lasr srraw for Daniel. 
Making use of his whisrle which 
makes wishes come rrue, Daniel 
kidnaps his dear reacher and hides 
her in a cave. However, he runs 
inro rrouble when the whisrle 
burns while he is bursring flames. 
How will he be able to rurns 
himself back int o a li rtl e boy, 
especially when his reacher's fıancee 
is preparing to fıght him? Or will 
Daniel l i  ve the rest of his life as a 
dragon? . . .  

This accomplished children's film 
by Hans Kratzerr on what crazy 
ideas a very sad lirrle child can 
have, is adorned wirh all sorrs of 
buffoonery, surprises, and rricks. 
The film displays how sensible a 
dragon, known as a terrible fairy 
rale hero may be, in spire of all his 
srrength. Even rhough he can fly, 
or burst flames, afrer all he' s a 
child: a child fooking for love, 
asking for help . . .  

HANS KRA TZERT 
1 940'da Heerwegen'de do�du. 
1 964'de Film ve Televizyon 
Yüksek Okulu'ndan mezun 
olduktan sonra uzun metrajlı 
filmler çeviren DEFA 
Stüdyoları'nda yönetmen 
asistanı olarak çalıştı ve burada 
belgesel filmler çekti. 1 968'de 
ilk kez kendi filmini yönetti. 
Özellikle genç seyirciler için 
birçok filme imzasını attı. 

He was born in Heerwegen in 
1 940. Afrer graduaring from rhe 
Academy of Film and Television 
in 1 964, he worked as assiseane 
director in DEFA-Srudios where 
fearure films are made and here 
he shor documemaries. In 1 968, 
he made his debur film, larer 
realizing many fi lms for young 
audiences. 

Filmleri 
Filmography 

1 968 Mord am Mo11tag 
Pazartesi Cinayeti 

1 970 \V ei/ ich dich liebe .. . 
Seni Sevditim Için ... 
(co-dh·ector ortak yönetmen) 

1 970 \V ir kaufeu eitıe Feuerwehr 
Bir ltfaye Satın Alıyoruz 

1 972 Tecmnseh 
1 973 Der \Viiıtetıkönig voıı 

Bratıdmburg 
Brandenburg'lu Çöl Kralı 

1 974 Ham Röckle ımd tkr Teufe/ 
Hans Röckle ile Şeyran 

1 975 Am E nde der Well 
Dünyanın Sonunda 

1 977 Ottokar der \fleltverbesıerer 
Dünyayı Dilzelten Onokar 

1 978 Ei Tl Somıtagıkind, daı 
manchmal spi11nl 
Bazen Rayından Çıkan Uslu 
Çocuk 

1 980 E hı Kolımıbm au[ der 
Have/ 
Havel'deki Kolomb 

1 9 8 1  Mei11 Vater A/fom 
Babam Alfons 

1 983 T auberıjule 
1 987 Der Scbwur voıı Rabmhorsl 

Rabenhorst Yemini 
1 990 Der Dracbe Daniel 

Ejderha Daniel 
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KANADA CANADA 

TOMMY TRICKER' IN DÖNÜŞÜ 
THE RETURN OF TOMMY TRICKER 
Yönetmen Direcror: Michael Rubbo 
Senaryo Screen play: Michael Rubbo 
Görüntü Yön. Cinemacography: Thomaı 
Vamoı Kurgu Edicing:jean-Pierre Clrlghmi 
Müzik Music: Kate, Anna &Jane 
McGarrigle Oyuncular Casc: Michael 
Srevem, Adele Gray, Tommy Pierre Tutangara, 
joıhaıua Matherı, Hearher Godıell Yapı m cı 
Producer: Rock Demers & Kevin Tierney 
Yapım Produccion Co.: LiJ Productiom La 
Fire Ine., 225, me Roy EII, Bureau 203, 
Monrrlal, Qulbec, H2\V IM5, CANADA; 
Phone: 5 14 848 04 1 7; Fax: 5 14 848 00 64 
Dünya Hakları Exporc Agenc: w 
Producriom La Fire Ine. , 225, me Roy EII, 
Bureau 203, Montrlal, Qulbec, H2W 1 M5, 
CANADA; Phone: 514 848 04 1 7; Fax: 5 14 
848 00 64 

1994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 00' 

• "Pul Gezginleri"nin dünya 
çapındaki başarısından sonra, 
geçen yılki "Çocuk Şenligi"nin en 
sevilen kahramanı Tom my 
Tricker geri döndü! Tommy her 
zamanki gibi bir maskara, ama 
Ralph ve kızkardeşi Nancy de bu 
sefer ona planlarını altüst 
ettirmemeye kararlılar. Büyük bir 
mücadeleye atıldıkları bu yeni pul 
serüveni, hayli koşuşturma 
gerektiriyor: bu kez, 60 yıldır bir 
pulun içinde hapis kalmış Charles 
Merriweather'ı kurtarmaları 
gerekiyor! Ralph ve Nancy bunu 
insani bir sorun olarak 
görmekteler ama, Tom my daha 
çok, ünlü Charles'ı pul işinde 
kendine ortak edinmekle 
ilgileniyor. Mahpus özgür 
kaldıktan sonra bir de bakıyorlar 
ki, meger o Charles'ın kızkardeşi 
şirin Molly Merriweather'mış. 
T ommy'nin hazine avı ise artık 
zamana karşı bir yarışa 
dönüşmüştür, çünkü Molly gözle 
görünür biçimde yaşlanmaktadır. 
Tom my ve Molly sıradışı ulaşım 
olanaklarından yararlanarak, hala 
esrarını koruyan Charles 
Merriweather' ın buyruguna 
uyarak uzak diyariara giderler. 
Işte, kolay kolay pes etmeyen 
T ommy'nin i lk aşk heyecanlarını 
hissettigi bir sihirli macera daha ... 

• Afrer the world-wide success of 
"Tommy Tricker and the Sramp 
Traveller", the favorire he ro of lasr 
year's "Children Festival", Tommy 
makes a comeback! He's as much of 
a joker as ever, bur Ralph and his 
sister ancy are derermined not ro 
ler him upser rheir plans this rime 
around. This new philarelic 
advenrure enrails much dashing 
abour as they face a major 
challenge: ro free Charles 
Merriwearher, who has been 
imprisoned in a sramp for sixry 
years! Ralph and Nancy may see 
this as a humani tarian cause, but 
Tom my is more concerned wirh 
gerring the famous Charles ro be 
his partner in  a sramp business. 
Once free, the prisoner rurns out ro 
be . . .  prerry Molly Merriwearher, 
Charles's young sisrer. Tommy's 
rreasure hunr now rurns inro a race 
againsr rime, for Molly is visibly 
aging. Using rather unusual means 
of transport, Tommy and Molly ser 
off for disranr lands on the orders of 
rhe srill-mysrerious Charles 
Merriwearher. Here is another 
magicaJ advenrure, in which the 
oh-so-rough Tommy feels the 
pangs of fırsr love . . .  

MICHAEL RUBBO 
1 938'de Avustralya'da . .  
Melbourne'da dogdu. Once 
Scotch College'da ögrenim 
gördü, sonra Sydney 
Universitesi'nin Antropoloji 
bölümünden mezun oldu. 
ABD'de, California'daki 
Seanford Üniversitesi'nden, 
iletişim üzerine master 
derecesi aldı. Daha sonra 
Kanada'ya göç eden yönetmen, 
1 96S'te Kanada Ulusal Film 
Kurumu'na katıldı. Bu kurum 
için çeşitli çocuk filmleri çekti 
ve 1 960'1arın sonunda belgesel 
filmler yapmaya başladı. 
"W aiting for Fidel / Fidel'i 
Beklerken" adlı filmiyle 
Amerika Film Festival i'nde 
ödüllendirildi. Harvard 
Üniversitesi ve Avustralya 
Sinema ve TV Okulu'ndaki 
ögretim üyeliginin ardından, 
yeniden film yapımına egi ldi. 

Born in 1938 in Melbourne, 
Ausrra.lia. 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 
Seanford University in 
California, USA. Subsequendy 
he emigrated ro Canada and in 
1965 joined the National Film 
Board of Canada. For rhem he 
d i recred several fı 1 ms for 
children before moving inco 
documenraries in che lare 1960s. 
One of these, "W aiting for 
Fide!", won an award in che 
American Film Festival. After 
reaching ar Harvard University 
and ar the Australian Film and 
Television choo.l, he rerurned co 
his filmmaking roors. 

Filmleri 
Filmography 

1 966 The Lfmg-Haul Men 
1 969 Sad Song OfYellow Skin 
1 97 1  \Vet Earlh and 

Warm People 
1 974 Waititıg for Fide/ 
1 977 1 Hale To Lose 
1 978 Solzhenitsyıı's Children 
1 979 Yes O·r Not,Jeaıı Guy 

A1oreau 
1 982 Daisy 
1 984 Margare/ Atwood, O nce In 

Augmt 
1 985 The Peatml Bulter Solution 
1 988 Tonwıy Tricker and 

The tamp Tra·veller 
1 990 V ineeni a.nd Me 
1 994 The Return of 

Tommy Tricker 
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ALMANYA GERMANY 

KÜÇÜK MUCK'UN ÖYKÜSÜ 
DIE GESCHICHTE VOM KLEINEN MUCK 

THE STORY OF THE LITTLE MUCK 
Yönetmen Director: Wolfgang Staudte 
Senaryo Screenp1ay: Wolfgang Staudte & 
Peter Podehl Görüntü Yön. 
Cinematography: Robert Baberske Kurgu 
Edi ring: Ruth Schreiber Müzik Music: Ernst 
Rolers Oyuncular Casr: Thomas Schmidt, 
johannes Maus, Friedrich l?ichter, Tmde 
Hesterberg, Silja UmyYapımcı Producer: 
Willi Teichmann Yapım Production Co.: 
DEFA-Studio fiir Spielfilme Dünya Hakları 
Export Age nt: Progress Film-Ver/ei h GmbH, 
Burgstrasse 27, 1 0 1 78 Berlin, GEI?MANY; 
Phone: 30 28 06 049; Fax: 30 28 29 1 5 7  

1 953 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 100' 

• Doğu'daki bir kentte yaşlı, 
kambur bir adam yaşar. 
Çocukların alaya aldığı bu garip, 
günün birinde onlara yaşam 
öyküsünü anlatı r: Küçük Muck 
akı l l ı  bir çocuktur. Babasının 
ölümünden sonra akrabaları onu 
evden kovarlar. Yetim kalan 
küçük Muck "iyi şans" satan 
adamı aramak üzere yola koyulur. 
Çöllerin sıcak kumlarını aşarak 
yaptığı zorlu yolculuğunun 
sonunda bir sürü kedisi olan 
gizemli, yaşlı bir kadının yanına 
varır. Kadın onu hizmetkarı 
yapmak için eve kapatır ama 
Muck kaçınayı başarır. Kırık bir 
vazonun parçaları arasında 
bulduğu bir çift terlik i le küçük 
bir değneği yanına alarak orayı 
terk eder. Yolda giderken birşey 
farkeder: ayağındaki terlikler 
onları giyene büyük bir hız 
kazandırmaktadır! Elindeki küçük 
değnek ise gömülü olan 
hazinelerin yerlerini 
göstermektedir! Muck, iyi şansı 
nihayet yakaladığına inanır. En 
yakın kente gider ve Padişahın 
sarayında hızlı ulak olarak iş ister. 
Ne var ki onun şansı, bir 
başkasının şansızlığı olacaktır. 
Sarayın o zamana kadarki baş 
habercisi işini kaybeder. Kıskanç 
saray erkanı, Muck'un sihirl i 
değneği sayesinde bulmuş olduğu 
hazinesinin aslında çalıncı 
olduğuna dair bir söylenti çıkarır. 
Bunun üzerine küçük, kambur 
Muck ülkeden kovulur, terliklerle 
değneğe ise padişah el koyar . . .  

Son derece renkli ve gizemli bir 
dünyada geçen Wilhelm Hauff'un 
bu masalı, insan oğlunun şansı 
yakalama özlemini konu ediyor. 
Bu yalın ve evrensel konu, 
Staudte'nin yorumuyla günümüz 
insanının düşlerine de parmak 
basıyor. Tüm dünyada ilgi 
uyandırıp çocuk fi lmi klasikleri 
arasına giren bu yapıt, yalnız 
çocukları değil, yetişkinleri de 
düşündürecek ve keyifle 
izlenecek. 

• In a rown in the Orient, lives an 
old hunchback. This poor man, 
whom the children make fun of, 
re lls rhem the srory of his life one 
day: Lirrle Muck is a very 
intelligene child. Afrer rhe dearh of 
his farher, his relarives turn him 
out of the house. The orphaned 
li etle Muck, gers on the road ro 
find the man seliing "good luck". 
At the end of a rough journey 
through che hor desere sands, he 
reaches a mysrerious old woman 
wirh many cars. The woman shurs 
him up in order ro make him his 
servanr, bur Muck manages ro 
escape. Taking wirh him a pair of 
sl ippers rhar he has found among 
the fragmenrs of a broken vase and 
and a smail stick, he leaves the 
place. On the road he becomes 
aware of the facr that che slippers 
on his feet led grear speed to 
whoever wears rhem! And the 
smail srick in his hand poinrs ro 
che spors where rreasures are 
buried. Muck bel ieves that he 

finally has caughr good luck. He 
goes ro che nearesr rown and 
applies ro be employed in che 
palace of the Sul ran as a fast 
courier. However, his luck will be 
che bad luck of same other. The 
chief courier of the palace loses his 
job. The envious courr nobles start 
a rumout that the rreasure which 
Muck has fo und by virrue of his 
magic stick is in facr srolen goods. 
Consequently, li etle hunchback 
Much is expelled from che counrry 
and the Sul ran rak es over the 
slippers and the srick . . .  

This fairy tale of  Wilhelm Hauff 
which rakes place in a much 
colorful and mysterious world, 
deals wirh che yearning of man ro 
ger hold of chance. This simple and 
universal subject alsa emphasises 
the dreams of people of roday 
through Sraudre's inrerpretarion. 
This world-success picrure which 
has since became a children classic 
will drive both children and adults 
ro thoughr and is a pleasure ro 
watch by all. 

WOLFGANG STAUDTE 
9 Ekim 1 906' da Saarbrücken' de 
do�du. 1 926- 1 93 3  arasında 
Max Reinhard ve Erwin 
Piscator gibi sanatçıların 
yanında oyuncu olarak çalıştı. 
1 933 'de çalışma izni iptal edildi. 
1 935' den itibaren radyoda 
masal ve reklam 
programlarında anlatıcı ve 
spiker olarak görevlendirildi, 
reklam filmlerinde yönetmenlik 
yaptı. 1 94 1  'de TOBIS 
tarafından işe alındı. 1 943'te 
"Akrobat - schööön! 1 
Akrobat ... Ne Güzeeel!" adlı 
i lk uzun metrajl ı fi lmini 
gerçekleştirdi. DEFA'nın 
kurucularından biri olan 
sanatçı, filmlerinin büyük bir 
bölümünü Babelsberg'de 
gerçekleştirdi. 1 946'da ilk savaş 
sonrası Alman filmi olan "Die 
Mörder sind unter uns 1 
Katiller Aramızda"yı yönetti. 
1 955'de "Mutter Courage und 
ihre Kinder 1 Cesaret Ana ve 
Çocukları" adlı filmin çekimleri 
sırasında Bertolt Brecht ile 
anlaşmazlı�a düşerek çekimleri 
yarıda bıraktı ve DEFA'yı terk 
etti. 1 956'dan itibaren Batı 
Almanya'da sinema ve 
televizyon çalışmalarını 
sürdürdü. Maddi olarak iflas 
etmiş bir halde, 1 970'1i yıllarda 
televizyon yapımiarına a�ırlık 
vermek zorunda kaldı. 1 9  
Ocak 1 984'te Berlin'de öldü. 

Born on 9 Ocrober 1 906 in 
Saarbrücken, Germany. In 1 926-
1933  he worked as an acror in 
che company of Max Reinhard 
and Erwin Piscacor. His work 
permit was cancelled in 1933 .  
Starting from 1935 he was 
assigned as a srory eeller and 
radio speaker in commercials; he 
also direcced so me publici ey 
films. In 194 1  he was employed 
by TOBIS. In 1 943  he direcred 
his firsc feacure film, "Akrobac 
schööön! 1 Acrobac - Very 
Gooood!" .  One of che founders 
of DEFA, he realized most of his 
films in Babelsberg. In 1946 he 
direcced che firsr posr-war 
German film, "Die Mörder si nd 
unrer uns 1 Murderers Are 
Among Us". In 1 9 5 5 ,  during 
che shoocing of "Mutter Courage 
und ihre Kinder 1 Morher 
Courage and Her Children", 
afcer having a dispure w i ch 
Becrolc Brechc, he lefc che film 
unfinished and qu ined DEFA. 
From 1 956 he wem on wich his 
film and TV work in W esc 
Germany. Financiaily broke, he 
had ro emphasize TV films 
during che sevemies. He died on 
19 January 1984 in Berlin. 
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RENAULT 

RENAULT -MAl S' in  
değerli katkılarıyla 
gerçekleştiri lmiştir. 

W e should !ike to rhank 
RENAULT-MAİS 
for rheir contriburions. 

. . 

Bu toplu gösteri, Fransız Dışişleri Bakanlıgı'nın degerli 
işbirligiyle gerçekleştirilmiştir. 
Istanbul Fransız Kültür Merkezi'ne yardımlarından dolayı 
teşekkür ederiz. 

This recrospecrive has been possible wirh che valuable 
cooperarion of rhe M inistry of Foreign Affairs of France. 
W e should !ike ro rhank rhe French Culrural Cenrer i n  
İstanbul for rheir ki n d  help. 
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FRANSA FRANCE 

SAVAŞ VE BARIŞ - MiZAH VE YÜCE AMAÇLAR 
GUERRE ET PAIX - SAT/RES ET GRANDES CAUSES 

WAR AND PEACE - SATIRE AND GREAT CADSES 

ARES ATLAS' A KARŞI 
ARES CO TRE ATLAS 

ARES AGAINST ATLAS 

Yönetmen Director: Manuel Otero 
1967 1 7' 

• Savaşın anlamsızlığını ve buna 
karar verenlerin gülünçlüğünü 
anlatırken bol mizaha başvuran 
ama konunun ciddiyetini de 
akıldan çıkarmayan bir çalışma ... 

• A pamphlet on the absurdiry of 
war and of those who decide ir. Full 
of gags but doesn't forger that it' s a  
serious subject . . .  

NEREDE O ESKi ZENCiLER 
MAIS OU SONT LES NEGRES 

D'ANTAN 

WHERE ARE THE BLACK OF 
YESTERYEAR 

Yönetmenler Directors: Michel Boschet & 
Andri Marlin 
1 962 1 16' 

• Bir antropolog Afrika'nın 
gizemini çözmenin peşindedir. 
Bulguları başlangıçta ona para ve 
şöhret getirir ama sonra ... 

• An anrhropologist tries ro 
discover the seeret of Africa. His 
discoveries bring him fame and 
forrune at first but then . . .  

EL PUEBLO iÇiN BEŞ 
PARMAK 
CI Q DOIGTS POUR EL 

PUEBLO 

FIVE FINGERS FOR EL 
PUEBLO 
Yönetmen Director: Bmce Krehs 
1 984 1 4'14" 

• Filmde, Şil i'de Pinochet başa 
geçtiğinde Santiago stadyumunda 
yaşamı noktalanacak genç şarkıcı 
Victor Jara'nın son anları ele 
al ınır ... 

• This fi lm rerraces the last 
momenrs in the life of the young 
singer Vicror ]ara in the stad i um of 
Sanriago, Chile when Pinochet 
cam e ro power. . .  

GAZETE KAGIDINDAN 
KUŞ 
U N  OISEA U EN PAPIER 

JOURNAL 

A BIRD MADE OF 

NEWSPAPER 
Yönetmen Director:julien Pappi 

• Küçük bir oğlan küçük bir kıza 
aşık olduğunda, ona Yerebileceği 
en güzel hediye gazete kağıdından 
yapılmış bir kuştur. Ama bir kedi 
herşeyi mahveder ve kuş şehrin 
üzerinden uçup gider. Sonunda, 
kuş oğlanı kıza götürür ... 

• When a lirtle boy falls in love 
with a lirtle gir!, rhe nicest gifr he 
can offer is a bird made of 
newspaper. But a car ruins things 
and the bird flies out over the ciry. 
At last, the bird leads the boy ro 
the gir! . . .  

ÜÇ MUCiT 
LES TROIS INVE TEURS 

THE THREE INVENTORS 

Yönetmen Director: Michel Oceloı 
1980 1 14' 

• Üç mucit çok güzel makinalar 
yapar ama insanlar bunları 
istemez ve mucitleri büyücü 
sanır ... 

• Three invenrors make pretty 
machines but the people don'r 
wanr them and take the invenrors 
for sorcerors . . .  

iz 
L'EMPREINTE 

THE MARK 

Yönetmen Director:jacqueı Cardon 
1974 1 7' 

• Diğerlerinden pek farkı 
olmayan, ama alnı ve göğsünün 
üzerinde garip bir alet taşıyan bir 
çocuğun öyküsü. Günün birinde 
çocuk aletten kurtularak 
yetişkinliğe giden kapıyı aralar ... 

• A simple srory of a child !ike 
any other but he wears a srrange 
device srrapped to his forehead and 
chest. One day he gets rid of this 
device and opens a door leading ro 
adult life . . .  

KALABALIKLAR 
FO ULES 

CROWDS 
Yönetmen Director: Robert Lapoujade 
1959 1 9' 

• Çizer, kalabalık temalarını 
kullanarak, Sartre'ın deyişiyle 
"devingen, iyi örgütlenmiş, 
çözülmenin eşiğinde bir kitle"yi 
göstermeyi amaçl ıyor. Kahkaha ve 
gözyaşları, sevgi ve ölüm, acı ve 
sevinç bu fılmin esin kaynakları ... 

• Using the themes of the crowd 
the aurhor rries ro show, according 
ro the express i on of Sartre "mass 
that moves, tightly organized, in 
the middle of dispersion" .  Laughter 
and tears, love and death, suffering 
and joy are the basis of inspirarion 
for this film . . .  

CALAVERAS 
Yönetmen Director:jacqueı Colomhat 
1 969 1 1 1 '  

• Avusturyalı Maximilian'ın 
askerleri, geride bir süvari 
bırakarak Meksika'dan ayrılırlar. 
Hüküm giyen asker kendini, 
Meksikaltiarın geleneksel 
inançlarına göre iskeletlerin 
normal hayatlarını sürdürdüğü, 
gece kadınlarının bile sanatlarını 
icra ettiği, bambaşka bir dünyada 
bulur. Böylece o bile eski işine 
geri dönebi l ir ... 

• The troops of Maximi !ian of 
Austria leave belli nd them a zouave 
in Mexico. Executed, he finds himself 
in another world based on Mexican 
folk belief where skelerons carey on a 
normal life and even ladies of the 
night play their trade. So even he can 
resume his old profession . . .  

