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1 S. Uluslararası Istanbul Film Festivali'nin 

gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan 
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teşekkür eder. 
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for their generous contribution towards 
the realisation of the 

lSth International İstanbul Film Festival. 
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
1 5. Uluslararası Istanbul Film Festivali'nin 

gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan 
Festival Sponsoru'na 

teşekkür eder. 
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1 5. 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 Spansors 

for their generous contribution 
towards the realisation of the 

1 5rh International İstanbul Film Festival. 
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
1996 yılı etkinliklerinin duyurularını 

ücretsiz yayınlayarak 
Istanbul Festivalleri'ne destek olan 
basın kuruluşlarına teşekkür eder. 
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is grateful to the following newspapers 

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

İstanbul Festivals in 1 996. 
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Y aratıcJığm sonsuzluğunda 

yaşayan sanatın 

o gizemli dünyasma 

EMLAK BANKASI'ndan 

içten bir "merhaba" ... 

ll!" C EMLAK BANKASI 



'Bana kendi küçük ama 
klavyesi büyük bir taşmabilir 

bilgisayar gerek' 

"Üstelik ekram da 
büyük olsun ki 

gözlerim rahat etsin" 

"Bütün bunlar iyi ama 
taştrken de kollanm 

kopmas m" 

Genişleyebilen klavyeli 

Pek az bilgisayar herkesin isteğini 

karşılayabilir. Ama bir notebook 

var ki herkes için ideal. 

Yeni IBM ThinkPad 701C. 

Benzersiz tasarımlı, genişleyebilen 

klavyeye ve 10.4 inçlik büyük boy 

• Ağ"ltk· 2 2 kg. • 540 MB Disk 
• 91' (en) x 7 9' (boy) • 14.4 Kbps data/fax 

x 1.1' (yükseklik} modem bağlanabilme 
• 10.4' Dua/ Sean (DSTN) olanağı 
Renkli Ekran 
• 486 DX4 75 MHz 
• B MB Bellek 

Think Pad 701C 

• OS/2 Warp, DOS 6.3 ve 

Windows3.11 
2.2 kilo, çok küçük. Taşıma rahatlığı 

rakipsiz. Gücü ve performansı 

olağanüstü. 

Çarpıcı bir çelişki. Taşırken küçük 

iş yaparken büyük. 

ThinkPad 701C. işte IBM farkının 

renkli ekrana sahip. Üstelik sadece bir örneği daha. -----
------ ----

Ayrıntılı bilgi için hergün 9:00 · 19:00 arası açık olan ücretsiz IBM PC Çözüm Hattı hizmetinizde: (0·800) 211 40 32·33 
---------- - - ------- - ----·-



·Uluslararası 
İstanbul Festivalleri ... 

resınİ oteli. 

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

~ 
---- THE----
MARMARA 

ISTANBUL 

Taksim 80090 İstanbul Tel: (0-212) 251 46 96 Faks: (0-212) 244 05 09 
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Sa d e c e Perdeye D e ğ i 1 
Yaşama da Ya nsır. 

Sinema sanatı, tüm sanat dalları gibi insanların yaşam kalitesini geliştirir, 

yaşamın her alanına yansır. 

Daha güzel yaşanacak bir dünya amaçlayan ve sanatla dost olmayı bir yaşam felsefesi 

l<abul eden Renault, İstanbul Festivalleri "Kurumsal Sponsoru" olarak 

sinema sanatına da destek veriyor. 

RENAULT 







BANK� KSPRES 
"Dünya Kalitesinde Finansal Hizmet" 

Genel Müdürlük: (O -212) 288 38 38 Şişli Merkez: (0-212) 224 66 66 Bakırköy: (0-212) 543 66 66 Kadıköy: (0-216) 348 66 66 Bayrampaşa: (0-212) 544 42 42 
Bursa: (0-224) 220 38 38 Ankara: (0-312) 418 79 79 Karadeniz Ereğli: (0-372) 323 08 88 Suadiye: (0-216) 369 99 99 

Bahçekapı: (0-212) 511 12 13 Etiler: (0-212) 257 35 35 Gebze: (0-262) 642 37 37 lzmir: (0-232) 464 06 05 
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Illiyel 
"Türkiye' nin En Güvenilir Gazetesi" 
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• 

ISTANBUL'U SANAYLA BULUŞTURANLARA . 
•• 
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Brian Gilbert - Carlos Saura - Martin 

Orson Welles - Charles Chaplin - Aki 
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- fr:ci Hitchcock 
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Omer Kavur - Tomris - Barış Pirhasan - Yusuf Kurçenli 

Erden Kıral - Miche ı Ökten - Orhan Oğuz -Ali Özgentürk 

Akira Kurosawa - Stephen Frears & Michael Dibb - Robert Wise 

lkov - Jean Renoir - Claude Chabrol _, Eric Rohmer 

���ani Levy -Alain Tanner - Bertrand Tavernier -Andrzej Wajda 

- Cemal Gözütok - Louis Malle - Ganjiro Arato - Kenneth Branagh 

- Roman Balayan - Michael Druker - Orna Bendcr - Romuald Karmakar 

v""';t&..v Kore - Doris Dörrie - Hal Hartley - Tülay Eratalay - Sönke Wortmann 

han - Jürgen Brauer - Michael Blakemore - ildiko Enyedi - Theo Van Gogh 

Haas - Kadir Sözen - Pi-erre Boutron - Ahmet Soner - Mehmet Eryılmaz 

r Reitz - Richard Hobert - Nicholas Hytner - Jan Buoquoy - Frank Van Pasei 

BASAK SiGORTA • 
T.C. ZiRAAT BANKASI ORTAKLIGIOIR 



Hungarian 

It begins even before you enter the country 

It starts when you enter the world of 

Malev, Hungary's national airline. 

With cornfortable, scheduled service 

to 38 cities in 27 countries, Malev can 

put you in Budapest, the heart of 

Hungary's business and cultural past, 

present and future. Malev offers 

more non-stop flights to Budapest 

than any other carrier. 

From Istanbul to Budapest Malev 

operates six flights a week: on 

Tuesday, Thursday and Sunday your 

flight departs at 14.40, on Monday, 

Wednesday and Saturday at 17.30 
from Istanbul Atatürk Airport to 

Budapest. 

For your next business or pleasure 

trip, be sure to include the land of 

Rak6czi and the blue Danube in your 

itinerary. And be sure to call Malev 

to get you there cornfortably. 

For detailed information on schedules, tariffs and services, please contact the M alev 

Area Management in Istanbul- Cumhuriyet Cad. 141-147, Umac apt., Elmadag. 

Tel: (90-212) 248 -81-53 or 241-09-09, Fax: (90-212) 230-20-34 or your lo cal travel age nt. 

�LEVHungarian Airlines 1 
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ayınvalidem kırılıyor, ama ... 

"Burada toplantı odası var diyorum, jimnastik yapıp güne hazırlanıyorum diyorum, faks elimin altında, hem 

şehrin her yerine yakın diyorum ... Her seferinde bir şeyler söyleyip idare ediyorum. Ama korkanın asıl mesele, 

Divan'da kendimi evde gibi hissedebilmem. Eh, yemeklerin de bunda payı oluyor tabii. Biliyorum, kayınvalideler 

kınlıyor bana. Bir iki sefer onlarda kalmayı ben de istiyorum ... 

Gene de, lstanbul'a her gelişirnde nasıl oluyorsa kendimi Divan'da buluyorum!" 

40.yılında Divan, hiç değişmeyen hizmet kalitesiyle, nesillere yaşattığı mutlu anlann gururunu 
duyuyor DiVAN 
Cumhuriyet Cad. No.2, 80200 Şişli İstanbul Tel (0212) 231 41 00 Fax (0212) 248 85 27 ------



ii�ETiŞiMDE YENi BiR BOYUT 
��i�ulil�t�la 

Size Türkiye'nin ilk 
Aç1k Hava Televizyonu'ndan 

Animasyon, Grafik, Video, Klip ve Canlı Yayın 
gösterimi olanağ1n1 sunuyor. 