BiR SOYTARIN IN  ÖYKÜSÜ 
HISTOIRE D'UN CLOWN 

A CLOWN'S STORY 

Yönetmen Director:jean-uuis Bompoinl 
1984 1 5 '40 

• Savaşın harabeye çevirdiği bir 
şehrin hayatta kalan sakinleri, 
büyük bir hüzünle eski düzenlerini 
yeniden kurmaya çalışırlar. Bu 
keder dolu ortama, bir parça olsun 
neşe getirmeye çalışan yalnızca 
küçük bir soytarıdır ... 

• In  a city destroyed by war, the 
survivors tty ro rebuild in  an 
atmosphere of sadness. Only a little 
clown tries ro bring a touch of 
cheer inro this gloomy universe . . .  

Ü ç  Mucit The Thret- lnvemors 
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FRANSA FRANCE 

FANTASTi K  ÖYKÜ LER, MASALLAR VE DESTANLAR 
HISYOlRES FANTASTIQUES, CONTES ET LEGENDES 

F ANT ASTI C STORIES, T ALES AND LEGENDS 

SOPHIE VE GAMLARI 
SOPHIE ET LES GAMMES 

SOPHIE AND HER SCALES 
Yönetmen Director:}11/ien Pappe 
1964 1 13' 

• Cici bir kız gibi piyano 
derslerini almaya çalışan Sophie, 
ögretmeni yorumunu başkaidırıcı 
bulup eleştirince, çizgi teknigiyle 
kendini bir canavara dönüştürür ... 

• Sophie cries to take her piano 
lessons !ike a good girl but when 
her teacher criticizes her non
conformist way of playing, she 
transforms herself into a monster 
by pixillation . . .  

GECE KUŞU 
OISEAU DE NUIT 

NIGHT BIRD 
Yönetmen Director: Bernard Palacios 
1975 1 9' 

• Sevimli oldugu kadar başa bela 
bir otostopçu, bir bürokratın 
tekdüze yaşamına renk katsa da, 
bürokrat o sıkıcı döngüye geri 
dönmeyi yegler ... 

• A lovely but rrouble-making 
hitchhiker interrupts the monotony 
of a bureaucrat's life bur he prefers 
to rerurn to his du ll rourine . . .  

SON KAN U N  ADAMI 
FANTORRO 
FANTORRO, LE DERN/ER 

]USTICIER 

F ANTORRO, THE LAST 
LAWMAN 
Yönetmen Director: jan Lenica 
1971 1 12' 

• Tanınmış çizgi fi lm ustası 
Lenica, çektigi fotograflara 
canlandırma masasında hareket 
katarak, 20'1i yılların sessiz 
filmlerinin bir parodisini 
oluşturmuş ... 

• Animaring photos he has raken 
on his animarion-srand, famous 
animaror Lenica offers a parody of 
silent movies from rhe Twenries . . .  

MAVI SAKAL 
BARBE-BLEU 

BLUEBEARD 

Yönetmen Director: 0/ivier Cil/on 
1979 1 1 5 '  

• Mavi Sakat'ın yedinci karısı, 
kocasının yoklugunu fırsat bil ip, 
şatodaki kapıların anahtarlarını ele 
geçirir ve hepsinin ardındaki 
korkunç sırları açıga çıkarır ... 

• The seventh w i fe of Bluebeard, 
profıring by her husband's absence, 
fınds rhe keys to rhe chareau doors 
and discloses rheir secrers, wirh 
rragic consequences . . .  

ATLI KARlNCA 
LE MANEGE 

THE CARROUSEL 
Yönetmen Director:jean-Pierre}e11net 
1979 1 10' 

Fırtınalı bir gecede, kara, 
kocaman şemsiyelerin altında 
devinen figürler, gizemli bir 
atlıkarıncanın üzerinde 
buluşurlar ... 

• On a srormy nighr in a ciry, 
fıgures sraggering under huge 
black umbrellas converge on a 
mysrerious carrousel of wooden 
horses . . .  

POT'R ILE SULARIN KlZI 
POT'R ET LA PILLE DES 

EAUX 

POT'R AND THE GIRL FROM 
THE WATER 
Yönetmen Director: Fran;ois Lagoionie 
1 974 1 12'  

• Bir denizkızına aşık olan 
denizcinin öyküsünü anlatan, 
Brötanya'dan bir efsane ... 

• This is a legend from Brirrany 
abour a sailor who falls in love wirh 
a siren . . .  

ÇILGIN BULUTLAR 
LES NUAGES FOUS 

THE CRAZY CLOUDS 
Yönetmen Direc[or: Henri Lacam 
1962 1 10'40" 

• Kagıttan katlanmış tavugun, 
rüzgargülündeki horoza olan aşkı 
tüm tehlikelere, kasırgalara ve yer 
sarsan olaylara gal ip gelir ... 

• The love of a folded pa per 
chicken for rhe roosrer on a wearher 

vane rriumphs over all perils, 
tornados and earrh-shaking 
evenrs . . .  

YAŞAM ÇIZGISI 
LIGNE DE VIE 

LIFELINE 
Yönetmen Director: Peter Kassovitz 
1985 1 6' 

• Konulu uzun metraj filmler 
çeken bir yönetmen, öyküsünü 
anlatmak için bir çizgi fi lm 
yapınca, herşeyi tek bir çizgiye 
indirger ... 

• When a director of fearure fılms 
makes an animared film to re!! his 
story, he simplifıes rhings down to 
a single line . . .  

LANETLIN I N  
SEVECENLIGI 
LA TENDRESSE DU MAUDIT 

THE TENDERNESS OF THE 
DAMNEO 
Yönetmen Director: jean-Manuel Coiia 
1 980 1 9'30" 

• Korkunç bir savaşta, mucize 
eseri ayakta kalan bir katedralde, 
iyiyle kötünün, yaşamla ölümün 
mitolojik mücadelesi. .. 

• The myrhic scruggle of good and 
evi!, life and dearh, in a carhedral 
rhar has mi raculousl y escaped 
desrrucrion in a rerrible war. . .  

KUŞUN IŞTAHI  
APPETIT D'OISEAU 

B IRD'S APPETITE 
Yönetmen Director: Peter Fo/des 
1964 1 13 '  

• Oglan kızın peşinden koşar. Bu 
kovalamaca sırasında oglan aslana, 
kız ise bir kuşa dönüşür. Aslan 
kuşu yakalar ama o kaçmayı 
başarır ve yeniden, asianı etkisi 
altına sokan baştan çıkarıcı 
şarkılarına başlar ... 

• A boy runs afrer a gir!. During 
the pursuir he becomes a lion and 
she a bird. He carehes her bur she 
escapes and once again begins her 
songs of seducrion rhar bypnorize 
rhe lion . . .  

Mavi Sakal Bluebeard 

Çılgın Suludar The Craı.y Clouds 
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FRANSA FRANCE 

OZANLAR, RESSAM LAR, MÜZiSYEN LER VE ÇiZG i ROMAN LAR 
POETES, PEINTRES, MUSICIENS ET DESSINS ANIMES 

POETS, P AINTERS, MUSICIANS AND COMICS 

KUŞLAR APTALDIR 
LES OISEAUX SO T DES 

co 
BIRD ARE JUST DUMB 
Yönetmen Direcror: Chaval 
1965 1 3 '  

• Chaval'ın çizdigi hayali kuşadam 
resimlerine dayanan şiirsel bir 
fars ... 

• A poetic farce based on Chaval's 
drawings of fanrasric birdmen . . .  

M ÜZIKSEVER KÖPEK 
L E  CHIE MELOMA E 

THE DOG WHO LOVED 
MU SIC 
Yönetmen Director: Paul Grimault 
UacqutJ Prtvert) 
1 973 1 1 1 '  

• Şeytan ruhlu bil im adamı, 
askeri hedeflerle birlikte, 
ormanları, dogayı ve her tür 
caniıyı da yok edebilecek güçte, 
yüksek sesli bir keman icat eder. 
Müziksever köpegi, bu çalgıyı 
eline geçirir ve artık üzerinde 
hiçbir canlı bulunmayan, harabeye 
dönmüş dünyanın tek hakimi 
olur . . .  

• A diabolic scienrisr in his 
laborarory invenrs an ulrrasonic 
violin that can pulverise milirary 
rargers as well as foresrs, narure and 
living beings. His dog who loves 
music manages ro gain comrol of 
rhis insrrumenr and become rhe 
master of the world, now 
depopulared and razed . . .  

BAY KAFA'NIN KORKUNÇ, 
GARIP VE I NANlLMAZ 
ÖYKÜSÜ 
L'HORRIBLE, BIZARRE ET 

I CROYABLE HISTO/RE DE 

M. TETE 

THE HORRIBLE, BIZARRE 
AND INCREDIBLE STORY OF 
MR. HEAD 
Yönetmen Director: jan Lenica 
( Euglne /ont.Ico) 
1 959 1 13 '  

• Bürokrat Bay Kafa içinde 
yaşadıgı sisteme başkaldırır. Bu asi 
tavrının sonucunda, herkesinki 
gibi onun kafası da kırı l ır . . .  

• The bureaucrar, Mr. Head, 
revolrs againsr rhe world and the 
ideas around him. For his unruly 
behaviour, he gers a broken head, 
jusr !ike everyone else . . .  

ÖRÜMCEKFIL 
L'ARAIG ELEPHANT 

THE SPIDERELEPHANT 
Yönetmen Director: Piotr Kamler 
Uosef wn Sternberg) 
1 968 1 9'22" 

• Yarı örümcek yarı fıl, bu tuhaf 
yaratık, noktalar, çizgi ler ve 
renklerden oluşan soyut bir 
ortamda, agır, kararsız adımlarla 
i lerleyen insanilgın bir 
alegorisidir ... 

• This srrange crearure, part 
spider, part elephanr is an allegory 
for humaniry that makes irs slow, 
indecivise way through an absrracr 
landscape of lines, poinrs and 
colors . . .  

WANG FO NASIL 
KURTULDU 
COMMENT WANG F O  FUT 

SAUVE 

HOW WANG FO W AS SA VED 
Yönetmen Direcror: Ren! L.aloux 
( Marguerite Youcenar) 
1987 1 15 '  

• Ressam Wang Fo ve sadık 
yardımcısı mutlak güzelligin 
peşindedir. Ancak bu dahi adam, 
imparatorda hem merak hem de 
kıskançlık uyandırır ... 

• The painrer Wang Fo and his 
fairhful assistant are locking for 
perfecr beaury. Bur this genius 
arouses rhe curiosiry and envy of 
rhe emperor . . .  

MONA LISA 
LA ]ACO DE 

MONA LISA 
Yönetmen Direcror: Henri Gmel 
( lAmard dt V inci & Bori! V ian) 
1958 1 18' 

• Aşırı övülen, imrenilen, taklit 
edilen, çalınan hatta taşa tutulan 
M ona Lisa gülümsemekten 
vazgeçmez. Öfkeden kuduran 
sinemacı onu parçalamaya kalkar 

ama Mona Lisa tebessüm etmeyi 
sürdürür . . .  

• Adulared, envied, plagiarized 
and srolen, even sroned, Mona Lisa 
keeps her sm ile. Infuriared, rhe 
fılmmaker rries ro rake her apan 
bur she mainrains her smile . . .  

DELi  BAHÇIVANI N  
ŞARKISI 
LA CHA SO DU ]ARDI lER 

FOU 

THE SONG OF THE MAD 
GARDENER 
Yönetmen Direcror:JacqutJ Eıpagne 
( Uıuiı Ca rol/) 
1962 1 6'45" 

• Deli bir bahçıvanın sıkıntıları 
ve abzürd bakış açısı. Gerçekl ik 
ve mantıktan tamamıyla uzak bir 
biçimde, ipini koparan 
görüntülerin ardarda 
çözülmesiyle nesneler hayvaniara 
dönüşür ... 

• The rribularions and absurd 
vision of a mad gardener. Objecrs 
become animals as a long line of 
unbridled images is ler loose, far 
removed from any arrempr ar 
realism or logic . . .  

OZAN 
LE POETE 

THE POET 
Yönetmen Direcror: Pierrr Dtlmradt 
(Edgard Alien Poe) 
1 984 1 10'  

• Alkolik bir ozanı, kara bir kedi 
gözhapsine alır. Ozan öfkeyle 
önce kediyi kör eder, daha sonra 
da öldürür. Ancak bir türlü 
kendini vicdan azabından 
kurtaramaz .. . 

• An alcoholic poer is being 
warched by a black car. In a rage he 
blinds rhe car and rhen kilis ir . B ur 
rhere is no way he can ease his 
conscience . . .  

Deli Bahçıvanın Şarkısı 
� Song of rh� Mad Gardtner 

Oun The Poot 
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YUNANISTAN GREECE KOSTAS 1-----------------------------------t ARISTOPOULOS 
YI LDIZLI KU BBE 
ENASTROS THOLOS 

STARRY DOME 
Yönetmen Direcror: Kostas Aristopoulos 
Senaryo creenplay: Kostas Arisıopoulos & 
Achilleas KyriakidM Görüntü Yön. 
Cinemarography: Stamatis Yannoulis 
Kurgu Editing: DeJpina Maroulakou 
Oyuncular Cast: SophodeJ Peppas, frene 
lgleJi, Maria Kechagioglou, Smaragda Karydi, 
Aglaia Pappa, Alexandros LogothetiJ 
Yapımcı Producer: Kostas AriJtopoulos 
Yapım Production Co.: Greek Film Centre, 
10, PanepiJtimiou Av., 10671 Athem, 
GREECE; Phone: 363 1 7  33; Fax: 363 45 
86, Stefi Films Dünya Hakları Export 
Agenr: Greek Film Centre, 10, Panepistimiou 
Av., 10671 Athens, GREECE; Phone: 363 1 7  
33; Fax: 363 4 5  86 

1 993 1 35 mm. 1 Renkli Co1or 1 80' 

• Film, Antigene ve Oedipus 
mitlerinin serbest bir 
uyarlamasıdır. Ancak trajedi ile 
hiçbir i l işkisi yoktur, yalnızca 
mitle i l intilidir; ama o bile, hem 
tarihi hem de coğrafi değişiklikler 
geçirir. Filme adını veren 
YILDIZLI KUBBE, i nsan 
düşüncesinin mekanı olan insan 
kafatasıdır. Film, Shakespeare, 
Goethe, Seferis, Dostoyevski, 
Çehov, Camus ve diğer Avrupalı 
düşünürlerden alınmış bölümler 
ve Gounod'nun Sappho'su ile 
Bizet'in Truvalılar'ı gibi, esinlerini 
eski Yunan trajedilerinden almış 
Avrupalı bestecilerin yarattığı 
müzikle doludur. 

Eğer YILDIZLI KUBBE, ölüme 
karşı yanıtı, sürekli yaratıcı l ık olan 
insan düşüncesiyse, Antigene ile 
Oedipus'un miti de, Yunan 
sınırlarını aşan ve Avrupa ruhuyla 
buluşan antik Yunan uygarlığıdır. 
Filmin sonunda Oedipus ölmek 
üzere vatanına döner. Bu veda 
yolculuğunda ona sirk insanları 
eşlik eder. Gounod'nun operası 
Sappho, bu duruma uyan bir 
müzikli selamdır: Yunan tarihi ile, 
Avrupalı ruhunun çok insani 
mitine ve tarihine bir Avrupalı 
selamı. Orada Oedipus i le 
vedalaşan sirk insanları arasında 
bir de küçük çocuk vardır: bir kez 
daha ölümün ebedT sorusuna 
yanıt verme girişiminde bulunacak 
olan, YILDIZLI KUBBE'nin son 
yıldızı. Final sahnesinde çocuk 
maskesini çıkararak yüzünü açar 

ve sirk insanlarının uyduruk 
uçağına hayat üfler. Uçak, insan 
düşüncesinin mekan tuttuğu 
yıldızlı kubbeye doğru yükselmeye 
koyu lur. 

• The film is a free adapeation of 
che myrh of Antigene and Oedipus. 
It bears absolurely no relacion to 
the tragedy, only co che myth, but 
even that changes, boch hiscorically 
and geographically. The citle THE 
STARRY DOME is buc che human 
skull where human chought 
resides. The film is full of passages 
from Shakespeare, Goeche, Seferis, 
Dostoievski , Cbekhov, Camus and 
other European rhinkers and music 
by European compesers who have 
derived their inspiration from 
ancient Greek cragedy, such as 
Gounod's Sappbo and Bizet's The 
Trojans. 

I fTHE STARRY DOME is che 
human thougbt whose reply to 
deach is constant creation, the 
myth of Antigene and Oedipus is 
bu c che civilisacion of ancient 
Greece that journeys beyond che 
Greek borders and meecs che 
European spirit. At che end of the 
film Oedipus recurns to his 
homeland in order to die. He is 
accompanied on this farewell 
journey by circus people. Gounod's 
opera Sappho is che fircing musical 
saluce for che occasion, a European 
salute to Greek history and che very 
human myth and che history of che 
European spirit. Among the circus 

people who cake cheir leave of 
Oedipus there is also a smail child, 
che lasc scar in THE STARRY 
DOME, who will arcempc once 
again to answer deach's erernal 
quescion. In che fina! scene che 
child removes his mask to reveal 
his face and blows life into che 
circus people's make-shift airplane 
that begins to soar towards che 
scarry dome where human choughc 
resides. 

1 940 yılında Atina'da do�du. 
Selanik'te büyüdü. Hem Sanat 
Tiyatrookulu'nda, hem de 1 967 
yılında mezun oldu�u Londra 
Sinema Okulu'nda e�itim 
gördü. Tiyatroda, operada 
(Mozart' ın Apolle ve Jacinth'i), 
Yunan sanatçıları ile 
aydınlarının portrelerinin 
yanısıra, dramatize diziler de 
(The T eacher with the Golden 
Eyes, 1 978; Ancient Rust, 
1 98 1 ;  Attic, 1 987) çekti�i 
televizyonda çalıştı. TV 
çalışmalarının hepsini Yunan 
Devlet Televizyonu için 
gerçekleştirdi. Ayrıca 
Yunanistan Kültür Bakanlı�ı 
için Yunanlı bir ressam üzerine 
bir film yaptı. Yirmi yıl sonra 
çekti�i ikinci konulu uzun 
metraj film YILDIZLI KUBBE, 
1 993 Selanik Film 
Festivali'ndeki Ulusal 
Yarışma'da En Iyi Yönetmen, 
En Iyi Görüntü, En Iyi Dekor 
ve En Iyi Kostüm ödüllerini 
aldı. 

Born in Arhens in 1 940. He 
grew up in Thessaloniki .  He 
srudied ar rhe Arr Thearre 
School as well as ar the London 
Film School from which he 
graduared in 1967. He has 
worked in rhearre, in opera 
(Mozarr's Apollo and Jacinrh, 
1982) and for relevision where 
he direcred dramarised series 
(The Teaeber wirh rhe Golden 
Eyes, 1978; Ancienr Rusr, 1 98 1 ;  
Arric, 1 987), as well as porrraits 
of Greek anisrs and 
inrellecruals, all for Greek Srare 
Television. He has also made a 
film on a Greek painrer for rhe 
Greek Ministry of Culture. The 
second fearure he direcred afrer 
20 years, THE ST ARR Y DOME 
won rhe Besr Direcror, Besr 
Cinemarography, Besr Ser 
Design and Besr Cosrume 
awards ar rhe National 
comperirion of rhe 1 993 
Thessaloniki Film Festival. 

Filmleri 
Filmography 

1 9 7 1  The Ogress Umacı 
(short kısa film) 

1 973 The Place of a S  kul/ 
Kafacasının Yeri 

1 976 A utter to Naznn Hikmet 
Nazım Hikmer'e Mektup 
(docmnentary belgesel) 

1 993 The Starry Dome 
Yıldızlı Kubbe 
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YUNANISTAN GREECE 

KARDAN GELENLER 
AP'TO HIONI 

FROM THE SNOW 
Yönetmen Direcror: Soliris Goritsas 
Senaryo Screen play: Sotiris Goritsas, based 
on a novel by Sotiris Dimitrio11 Görüntü 
Yön. Cinemarography: Stamatis Yannouliı 
Kurgu Ediüng: Takis KoumormdouroJ 
Müzik Music: Nikoı Kypourgoı Oyuncular 
Casr: Geranimoı Skiadareıis, Vanilis 
Eleftheriadeı, Antonis Manolaı, Mania 
Papadimitriou Yapımcı Producer: Soliris 
GoritJaJ & Panagiotis Papahadzis Yapım 
Producrion Co.: E. K. K., Greek Film Centre, 
10  Panepistimiou, 1 0671 Athem, GREECE; 
Phone: 1 363 45 86; Fax: 1 361 43 36 
Dünya Hakları Exporr Agenr:Jeannine 
Seawe/1, Seawe/1 Films, 45 me Pierre Charron, 
75008 Pariı, FRANCE; Phone: 47 20 18 73; 
Fax: 47 20 15 43 

1 993 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 90' 

• "Thomas köye gelip bize ölen 
dört çocuğu anlattı. Thanassis 
Cotsis'in kafasının arkası 
neredeyse bütünüyle uçmuş, 
dedi:.. Karar verdik. Bu gece 
Yunanistan'a doğru yola 
çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? 
Yurdumuza, dedim. Felakete, dedi 
Thomas ve güldü." Kuzey 
Epirus'taki Yunanlı azınlığın iki 
genç üyesi olan Thomas ile 
Achilles böylece geceleyin, 
Arnavutluk sınırını geçip 
düşlerinin ülkesi Yunanistan'a 
giderler. Yanlarında, annesi 
Arnavutluk sınır muhafızlarıyla 
girilen çatışmada ölen, on 
yaşındaki Nikos da vardır. Film, 
Arnavutluk'tan ayrı ldıkları andan 
Atina'ya varışiarına kadar, bu üç 
kişinin yokuluğunu izler. 
Yunanistan'ın tam göbeğine inen 
bu yolculuk sırasında, hem bu 
ülkenin güçlü ve zayıf yanların ı  
keşfederler, hem de her çağdaş 
Batı toplumunun dayanıklı lığı i le 
sın ırlarını tanırlar. "Arnavutluk'ta 
bize Yunanlı derlerdi, 
Yunanistan'da da Arnavut 
diyorlar" der Thomas Achilles'e, 
sondan biraz önce ... 

Bir yıl önceki Selanik Film 
Festivali'nin birincisi KARDAN 
GELENLER, derinlikl i ve son 
derece dürüst bir kişisel üsiGbu, 
aklı selimi, yapısı, toplumsal bilinci 
ve duyarlılığı olan kalıcı, şi irsel ve 
yalnız bir sinema örneği. Kolaycı 
duygusal l ık ile melodram 
tuzaklarından kurtulan ve bize 

son derece etki leyici insani bir 
film sunan, katıksız bir gerçekçi 
anlatı. "Filmim 1 9SO'Ierden çıkıp 
bugünün Yunanistan'ına, . 
düşlerinin ü lkesine giden Uç 
kişinin izledikleri fiziki ve zihni 
güzergahı, ve çağdaş Batı 
toplumundaki gerçek yaşamla 
karşılaşmalarını yansıtıyor. Bu, 
Yunanistan tarihi boyunca, 
beyazperdede değil ama gerçek 
hayatta binlerce kez temsil 
edilmiş ve bugün Avrupa'nın her 
yanında oynanan bir öykü." -
Sotiris Goritsas. 

• "Thomas came ro che vii iage and 
rold us abour the four dead kids. 
Almosr all of the back of Thanassis 
Cotsis' head had been blown away, 
he said . . .  W e made up our minds. 
Tonighr we're leaving for Greece. 
Where are we going? To the 
homeland, I said. To disaster, said 
Thomas and laughed."  So Thomas 
and Achilles, rwo young members 
of che Greek minoriry of Norrhern 
Epirus, cross the Albanian border 
i mo Greece, the !and of rheir 
dreams, at night. Wirh rhem is 
Nikos, a l O-year-old boy whose 
morher was killed in a clash with 
Albanian border guards. The film 
follows che odyssey of these three 
people from the mornem they leave 
Albania ro the rime they end up in 
Athens. During this journey ro che 
very hearr of Greece they w ili 
discover this counrry's srrengths 
and weaknesses, and they will be 
acquaimed wirh che endurance and 

limirs of every modern Wesrern 
sociery. "In Albania they called us 
Greeks and in Greece, Albanians", 
Thomas tells Achilles a litrle before 
the end . . .  

Winner of the National 
Competition in last year's 
Thessaloniki Film Festival, FROM 
THE SNOW is a profound and 
extremely honest piece of wotk. lt 
is a durable, poetic and solitary 
cinema which has a personal s tyle, 
good sense, structure, social 
awareness and sensiriviry. A purely 
realistic narrarion avoids the 
pitfalls of easy emotionalism and 
melodrama and gives us a very 
human film that is deeply moving. 
"My film depicts che physical and 
menral roure raken by three people 
out of the 50's i mo the Greece of 
the 90's, ro the !and of rheir 
dreams, and their encoumer with 
real life in modern Western society. 
A srory that has been enacred a 
rhousand times in the history of 
Greece, not on screen bur in real 
life and one that is being played 
out all over Europe roday." - Soriris 
Goritsas 

SOTIRIS GORITSAS 
1 955'te Atina'da dogdu. Atina 
Üniversitesi'nde ekonomi, 
Londra Uluslararası Film 
Akademisi'nde sinema egitimi 
gördü. 1 955'ten 1 988'e kadar 
Yunan televizyon programları 
"ERT Kuzey Yunanistan' da" ve 
"Periscope" için 25 adet 
belgesel yönetti. Yunan Devlet 
Televizyon u ET - 1  için 40 
dakikalık "Birisi Uyanık 
Kalıyor" adlı TV filmini yönetti. 
1 990 Selanik Film Festivali'nde 
Kültür Bakanlıgı Devlet 
Ödülü'nün yanısıra birincilik 
ödülünü de alan orta metraj 
filmi "Despina"yı yazdı ve 
yönetti. KARDAN GELENLER 
yönetmenin ilk uzun metraj 
konulu filmidir ve 1 993'de "En 
Iyi Yunan Filmi" ödülünü 
kazanmıştır. 

Born in Arhens in 1 95 5 .  He 
srudied Economics ar rhe 
University of Arhens and film ar 
rhe London Inrernarional Film 
School. From 1985 unril 1 988 
hedirecred rwenry-five 
documenraries for rhe Greek 
relevision programmes "ERT in 
Norrhern Greece" and 
"Periscope". He direcred the 40-
minure relefi lm "Someone is 
Sraying Awake" for rhe Greek 
Srare Television ET- 1 .  He wrore 
and direcred the medium-lengrh 
fearure film "Despina" which 
won rhe firsr prize ar rhe 1990 
Thessaloniki Film Festival as 
well as rhe Minisrry of Culrure 
Srare Award. FROM THE 
SNOW is rhe firsr fearure he 
direcred which won "The Besr 
Greek Film" award in 1993. 
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YUNANISTAN-ALMANYA GREECE-GERMANY PERICLES 

�----------------------------------------------------------------� HOURSOGLOU 
LEFTERiS 
LEFTERIS DIMAKOPOULOS 

LEFTERIS 
Yönetmen Direcror: Pericles Hoursoglou 
Senaryo Screenplay: Pericles Hoursoglou 
Görüntü Yön. Cinemaıography: Stamatis 
Yann011/is Kurgu Edüing: Takis 
Yannapoulos Müzik Music: Giorgos 
Papadakis Oyuncular Cası: Nikos 
Georgakis, Maria Skoula, Nikos Orphanos 
Yapımcı Producer: Perides Hoursoglou & 
Pante/is Mitropoulos Yapı m Producıion 
Co.: Greek Film Centre, 10 Panepistimiou, 
10671 Athens, GREECE; Phone: 1 363 45 
86; Fax: 1 361 43 36, C1AK Film, 
GERMANY; Stefi Film, Anika Dünya 
Hakları Export Agenı: Greek Film Centre, 
10  Panepistimiou, 10671 Aıhens, GREECE; 
Phone: ı 363 45 86; Fax: ı 361 43 36 

1 993 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 105' 

• 1 987 yılbaşı gecesi; hali vakti 
yerinde bir mühendis olan 
Lefteris Dimakopoulos, yılbaşını 
karısı ve ailesiyle birlikte güzel 
evinde kutlamaktadır. Kapının 
tıklaması, beklenmeyen bir 
konuğun geldiğine işaret eder. Bu 
konuk, Lefteris'in öğrencil ik 
günlerinden eski dostu 
Panayotis'tir. Panayotis'i görmek, 
Lefteris'in zihninde anıların birbiri 
ardınca akmasına yol açar. 
Özellikle de, sevdiği ve ailesinin 
itirazlarına rağmen ayrılmamak 
için mücadele ettiği kızı, 
Dirnitra'yı hatırlar. Öğrencil ik 
günlerini, Almanya'da çalıştığı 
dönemdeki siyasi kargaşayı ve 
deniz kuvvetlerinde askerlik 
yapışını anımsar. Mesleğinde 
ilerledikçe, Dirnitra'ya ettiği 
ziyaretierin ne kadar azaldığını 
hatırlar. Bir keresinde onu 
görmeye gittiğinde nasıl 
seviştiklerini ve ertesi sefer 
hamile kaldığını öğrendiğinde nasıl 
öfkelendiğini de. Aklında kaldığına 
göre, kız kürtaj yaptırmıştır ve 
ayrılmışlardır. Ama şimdi Yılbaşı 
gecesidir ve evde bir parti 
vardır . . .  

1 993 Selanik Film Festival i'nde, 
"En Iyi Yunan Filmi" ödülünü alan 
LEFTERIS, "pırıl pırıl" bir genç 
adamın hayatından on beş yılı 
anlatmakta. Bunlar onun değiştiği, 
değerlerini ve gençliğini yitirdiği 
yıllardır. Bir yılbaşı partisinde, 
başka bir yaşam elde etme hakkı 
için bir diğer yaşamı feda ettiğinin 

bil incine varır. Bu aşina olgu, 
Hoursoglou'nun duyarlı yönetimi 
ve yeni oyunculardan oluşan 
kadrosunun doğal performansları 
sayesinde yeni bir soluk kazanmış. 

• It's New Year's Eve 1 987, and 
Lefteris Dimakopoulos, a 
prosperous engineer, is celebraring 
wirh his wife and family in his 
eleganc home. A knock at the door 
signals the arrival of an unexpected 
visitor. It's Panayoris, an old friend 
from Lefteris's scudenc days. The 
sight of Panayar is triggers a serearn 
of memories in Lefteris's mi nd. In 
particular he remembers Dimitra, 
che gir! he loved and fought to 
keep over objections from his 
family. He remembers his studenr 
days, the palirical unrest at the 
rime his job in Germany and his 
service in the navy. He remembers 
how as his career progressed his 
visits to Dirnitra grew fewer. He 
remembers how he made love to 
her on one visit and on the next 
was furious ro discover that she was 
pregnant. She has an abortion, he 
recalls, and they parted. But it's 
New Year's Eve, now, and there's a 
parry going on . . .  

Recipient of "The Best Greek 
Film" prize in 1 993 Thessaloniki 
Film Festival, LEFTERIS depicrs 
fifreen years in the life of a "brighr" 
young man. They are che years 
during which he changes, he loses 
his values, he loses his yourh. 
During a New Year's Eve he 

becomes aware that he has 
sacrificed one life for the righr to 
acquire yer another. The familiar 
si ruarion is given freshness here 
thanks to Hoursoglou's sensirive 
directian and the natural 
performances of the cast of 
newcomers. 

1 955 yılında Atina'da do�du. 
Atina Üniveritesi'nde ve 
Stavrakou Sinema Okulu'nda 
e�itim gördü. Mesle�ine, 
aralarında Pantelis Voulgaris, 
Giorgos Panoussopoulos, 
Alexis Damianos, Takis 
Papayannidis ve Andreas 
Thomopoulos'un da bulundu�u 
çeşitli Yunanlı yönetmenlerin 
asistanlı�ını yaparak başladı. 
Yunan Devlet Televizyonu ET-I 
için birkaç kısa ve belgesel film 
yönetti. Voulgaris'in "Quiet 
Days in August 1 A�ustos'ta 
Sakin Günler"inde sanat 
yönetmeni olarak çalıştı. 
LEFTERIS, yönetmenli�ini 
üstlendi�i i lk konulu fılmdir. 

Born in Achens in 1955 .  He 
studied at che University of 
Athens and at the Scavrakou 
Film School. He began his career 
as assiseane to various Greek 
directors, including Paneel is 
Voulgaris, Giorgos 
Panoussopoulos, Alexis 
Damianos, Takis Papayannidis 
and Andreas Thomopoulos. He 
direcced several shorcs and 
documencaries for Greek Scace 
Television, ET- 1 .  He served as 
are director on Voulgaris's 
"Quiec Days In Augusc". 
LEFTERlS marks his direccional 
debuı in feaıures. 
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YUNANISTAN-ALMANYA GREECE-GERMANY PAN OS 
�--------------------------------------------------------------------� KARKAN EVATOS 
S IN IR  ÇiZGiSi  
METECHMIO 

BORDERLINE 
Yönetmen Direccor: Panos Karkaneva/os 
Senaryo Screen play: Panos Karkaneva/os & 
Yannis Xanthopoulos Görüntü Yön. 
Cinemacography: Andreas Sinanos Kurgu 
Editing: Yiannis Tsitsopoulos Müzik/Music: 
Nikos Kypourgos Oyuncular Cast: Aris 
Lebmopordos, Christos Kalavrouzos, Stavros 
Zalmas, Takis Moschos, Maria Kiriaki, Oinos 
Karydis, Patis Koutsaftis, Eli Orossou 
Yapımcı Producer: Panos Karkaneva/os 
Yapı m Production Co.: Greek Film Cemre, 
Greek Film Centre, 10, Panepistimiou Avenue, 
106 7 1  Athens, GREECE; Phone: 363 1 7  33; 
Fax: 361 43 36, ZOF GERMANY; Arte 
Dünya Hakları Export Agent: Greek 
Film Centre, 10, Panepistimiou Avenue, 106 7 1  
Athens, GREECE; Phone: 363 1 7  33 ;  Fax: 
361 43 36 

1 993 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 85'  

• I ki erkek kardeş, Yannis ve 
Stelios, bağnaz ve boğucu bir 
Yunan madenci köyünde 
büyürler. Ağabey Stelios'un 
orduya katı l ıp daha sonra firar 
etmesiyle aralarındaki bağ kopar. 
Yannis, Atina'da bir polis memuru 
üniformasının isimsiz kimliği 
ardına saklanarak geçmişini 
unutmaya çalışır. Şüphel i ler 
listesinde, farklı bir isim altında 
Stelios'un fotoğrafıyla karşılaşan 
Yannis, kardeşini aramaya başlar, 
ancak sonuçta kendisi de suçlu 
konumuna düşer. Yannis'i suçluluk 
duygusuna ve kimlik bunalımına 
düşüren bu arayış, sonunda 
korkaklığını yenip geçmişiyle 
hesaplaşarak, kendisiyle barışık 
olduğu yeni bir yaşama adım 
atmasına neden olur ... 

Tüm kısa fi lmleri, Yunanistan 
Kültür Bakanlığı Devlet Ödülü'ne 
layık görülen yönetmen 
Karkanevatos, günümüz Yunan 
sinemasının en çarpıcı i lk 
fi lmlerinden birinde, 
kameramanlık deneyiminden de 
yararlanarak, melodram ve 
serüven yapısını, üstün bir görsel 
anlatımla zenginleştiriyor. Iç 
gözlemleri, harap dekoru ve 
bitkinl ik duygusuyla S INIR 
ÇIZGISI, Theo Angelopoulos'un 
filmlerini çağrıştıran, düşündürücü 
bir çalışma. Tıpkı bu önemli 
yönetmenin filmlerinde görüldüğü 
gibi, S INIR ÇIZGISI'nde de, hiç 
acele edilmeden, bir yüz ifadesi, 
bir kır manzarası ya da yitik bir 

bakış üzerinde ısrarla durulabiliyor. 
Ancak fi lm, bolca kullanılan kısa 
planlar ve döngüsel çekimlerle 
sadece gerekli yapıya indirgenmiş, 
özlü ve kestirme anlatımıyla 
Angelopoulos'unkilerden 
farklılaşıyor. "Filmlerin 
yönetmenlerini aşıp, kendi başlarına 
varolduğu herkesçe bil in ir. I ki 
kardeş, dünyayı tanımak için, 
yerin yedi kat altından yola 
çıkarlar. Sapakları bulunmayan 
anayollar, hiçbir yere gitmeyen 
sokaklar. Kimsenin dışına 
çıkamadığı bir şehir. Şaşkın, arayış 
içindeki insanlar. Kimlik arayışı ... 
Herşeye baştan başlayan, isimsiz, 
hiçbir planı, tasarısı olmayan bir 
fi lm kahramanı. Geleceği çizen 
belirsizlik." - Panos Karkanevatos 

• Two brothers, Yannis and 
Srelios, grew up in a smail Greek 
mining viiiage which was srifling 
and limiting. Their bond was 
ruprured when Stelios, the elder, 
joined the army only ro desere and 
be reporred missing. Yannis uies ro 
forger his past by seeking refuge in 
the anonymity of his uniorm as an 
Athens police offıcer. In  a suspeet 
fıle, Yannis discovers a picture of 
Srelios under a false name. He then 
launches a search for his brother, 
eventually becoming an outlaw 
himself. The pursuit is filled with 
guilr and idemiry erises for Yannis, 
who abandons his cowardice ro face 
his past and forge a new life for 
himself, more in tune wirh who he 
really is . . .  

Direcror Karkanevaros has won rhe 
Greek Ministry of Culrure S ra re 
Award for each of his shorr fılms. 
In one of rhe mosr impressive 
debut fılms in recent Greek 
cinema, he uses his experience as a 
cinemarographer ro ereare rhe 
perfecr imagery ro supporr a rale of 
adventure and emorional drama. 
BORDERLINE is a medirarive 
work which at times recalls rhe 
films of Theo Angelopoulos - by irs 
introspecrion, irs dilapidated 
serrings, i ts feeling of lassirude. 
Like rhe films of rhis heavy-weighr 
srandard-serrer, BORDERLINE 
rakes irs rime, dwell ing on a facial 
expression, a landscape or a losr 
gaze. But ir srands aparr in crearing 
ar rhe same time a laconic narrative 
srrucrure, one reduced ro rhe 
essential, full of elli pses and 
shorrcurs. "Ir's no seeret ro anyone 
rhat films escape rheir directors and 
meer rhe public on their own 
rerms . . .  Two brothers ser our ro 
explore rhe world, rheir journey 
beginning in rhe bowels of rhe 
earrh. Highways wirhour exirs, 
roads rhar lead nowhere. A ciry 
nobody hails from.  People 
searching in asronishment. 
ldentiry ... A hero who rakes rhings 
from rhe beginning, nameless, wirh 
no resolve or plan. Vagueness rakes 
charge of rhe future." - Panos 
Karkanevatos 

1 962'de Yunanistan'da Seres'te 
do�du. 1 980- 1 984 arasında 
Atina'da, Stavrakos Okulu'nda 
sinema e�itimi gördü. Çok 
sayıda Yunan filmi ve yabancı 
fılmde görüntü yönetmenli�i ve 
kurgucu olarak çalıştı. EAVE 
Medya Programını tamamlayan 
yönetmen, Avrupa Yapımcılar 
A�ı'nın da üyesidir. Çekti�i 
dört 1 6mm.lik kısa film, 
Yunanistan Kültür Bakanlı�ı 
ödüllerini ve di�er birçok 
ödülü kazandı. S INIR ÇIZGISI 
( 1 993) i lk konulu uzun metraj 
fılmidir. 

Born in Serres, Greece, in ı 962. 
He srudied cinema in athens at 
the Stavrakos School from ı 980 
ro ı 984. He has s ince worked as 
direcror of phorography and film 
ediror for several Greek and 
foreign fılmmakers. An EA VE 
Media Program graduate, he is 
also a member of che European 
Producers Network. He has 
made four ı 6mm. shorc films 
which all received che prize of 
che Greek Ministry of Culture 
and several other awards. 
BORDERLINE ( ı 993) is his 
firsc feacure film. 
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YUNANISTAN GREECE NIKOS 
�--------------------------------------------------------------------1 PANAYOTOPOULOS 

DOSTLARI M I  DÜŞLÜYORUM 
ONIREVOME TOUS FILOUS MOU 

I DREAM OF MY FRIENDS 
Yönetmen Direccor: NicoJ PanayotopouloJ 
Senaryo Screen play: NicoJ Panayotopoulo<, 
baud on Dimitri< No/la<' book Görüntü 
Yön. Cinemarography: GiorgoJ FrentzoJ 
Kurgu Editing: Giorgo< Triantafyllou 
Oyuncular Cast: LefteriJ VoyatziJ, AkilaJ 
Karazissis, Y anniJ Karatzo;ıanniı, StathiJ 
Livathino<, AlekoJ KoliopouloJ, Mina< 
HatziJavaJ Yapı m Producrion Co.: Greek 
Film Centre, 10, Panephtimiou Avenue, 106 7 1  
Athem, GREECE; Phone: 363 1 7  33; Fax: 
361 43 36 Dünya Hakları Export Agenr: 
Greek Film Centre, 10, Panepiuimiou Avenue, 
106 7 1  AthenJ, GREECE; Phone: 363 1 7  33; 
Fax: 361 43 36 

1993 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 14 '  

• 1 965- 1 990 arasında, yirmi beş 
yı l l ık bir dönemde geçen film, bir 
açıdan, şimdi lerde el i i l i  yaşlarını 
süren kuşak üzerine bir yol filmi. 
Film, ana karakteri Kyriakos'u 
yirmi beş yaşından, el l i  yaşına 
basana kadar geçen sürede, 
1 965'in Batı Almanya'sından, 
1 990'ın Atina's ına kadar 
izlemekte. Yolculukların, 
karşılaşmaların, kişisel degerierin 
filmi DOSTLARIMI 
DÜŞLÜYORUM, tıpkı bir savaş 
filmi gibi, içinde hiçbir kadının 
bulunmadığı, bir erkek fi lmi. 

• A film that unfolds within the 
span of cwency-five years, from 
1 965 ro 1 990, this is in a way a 
road movie on an encire generation, 
the one that is roday in i ts fifcies. 
The film follows the main 
characcer, Kyriakos, from the age of 
tweory-five ro the rime he curns 
fifty and from che W esc Germany 
of 1 965 ro che Achens of 1 990. I 
DREAM OF MY FRIENDS is a 
film of travels, meetings and 
personal assessmencs, a man's film, 
as we call a war picture, which is 
perhaps unique in one respect :  it is 
a film wichouc women. 

1 94 1  'de Yunanistan'da dogdu. 
Atina'da sinema okuduktan 
sonra Yunan filmlerinde 
yönetmen yardımcılıgı yaptı. 
1 960- 1 972 arasında Paris'te 
yaşarken Sorbonne Sinema 
Enstitüsü'ne devam etti ve ünlü 
sinematekten hiç çıkmadı. 
Paris'teyken bir kısa film ve 
çok sayıda endüstri ve reklam 
filmi çekti. ilk uzun metraj 
konulu filmini 1 974'te yönetti. 

Born in Greece in 1 94 1 .  He 
scudied film in Athens, then 
worked as an assistant director 
in the Greek cinema. From 1 960 
to 1 972 he l ived in Paris where 
he attended the Sorbonne Film 
Institute and haunred the 
"Cinematheque". While i n  Paris 
he m ade a sh ort and a number of 
indusrrial fılms and 

Filmleri 
Filmography 

1 966 Sımday Pazar 
(short kısa film) 

1 969 Andreou (short kısa film) 
1 974 The Colours of Iris 

Gökkuşagının Renkleri 
1 978 The ldlers of the Fertile 

V al/ey 
Verimli Vadinin Aylakları 

1 980 Metodrama Melodram 
1 985 Varietls Varyere 
1 988 The Woma.ı Who Dreamed 

Düş Gören Kadın 
1 993 1 Dream of my Frietıds 

Dostlarımı Düşlüyorum 
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YUNANlST AN-FRANSA-ISPANYA-KOLOMBIYA GREECE-FRANCE-SP A I N  -COLOMBIA 

KEYi FLi Bi R  YAŞAM 
ZOI HARISSAMENI 

A CHARMED LIFE 
Yönetmen Director: Patrice Vivancos 
Senaryo Screen play: Malvina Karali, Anne 
Theron & Patrice VivancoJ Görüntü Yön. 
Cinematography: AlexiJ GrivaJ Kurgu 
Editing: YanniJ TJitJopoiiiOJ Müzik Music: 
Dimitri! Papadimitrio« Oyuncular Cast: 
ThanaJiJ VengoJ, GiorgoJ MoJchidiJ, Eva 
Kotamanido11, BabiJ Giotopo11loJ, GiorgoJ 
VelentzaJ Yapım Production Co.: Eka! 
Film, ToJitJa Street 18, 1 0683 At hen!, 
GREECE; Phone: 30 1 364 45 44; Fax: 30 1 
361 37 62, Greek Film Cenıre, Agat Filtm, 
A.D.C. lnıatgeı, Pinto Prod11ccioneı, Foıocl11b 
76 Dünya Hakları Export Agent: Greek 
Film Centre, 10, PanepiJıimioll Av., 10674 
Aıhem, GREECE; Phone: 30 1 363 17 33; 
Fax: 30 1 363 45 86 

1 993 1 35 mm. / Renkli Color / 10 1 '  

• KEYIFLI BIR YAŞAM, hayatta 
çok acı çekmiş, bir düşün 
peşinden koşmak için kendilerini 
umarsızlıkları i le silahlamış bir 
grup insanın çıktığı bir yolculuğu 
anlatır. Onassis gibi dev bir 
armatör olmayı, bir tekne almayı, 
gençken yapamadıkları tüm 
şeyleri gerçekleştirmeyi hayal 
ederler. Bu düşle, Bogota'ya ve 
Kolombiya'nın vahşi ormaniarına 
doğru yola çıkarlar. Orada, en 
derin lerde sakladıkları tüm sırları, 
umutları, dostlukları ve 
dayanıklı l ık sınırları sınanacaktır. 
Ve ne kadar güçten düşerlerse, 
tekne de o ölçüde yaşamlarının 
amacı haline gelecektir. Gelen bir 
yaşam, giden bir yaşam, keyifli bir 
yaşam ... 

• A CHARMED LIFE is abour a 
journey undertaken by a group of 
people, who have suffered much in 
life, who arm rhemselves widı rheir 
despair in order ro chase a dream: 
to become shipping magnares !ike 
Onassis, to ger a boar, ro do all 
rhose rhings rhey didn'r do when 
they were young. Wirh this dream 
they leave for Bogora and rhe 
jungles of Colombia. The re, all 
rheir innermosr secrers, rheir hopes, 
rheir friendship and rhe limirs of 
rheir endurance will be put ro rhe 
resr. And rhe more rheir srrengrh 
fails rhem, rhe more rhe ship now 
becomes rheir life purpose. A life 
rhar came, a life that wenr, a 
c harmed life . . .  

PATRICE VIVANCOS 
1 9SS'te Paris'te dogdu. 
Edebiyat ve sinema ögrenimi 
gördü. 1 980'de Yunanistan'a 
yerleşti ve filmlerde yönetmen 
yardımcılıgı yapmayı sürdürdü. 
Yunan televizyonu için birçok 
belgesel yönetti. 

Born in Paris in 1 95 5 .  He 
srudied l irerarure and cinema. 
He moved to Greece in 1 980 
and conrinued working as 
assisranr director in films. He 
has direcred many 
documenraries for Greek 

Filmleri 
Filmography 

1 984 Shot no 80 (short kısa film) 
1 986 Telemache (mediımı-length 

orta metrajl ı film) 
1 989 Xenia 
1 993 Zoi Harissametıi 

Keyifli Bir Yaşam 
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Dr. NEJAT F. ECZAClBAŞI VAKFI'nın 
değerli katkılarıyla 
gerçekleştiri lmiştir. 

W e should !ike to thank 
Dr. NEJAT F. ECZAClBAŞI VAKFI 
for their conrributions. 
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TÜRKIYE TURKEY 

iş 
WORK 
Yönetmen Director: Faik Ahmet Akmcı 
Senaryo Screenplay: Faik Ahmet Akmcı 
Görüntü Yön. Cinematography: İzzeı 
Akay Kurgu Editing: lımaif Kalkan Müzik 
Music: Cahit Berkay Oyuncular Cast: 
Berhan Şinqek, Sumru Yavrucuk, Savaı 
YurftaJ, Ahmet Sezere/, Salih Kımuzı, Umut 
Demirtk/en Yapımcı Producer: Nuray Akın 
Yapı m Production Co.: Gizem Ajans, 
lzzetpaıa Mah., Gürün Cad. , 4513, Şijli, 
lsıanhu/, TURKEY; Phone: 212 224 B5 25; 
Fax: 212 254 IB BB Dünya Hakları 
Export Agenr: Gizem Ajans, İzzeıpaıa Mah., 
Gürün Cad., 4513, Şiıli. lstanhu/, TURKEY; 
Phone: 212 224 B5 25; Fax: 212 254 1B BB 

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 B7'  

• Fi lmin gerçek öyküsü Hirfanl ı 
Baraj ı'nın yapımında yaşanmıştır. 
Ingiliz firması Wimpey'in yapımını 
üstlendiği baraj inşaatının önünde, 
Anadolu'nun dört bir yanından 
gelmiş insanlar aç susuz iş 
beklemektedirler. Işe girmek için 
Ingil izlere eski para, pul, madalya, 
canlı hayvan verenler, din 
değiştirenler, hocalara okunup 
muska yaptıranlar varsa da bu 
onların işe girmelerine yetmez. 
Işe girmek, iş kazasında birinin 
ölümüne bağl ıdır. Işe girme 
şansını elde edenlerin işte kalmak 
için verdiği mücadele ise i lk 
mücadeleden farklı deği ldir. 
Şirketin tazminat ödememek için 
ölenlerin yerine öz kardeşlerini 
işe almaya başlaması kapıdaki 
bekleyişi, öz kardeşin ölümünü 
bekleyişe dönüştürür ... 

IŞ, işe girmek ve işte kalmak için 
insanların verdiği mücadelenin 
traj ikomik bir öyküsünü 
anlatmakta. Tarihin en korkunç 
si lahı ekmek, yani iş insanı nasıl 
ufalıyor? Nereden alıp nereye 
götürüyor? IŞ, işte bunu irdel iyor. 

• The true story of rhis film has 
raken place in rhe construction of 
rhe Hirfanlı Dam. At rhe front of 
rhe Wimpey sire, rhe English 
contracror for rhe dam, people have 
garhered from all parrs of Anatolia, 
wairing to be hired. Hoping to 
work ar rhe consrrucrion sire, some 
of rhem go to such lengrhs as 
giving anrique coins, sramps, 
medals, even live animals to rhe 
English, canverring ro Chrisrianiry, 
or else having amulers wrirren by 
Moslem hodjas, bur rhese measures 
do nor suffice for rhem to be 
employed. Employment depends 
on rhe death of someone rhrough 
an occupational hazard . And rhe 
srruggle ro be waged by rhose who 
are lucky enough to ger employed 
is no different from rheir inirial 
srruggle for work. When rhe 
company adoprs rhe pracrice of 
employing brothers of rhose who 
die through occuparional hazards so 
as nor ro pay any indemniries, rhe 
wairing ar rhe door, rurns inro 
wairing for rhe dearh of one's own 
brother . . .  

WORK recounrs rhe rragi-comical 
rale of rhe srruggle of people to be 
employed and ro sray employed. 
How does bread, rhe most dreadful 
weapon in history, grind people' 
Where does ir rake rhem from and 
wherefare ir leads rhem? That is 
what WORK explores. 

FAIK AHMET AKlNCI 
1 956 yılında Trabzon'da doj!du. 
Sinemaya 1 976 yılında başladı 
ve birçok filmde görev aldı. 
1 983'ten sonra reklam filmleri 
ve kısa filmler çekti. Bolu, 
Artvin ve Rize üzerine birer 
belgesel gerçkleştirdi. "Güneşi 
Görmeden" adlı TY-filminden 
sonra, ilk uzun metrajl ı  filmi 
olan IŞ'in senaryosunu, tutuklu 
bulunduj!u Çanakkale 
Cezaevi'nde yazdı. 

Born in Trabzon in 1 956. He 
srarred ro work in cinema and 
1 976 and participated in che 
making of many films. Afcer 
1 983 ,  he shoc commercials and 
shorr films. He realized three 
documencaries on three cicies: 
Bolu, Arrvin and Rize. Afcer a 
TV-film, "Güneşi Görmeden 1 
Never a Sighc of che Sun", he 
wroce che screenplay for 
WORK, his firsc feacure, in che 
Çanakkale Prison where he was 
decained. 
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TÜRKIYE TURKEY 

YUMUŞAK TEN 
SOFT SKIN 
Yönetmen Direcror: Orhan Ak.roy 
Senaryo Screen play: Orhan Ak.roy 
Görüntü Yön.•Cinemarography: Ayıekin 
Çakmokfl Kurgu Edi ring: Mevliit Koıak 
Müzik Music: Can Hakgiider Oyuncular 
Cast: Ekrem Bora, Meral Oğuz, Duygu 
Ankara, Meltem Sa1Kt, Abd111-rahman Pa/ay, 
Aydm Teze/, Mahmut Cevher Yapımcı 
Producer: R. Turgay Ak.roy Yapı m 
Production Co.: Penta Film, Gazeteci Erol 
Dernek S ok., Errnan Han. Kat: 4, D. 10, 
Beyoğlu, luanbul, TURKEY; Phone: 212 25 1 
09 80: Fax: 212 249 84 10 Dünya 
Hakları Export Agem: Peııta Film, 
Gazeteci Erol Dernek Sok., Ertnan Han, Kat: 4, 
D. 10, Beyoğlu, Istanbul, TURKEY; Phone: 
212 25 1  09 80; Fax: 212 249 84 10 

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 98' 

• Büyük bir kent, s ıradanlıgı 
aşamayan kaygılarla ve anlam 
aramadan yaşanan günler. Işte 
yaşanan başarı ve duygu 
dünyasının giderek kuraklaşması. 
Işadamı Erol iki evl i l ik yaşamış ve 
ikisinde de mutsuz olmuş birisidir. 
Özellikle ikinci evliliginin 
aldatılmayla bitmesi onu oldukça 
sarsmıştır. Erol daha önce 
yaşadıgı i l işkilerin boşlugunun 
farkına varır. O güne kadar 
gerçek bir sevgi tatmamıştır. 
Cinsell ikte yaşadıgı sorunun 
kökeninde bu yatmaktadır. Erol 
bir hayat kadınından gelecegini 
degiştirecek dersi al ır. Kadın 
sevgiyi aramak zorunda oldugunu 
ve onu her yerde bulabilecegini 
söyler. Ve hayat kadınının 
söyledigi gerçekleşir. Erol bir 
pavyonda kendisi için bir tutkuya 
dönüşecek kadını görür. Tutkuyu, 
duyguyu, cinsell igi o kadınla i lk 
kez doyasıya yaşar. Sürprizlerle 
dolu bir kadındır bu; ve birden 
kaybolur. Erol yine aramaya 
başlar ve bir rastlantıyla 
konsomatris olarak tanıdıgı 
sevgil isini, bir başka rastlantıyla 
evli bir kadın olarak yeniden 
bulur. Aralarındaki i l işki giderek 
tutkuya dönüşmüştür. Erol onu 
kaybetmemek için her şeyi 
yapmaya kararlıdır. Ama 
cinselligin ve sevginin doruklarına 
yükselen bu i l işki Erol için büyük 
bir sürpriz hazırlamaktadır ... 

• A big ciry, days passed with 
worries never exceeding 
ordinariness and wirhour any search 
for a meaning. Success at work and 
a gradual drying up in the 
emotional world. Erol, a 
businessman, has lived through 
rwo marriages and has been 
unhappy in borh. The termination 
of his second marriage w i ch 
berrayal, in parricular, has left him 
quire shaken. Erol becomes aware 
of che empriness of his previous 
affairs. He has never experienced 
rrue love up unril that day, and this 
is what underlies his sexual 
problems. Erol is raught a lesson by 
a prosrirure that will change his 
life. The woman rells him that he 
has to search for love and that he 
can find it everywhere. And what 
the prosritute has said becomes a 
reality. Erol meets in a night club 
the woman who will turn i neo a 
passion for him. He lives passion, 
emotion and sexuality to che full 
with that woman. She is a woman 
full of surprises and sh e suddenl y 
disappears. Erol seans searching 
once more and, through a 
coincidence, once again finds his 
love whom he has met as a night 
club hosress, only this rime as a 
married woman. Their relarionship 
rurns i neo a passianare affair. Erol 
is derermined to do anyrhing and 
everything in order not to lose her. 
But this relarionship rising to che 
surnmirs of sexuality and love has a 
very big surprise in srock for Erol . . .  

ORHAN AKSOY 
1 930'da Bursa'da do�du. 
Istanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi. 
Genç yaşta makinistlikle 
başlayan sinema yaşamı, uzun 
yıllar kurguculuk çalışmalarıyla 
sürdü. 1 96 1  yılında senaryo 
yazarlı�ına, 1 963 yılında 
"Şıpsevdi" filmiyle 
yönetmenli�e başladı .  Bugüne 
kadar 1 OO'e yakın film yön etti. 
1 970'de "Kınalı Yapıncak" adlı 
fi lmi Antalya Film Festivali 'nde 
"En Iyi Ikinci Film", 1 973'te 
"Hayat mı Bu?" adlı filmi ise 
"En Iyi Film" seçildi. Sinema 
filmlerinin yanısıra, "Acımak" 
( 1 985) ve "Saat Sabahın 
Dokuzu" ( 1 986) adl ı  iki  
televizyon dizisini de 
yönetmiştir. 

Born in 1930 in Bursa. He is a 
graduate of the Istanbul 
Highschool for Boys. He s tarred 
working as a projecrionist when 
he was very young and later he 
worked as an ediror for many 
years. He srarred in 1 96 1  as a 
screenplay wrirer and in 1 963 he 
directed "Şıpsevdi", fırsr of his 
fearure fılms which now amount 
ro nearly a hundred. He won rhe 
Besr Second Film Award wirh 
"Kınalı Yapıncak" ( 1 970), and 
rhe Best Film Award wirh 
"Hayar mı Bu) / ls This Life?" 
( 1 973)  in Antalya Film Festival. 
He has also direcred rwo TV
series: " Acımak 1 To Have Pity" 
( 1 985) and "Saar ababın 
Dokuzu 1 lt's 9 a.m." ( 1 986). 
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SESSiZ ÇIGLIK 
THE SILENT SCREAM 
Yönetmen Director: Şahin Gok Senaryo 
Screen play: Zeynep Ava & Meltem Savcı 
Görüntü Yön. Cinematography: Ayıekin 
Çakmakçr Kurgu Editing: Yusuf Aldırmaz 
Müzik Music: Oguz Abadan Oyuncular 
Cast: Meral Oguz, lsmet Özhan, Duygu 
Ankara, Kazım Karta/, Ceııgiz Sezici Yapı m 
Produccion Co.: Erler Film A.Ş., Kodaman 
Cadde.ıi, No: 108, 80220 Nijaltlajt, Istanbul, 
TURKEY; Phone: 212 224 06 06; Fax: 212 
224 06 05 Dünya Hakları Export Agenr: 
Erler Film A.Ş., Kodaman Cadde.ıi, No: 1 08, 
80220 Nijanlajt, lsta1tbul, TURKEY; Phone: 
212 224 06 06; Fax: 212 224 06 05 

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 87' 

• Insani zaafların boyutu ihanet 
aşamasına vardığında, yazgının acı 
sürprizleri kapıyı çalar ... Oysa her 
şey bir tatil hazırl ığının sevinciyle 
başlamıştı Esen için. Gençti, 
güzeldi, sevgi ve umut doluydu. 
Bu çekici yolculuğun yaşamını bir 
anda karabasanlar cehennemine 
dönüştüreceğini nereden 
bilebil irdi ki?. . . 

SESSIZ ÇIGLIK, hızlı temposu ve 
zengin içeriğinin yanısıra, 
tutkuların, aşkın ve geril imin 
doruklarında gezinen bir 
öykünün, şaşırtıcı ve çizgidışı filmi .  
Unutmayın: sonsuz seçenekleriyle 
yaşam piyango gibidir, sonunda ne 
çıkacağını asla kestiremezsiniz! 

• When the dimensions of human 
weaknesses reach rhe exrreme of 
berrayal, birrer surprises of the fare 
ring rhe beli . . .  Whereas, for Esen, 
everyrhing had srarred wirh the joy 
of the coming vacation. She was 
young, beauriful, full of love and 
hope. How could she know that 
this arrractive journey would 
converr her life inro a hell full of 
nighrmares? . . .  

Wirh an unusual pace and a rich 
conrenr, THE SILENT SCREAM is 
rhe surprising and exrraordinary 
movie of a srory that wanders ar rhe 
peaks of passion, love and rension. 
Remember: wirh irs endless 
alrernarives, life is like a lorrery; 
you can never guess whar will come 
o ur ar the e nd ! 

ŞAHIN GÖK 
1 952'de Siirt'te dogdu. .. 
Sinemaya 1 969'da başladı. Uç 
yıl set işçiligi, oniki yıl 
yönetmen yardımcılıgı yaptı. Bu 
süre içinde, Gazetecilik ve 
Halkla I l işkiler Yüksek 
Okulu'nu bitirdi. 1 985'te 
yönetmenlige başladı. 
Günümüze kadar 30'dan fazla 
film yönetmiştir. 

Born in 1952 in Siirt. He goc 
involved in cinema in 1 969. He 
has worked as s cage cechnician 
for rhree years and as an assistant 
director for 1 2  years. Meanwhile 
he has graduared from the 
Faculry of Journal i sm and Public 
Relations. He began direecing 
films in 1 985 and has realized 
more rhan 30 films since chen. 
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BABAM ASKERDE 
DAD IS IN THE ARMY 
Yönetmen Director: Handan İpekçi 
Senaryo Screenplay: Handan lpekçi 
Görüntü Yön. Cinematography: T. Fırat 
Şenol Kurgu Editing: evzai Dijiaçık 
Müzik Music: A. Sinan Hatipoğlu 
Oyuncular Cast: Giilnihal Yazıcı, Ceylan 
Ocal, Yunus Gencer, Zıthal Gencer, Fiisım 
Demirel, Mehmet Atak, Yasemin Alkaya 
Yapımcı Producer: Handan ipekfi Yapı m 
Production Co.: Yeni Yapım Film ve 
Reklamczlık, Sakızağacı S ok., 361508, Ma/tepe, 
Istanbul, TURKEY; Phone: 216  371  1 7  68; 
Fax: 216 370 70 5 1  Dünya Hakları 
Export Agent: Yeni Yapmı Film ve 
Reklamcı/ık, Sakızağacı Sok., 361508, Ma/tepe, 
istanbul, TURKEY; Phone: 216 3 7 1  1 7  68; 
Fax: 216 3 70 70 5 1  

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 86' 

• Normal yaşamlarında bir araya 
gelmeleri çok zor olan, üç farklı 
çevreden üç farklı çocuğun 
yaşamı, ü lkede yaşanan baskı 
dönemiyle birlikte altüst olur. 
Içinde yaşadıkları farklı ekonomik 
ve toplumsal i l işkilerden dolayı, 
olaylardan farklı biçimde 
etkilenirler. Sonunda anne
babalarını ziyaret için gittikleri 
askeri tutukevinin bekleme 
salonunda yaşamlarını, duygularını 
paylaşırlar. .. 

• Although it's very hard for them 
to come together in their normal 
way of life, three children from 
three different social milieu meet 
in the waiting room of the mil itary 
prison and share their experiences 
of life and feelings . . .  Disruptions 
occurred in the lives of these 
children because of the period of 
pressure being experienced in the 
country. The way they' re affected 
by the events, in relation to the 
social and economic conditions of 
their families, is also analysed in 
the film . 

HANDAN IPEKÇI 
1 956'da Ankara'da do�du. Gazi 
Üniversitesi Basın-Yayın 
Yüksek Okulu Radyo 
Televizyon bölümü 
mezunudur. "Kemençenin 
Türküsü" adlı belgesel, ilk 
yönetmenlik denemesidir. 
Senaryosunu yazıp, yapım ve 
yönetimini de üstlendi�i 
BABAM ASKERDE ise ilk uzun 
metrajl ı  fılmidir. 

Born in Ankara in  l 956. She 
graduared from rhe Department 
of Radio and Television of Press 
and Publicacion Faculcy of Gazi 
University. Her fırsc experience 
as a direcror was "Kemençenin 
Türküsü 1 The Song of 
Kemençe", which was a half 
dramacic documencary. She is 
also che wrirer and producer of 
DAD IS IN THE ARMY, rhe 
fırsc feacure fılm she has 
direcced. 
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MAN iSA TARZANI 
THE TARZAN OF MANISA 
Yönetmen Director: Orhan Oğuz 
Senaryo Screenplay: Nuray Oğuz 
Görüntü Yön. Cinemarography: Orhan 
Oğuz Kurgu Editing: Nevzat Dijiaflk 
Müzik Music: Attila Özdemiroğlu 
Oyuncular Cast: Talat Bulut, Serap Sağlar, 
Giil Erda, Pmar Aflar Bulut, Kutay Kökliirk, 
Nihat Nikerel, Murat Ergiir, Ayton Sert 
Yapımcı Producer: Cengiz E rgun Yapı m 
Producrion Co,: Promete Film, Dr. Faruk 
Ayanoğlu CaddeJi, 2511, Feııerbahre, 81030 
İstanbul, TURKEY Phone: (216) 360 35 76 
Fax: (216) 360 53 2 1  Dünya Hakları 
Export Agent: Promete Film, Dr. Famk 
Ayanoğlu Cad<ksi, 2511, Fenerbahfe, 81030 
Istanbul, TURKEY Phone: (216) 360 35 76 
Fax: (216) 360 53 21 

1 994 1 35 mm, 1 Renkli Color 1 100' 

• 1 924 yılı , Kurtuluş Savaşı 
sonrası sıcak bir Ağustos günü, 
büyük savaşın acılarını içinde 
barındıran Manisa şehrine çok 
uzaklardan ilginç bir konuk gelir. 
Onaltı yıl cephelerde döğüşmüş, 
göğsünde "lstiklal Madalyası" 
taşıyan bu genç ve gizemli savaşçı, 
cehennem yerine dönmüş, 
yanmış, yıkılmış bu şehirde, ölü 
doğayı canlandırıp 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 katı lmasıyla genişleyip 
çetinleşecektir. Savaş yorgunu, 
kendini dingin bir yaşama 
bırakmış Manisa, bu olaylarla hızlı 
bir devinime girer. Manisa'nın 
rengi ve kokusu da değişmeye 
başlamıştır. Kırk yıl süren 
mücadelesinde "Manisa Tarzanı" 
olarak ünlenen, öldüğü zaman 
görkemli bir törenle gömülerek 
Şehir  Meydanı'na heykeli d ikilen 
Savaşçı, uzun süren mücadeleli 
yaşamında, kimilerince Tanrı'nın 
yeryüzüne gönderdiği bir 
"Görevli", kimilerince "Deli" diye 
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. .. 

• Afrer che W ar of lndependence, 
on a hor August day in 1 924, a 
very inceresring visiror comes from 
afar ro Manisa, a ciry harboming 
che sufferings of che grear war. This 
young and mysrerious warrior, who 
has foughr on che front for sixreen 
years, srarrs a rurhless srruggle ro 
revive and turn ro green this burnr 
out and desrroyed ciry looking 
much !ike hel! irself. This srruggle 
starting individually wirbin che 
framework of a "Fairy Tale" that he 
recounrs, a rale which ar fırst no 
one can make head or rail of, but 
rhar carries che mysteries of his 
own philosophy of life, exrends in 
time and gers more srrenuous wirh 
che parriciparion of che citizens. 
War-weary Manisa, abandaning 
irself ro a quiet life, enrers a phase 
of rapid development with rhese 
incidenrs, as borh che colour and 
smell of the ciry change. The 
Warrior, who has made a name for 
himself as che "Tarzan of Manisa" 
with his struggle of forry years, had 
a splendid funeral ceremony when 
he died, and his srarue was erected 
in che ciry square. He was taken by 
same for an "Offıcial" sene by Gad 
ro earrh during his long life of 
srruggle, and by same he was 
considered merely a "Faal", Stili 
orhers kept inrerrogaring him, 
thinking he was a "Spy". However, 
che seeret of this man who 
commitred his whole life ro "love 
of narure and human beings" was 
never, never revealed _ _ .  

ORHAN OGUZ 
1 948' de Kırklareli'nde doğdu_ 
Sinemaya kamera asistanl ığıyla 
başladı. l ik görüntü 
yönetmenliği deneyimini 
1 978'de yaşadı. 1 983'de 
"Tomruk", 1 985'de "Amansız 
Yol", "Dul Bir Kadın", "Fırtına 
Gönüller" filmleriyle Antalya 
Festivali'nde En Iyi Görüntü 
Yönetmeni dalında Altın 
Portakal ödüllerini aldı. 
1 987'de Sinema Yazarları 
Derneği'nin En Iyi Görüntü 
Yönetmeni Ödülü'nü kazandı. 
Aynı yıl, yönetmen olarak 
"Herşeye Rağmen" filmini 
gerçekleştirdi; aynı zamanda bu 
filmin görüntü yönetmenliğini 
yaptı. 1 988'de "Herşeye 
Rağmen" ile katıldığı 1 .  Ankara 
Film Şenliği'ııde En lyi 
Yönetmen Odülü'nü, aynı yıl 
Cannes Film Şenliği'nde 
Gençlik Ödülü'nü, Avrupa 88 
Film Şenliği'nde En Iyi Film ve 
Yönetmen ödüllerini, 37. 
Mannheim Film Festivali'nde En 
Iyi Film ve Yönetmen ödüllerini 
aldı. Benzeri başarıları daha 
sonra yönettiği filmlerle de 
sürdürdü. 

Born in Kırklareli in 1 948. He 
scarred his career as assiseane 
cameraman. He had his fırsc 
experience as cameraman in 
1978. He was awarded che 
Golden Orange as che Best 
Cinematographer for his fılms 
"Log" in 1 983, "Desperace 
Road",  "A Widow" and "Stormy 
Hearcs" in 1985 .  In  1987 he 
received Cinema Wricers 
Associacion's Best Director of 
Photography award_ He directed 
his fırsc film, "Despice 
Everyching" in che same year. I n  
1 988, "Despice Everyching" 
received che Best Director award 
in che Firsc Ankara Film 
Festival, Young Directors Award 
in Cannes, Best Film and Best 
Director awards in '88 European 
Film Festival, Best Film and 
Best Director in the 37th 
Mannheim Film FestivaL He has 
repeated the same critica! success 
wich the later fılms he directed, 

Filmleri 
Filmography 

1 987 Herşeye Ra�men 
Despite Everythi11g 

1 989 Üçüncü Göz The Third Eye 
1 99 1  Iki Başlı Dev Purgatory 
1 993 Dönersen Isi ık Çal 

Whistle !/ You C ome Back 
1 994 Manisa Tarzanı 

The Tarza11 ojMa11isa 
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YENGEÇ SEPETi 
LOBSTER POT 
Yönetmen Direcmr: Yavuz ()zlean 
Senaryo Screen play: Yavuz ()zklln 
Görüntü Yön. Cinemaıography: Eı·tımf 
Şenkay Kurgu Edi ring: S edat Kt�rfl(leniz 
Müzik Music: Miizikotek Oyuncular 
Casr: Sadri Alı Jik. Maride Ta mr, Alehmet 
Aslantuğ, Şahika Teleand, Derya Alabura. 
Oktay Kaynarca, Ege Aydan Yapımcı 
Producer: Yavuz (jzfean & K. Yrlmaz 
Yapım Producrion Co.: Z Film, 
Valikonağı Cad. , Akkinnanlı S ok. Nayır Sitesi, 

o: 30, NiJallfaJı, İstanbul, TURKEY; Phone: 
212 247 67 25: Fax: 212 233 5 7  33 
Dünya Hakları Exporr Agenr: \Vamer 
Bros. , Bronz S ok. Bronz Apt., 316, 80200 
Marka, İstanbul, TURKEY; Phone: 212 23 1 
25 69; Fax: 212 23 1 70 70 

1994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 96' 

• Film, bir ailenin bütün 
fertlerinin toplandığı bir hafta 
sonu yemeği çerçevesinde gelişir. 
Anne-baba, iki oğulları, iki kızları, 
onların eşleri, ve torunlar. Mutlu 
bir aile tablosuyla başlayan hafta 
sonu, her bireyin kendi 
hayatındaki sorunların ve 
birbirleriyle çatışmalarının giderek 
su yüzüne çıktığı, beklenmedik bir 
şiddetin başgösterdiği, gergin ve 
hüzünlü bir hesaplaşma sürecine 
dönüşür giderek ... Film ilerledikçe 
ortaya çıkan "gündelik şiddet", 
her bireyin içinde barınan 
"potansiyel şiddet", bir tür 
"mikrokozmos" olarak alınan 
ailenin yaşadığı y ıkıcı ve acımasız 
çatışma, Türk toplumunun ve 
genelde tüm dünyanın karşı 
karşıya kaldığı öfke ve 
saldırganlığın kökenierine işaret 
eder. Bütün insan i l işkileri, 
gerilmiş bir ipin üzerinde 
yürümek kadar zor korunabilen 
hassas dengelerde i lerlemektedir. 
Ve bu dengeler, küçük bir 
kıvılcımla bile patlamaya hazır 
olan bastırılmış nefret duyguları 
karşısında kolayca bozulur. Ama, 
birden parlayan kabalık ve vahşet, 
yerini kolayca sessizl iğe ve 
hoşgörüye bırakabilir. Ta ki, o 
hassas dengeler beklenmedik bir 
anda, en küçük bir nedenle 
yeniden bozulana kadar . . .  

• A weekend family reunion ar the 
lakeside coumry house of the old 
parems. Two sons and two 
daughters bring their wives and 
children and girl friends and ex
husbands along with them. And 
along with them come all the 
troubles and tensions of their lives. 
A hidden violence poisons the 
seemingiy peaceful and caring 
relarions of the family members. 
The microcosm of the family 
shakes as all the forgorren conflicts, 
long suppressed harred and fury 
surface one by one. When rhey 
make an efforr ro rrear each other 
properly and mainmin a balance, ir 
is ! ike walking on a righrrope. A 
wrong move, a wrong word can 
ignire the armosphere, bur rhen, 
almosr as easily, comes the 
remporary calm, love and 
underscanding; piry and repemance 
bring rhem close ro each other, 
umil. . .  

YAVUZ ÖZKAN 
1 942'de do!!du. 1 962-65 yılları 
arasında Kütahya'da bir 
madende işçi olarak çalıştı. 
Daha sonra aktörlük yaptı ve 
tiyatro oyunları yönetti. 
Filmlerde figüran olarak rol 
aldı. 70'1erde kısa filmler çekti 
ve film senaryoları yazdı .  
1 977'de ilk konulu uzun metraj 
filmini çekti. "Maden" filmiyle 
ödüller kazandı. 1 980'de 
Paris' e gitti ve sekiz yıl kaldıi!ı 
bu kentte aktörlük, 
yönetmenlik ve yazarlık yaptı. 
1 987' de yurda döndükten 
sonra her yıl bir film çevirdi ve 
birçok ödül kazandı. 

Born in 1942. Berween 1962-65 
he was a worker in a mine in 
Kütahya. He has worked as an 
acror and director in theatre 
productions, and then as an extra 
in movies. He wrote fılm seripts 
and made some shorts during 
the 70s. In 1 977 he directed his 
fırst feature fılm. He won several 
awards with "The Mine" ( 1 978). 
In l 980 he went ro Paris and 
stayed rhere for eight years, 
working as acror, director and 
writer. In 1 987 he returned 
home. Si nce rhen he has direcred 
a fılm each year, and won many 
awards. 

Filmleri 
Filmography 

1 977 Yarış The Rıtce 
1 978 Maden The ll-line 
1 979 Demir Yol Tbe Railroad 
1 983 Sevgiliye Mektuplar 

Le/ters to Dar/ing (TV) 
1 985 Bir Sonuncu Mohikan 

A Last Mobicau (TV) 
1 988 Yagmur Kaçakları 

F ugitives of the Ra in 
1 989 Umut Yarına Kaldı 

Hope ls Delayed U nt il 

Tomorrow 

Film Bitti The Film I s O·ver 
1 990 Büyük Yalnızlık 

The Great Solitude 
1 9 9 1  Ateş Üstünde Yürümek 

W alking On Fire 
1 992 Ik i  Kadın Two Women 
1 993 Bir Sonbahar Hikayesi 

An Autum·n Story 
1 994 Yengeç Sepeti Lohster Pot 



2 1 0  ULUSAL YARIŞMA NATIONAL COi\IPFTITION 

TÜRKiYE TURKEY 

iz 
TRACES 
Yönetmen Direcror: Yqim UıtaofJu 
Senaryo Screenplay: Tayfim Pimlimoğlu 
Görüntü Yön. Cinemarography: Uğur 
lçbak Kurgu Edi ring: TlıomaJ Balkenhol 
Müzik Music: Aydm Eıeıı Oyuncular 
Casr: Ayta[ Aı·ınan, Nur Siirer. Deıya Alabora 
Yapımcı Producer: Kadri Yurdt�tap 
Yapı m Producrion Co.: Mine Film, Ayhan 
lflk Sok., 2812 Beyoğlu, htaııbul, TURKEY; 
Phone: 212 243 02 00; Fax: 212 245 67 74 
Dünya Hakları Exporr Agenr: Mine 
Film, Ayhan ljık Sok., 2812 Beyoğlu. iuanbul. 
TURKEY: Phone: 212 243 02 00; Fax: 212 
245 67 74 

1 99 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 18' 

• Yakın tarihi sisler içerisinde 
kaybolmuş bir ü lke ... Sırlarla dolu 
Istanbul'un garip sokaklarında 
dolaşan bir gölge ... Yüzünü yok 
ederek intihar etmiş bir 
klarinetçinin bir fotoğrafın ı  
bulmak üzere tuhaf bir meraka 
kapılan Komiser Kemal'in peşine 
düştüğü bir ölü ... Ölünün izinde 
Istanbul'un hiç bi l inmeyen 
mekanlarında karşısına çıkan 
sayıları iyice azalmış 
göçmenlerden, azınl ıklardan tuhaf 
insanlar ... Yüzlerin ardındaki s ır 
ne? Cezmi Kara'nın hikayesi nas ı l ?  
Komiser Kemal'i Istanbul'un 
karanlık sokaklarından, ucuz 
pavyonlarından bir adadaki fenere 
kadar sürükleyen bu merakın 
ardında hangi acılar yatıyor? Adı 
konmamış güçlerin hüküm 
sürdüğü ülkede, s ıradan gibi 
görünenierin karanl ık 
dehlizlerinde kimler saklanıyor? 
Hangi fotoğraf bölünmüş 
kimliklerin sırrını ele verir? En 
tuhafı, Komiser Kemal kim? . . . 

• A counrry, che recenr painful 
hisrory of which is losc in che fog . . . 
A shadow moving around in che 
weird sereers of Istanbul, a ci ey full 
of secrecs. A dead man tracked by 
Lieucenanr Kemal, a police haunred 
with a scrange cı.ıriosicy ro fınd a 
phorograph of an ordinary dariner 
player who has commitred suicide 
desrroying his face . . .  In rhe wake of 
rhe dead man, srrange people 
whom he meets in unknown 
comers of Istanbul, from che 
migram and minoricy groups che 
numbers of which have diminished 
considerably . . .  What is the seeret 
behind the faces? What ort of a 
srory is that of Cezmi Kara' W hat 
pains lie behind this cı.ıriosiry 
which drives Lieurenanr Kemal 
from rhe clark sereers and cheap 
night cl u bs of ls ranbul ro a 
lighthouse on an island' In a 
councry deminared by unnamed 
powers, who h ide in che clark 
corridors of tho e who are 
seemingiy ordinary? Which 
phorograph gives away the seeret of 
fragmenred idenricies? Bm, 
strangest of all ,  who is Lieutenanr 
Kemal ' . . .  

YEŞIM USTAOGLU 
1 960 yılında dogdu. Karadeniz 
Teknik Universitesi'nde 
mimarlık okuduktan sonra, 
1 98S'te Yıldız Üniversitesi'nde 
lisansüstü egitimini tamamladı. 
Çeşitli sanat dergilerinde, 
sinema teorisi ve günümüz 
sineması üzerine makaleler 
yayınladı. Hepsi de ödüllü üç 
kısa film çekti: "Bir Anı 
Yakalamak" ( 1 988), 
"Magnafantagna" ( 1 989), 
"Düet" ( 1 990). Dördüncü filmi 
"Otel" ( 1 992), son yıllarda 
yapılan en başarılı kısa 
filmlerden biri olarak 
uluslararası alanda önemli 
başarılar elde etti. Film 1 4. 
Montpellier Akdeniz_ Kısa Film 
Festivali'nde Büyük Odül'ü 
kazandı. 1 992 yıl ı  boyunca, 8. 
Hamburg No-Budget Kısa Film 
Festivali'nde, 3 .  Sao Paulo 
(Brezilya) Kısa Film 
Festivali'nde, 2. Brüksel 
Akdeniz Film Festival i'nde, 4. 
Clermont-Ferrand Kısa Film 
Festivali'nde, Bastia Film 
Festivali'nde gösterildi. 1 993 
Uluslararası Maastricht 
Bienali'nde ve Strasbourg Türk 
Filmleri Haftası'nda sunuldu. IZ 
yönetmenin i lk uzun metraj 
filmidir. 

Born in 1 960. Afrer studying 
archirecrure ar Karadeniz 
Technical University, she 
complered her masters degree ar 
Yıldız University in Istanbul. 
She wrore arricles on cinema in  
various art magazines and 
direcred video work-shops in 
Istanbul. She has shor three 
shorr films which were all 
awarded: "To Seize a Moment" 
( 1 988), "Magnafanragna" 
( 1 989), "Duer" ( 1 990). Her 
fourrh shorr film, "Hotel" 
( 1 992), has had considerable 
success in international circles as 
one of che most outstanding 
shorr fearure films ro have been 
produced in Turkey in recent 
years. Ir was awarded rhe Grand 
Prize in rhe 1 4rh Montpellier 
Festival of Med irerranean Shorr 
Films in 1 992 and has been 
invired by various international 
fesrivals including lermont
Ferrand, Sao Paulo, Basria, 
Bruxelles, Hamburg ere. 
TRACE is her firsr fearure fi lm. 
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TÜRKIYE TURKEY 

Bi R  AŞK UGRUNA 
FOR THE SAKE OF LOVE 
Yönetmen Direcror: Tunca Yonder 
Senaryo Screen play: Safa Ona/, Nuran 
Devres, Tunca Yo·nder & Selim Ileri Görüntü 
Yön. Cinemarography: Salih Diki[fi & 
E rhan Cana n Kurgu Edi ring: Nevzat 
Diıiapk Müzik Music: Serdar Kalafato§lu 
Oyuncular Casr: Tiirkan Şoray, Can 
Giirzap, Faruk Peker, Ttmeel Kurtiz. Meltem 
Savrt, Giilsen Tuncer Yapı m Producrion 
Co.: A TV, Medya Plaza, 34540 Giineıli, 
Istanbul, TURKEY; Phone: 212 582 88 44; 
Fax: 212 502 82 87 Dünya Hakları 
Exporr Agenr: Yeni Yaptm/ar Ltd. , Hiisrev 
Gerede Cad., Baran Ap., No: 58-60 D: 5,  
Tqvikiye, Istanbul, TURKEY; Phone: 212 
260 66 41 ;  Fax: 212  260 45 43 

1994 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 1 38' 

• BIR AŞK UGRUNA'da, bir 
yerinden yakaladığımız, hepsi 
sonuçlanan üç ana öykü ve yan 
öyküler anlatı lmakta. Kocası, 
çocuğu ve sevdiği kendinden genç 
asker arasında seçim yapamayan 
bir kadının; küçük kasabadaki 
dostu ve aristokrat karısı arasında 
- hakim erkek kişiliğine rağmen -
şaşıran eski mil letvekili bir toprak 
ağasının; masum bir genç kızın 
umutsuz aşkının ve, 1 940'1ar 
Türkiye'sindeki çıkarcıların, yeni 
burjuvazi arayışlarının, bugünün 
ticari - belki de sanayi -
imparatorluklarının temelinin 
atıldığı günlerin panoraması. .. 

Bu yönüyle de film, Tunca 
Yönder'in daha önceki filmleri; 
1 928-30 yıllarının arkasını anlatan 
"Ayaşl ı  ve Kiracıları" ve 1 930 
Serbest Fırka denemesinin 
Anadolu'daki yansımalarını 
inceleyen "Yağmuru Beklerken" 
filmleri türünde ve onların 1 940'1ı 
yıllar lstanbul'unu, Trakya'sını 
yani taşrasını - ve bir nebze de 
Ankara'sın ı  gösteren devamı 
niteliğinde. Ön planda aşklar ve 
insan i l işkileri, aslında ise 
derinlerde bir yerde akıp giden 
yakın tarih anlatılmakta. Izlenmesi 
zor bir film, çünkü izlerken iyi 
dinlemek de gerekiyor. "Bütün 
filmlerim gibi; günümüzdeki kolay 
başarıların peşinde koşmayan bir 
film. Tam tabiri ile "meraklısına"! 
Benim sinernam günü gelince 
Türk Sineması'ndaki yerini 
bulacaktır." - Tunca Yönder 

• Three srories are included in will rake the place they deserve in 
FOR THE SAKE OF LOVE: the the hisrory of Turkish Cinema." -
fırsr is abour the love of a married Tunca Yönder 
woman for a younger soldier, the 
second is the love of a landowner 
rorn berween his wife and a young 
whore, and the third rells the 
hopeless love of an innocent young 
gir! . All evenrs are sornewhar 
mingled rogerher and cross each 
other sornewhere along rhe line.  
This is also a wide-angle overview 
of the 1 940's, rogerher w ith irs 
social, economic and cultural 
panorama. Meanwhile, rhe World 
W ar II is conrinuing in Europe and 
everything is rragic and drastic. 
W e ger a chance ro see Istanbul 
and a small Anarolian vil lage, also 
influenced by the winds of the 
war. . .  

In  a sense this is a follow-up ro 
Yönder's previous fılms: "Ayaşlı 
and his Tenanrs" which rold the 
srory of the Iate twenries, and 
"Wairing for the Rain" which 
reflecred Anarolia of rhe rhirries. 
Keeping love srories and personal 
relarions in rhe foreground, rhe 
director really looks behind the 
recenr history. While warching this 
film one has ro lisren ro the 
dialogues very carefully. "FOR 
THE SAKE OF LOVE does not 
targer easy success; this is equally 
valid for my other fılms roo. My 
fılms are for those who are really 
inceresred in and/or really fond of 
such fılms where social background 
of rhe period can also be viewed 
behind the real srory. When the 
rime comes, I am sure my fılms 

TUNCA YÖNDER 
Ankara'da do�du. Manisa Lisesi 
mezunudur. Istanbul 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi'nde okurken, l .ü. 
Gençlik Tiyatrosu'na katıldı. 
1 96 1  yılında Dcrmen 
Tiyatrosu'nda profesyonel 
oyuncu oldu. 1 969'da tiyatroyu 
bıraktı ve yalnızca TV 
yönetmenli�i yapmaya başladı. 
1 97 1 'de TRT'den ayrıldıktan 
sonra, reklam ve tanıtım 
filmleri yönetmeye başladı. 70'1i 
yıllarda TRT TV' sine dışardan 
yönetmen olarak programlar 
yaptı. 1 980' den başlayarak, 
çeşitli belgesel filmler çekti. 
1 988'de yaptı�ı "Bir Tren 
Yolculu�u", TV'de iki bölüm 
halinde gösterime çıktı. 1 988 
Aralı�ında "Ayaşlı ve Kiracıları" 
romanını altı bölüm halinde 
televizyona uyarladı. 1 993'te 
"Ya�muru Beklerken" adlı filmi 
yön etti. 

Born in Ankara. He is a 
graduare of rhe Manisa High 
School. While studying ar rhe 
Faculry of Law ar Istanbul 
University, he joined rhe Yourh 
Thearer. I n 1 961  he srarred his 
professionaJ acring career in 
Dormen Thearer. He abandoned 
srage in 1969 and gor involved 
in TV direcrion only. In 1 97 1 ,  
he lefr TRT and began ro direct 
commercials. In rhe 70s he 
direcred freelance programs for 
TRT-TV. Srarring from 1 980, 
he realized several 
documenraries. "A Train Trip" 
which he made in 1988, has 
been shown on TV in rwo parrs. 
Anorher of his works for TV is a 
six-parr series adapred from a 
novel, "Ayaşlı and his Tenanrs" 
( 1 988). In 1993 he direcred 
"Wairing for rhe Rain". 
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TÜRKIYE TURKEY 

BAY E 
MR. E 
Yönetmen Director: Sinan Çetin 
Senaryo Screen play: Sinan Çetin 
Görüntü Yön. Cinemarography: Sinan 
Çetin Kurgu Edi ring: Omer Sevin[ Müzik 
Music: Muuafa Sandal Oyuncular Cast: 
Mehmet Ali Erbil, Nathalie Heroux, Terran 
Greene, Rasim Oztekin, adetlin Erbil, Meltem 
Cumbul, Camii Akbel Yapımcı Producer: 
Sinan Çetin Yapı m Producrion Co.: Plato 
Film Producıion Co. Dünya Hakları 
Export Agent: Plato Film Production Co., 
Akyol Cad., Vi; ne S ok., 1611, Cihangir, 
lstanb11l, TURKEY; Phone: 212 252 45 83; 
Fax: 212 249 35 84 

1 995 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 120' 

• Çiftin evl i l ikleri beş yıl ı 
aşmıştır. Uzun bir aradan sonra 
i lk kez birlikte tati le çıkarlar. Bay 
E televizyona programlar 
hazırlayan, popüler ve aydın bir 
kişidir. Kocasına ve yaşadığı 
hayata hayran olan Leyla; büyük 
bir düş kırıkl ığıyla, Isınet'in 
kendisini aldattığını öğrenir. 
lsmet, benzin istasyonunda 
karısını ararken, polis tarafından 
işlemediği bir cinayetin zanlısı 
olarak sorguya al ınır. Sorgusu 
sırasında birden Leyla'yı yakışıklı 
bir adamla, son model bir arabaya 
binerken görür. Polisin el inden 
kurtulmayı başarır, arabasıyla 
onları takip etmeye başlar. 
Polisler de lsmet'i. . .  lsmet artık 
soğuk ve acımasız bir dünyadadır. 
Buna rağmen karısını ve 
evl i l iklerini kurtarmak için 
mücadele eder. Gelişen traj i
komik olaylar, lsmet-Leyla çiftinin 
arasındaki uçurumu 
derinleştirmektedir. lsmet karısını 
tekrar elde etmeye çalışırken; 
Leyla ise Isınet'ten intikam almak 
niyetindedir. Bu yolculuk "Bay 
E"nin kabuslarına dönüşürken; 
kendisini, karısını, hatta ülkesini 
yeniden tanımak zorunda kalır . . .  

• The marriage of the couple is 
well over fıve years. They go on 
vacation rogether after a long time. 
Mr. E is a popular and incelleetual 
sorr of man who makes programs 
for television. Leyla, who admires 
her husband and the life he leads, 
learns in great disappointmenr that 
İsmet has betrayed her. While 
İsmet is looking for his wife at the 
gas station, he is taken for 
inrerrogation by the palice as the 
suspect of a murder he d id not 
commit. During his inrerrogation 
he suddenly sees Leyla gerring in a 
car of the laresr make, with a very 
handsome man. He manages to 
escape from the palice and srarts 
pursuing them in his own car. And 
the police start pursuing him . . .  
İsmet i s  now in a cold and ruthless 
world. In spite of that, he struggles 
ro sa ve his wife and their marriage. 
The rragi-comical events that take 
place widen the gap berween the 
couple. White İsmet is struggling 
ro ger his wife back, Leyla is 
willing ro take her revenge of him. 
As rhis journey turns inro the 
nighrmares of "Mr. E" ,  he has ro 
ger ro know himself, his wife, even 
his counrry all over again . . .  

SINAN ÇETIN 
1 953're Kars'ta dogdu. Ankara 
Hacettepe Üniversitesi'nin 
Sanat Tarihi Bölümü'nden 
1 977'de mezun oldu. 1 975 
yılında Türkiye'nin önde gelen 
yönetmenleri Atıf Yılmaz, Zeki 
Ökten ve Şerif Gören'in 
asisranlıklarını yaparak sinema 
hayatına başladı. 1 978 yılında 
çektigi i lk kısa film olan "Halı 
Türküsü" ile Moskova Film 
Festivali'nde Birincilik 
Ödülü'nü aldı. i lk konulu filmini 
1 980' de yönerti. 1 978 yılından 
itibaren reklam filmleri 
çekmeye başladı. 1 992 yılında 
"Berlin in Berlin"i çekerek 
sinema hayatına geri döndü ve 
yaratıcılıgının yeni bir 
dönemine girdi. 

Born in ı 95 3  in  Kars. He 
studied Hisrory of Art at 
Haceccepe University in Ankara 
and gratuated in ı 977. He 
began his cinema career in ı 97 5 
by assisting principal Turkish 
direcrors, such as Atıf Yılmaz, 
Zeki Ökten and Şerif Gören. In 
ı 978, he made his first shorr 
film, "Song of the Rug", which 
was honoured wirh rhe fırst 
award in Moscow Film Festival. 
Çetin, who directed his first 
feature in ı 980, has been 
making commercials since ı 978. 
As he rerurned ro cinema wirh 
his feature film, "Berlin in 
Berlin" in 1992, he also encered 
a new period of his creative 
work. 

Filmleri 
Filmography 

1 978 Halı Türküsü 
So11g of the Rug 

1 980 Bir Günün Hikayesi 
Story of a Dfly 

1 98 1  Çiçek Abbas 
1 984 14 Numara Number 14  
1 986 Prenses The Prhıceii 

Gökyüzü The S ky 
1 992 Berlin in Berlin 
1 995 Bay E Mr. E 
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TÜRKIYE-MACARISTAN-FRANSA TURKEY -HUNGARY -FRANCE 

BALKAN ... BALKAN ... 
Yönetmen Director: Gyula Maar 
Senaryo Screenplay: Gyula Maar, based on 
ııCodin" & "Kyra Kyralina11 by Panait lstrati 
Görüntü Yön. Cinematography:Janos 
Vecsernys Kurgu Editing:)a711bor Zsuzsa 
Müzik Music: Roman Nepzene Oyuncular 
Cast: Pintek Fmgyes, Oorine Hollier, George 
Calin1 Halil Ergiin, Levent inanır, Dimitr11 
Popesm, Ali na Nedetea Yapımcı Producer: 
Zafer Par Yapı m Production Co,: Par 
Productions, lstikla/ Cad, Ahududu Sok., 
2113, 80060 Beyoğlu, İstanbul, TURKEY; 
Phone: 212 25 1 19 00; Fax: 212 249 51 97 
Dünya Hakları Expocc Agent: Par 
Productions, htiklal Cad , Ahududu S ok,, 
2113, 80060 Beyoğlu, İstanbul, TURKEY; 
Phone: 212 25 1 19 00; Fax: 212 249 51 97 

1 994 1 3 5 711711, 1 Renkli Color 1 l l  O' 

• Öykü bir ailenin 
parçalanmasıyla başlar. Zevk 
düşkünü anne ile çocukları Kyra 
ve Dragomir, babaları ve 
onlardan ayrı yaşayan üçüncü 
evlat tarafından sürekli rahatsız 
edilmektedir. Bir gözünü 
kaybeden anne çocuklarını terk 
eder. Kyra kaçırı l ır ve satılır. 
Dragomir kendi başına kalır. 1 7  
yaşındaki genç, iki cinayet işlemiş 
ve çevrede saygı görüp korku 
uyandıran Codin i le dostluk 
kurar. Ikisi kankardeş olurlar. 
Fi lmin geri kalan bölümü onların 
arkadaşlığı ve Codin'in kaderi 
üzerinedir . . .  

Eurimages'ın desteklediği bu 
Türk-Macar-Fransız ortak yapımı, 
Panait lstrati'nin iki romanını, 
"Kyra Kyralina" i le "Codin"i 
birleştirerek sunmakta. 
BALKAN ... BALKAN .. . geçen 
yüzyıl ın ikinci yarısında Balkanlar 
üzerine, ya da daha hassas ifade 
etmek gerekirse, Romenieri n, 
Türklerin ve Yunanlıların bir 
arada yaşadığı, T una üzerindeki 
Braila kasabası hakkında bir 
fı lmdir. "Tek bildiğim, niçin acı 
çektiğimizi ve nasıl öleceğimizi 
bile bilmeden, aptalca, anlamsızca 
yaşamayı sürdürdüğümüz." -
Panait lstrati 

GYULA MAAR 

1 934'te Budapeşte'de do�du. 
Budapeşte Universitesi'nde 
Macar Edebiyatı ve Tarih 
e�itimi gördü. Önceleri bir 
yayınevinde çalıştı. 1 964'te 
Budapeşte Tiyatro ve Sinema 
Okulu'na girdL 1 968'te 
yönetmenlik bölümünü bitirdL 
Bir süre film eleştirmeni olarak 
çalıştı ve birkaç kısa film 
yönettL 1 973'te, Mannheim 
Film Festivali'nde Büyük Ödül'ü 
alan ilk konulu filmini yönettL 
Ikinci filmiyle 1 975'te Cannes 
Film Festivali'ne katıldı. O 
günden bu yana altı film 
yönetti, birçok oyun sahneledi, 
Macar televizyonu için filmler 
çekti ve opera üzerine bir kitap 
yazdı. 

Bom i n  Budapest i n  ı 934, He 
scudied Hungarian Liceracure 
and H istory ar che University of 
Budapesc He chen worked in a 
publishing house and in ı 964 he 
has been accepced co che Theacre 
and Cinema School of Budapes c 
He goc his degree in direecing i n  
ı 968. H e  worked as film eritic 
for a w hile and directed same 
shorcs. In ı 97 3 he realized his 
firsc feacure film which obtained 
che Grand Prize ar Mannheim 
Film FestivaL His second feacure 
parcicipaced in Cannes Film 
Festival i n  ı 975, Si nce chen he 
has direcced six feacure films, 
scaged several plays of cheacre, 
shoc films for H ungarian TV 
and wroce a book of an opera, 

Filmleri 
Filmography 

1 966 Ahlak Pencere 
(short kısa film) 

1 96 7 Skobut (short kısa film) 
1 969 Klozs Mester Vilaga 

Bir Fotograf Ögretmeni 
(docummtary belgesel) 

1 97 1  Pres (medimn-lmgth 
orta metraj film) 

1 973 Vegu/ Yolun Sonu 
1 975 Deryne, Ho/ Vani 

Neredeseniz Bayan Deryl 
1 976 Teketoria Çelişkiler 
1 983 Felhojatek Geçici Kapris 
1 985 E/so ketszaz evem 

l ik Iki Yüzyılım 
Orgdogi kisertetek 
Şeytani Girişim 

1 987 Ma/om a Pako/batı 
Cehennem Degirmenleri 

1 994 Balkan _ _  , Balkan 
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TÜRKIYE TURKEY 

UMUT 
HOPE 
Yönetmen Director: Ytlmaz Güney 
Senaryo Screenplay: Ytlmaz Güney 
Görüntü Yön. Cinematography: Kaya 
Erertz Kurgu Edi ring: Celal Kose Müzik 
Music: Arif Erkin Oyuncular Cast: 
Ytlmaz Giiney, Giilsen Alntaflk, Tımeel 
Krmiz, 0Jman Alyanak, Sema Engin, Sevgi 
Tatlt, Kiirjal Almaf!k Yapımcı Producer: 
Abdurrahman Ktrkiner Yapı m Production 
Co.: Güney Filmeilik A.Ş., Sakızataa Caddtri, 
Giiney Han, No:211 ,  Beyotlu, luanbul, 
TURKEY; Phone: (212) 252 25 44; Fax: 
(212) 245 13 04 Dünya Hakları Export 
Agent: Giiney Filmeilik A.Ş., Sakızataa 
Caddtri, Giiney Han, No:211 ,  Beyotlu, 
IJtanbul, TURKEY; Phone: (212) 252 25 44; 
Fax: (212) 245 13 04 

1 970 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B& W) 1 100' 

• Faytoncu Cabbar ekmek 
parasın ı  çıkarmak için köyünden 
ayrı l ıp şehre, Adana'ya gelir. 
Cabbar'ın tüm umudu, Mil l i  
Piyango çekilişinde ikramiye 
kazanmaktır. Her ne kadar 
durumu onu yoksulluga mahkum 
ediyorsa da, hiç yitirmedigi bu 
umuduyla yaşama 
katlanabilmektedir. Bir gün sigara 
almaya gittigi sırada, bir otomobil 
yol kenarına çektigi arabasına 
çarparak atlarından birini öldürür. 
Karakolda suçlu bulunan taraf 
Cabbar olur. Ölen atının yerine 
yenisini almak için gereken parayı 
ödünç almak üzere, bir zamanlar 
yanında çalıştıgı agaya giderse de 
eli boş döner. Bir süre nehir 
kıyısında kum çıkarma işini yapar. 
Ikinci atın parasını gereksiz ev 
eşyalarını satarak çıkarmaya karar 
verir, ancak yoklugunda evine 
gelen alacaklılar, arabasını ve tek 
atını alıp götürürler. Cabbar, 
arabacıların eylemlerine ilgisiz 
kaldıgı gibi, faytonu satmayı 
öneren karısına da kulak asmaz. 
Koşulların degiştigini, para 
kazanmanın tek yolunun 
faytonculuk yapmak olmadıgını 
görmezden gelir. Sonunda Hasan, 
telepatik güçleri oldugunu iddia 
ettigi bir bilgenin tam yerini 
gösterecegi bir hazineyi çıkarmak 
için topragı kazmaya Cabbar'ı 
ikna eder ... 

• Horse-driven-carriage driver 
Cabbar, leaves his viiiage ro earn a 
living in the town, Adana. Cabbar's 
erernal hope is ro win at the 
National Lotrery. Although his 
siruarian has condemned him ro 
poverty, his evedasring hope makes 
his life bearable. One day, when 
Cabbar has left his vehicle ro buy 
some cigaretres, a motorcar runs 
into it and kilis one of his two 
horses. At the police-srarion, 
Cabbar is rold that he is the guilty 
one. Cabbar goes ro borrow money 
from a farmer who was once his 
employer, because he desperarely 
needs a second horse, bur he 
receives no money. For a white he 
shovels sand by the river. He 
decides to seli all unessenrial 
household articles in order to ger 
some money ro buy the second 
horse, but his credirors enter the 
house during his absence and take 
away his carriage and his horse. A 
carriage drivers' demonstrarion 
does not influence Cabbar; he is 
equally deaf to his wife's 
suggesrion ro seli the carriage. He 
does not wanr to ger it  i neo his 
head that his environment is 
changing or that the carriage is not 
the only way of earning a living. 
Finally, Hasan convinces Cabbar 
into digging for a treasure whose 
exact location is ro be esrablished 
by a spiritual man who has 
releparhic powers . . .  

YILMAZ GÜNEY 
1 937'de Adana'nın bir köyünde 
do�du. Babası işçi oldu�undan 
ö�rencil ik yıllarında çalışmak 
zorunda kaldı. Ankara'da Hukuk, 
Istanbul'da Iktisat Fakültesi'nde 
okudu. 1 958'de ilk öykü kitabı 
yayınlandı ve senarist, yönetmen 
yardımcısı ve aktör olarak Atıf 
Yılmaz'ın yanında çalışmaya 
başladı. 1 963'te tecimsel 
sinemaya yönelerek, kendisinin 
de oynadı�ı deseansı melodramlar 
çekti. Kısa sürede halkın gözünde 
bir ilah oldu ve "Çirkin Kral" 
diye anılmaya başladı. 70'1erin 
başı yaratıcılığının ön plana çıktı�ı 
verimli yıllar oldu. "Umut" 
( 1 970) ve "Arkadaş" ( 1 974) 
toplumsal Türk sinemasının 
önde gelen örnekleridir. 1 974'te 
cinayet suçuyla tutuklandı. 
Hapiste kaldı�ı süre içerisinde 
senaryo yazımını sürdürdü ve 
Zeki Okten'in "Sürü" ve 
"Düşman" , Şerif Gören'in 
"Yol" filmleri de aralarında 
olmak üzere bazı filmierin 
yapımcılı�ını üstlendi. 1 98 1  'de 
hapisten kaçarak Fransa'ya 
yerleşti. Kurgusunu sürgünde 
tamamladı�ı "Yol", 1 982'de 
Cannes'da Altın Palmiye'yi 
kazandı. Aynı yıl Fransa'da "Le 
M ur 1 Duvar"ı çekti. 1 984'te 
Paris'te kanserden öldü. 

Born in 1 937, in a village near 
Adana. The son of a rural worker, 
he supporred himself rhrough 
srudies ar universiry, Law in 
Ankara and Economics in Istanbul. 
In 1958 he published his fırsc 
short stories and began working 
with director AtıfYılmaz as 
scriprwrirer, assisranr director, 
and acror. In 1 963 he began 
career in commercial cinema, 
wriring and srarring in heroic 
melodramas, and soon becoming 
a marinee idol, nicknamed 
"Çirkin Kral" (The Ugly King). 
The early 1 970s saw a fresh 
bursr of creariviry. "Umur 1 
Hope" ( 1 970) "Arkadaş 1 The 
Friend" ( 1 974) became landmark 
fılms in socially conscious 
Turkish cinema. He was arresred 
for a murder c har ge in 1 974. 
While in prison, he conrinued 
scripting fılms, and supervising 
rhe producrion of some, such as 
"The Herd" and "The Enemy" 
by Zeki Ökren, "The Road" by 
Şerif Gören. In 1 98 1  he made 
his escape from prison and 
setded in France. "Yol" which 
he edired in exile shared the Besr 
Film award in Cannes in 1 982. 
The same year he directed "Le 
Mur 1 The W all" in France. In 
1 984 he di ed from cancer in Paris. 
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TÜRKIYE TURKEY 

GELiN 
THE BRIDE 
Yönetmen Director: Omer Lütfi Akod 
Senaryo Screen play: Omer Lütfi Akad 
Görüntü Yön. Cinemarography: Gani 
Turan/ı Müzik Music: Yalçın Tura 
Oyuncular Casr: H ii/ya KOfYilit, Kerem 
Yılmazer, Kahraman Kıral, Ali Şen, Aliye 
Rona, Kamuran Usluer, Nazan Adalı, Setkn 
Kızıltunr Yapımcı Producer: Hiirrenı 
Ernıan Yapım Production Co.: Ennan 
Film, Gazeteci Erol Dernek Sok. 516, Ennan 
Han, Al yon S ok., Beyollu, Istanbul, TURKEY; 
Phone: (2 1 2) 244 32 02; Fax: (2 1 2) 249 5 1  
86 Dünya Hakları Export Agenr: Ernıan 
Film, Gazeteci Erol Dernek S ok. 516, Ernıan 
Han, Alyon S ok., Beyollu, İstanbul, TURKEY; 
Phone: (212) 244 32 02; Fax: (212) 249 5 1  
86 

1 973 1 35 mm. 1 Renkli Color / 97' 

• Yozgatlı Veli, karısı Meryem ve 
oglu Osman'la birlikte lstanbul'a 
göç eder. Yıllar önce aile 
fertlerinden bazıları da bu büyük 
kente yerleşmişlerdir. Yozgatlı 
aile, hep birlikte bir çatı altında 
toplanarak büyük kent yaşamına 
ayak uydurmaya çalışır. Yaşam 
koşullarının giderek güçleştigi 
büyük kentte verilen bu mücadele 
sırasında Meryem, hasta oglunu 
yitirir. Ve bir süre sonra da 
Gültepe'deki bir fabrikaya işçi 
olarak girer ... 

• Veli, his wife Meryem and his 
son Osman emigrate from Yozgat 
to Istanbul. Years ago, several other 
family members have also moved ro 
Istanbul. The family fınd shelter 
u nder the same roof and try ro 
adapt themselves ro the life in the 
big city. Meryem soon loses her 
sick son in this devouring city 
under harsh-living conditions and 
begins ro work in a facrory . . .  

ÖMER LÜTFI AKAD 
1 9 1 6'da dogdu. Ekonomi 
ej!itimi gördü. Bankacılık, yapım 
amirlij!i, muhasebecilik derken, 
"Vurun Kahpeye" ( 1 949) 
filmiyle yönetmenlige başladı. 
Bu ve bunu izleyen fılmlerle 
sinemamızda gerçek bir sinema 
dilinin kurucularından ve 
"yönetmenler kuşagı" denen 
dönemin öncülerinden oldu. 
70'1erde belki de başyapıtı 
sayılacak ünlü üçlemesini 
(Gelin 1 Düj!ün 1 Diyet) 
gerçekleştirdi. Daha sonra 
dej!işen piyasa koşulları 
nedeniyle sinemadan çekildi. 
TV için bazı uyarlamalar 
yönetti. Mimar Sinan 
Üniversitesi Sinema ve TV 
Enstitüsünde öj!retim üyelij!i 
yaptı. 

Born in 1 9 1 6. He srudied 
Economics. After working in 
banking secror, as production 
chief and accounr, he debuted as 
film direcror w ith "Vurun 
Kahpeye/Kill the Whore" 
( 1 949). With this and following 
films, he established a real 
cinema language in Turkish 
cinema and became one of the 
ploneers of the period called 
"Dirocrors Generation". In the 
Sevenci es, he real ized a famous 
trilogy (The Bride 1 The 
Wedding 1 The Sacrifice) which 
is considered his masterpiece. 
Afterwards, forced by the 
unfavorable conditions, he 
withdrew from the cinema. He 
directed some adaptations for 
TV. He taught in the Cinema 
and TV Institute of the Mimar 
Sinan University. 

Önemli Filmleri 
Se lective Filmography 

1 953 Kanun Namına 
f11 the Nmne o/The Law 

1 955 Beyaz Mendil 
The White Handkerchief 

1 965 3 Tekerlekli Bisiklet 
The Threecycle 

1 966 Hudutların Kanunu 
Law of the Borders 

1 967 Kızılırmak • Karakoyun 
1 973 Gökçe Çiçek 
1 973 Gelin The Bride 
1 974 Dütün The Weddbıg 
1 975 Diyet The Sacrifice 
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TÜRKIYE TURKEY 

SÜRÜ 
THE HERD 
Yönetmen Director: Zeki Ökten 
Senaryo Screen play: Ytlmaz Giiney 
Görüntü Yön. Cinematography: /zzet 
Akay Kurgu Editing: Özdemir Arıtan 
Müzik Mu sic: Ziilfii Livaneli Oyuncular 
Cast: Tarık Akan, Me/ike Demirağ, Tımeel 
Kurt iz, Şenel Gbkkaya, Levent Ya/man, Sava1 
Yurtta/ Yapı mc ı Producer: Yılmaz Giiney 
Yapım Producrion Co.: Giiney Filmeilik 
A.Ş., Sakızağacı Caddesi, Giiney Han, No:211,  
Beyoğlu, Istanbul, TURKEY; Phone: (212) 
252 25 44; Fax: (212) 245 13 04 Dünya 
Hakları Export Agenr: Giiney Filmeilik 
A.Ş., Sakızağacı Caddesi, Giiney Han, No:211, 
Beyoğlu, Istanbul, TURKEY; Phone: (212) 
252 25 44; Fax: (212) 245 13 04 

1 979 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 125' 

• "Konuş benimle Berivan, konuş 
artık" diye yalvarır acı içindeki Şivan, 
suskun, güzel karısına. Şivan o kadar 
umutsuzdur ki karısını dövmeye 
başlar ... Aşkları onları dış dünyadan 
tümüyle koparmış, aileleri 
arasındaki kan davaları onları kendi 
kabileleri içinde bile yabancı 
kılmıştır. Berivan evlenince, Şivan'ın 
ailesine katılmışsa da, gururlu ve 
inatçı bir insan olan Şivan'ın babası 
Hamo, Berivan'ın ailesiyle kendi 
ailesi arasında barışın sağlanmasının 
olanaksız olduğuna inanmaktadır. 
Üstelik Berivan üç çocuk 
düşürmüştür ve üç aydan beri de 
hiç konuşmamaktadır. Hamo'nun 
koyunlarının satılabilmesi için, 
Türkiye'nin doğusundan trenle 
Ankara'ya getirilmeleri 
gerekmektedir. Bu iş için, . 
Hamo'nun üç oğluna da 
gereksinimi vardır. Bunlardan en 
büyüğü Şivan'dır, sonra saralı 
Abuzer ve onaltı yaşındaki Silo 
gelir. Şivan, Berivan'ı da birlikte 
götürmek koşulu ve 1 0.000 TL. 
karşılığında bu yolculuğu yapmayı 
kabul eder. Amacı, kente 
ulaştığında Berivan'ı bir doktora 
göstermektir. Hamo'nun bu isteği 
kabul etmekten başka çaresi yoktur. 
Serüvenli yolculuk sırasında birçok 
koyun ölür, birkaçını da trene 
saldıran haydutlar alır gider. 
Sürüdeki koyunların sayısı çok 
azalmış, onlara eşlik eden kişiler de 
bitkin bir şekilde Ankara'ya 
varmışlardır. Hamo, koyunların 
tümü gelmediği için oğluna vermesi 
gereken parayı vermek istemez. 
Şivan aşireti terkeder; yabancısı 
olduğu bu kentte karısına 

iyileşmesi için doktor, kendisine de 
iş arar ... 

• "Speak ro me, Berivan, speak, 
say a word ro me!" Şivan begs his 
suffering, silenr and beautiful wife. 
In his desperation he begins ro beat 
her . . .  Through their love they have 
become rhe laneliesr people in the 
world, for rhey are strangers i n 
rheir own dan, on accounr of 
family feuds ariginaring in turn in 
eribal enmity. Although Berivan 
has come as a bride into Şivan's 
family, Hamo, Şivan's father, 
proudly and obsrinarely refuses ro 
believe that there could ever be 
peace between his and Berivan's 
family. Furthermore Berivan has 
three times given birth ro a dead 
child, and ceased ralking three 
monrhs ago. Hamo's sheep must be 
transporred by rail to Ankara, 
where they are ro be sold. Hamo 
needs all his sons for this operation 
- Şivan, the oldest; Abuzer, an 
epileptic; and Silo, aged 1 6. Şivan's 
condition for going along is that he 
can take Berivan with him and 
receives 1 0.000 Lira. Şivan wanrs 
ro rake Berivan ro a docror in the 
rown. The old man has ro cansene 
because he has no other choice. 
Several sheep die on an adventurous 
journey, even bandits attack the 
rrain and steal some sheep. Much 
reduced, rhe herd arrives in 
Ankara. Hamo does not wanr ro 
pay his son the whole sum because 
he has not received all the sheep. 
Şivan leaves rhe rribe and starrs 
looking for a job and a docror for 
his wife in this unfamiliar city . . .  

ZEKI ÖKTEN 
1 94 1  'de  dogdu. 1 959'da 
yönetmen asistanı olarak 
girdigi sinemada, Nişan 
Hançer, Lütfi Akad, Halit Refig 
ve Atıf Yılmaz'la uzun süre 
çalıştı. 1 972'de "Kadın Yapar" 
adlı filmiyle yönetmenlige 
başladı. Degişik türlerde filmler 
yaptı ve filmlerinin 
senaryosunu yazdı, ya da 
katkıda bulundu. Uusal ve 
uluslararası birçok yarışınada 
ödül almıştır. 

Born i n  1 94 1 .  He became an 
assistane direcror in 1959 and 
worked with Nişan Hançer, 
Lütfi Akad, Halit Refiğ and Atıf 
Yılmaz. H is firsr fearure film is 
"Kadın Yapar 1 Woman Does It" 
( 1 972). He made films of every 
kind and also wrote their scriprs. 
He has been awarded wirh many 
narional and international prizes. 

Filmleri 
Filmography 

1 972 Kadın Yapar Woman Does It 
1 973 Aj!rı Daj!ının Gazabı 

The Wrath of Mount Amrat 
1 975 Askerin Dönüşü 

Ret um of the Soldier 
1 976 Boşver Arkadaş 

e-ver Mind My Friend 
1 977 Kapıcılar Kralı 

King of the Porters 
1 978 Çöpçüler Kralı 

King of the D us/mm 
1 979 Sürü The Herd 
1 980 Düşman The E11emy 
1 983 Faize Hücum 

Rush on Juterest 
1 984 Pehlivan The Wrestler 
1 988 Düttürü Dünya 

The Weird World 
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TÜRKIYE-lSVIÇRE TURKEY -SWITZERLAND 

YOL 
THE ROAD 
Yönetmen Director: ŞerifGbreıı 
Senaryo Screenplay: Yılmaz Giiney 
Görüntü Yön. Cinematography: Erdoğan 
Engin Kurgu Editing: Yılmaz Giiney & 
Elisabeth Waelchli Müzik Music: Sebastian 
Argo/ & Kendal Oyuncular Cast: Tarık 
Akan, Şerif Sezer, Halil Ergiin, Necmettin 
Çobanoğlu, Hikmet Çelik, Tuncay Akfa 
Yapımcı Producer: Yilmaz Giiney Yapı m 
Production Co.: Cactm Film, Dorfstrasse 4, 
P.O. Box 258, CH-8037, Ziirich, 
SWITZERLAND; Phone: 4 1  1 44 87 l l ; 
Giiney Filmeilik A.Ş., Sakrzağacr Caddesi, 
Giiney Han, No:211 ,  Beyoğlu, Istanbul, 
TURKEY; Phone: (212) 252 25 44; Fax: 
(212) 245 13 04 Dünya Hakları Export 
Agent: Giiney Filmeilik A.Ş., SakJZağacr 
Caddesi, Giiney Hm1, No:2/J ,  Beyoğlu, 
Istanbul, TURKEY; Phone: (212) 252 25 44; 
Fax: (212) 245 13  04 

1 982 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 1 1 '  

• Film, aileleriyle eşierini ziyaret 
etmeleri için bir haftalığına 
serbest bırakılan beş mahkGmun 
mücadelelerini anlatır. Geçici 
özgürlükleri, başlangıçta beşini de 
sevinçten deliye döndürürse de, 
yaşayacakları felaketlerle bu 
mutlulukları kısa sürede 
noktalanacaktır. Bir tutuklu 
köyüne döndüğünde, yokluğunda 
başka bir erkekle i l işkiye girerek 
namusuna leke süren karısının 
ailesi tarafından bir barakaya 
hapsedildiğini görür. Fi lmin en 
etkileyici anlarından biri, onun, 
açlıktan ölmek üzere olan karısını, 
ağlayan oğulları önlerinde 
giderken, karın üzerinde 
sürüklediği sahnedir. Bir diğeri, 
banka soygunu sırasında ağabeyini 
polisin öldürmesine göz yumduğu 
için, karısı da dahil tüm ailesi 
tarafından dışlanır. Bir başkası ise, 
sol eği l iml i  siyasi görüşleri 
nedeniyle polislerin kardeşini 
öldürmelerine tanık olurken, 
öteki mahkum, trenin tuvaletinde 
karısıyla seviştiği için öfkel i  bir 
kalabal ık tarafından öldüresiye 
dövülür . . . 

• The fi lm follows rhe srruggles of 
fıve minimum-securiry prisoners 
who are given a one-week leave ro 
rerurn ro their wives and famil ies. 
At fırst, the İnınares are deliriously 
happy at the prospect of temporary 
freedom, but it isn't long before 
each is engulfed i n a series of 
disasters. For one of the men, the 
nightmare is returning home to 
find his wife chained in a shed by 
his family, disgraced because she 
had an affair in his absence. In one 
of the film's most powerful scenes, 
he virrually drags his half-srarved 
wife across the snow while rheir son 
walks ahead in tears. Another 
inmate is shunned by everybody in 
his family, including his wife, for 
leaving his brother to be killed by 
the police during a bank robbery. 
A third watches as his brother is 
killed by the police for leftist 
political beliefs, while a fourth is 
severely beaten by an angry crowd 
on a train for having sex with his 
wife in the bathroom . . .  

ŞERIF GÖREN 

1 944'te lskeçe' de dogdu. 
Sinemaya kurgucu olarak girdi, 
daha sonra asistanlık yaptı. 
1 974'te, yarım kalan "Endişe" 
adlı filmi tamamlayarak, 
yönetmenlige başladı. On yılda 
otuzu aşkın film yaptı. 1 982'de 
Cannes Film Şenligi'nde Costa 
Gavras'ın "Kayıp" filmiyle 
birlikte birinciligi paylaşarak, 
Altın Pal m iye'yi kazanan "Yol" 
ile, Türk sinemasına en büyük 
ödülü kazandırdı . 

Born in 1 944 in iskeçe. He 
srarted his film career as an 
edicor, conrinued with assisting 
directors. He realized his first 
film, "Endişe", in 1974. He 
directed more rhan rhirry films 
in a decade. He conrribured co 
Turkish cinema by w inning the 
Golden Palm in 1982 Cannes 
Film Festival with "Yol" .  He 

Önemli Filmleri 
Se.lective Filmography 

1 974 Endişe Auxiety 
1 976 Iki Arkadaş Two Frimds 
1 977 Nehir The River 
1 982 Yol The Road 
1 983 Derman Remedy 
1 984 Firar The EJC(ıpe 
1 987 Katırcılar Mu/e Riders 

On Kadın Tm Wometı 
1 988 Polizei 
1 990 Abuk Sabuk Bir Film 

011e Weird Movie 
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TÜRKIYE TURKEY 

ADI VASFiYE 
V ASFİYE IS HER NAME 
Yönetmen Director: Atıf Yılmaz 
Senaryo Screen play: BarlJ Pirhasan, based 
on the SJories by Necati Cuma/ı Görüntü 
Yön. Cinemarography: Orhan Oğuz Müzik 
Music: Atilla ()zdemiroğlu Oyuncular 
Casr: Miijtk Ar, Aytaf Arman, Macit Koper, 
Yılmaz Zafer, Levent Yılmaz, Erol Durak 
Yapımcı Producer: Cengiz Ergun Yapım 
Produc<ion Co.: Promett Film Yapım ve 
Yayın Dağilim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi 
Dünya Hakları Exporı Agenı: Promete 
Film Yaptm ve Yayın Dağıtım Sanayi ve 
Ticaret Ltd. Şirketi, Dr. Faruk Ayanoğlu 
Caddesi, Y11vam Apt. 2511, Fenerbahfe, 
81030, Istanbul, TURKEY; Phone: (216) 360 
35 76; Fax: (216) 360 53 21 

1 986 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 90' 

• Ilginç bir konu bulmakta güçlük 
çekti�i için bunalıma giren genç 
bir yazar, bir sabah erkenden 
lzmir sokaklarında yürürken bir 
afış gözüne i l iş ir. Afışte Sevim 
Suna diye tanıtılan kadının 
gerçekte kim oldu�unu 
düşünürken yanına gelen genç bir 
adam, onun asıl adının Vasfıye 
oldu�unu söyler ve kadının yaşam 
öyküsünü anlatmaya başlar. 
Kadınla, anlatan adamın 
çocukluklarını ve gençliklerini de 
kapsayan bu yaşam öyküsünün bir 
yerinde adam ortadan kaybolur. 
Ama onun yerini hemen bir 
başkası alarak, yine Vasfıye'yi bir 
başka gözle aniatmayı sürdürür. 
Bu kadını tanımış de�işik kişilerin 
aniattıklarından gitgide daha çok 
etkilenen genç yazar, sonunda 
afışte adı geçen pavyona gidecek 
ve Sevim Suna'yla, belki de 
Vasfıye'yle tanışacaktır ... 

• A young writer, who is 
sornewhat disturbed, because he 
thinks there is norhing inceresting 
ro write about, walks through the 
s treers of İzmir early one morning. 
He sees a posrer of a female singer, 
Sevim Suna, and just as he wonders 
who really this woman could be, a 
man approaches him and tells him 
that her real name is Vasfıye. He 
the n carries on ro teli her life srory. 
In a cercain srage of his narratian 
which also involves his own 
childhood and youth, he suddenly 
dissappears. Anather man comes 
out at once, as mysteriously as the 
fırst one, and reflects his own 
opinions and reminiscences on 
Vasfıye. The young writer, who 
gers more and more inceresred in 
the woman's past as more and more 
people emerge and relate their own 
i mages, goes at last ro the night 
club written on the posrer ro meer 
Sevim Suna, or perhaps the 
mysterious Vasfıye . . .  

ATlF YlLMAZ 

1 926 yılında Mersin'de dogdu. 
Güzel Sanatlar ve Hukuk 
ögrenimi gördü. Film 
eleştirmeni, ressam, senarist 
olarak çalışmalar yaptı. 1 ki 
fılmde yönetmen yardımcılıgı 
yaptıktan sonra, i lk konulu 
filmini 1 9S I 'de gerçekleştirdi: 
"Kanlı Feryat". Filmleri birçok 
uluslararası festivale katıldı. 
Birçok yerli ödülün sahibidir. 
1 985 ve 1 986 Istanbul Sinema 
Günlerinde, "Bir Yudum 
Sevgi" ve "Adı Vasfıye" ile, arka 
arkaya iki kez Yılın En Iyi Türk 
Filmi ödülünü aldı. 

Born in 1 926 in Mersin. He 
scudied law and fine arrs. He 
reviewed films, parricipared ro 
exhibirions as painrer, designed 
posrers, wrore scriprs. Afrer 
working as assiseanı direcror in 
rwo films, he realized his firsr 
fearure, "The Bloody Cry" i n  
1 95 1 .  H i s  films have 
parricipared ro many 
inrernarional fesrivals. He is rhe 
winner of many narional awards. 
He gor rhe award for rhe "Besr 
Turkish Film of rhe Year" in 
1 985 wirh "A Sip of Love" and 
in 1 986 wirh "Vasfiye is Her 
Name" in rhe lsranbul 
lnrernarional Filmdays. 

Önemli Filmleri 
Selecrive Filmography 

1 957 Gelinin Muradı 
The Dream of the Bride 

1 959 Alageyik The Hi nd 
1 964 Erkek Ali Ali, the Man 

Ke�anlı Ali Destanı 
The Legerıd of Ali from 
Ke1an 

1 966 Ah Güzel Istanbul 
Oh Lovely Istanbul 

1 977 Selvi Boylum Al Yazmalım 
The Red Scarf 

1 982 Mine 
1 984 Bir Yudum Sevgi 

A Sip ofLove 
1 986 Adı Vasfıye 

Vasfiye is Her ame 
1 986 Aaahh Belinda Oh Belimia! 
1 987 Asiye Nasıl Kurtulur? 

Can As iye Be Saved? 
1 990 Serdel Bride Barter 
1 99 1  Bekle Dedim Gölgeye 

Vistani Shadrnvs 
1 992 Dü� Gezginleri 

W alking After Midnight 
1 994 Gece, Melek ve Bizim 

Çocuklar 
The ight, Angel and O ur 
Gang 
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TÜRKIYE TURKEY 

ANAYURT OTELi 
MOTHERLAND HOTEL 
Yönetmen Direcıor: Omer Kavur 
Senaryo Screen play: Omer Kavur 
Görüntü Yön. Cinemaıography: Orhan 
O�uz Müzik Music: Atilla Ozdemiro�l" 
Oyuncular Cast: Macit Koper, Serra 
Yrlmaz, Orhan Ça�man, Şahika Tekaııd, 
Osman Alyanak, Yaşar Giiner, Arslan Karar 
Yapımcı Producer: Cengiz Ergun Yapı m 
Production Co.: Alfa Film, /uik/al Caddesi, 
H alep lı H anı; o: 140, Kat: 5, Beyo�lu, 
Istanbul, TURKEY; Phone: (2 1 2) 243 63 40 
Fax: (2 1 2) 245 35 08 Dünya Hakları 
Export Agent: Alfa Film, Isıik/al Caddesi, 
H alep lı Ham; No: 140, Kat: 5, Beyo�lu, 
luanhu/, TURKEY; Phone: (212) 243 63 40 
Fax: (2 1 2) 245 35 08 

1987 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 10' 

• Zebercet, bir Anadolu 
kasabasında konaktan bozma 
"Anayurt Oteli"nin katibidir .. Bir 
gün gecikmeli Ankara treniyle 
gelip, otelde tek bir gece kalarak 
giden ve "bir haftaya kadar 
dönerim" diyen kadını, tutkulu 
biçimde beklerneye başlar. Ancak 
kadının gelmeyecegini anlamasıyla 
bu tutkusu bir saplantıya dönüşür. 
Yalnızlıgının, iletişimsizliginin de 
etkisiyle Zebercet giderek bir 
degişime ugrar ... 

• Zebercet is rhe eler k of rhe 
"Morherland Hotel", in a s mali 
provincial rown. One day a woman, 
a passenger of the delayed Ankara 
rrain, comes ro the hotel, spends 
one nighr rhere and leaves the next 
morning promising ro rerurn in a 
week's rime. Zebercet awairs her 
rerurn wirh great impatience and 
she becomes a fıxed idea for him 
soon. Her not coming back 
combined wirh his loneliness and 
non-communication begins ro 
ereare changes in Zebercer's 
psychology . . .  

ÖMER KAVUR 

1 944'te Ankara'da do�du. 
Fransa'da sosyoloji, gazetecilik 
ve sinema dalında yüksek 
ö�renim gördü. Birçok belgesel 
ve reklam filmi çekti. Antalya 
Film Şenli�i'nde ve Sinema 
Yazarları yıllık 
de�erlendirmelerinde çeşitli 
filmleri ödüllendirildi. 
"Körebe", "Amansız Yol" ve 
"Gece Yolculu�u" filmleriyle 
Kültür Bakanlı�ı Sinema 
Ödüllerini kazandı. 1 986'da 
"Amansız Yol" 1 987'de 
"Anayurt Oteli" ve 1 992'de 
"Gizli Yüz" filmleriyle üç kez 
Uluslararası Istanbul Film 
Festivali'nde "Yılın En Iyi Türk 
Filmi" ödülünü kazandı. 

Born in l 944 in Ankara. He has 
had university educarion in 
France in journalism, sociology 
and film studies. He has directed 
many documenraries and 
commercials. A number of his 
films were awarded prizes in che 
Antalya Film Festival and were 
highly recommended in the film 
crirics' annual selecrions. 
"Körebe 1 Blindfold", "Amansız 
Yol / Desperate Road " and 
"Gece Yolculuğu 1 Nighr 
Journey" won prizes awarded by 
che Minisrry of Culrure. He 
received the "Best Turkish Film 
of che Year" award three times 
in Jnrernarional Istanbul Film 
Festival wirh "Amansız Yol 1 
Desperare Road" in 1986, 
"Anayurr üreli 1 Morherland 
Hotel'' in 1987, and "Gizli Yüz 
1 The Seeret Face" in l 992. 

Filmleri 
Filmography 

1 974 Yatık Emine 
1 979 Yusuf ile Kenan 

Ymuf mıd Ke11mı 
1 9 8 1  Ah Güzel Istanbul 

Oh Beautiful lsta11bul 
Kırık Bir Aşk Hikayesi 
A Brokeıı Lo·ve Story 

1 982 Göl The LAke 
1 984 Körebe Blitıdfold 
1 985 Amansız Yol 

Desperale Road 
1 987 Anayurt Oteli 

Motherlmıd Hotel 
1 988 Gece Yolculugu 

Night joımıey 
1 99 1  Gizli Yüz The Seeret Face 
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TÜRKIYE TURKEY 

MUHSiN BEY 
Yönetmen Director: Yavuz Turgul 
Senaryo Screen play: Yavuz Turgut 
Görüntü Yön. Cinematography: Ayıekin 
Çakmakp Müzik Music: Atilla Ozdemiroğlu 
Oyuncular Cast: Şener Şen, Uğur Yiicel, 
Sermin Hiimıeri;, Osman Cavcr Yapımcı 
Producer: Abdurrahman Keskiner Yapı m 
Production Co.: U mill Film, Afyon S ok., 
Emuın Han, Kat: 2, Beyoğlu, istanbul, 
TURKEY Phont: 212 252 04 26 Fax: 212 
249 96 97 Dünya Hakları Export Age m: 
U mm Film, Afyon Sok., Emran Han, Kat: 2, 
Beyoğlu, luanbul, TURKEY Phorre: 212 252 
04 26 Fax: 212 249 96 97 

1987 1 35 mm. 1 Renkli Color 145' 

• Muhsin Kanadıkırık, ömrünün 
sonbaharını yaşayan, Safiye Ayla 
ve Müzeyyen Senar'a hayran, 
klasik Türk müziğini seven, 
arabesk müzikten ise nefret eden, 
Sevda Hanım'a sevdalı bir konser 
organizatörüdür. Günün birinde, 
Urfa'dan gelen genç bir türkücü 
adayı, Muhsin Bey'in ancak klasik 
şarkılarla renklenen yaşamını 
değiştiriverir. Muhsin 
Kanadıkırık'ın olağanüstü, serüven 
dolu günleri başlamıştır artık . . . 

• Muhsin Kanadıkırık is an 
elderl y concerc organ i ser. He is a 
devoted fan of the classical Turkish 
music and its vereran singers Safiye 
Ayla and Müzeyyen Senar, while 
strongly disliking arabesque music. 
He is also desperarely in love with 
Ms. Sevda. One day a young 
Turkish music singer-to-be from 
Urfa comes up and changes the life 
of Mr. Muhsin. And so start his 
days of unbelievable, fanrastic 
advenrures . . .  

YAVUZ TURGUL 
1 946 yılında Istanbul'da doj!du. 
Iktisat Fakültesi Gazetecilik 
Enstitüsü'nu bitirdi. Altı yıllık 
gazetecilik serüveninin 
ardından, sinemaya 1 976 
yılında senaryo yazarı olarak 
geçti. 1 982'de "Çiçek Abbas", 
1 986'da "Züj!ürt Aj!a" ve 
1 987'de "Muhsin Bey" 
fılmleriyle, Antalya Film 
Festivali'nde En Iyi Senaryo 
ödülünü aldı. l ik yönetmenlik 
denemesini 1 984'te 
gerçekleştirdi. 1 988 yılında 
"Muhsin Bey" ile Uluslararası 
Istanbul Sinema Günleri'nin 
Uluslararası Yarı�ma .. 
bölümünde Jüri Ozel Odülü'nü, 
aynı yıl San Sebastian Film 
Festivali'nde yine Jüri Özel 
Odülü'nü aldı. Televizyon için 
1 1 film senaryosu kaleme 
almıştır. 

Born in L 946 in İstanbul. He 
graduated from the Journalism 
Department of the School of 
Economics. He has worked as a 
journalisr for 6 years then began 
co write scripts. He won Best 
Screenplay Awards in Antalya 
Film Festival with "Çiçek 
Abbas" ( 1 982); "Züğürt Ağa" 
( 1 986) and "Muhsin Bey" 
( 1 987). His debut as a director 
was on 1984. In 1 988 he won a 
Special Mention of the Jury w ith 
his film "Muhsin Bey" in the 
official programme of the 
Istanbul International Filmdays 
and also received a Special 
Mention of the Jury in San 
Sebastian. He has eleven TV 
screenplays co his credit. 

Filmleri 
Filmography 

1 984 Fahriye Abla 
1 987 Muhsin Bey 
1 990 Aşk Filmlerinin Unutulmaz 

Yönetmeni 
The Uttforgettable Director 
of the Love Movies 

1 993 Gölge Oyunu Shad()W Play 
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TÜRKIYE TURKEY 

UÇURTMAYI VURMASINLAR 
DON'T LET THEM SHOOT THE KITE 
Yönetmen Direcror: Tunç Bajaran 
Senaryo Screen play: Feride Çifekoğlu 
Godintii Yön.!Cinematography: Erdal 
Kahraman Kurgu Editing: Erdal Kahraman 
Oyuncular Cast: Nur Sürer, Ozan Bilen, 
Rozet Hubej, Sevgi Sakarya, Yasemin Alkaya 
Yapımcı Producer: Cengiz Ergun & Tunç 
Bajaran Yapım Production Co.: Odak 
Film, Magnum Film Dünya Hakları 
Export Age nt: Promete Film Yap mı ve Yayın 
Dağıttm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Doktor 
Faruk Ayanoğlu Cad., Yuvam Apt. 2517, 
Fenerbahçe, 81030 İstanbul, TURKEY; Phone: 
216 360 3 5  76; Fax: 216 360 53 21 

1 989 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 1 00' 

• Inci, düşünceleri nedeniyle 
cezaevine girmiş bir siyasi 
hükümlüdür. Barış ise, esrardan 
hüküm giymiş bir sivil 
hükümlünün beş yaşındaki 
oğludur. Dışarıda kendisine 
bakacak kimsesi olmadığı için 
henüz bebekken cezaevine 
gelmiştir ve orada büyür. Doğayı, 
dış dünyayı, sevgiyi Inci aracılığıyla 
tanır. Dış dünya ile tek bağı, 
avludan izieyebildiği küçük bir 
gökyüzü parçasıdır. Bir sabah 
minik gökyüzünde gördüğü 
uçurtma Barış'ı çok 
heyecanlandırır. Uçurtmayı renkli, 
kocaman bir kuş sanmıştır. Inci 
Barış'a, dışarı çıkarsa onu da 
götüreceğine ve birlikte uçurtma 
uçuracaklarına söz verir. Ancak 
Inci, Barış'ın annesinden önce 
tahliye olur ve çocuğa verdiği 
sözü tutamaz. Barış Inci'yi 
öylesine özler ki Inci'nin bir gün 
uçurtma olup döneceğine inanır. 
Ve günün birinde avlunun 
tepesinde yeniden görüverdiği 
uçurtma, bu yüzden dehşetli 
sevindirir Barış'ı. Barış'ın sevinci 
tüm kad ınlara, kızlara yayı l ır. 
Avluda çoşkulu bir kutlama havası 
oluşur. Ancak, bu coşkuya 
katılmayanlar da vardır. 
Uçurtmayı önce engellemeye, 
sonra vurmaya çalışırlar. Ve 
uçurtma, sanki Barış'a el 
sallayarak, kopup gökyüzünde 
yükselir gider. Bir kez daha Barış'ı 
bırakıp gidiyor mudur uçurtma, 
yoksa onu da alıp Inci'ye mi 
götürüyordur? Yanıtı verecek 
olan izleyicidir. 

UÇURTMAYI VURMASINLAR 
bir sevda öyküsü, al ış ı lmadık 
türden bir sevda öyküsü. Beş 
yaşındaki bir oğlan çocuğu, o yaş 
için hiç de olağan sayılmayacak 
şartlarda rastladığı bir genç kadını 
tutkuyla özler. Fi lm, Inci'nin 
gidişinin ve sözünü tutmayışının 
Barış'da yarattığı özlemle 
düşkırıklığının öyküsüdür. Bu aynı 
zamanda, özgürlük kavramı, "Inci 
i le birl ikte uçurtma uçurtmak"tan 
ibaret olan bir çocuğun gözünden 
duvarları sorgulamamızı sağlar. 
Öykü boyunca Barış'ın 
burukluğunu sezeriz. Sevdikleri 
hep ellerinden alınmaktadır. Ama 
umutlar tükenmez... 

• İnci is a political prisoner. Barış 
is the son of a non-political 
prisoner who has been put in jail as 
a drug seller. The boy has been 
condemned to grow up in prison 
since rhere is nobody ro rake care of 
him outside. He learns abour rhe 
natute, the world outside and 
affection through İnci. H is only 
conracr wirh rhe outside world is 
the smail piece of sky viewed from 
rhe courryard. A kite which he sees 
one morning in this smail sky 
excites him very much. He rakes 
the kite for a huge colorful bird. 
İnci rells him rhar she will rake 
him out and they will fly a ki te 
rogether. But İnci is ro leave the 
prison first and she can't keep her 
promise. Barış misses İnci so much 
that he believes she'll return one 
day as a kire. And one day, when he 
sees anorher kire in the sky, he 
cheers up madly. His sheer 

exeirernem and cheer spread ro all 
rhe prisoners and knit rhem inro a 
whole. But rhis is roo much for 
some. They first try ro prevenr the 
kire from flying, and they shoor ir  
larer. And rhe ki te breaks away 
from i ts string and flies away up in 
rhe sky. Is it  once more leaving 
Barış behind or does ir take him 
away ro İnci? This for the specraror 
ro answer . . .  

DON'T LET THEM SHOOT THE 
KITE is a love srory, a love srory of 
an unusal kind. This is rhe srory of 
a boy only five-years-old, who 
misses passionately a young woman 
he has mer in circumsrances not 
very usual for a ch i id of his age. Ir 
!ers us question a world of walls 
through the eyes of a child, a child 
for whom freedam means ro fly a 
kire rogerher with İnci. 
Throughout rhe srory we feel the 
resenrmenr of Barış. W har he loves 
dearly seems ro be always raken 
away from him. Bur there is always 
ho pe . . .  

1 938'de do�du. Edebiyat 
Fakültesi'ni yarıda bıraktı ve 
sinemaya Memduh Ün'ün 
yanında senaryo diyalo�u 
yazarak ba§ladı. Uzun bir süre 
Memduh Un'ün asistanlı�ını 
yaptı. Bu arada Lütfi Akad, 
Hal it Refı�. Atıf Yılmaz, Ertem 
Göreç gibi yönetmenlerin 
yanında da asistanl ık görevi 
yaptı. 1 964'te i lk filmi "Hayat 
Kavgası"nı gerçekleştirdi. 
Aralarında "Kara Mehmet", 
"Murtaza", "Gönüllü 
Kahramanlar", "Gece", 
"Fatih'in Fedaisi", "Cafer Bey", 
" 1  O Korkusuz Adam", 
"Konyakçı" olmak üzere 40 
kadar fılmin yönetmenli�ini 
yaptı. 1 972'den sonra sinemaya 
ara verdi, reklam fı lmcil i�ine 
yöneldi. 1 986'da "Biri ve 
Di�erleri"ni gerçekleştirdi. 
1 989'da yönetti�i "Uçurtmayı 
Vurmasınlar" ile yurtiçi ve 
yurtdışında birçok ödül aldı. Bu 
başarıyı "Piano Piano Bacaksız" 
( 1 990) ile tekrarladı. 1 99 1  'de 
"Uzun Ince Bir Y ol"u yönetti. 

Born in 1 938. After attending 
the Faculry of Lirerarure for a 
while he left school and srarred 
working as a script wrirer for 
direcror Memduh Ün. He rhen 
continued ro be rhe assistant of 
Memduh Ün for a long rime. 
Meanwhile he also worked as an 
assistant ro such direcrors as 
Lürfı Akad, Halir Refığ, Atıf 
Yılmaz, Errem Göreç. In 1 964 
he realized his fırsr fearure 
"Survival" .  Til! 1 972 he direcred 
abour 40 fılms. Afrer 1 97 2  he 
swirched ro commercials. He 
realized "One and the Others" in 
1 986, afrer a long period of 
silence. Wirh "Don'r Ler Them 
Shoor rhe Ki re" he gor several 
national and international 
awards. He repeared rhe same 
success wirh "Piano Piano Kid" 
( 1 990). He direcred "A Long 
Narrow Road" in . l 99 1 .  
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SiN EMAN I N  1 00. YILI - ÖZGÜN FRANSIZ F i LM AF iŞLERi SERG iSi 
CENTENARY O F  THE CINEMA - A N  EXHIBITION O F  ORIGINAL FRENCH FILM POSTERS 

• Koleksiyoncu Jean-Jacques 
Geynet'nin kişisel arşivinden 
derlenen, özgün Fransız film 
afişlerinden oluşan bir sergi. 

"Dogumundan bu güne dek 
sinema dünyasını en iyi 
simgeleyen şey nedir? Tek bir 
renkli görüntüyle filmi 
çagırıştıran, öyküsünü özetleyen, 
türünü yücelten, hareketl iligini 
yansıtan ve oyuncularını hoş tutan 
nedir? Tabii S INEMA AFIŞI. .. 

Tek bir bakışta, bu kez hareketli 
olan diğer görüntüleri, yani fi lmi 
seyretme arzusunu seyircide 
uyandıran tek bir görüntü. Hem 
sinema sanatının hem de bir çagın 
tanıklıgını yapan afiş, yaklaşık bir 
yüzyı ldır sokakları, duvarları, ilan 
levhalarını ve otobüsleri süsler, 
yaşantımıza neşe katar ve 
bakışlarımızı sinemanın büyülü 
dünyasına yöneltir. 

Afiş, sinemanın gölgesi degil, onun 
mesajıdır, heyecanıdır, havasıdır, 
canlılığıdır. Filmin bir özeti değil, 
onun ruhudur. 

En büyük sanatçıların imzasını 
taşıyan bu orijinal afişleri 
sergilemek, zaman içinde renkli 

bir yolculuğa çıkmaktır. Çeşitli 
dönemleri, oyuncuları, isimleri 
yeniden yaşatan, her birimizin 
sinema seven belleğini canlandıran 
bir yolculuk. Dünün ya da 
bugünün her afişi, bir ayna gibi 
bizlere yaşantımızın bir anını 
yansıtmaktadır. 

Bu renkli ve duygu yüklü sergi, bir 
yüzyıl l ık Fransız sinemasını 
ölümsüzleştirmektedir." 

Jean Jacques Geynet 

• An exhibirion fearuring original 
French film posters from the 
privare collecrion of Jean Jacques 
Geyner. 

"Whar is rhe rhing rhar symbolizes 
rhe world of cinema ever si nce rhe 
day ir was born unril rhe presenr' 
Whar is i r  rhar morİvares 
associarion for a film wirh a single 
image, summarizes irs srory, 
upholds irs genre, reflecrs irs 
dynamism, and rrears irs acrors 
kindly' The FILM POSTER, of 
course . . .  

A single image rhar srimulares a 
desire in a specraror ro warch those 
orher images rhar move, rhar is rhe 

fi lm, ar a single glance. The film 
posrer, which has been resrifying ro 
borh rhe arr of cinema and an 
epoch, has been adorning our 
srreers, walls, bilibeards and buses, 
has been lending joy ro our lives 
and has been directing our glances 
ro rhe magical world of cinema. 

The film posrer is nor a shadow of 
cinema, ir's its message, 
excitemenr, atmosphere, vivacity. 
It' s nor a summary of the film, but 
it is i ts soul. 

Exhibiring rhese original posters 
careying signarures of the greatest 
arrisrs is gereing on a colorful 
journey in rime. A journey rhat 
once more brings ro life various 
periods, actors, names and which 
vitalizes those cinema-loving 
memories rhar each of us possesses. 
A poster from yesrerday or roday, 
reflecrs a mornem from our lives 
just !ike a mirror. 

This colorful and senrimemal 
exhibition immorralizes French 
cinema of a h undred years. " 

Jean Jacques Geynet 

Bu serginin 
gerçekleştirilmesindeki 
katkılarından dolayı Istanbul 
Fransız Kültür Merkezi'ne 
teşekkür ederiz. 

W e should !ike ro thank the 
French Cultural Center in 

Istanbul for their contribution 
rowards the realisation of this 
exhibition. 
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ISTANBUL KÜL TÜR VE SANAT VAKFI ULUSLARARASl lSTANBUL FILM FESTIVALI 

1 .  TARiH 
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 
1 4. Uluslararası Istanbul Film Festivali ,  1 - 1 6  Nisan 1 995 
tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

2. AMACI 
Festival in amacı Türkiye'de sinemanın gel iş imini destekleyerek 
nitel ikli fi lmierin ticari dağıtımını  teşvik etmektir. 

3. PROGRAM 
1 4. Uluslararası Istanbul Film Festivali aşağıda belirtilen 
bölümlerden oluşmaktadır: 
a) Sanat (yazın, tiyatro, müzik, dans, sinema ve plastik sanatlar) 

teması üzerine bir Uluslararası Film Yarışması. 
b) Festivalin özel teması üzerine, yarışma dışı ,  bilgi lendirici bir 

bölüm. Bu bölümde konulu fi lmler, belgesel ler ve kısa fi lmler 
gösterime sunulur. 

c) Ustalara Saygı 
d) Özel bölümler 
e) Türk Sineması '94 - '95 

4. ULUSLARARASI YARIŞMA 
a) Optik ses bantlı, 35 mm'l ik, en az 1 .600 m. uzunluğunda, 

konulu filmler yarışmada gösterilmeye aday olabil ir. 
b) Yarışma fi lmlerinin seçimi ve programlanması konusunda 

son karar Genel Müdürlük tarafından veril ir. Yapımcılar, 
yönetmenler, dağıtımcılar, u lusal film kuruluşları ve yabancı 
elçi l ikler fi lm önerebi l irler. 

c) Yarışmaya kabul edilen tüm fi lmler özgün kopyalarıyla 
sunulacak, olanaklar elverdiğince Ingil izce, Fransızca veya 
Türkçe altyazılada gösterilecektir. 

d) 1 Ocak 1 993'den önce gösterime giren filmler, Türk filmleri 
dışında, Türkiye'de ticari dağıtıma çıkmış olan fi lmler 
yarışmaya kabul edi lmez. 

e) Gösterim programı ve düzeni Genel Müdürlük tarafından 
belirlenir. 

f) Yarışma filmleri, yönetmen, yazar, yapımcı, oyuncu, fi lm 
eleştirmeni, sinema tarihçisi ve sinema alanında tanınmış 
benzeri kişi lerden oluşan uluslararası b ir seçici kurul 
tarafından değerlendiri l ir. 

g) Seçici kurul şu ödül leri verir: 
- Uluslararası Istanbul Film Festivali Büyük Ödülü olarak, 
"En Iyi Film" seçilen yapıtın yönetmenine verilecek "Altın 
Lale Ödülü", 
- Seçici kurulun, gerekli gördüğü takdirde, gösterilen özel 
bir başarı için, bir yönetmen, senarist, oyuncu, görüntü 
yönetmeni, besteci veya sanat yönetmenine verebileceği 
"Seçici Kurul Özel Ödülü", 

h) Yarışmaya kabul edilen fi lmierin yönetmenleri 6 gün süreyle 
Festival ' in konuğu olurlar. 

5. KATILIM BELG ESi 
Festivalin her bölümünde gösterilen fi lmierin yapımcılarına bir 
katıl ım belgesi verilir. 

6.  TANITIM MALZEMESI 
Festival in herhangi bir bölümüne kabul edilen filmlerle ilgili, 
aşağıda bel irtilen tanıtım malzemeleri, en geç 2 Ocak 1 995'e 
kadar Festival ofisine gönderilmelidir: 
a) Doldurulmuş giriş formu, 
b) Filmin Ingi l izce kısa özeti (200-250 kelimelik), 
c) Ingil izce, Fransızca, ltalyanca veya Almanca postprodüksiyon 

diyalog listesi, 

d) Bir basın ya da tanıtım dosyası, 
e) Yönetmenin ve önemli oyucuların detayl ı  yaşam öyküleri ve 

fi lmografileri, 
f) Yeterli sayıda, değişik, renkli ve siyah-beyaz fi lm fotoğrafları, 
g) Yönetmenin yakın tarihe ait bir fotoğrafı, 
h) Fi lmin üç adet afişi, 
i) Elektronik Altyazı çalışmalarında kullanılmak üzere, fi lmin 

video kaseti (PAL sistem; VHS, BET A veya Va formatında), 
j) Filmin tanıtımında kullanılmak üzere, fi lmden bölümlerin ya 

da fi lmin fragmanın ın yer aldığı bir video kaseti (PAL sistem; 
U-matic, Betacam, VHS, BET A veya va formatında). 

Festival' e başvuran ve kabul edilen bir fi lm, 3 Şubat 1 995 
tarihinden sonra Festival'den çekilemez. 

7. SiGORTA 
Festivalce seçilen fi lmiere ait kopyaların, Festivale tesl iminden 
kopyayı sağlayan kuruluşa iadesine kadar geçen süre içindeki 
sigortasından Festival sorumludur. 

Festival, kopyaların kaybı ya da hasarı halinde, fi lm şirketinin 
katı lma formunda belirttiği değer tutarın ı  tazmin etmekle 
yüküml üdür. Katı l ımcının katılma formunu 2 Ocak 1 995 
tarihine kadar Festival bürosuna yollamadığı durumlarda, 
sigorta ş irketi kopyaya 2.000.- Amerikan Doları değer 
biçecektir. 

8. TAŞI MA 
a) Festivalde gösterilecek fi lmler, ön kontrol, çeviri ve basın 

gösterileri için, 3 Mart 1 995 tarihine kadar lstanbul'a gelmiş 
olmalıdır. 

b) Festivale gönderilen filmler, navlunu katı l ımcı tarafından 
ödenmiş olarak yollanmalıdır. Türkiye'deki depolama, 
gümrük, sigorta ve işlem masrafları Festivalce karşı lanacaktır. 
Festival sadece dönüş navlun bedel in i  öder. Festival, 
"ödemeli" olarak gönderilen kopyaların navlununu 
üstlenmez. 

c) Fi lmler, Festivalin bitiminden sonraki iki hafta içinde, 
belirtilen havaalanına gönderilecektir. Taşımayla i lgil i  

-ayrintllar·alıcıya ayrıca bi ldiri lecektir. Festival, fi lmierin 
yol landığı havaalanındaki depolama masraflarından sorumlu 
değildir. 

d) Kopyalar ve uçak taşıma makbuzları doğrudan Festival 
adresine yol lanmal ıd ır: 
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
1 4. Uluslararası Istanbul Fi lm Festivali 
lstiklal Caddesi, No. 1 46 Luvr Apt. 
Beyoğlu a0070 - Istanbul 1 TÜRKIYE 

f) Gönderenin adresi her fi lmin üzerinde belirti lmelidir. 
Katı l ımcı, fi lmin adını, nakliye tarih ve türünü bel i rten bir 
gönderi notunu uçak postası, telgraf, faks ya da teleksle 
Festival ofisine yollamalıdır. 

9. FESTIVAL HAKLARI 
Festival Düzenleme Kurulu gösterim için yeterli teknik 
özel l iklere sah ip olmayan fi lmleri festival dışı bırakma hakkına 
sahiptir. 

1 4. Uluslararası Istanbul Film Festivali'ne katılanlar, bu 
yönetmelik koşullarını kabul etmiş sayıl ırlar. 

Bu genel yönetmelik maddelerinde yer almayan diğer hususlar 
hakkında Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı karar verir. 



227 REGULATIONS 
İSTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS I NTERNATIONAL İSTANBUL F I LM FESTIVAL 

1 .  D ATES 
ı 4rh International Istanbul Film Festival, organized by the 

Istanbul Foundation for Culture and Arts, will take place berween 

1 - 1 6  April ı 99 5 .  

2 .  AIM 
The ai m of the Festival is ro encourage the development of cinema 

in Turkey and ro promore fi lms of quality on the Turkish market. 

3. PROGRAMME 
The programme of the ı 4rh I nternational Istanbul Film Festival 

consisrs of the following secrions: 

a) An international competition for feature fi lms on art (li reranıre, 

theatre, music, dance, cinema and the plastic arts). 

b) A non-competicive, informative seetion on the specialized 

theme of the Festival. Features, documenraries and shorts can 

be selecred for this seetion 

c) Tributes 

d) Special secrions 

e) Turkish Cinema '94 - '95 

4.  INTERNATIONAL COMPETITION 
a) Feanıre fi lms in 3 5  mm. wirh optical soundrrack and a 

minimum lengrh of 1 .600 m. can be selected for the 

competition. 

b) The fina! decision for selection and scheduling will be taken by 

the General Direcrorate. Producers, directors, d istriburors, film 

insrirutes and embassies may propose ti tles. 

c) All films in the competition will be screeneel at rhe Festival in 

their original version, whenevet possible with English, French 

or Turkish subtitles. 

d)  Films will not be considered if: 

- released before ı January ı 993 ,  

- already released in Turkey, excluding the Turkish entries. 

e) The screening schedule is decided upon by the General 

Directorate. 

f) Films in the comperirion will be j udged by an international 

jury composed of directors, writers, producers, actors, film 

crirics, c inema-historians and orhers who are known for rheir 

involvement in cinema. 

g) The jury presents : 

- "The Golden Tulip Award" ,  as the Grand Prix of the 

International Istanbul Film Festival, to the director of the 

selected fi lm. The j ury may also give: 

- A "Special Prize of the J ury", for a specific contriburion 

(by a director, wrirer, player, direcror of photography, composer 

or art director). 

h) The direcrors of films admitted to the comperi t ion w i ll be 

guests of the Festival for 6 days. 

5. CERTIFICATE OF PARTICIPATION 
A certificate of participarion w ili be issued to the producers of the 

films presenred in all secrions of the Festival. 

6. PUBLICITY MATERIAL 
For films accepted to  any  seetion of  the Festival, the following 

publiciry material should be submitted to the secretariat of the 

Festival no later than 2 January ı 99 5 :  

a) A completed entry form, 

b) A shorr synopsis in Engl ish (200-250 words), 

c) The post-production dialogue lisr in  English, French, Italian or 

German, 

d)  A press book or publiciry fi le, 

e) Detailed biographies and filmographies of the director and the 

principal players, 

f) Adequare supply of different sri lls from the film (color and 

black & white), 

g)  A recent photograph of the direcror, 

h) Three posters of the film, 

i) A video cassene of the film (PAL system; VHS, BETA or VS 

format), ro be used for the prepararion of rhe elecrronic 

subritles, 

j) A video cassene of excerpts or rrailer of the fi lm,  (PAL system; 

U-maric, VHS, BET A or VS format), to be used for the 

promorion of rhe film . 

An entry may not be w irhdrawn after 3 February 1 995 .  

7 .  INSURANCE 
The Festival is responsible for the insurance of the prints se leered 

by the Festival from the moment they are received by the Festival 

to the moment they are collecred by the forwarding agent. 

Should a prim be lost or damaged, rhe Festival's responsibil i ty 

could be engaged only to rhe extent of rhe value indicated by the 

producer on rhe enrry form. If the enrranr does not send the enrry 

form ro the secrerariar of rhe Festival u mil 2 January 1 99 5 ,  the 

prim will be valued by the insurance company ar 2 .000.- US 

Dollars. 

8. TRANSPORT 
a) Film prinrs to be screeneel at the Festival musr arrive in 

Isranbul for checking, translation and press screenings by 

3 March 1 99 5 .  

b )  A l l  films must b e  sene t o  the Festival, freight prepai d  b y  the 

enrranr. Turkish storage, customs, insurance and hanciling 

charges will be paid by the Festival. The freight costs for rhe 

returo only are paid by the Festival. The Festival will not pay 

freight charges on any prints se nt "collect".  

c) Films will be returneel wirbin 2 weeks after the dosing of the 

Festival ro rhe airport of destinarion. The consignee wil l  be 

notified of the shipping details. The Festival is not responsible 

for storage fees ar rhe airporr. 

d) Prinrs and airway bills should be sent d i rectly to the Festival 

address: 

Istanbul Foundation for Culture and Arts 

ı 4rh International Istanbul Film Festival 
İstikiiii Caddesi, No. 146 Luvr Apt. 

Beyoğlu 80070 - İstanbul 1 TURKEY 

e) The returo address of the sender should be markeel on each fi lm. 

The enrrant should send a notice of disparch by airmail ,  cable, 

telefax or telex ro the secrerariat of the Festival indicaring the 
title, dare and way of shipmenr. 

9.  RIGHTS 
Fi lms not meeting the technical requirements for public screening 

may be disqualified . 

Participation in the 1 4th International Istanbul Film Festival 

implies the acceptance of these regularions. 

All issues not covered by rhese general regulations w i l l be elealt 

with ar the eliseretion of the Istanbul Foundation for Culture and 

Arts. 
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* 14. U luslararası istanbul Film Festivali 

için hazırlanan bu katalog, 

Dereboyu Caddesi, Zağra Binası B-ı Blok 

Mastak 80670 Istanbul ad resindeki, 

(0212) 285 ıı 96 telefon ve (0212) 276 59 55 faks n umaralı 

MAS MATBAACI LI K AŞ 
tarafından basılmıştır. 

Mart 1995, istanbul 



Sanatla, toplum arasındaki 
yeni köprü 

1 4. U luslararası İstanbul Film Festivali 
Festival Sponsoru 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
tüm sinemasever/ere 

iyi seyirler diler. 
J 

i S TA N B U L  M E N K U L  K l Y M E T L E R B O R S A S I  
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