REK M 
VE 

TANITIM RINI% 
• • IÇIN 

235 76 76 



D uşle r ı nizde n v a zgeçm eyı n 

q 
FALEZ HOTEL 
A N T A L V A 

"Düşlerinizden vazgeçmeyi n" 

Konyaaltı Falez Mevkii, 070SO Antalya Tel : (242) 248 SO 00/2S hat Fax: (242) 248 SO 2S Teleks: S6081 Faiz tr 

Fa/ez Hotel Antalya, bir Örsa Holding kuruluşudur 



• 
Dr. Nejat F. ECZAClBAŞI 

Izlenimler, 
Umutlar 

Eczacıbaşı Topluluğu'nun kurucusu ve Onur 

Başkaru Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, daha çağdaş ve 

uygar bir Türkiye'ye adanmış 80 yıllık bir 

yaşamı geride bırakarak, 6 Ekim 1993 günü 

dünyamızdan ayrıldı. 

Dr. Eczacıbaşı, ekonomik, sosyaJ ve kültürel 

aJanlardaki sayısız katkılarının yanı sıra, 

Uluslararası İstanbu I Festivalleri'ni başlatan 

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın da 

kurucusuydu. 

Giderek bir "veda yapıtı" niteliğini aJan 

İzlenimler, Umutlar adlı son 

çaJışmasını, Önsöz'ünde Dr. Nejat F. 

Eczacıbaşı şöyle sunmuştu: 

"İş yaşamıının ellinci yılını 

noktalarken, ömrüm süresince 

edindiğim izlenimleri ve geleceğe 

dönük umutlar ile beklentileri 

yazıya dökmek istedim; genç 

kuşaklar bundan belki de 

yararlanmak isteyebilirler 

diye ... " 



UmUT SAnAT 
l i k  U l uslararası Yapımı  

1 

ISTANBUL KANATLARIMIN ALTINDA 
ve Dünya Sinemaları 'n ın  seçkin fi l m leri i le 

1 1 1 1 

15. ULUSLARARASI ISTANBUL FILM FESTIVALI'NDE 

ULUSAL 
YARIŞMA 

ULUSLARARASI 
YARIŞMA 

DUNYA 
FESTiVALLER i 'NDEN 

DÜNYA 
FESTiVALLERi 'NDEN 

DUNYA 
FESTiVALLER i 'NDEN 

SANATLAR 
VE S iNEMA 

EDEBIYATIAN 
BEYAZ PERDEVE 
UYARLAMALAR 

iSTANBUL KANATLARIMIN ALTINDA MUSTAFA ALTlüKLAR EGE AYDA� 1 SEATRIZ RI CO . . 

OKAN BAVULGEN 1 HALUK BILGINER 
SAVAŞ AY 1 BURAK SERGEN 
ve ZUHAL OLCAY 

AN AWFULLY BIG ADVENTURE MIKE NEWELL ALAN RICKMAN 1 HUGH GRANT 
GEORGIA CATES 

UNE FEMME FRANÇAISE REGIS WARGNIER EMMANUELLE BEART 
D ANI EL  AUTEU IL  

SHANGHAI TRIAD ZHANG YI MOU GONG Ll 
(FAREWELL MY CONCUBINE) 

A MAN OF NO IMPORTANCE SURI KARISHNAMMA ALSERT FINNEY 
BRENDA FRICKER 

TOM & VIV BRIAN GILBERT WILLEM DAFOE 
M IRANDA RICHARDSON 

CRY, THE BELOVED COUNTRY DARRELL JAMES JAMES EARL JONES 
ROODT RICHARD HARRIS 

• ���J.UOIERI TIC. lTD. !Tl. 

Halaskorgazi Cad. 2 1 4 1 7 Gazi Ethem Paşa Sitesi 80220 istanbul - TÜRKiVE 
Tel :  (0 2 1 2) 230 40 4 1 - 23 1 06 02 - 224 03 49 - 247 57 4 1  

Fax: CO 2 1 2) 232 3 5  8 3  Tlx: 27 1 36 USE TR. 



j_ � . . 
, 

cJttçtuu= . . . 

Kazancı Yokuşu 64/4 
Cihangir 80060 Istanbul 

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

) . L. GooAtt.D 
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ULUSLARARASI YARIŞMA 
INTERNATIONAL COMPETITION 

GÖN-DERI'nin 
değerli katkılarıyla 
gerçekleştirilmiştir. 

W e should l ike to thank 

GÖN-DERİ 
for their conrributions. 
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YUNANISTAN GREECE 

OKYAN USTA B iR  DAMLA 
STAGONA STON OKEANO 

A DROP IN THE OCEAN 
Yönetmen Director: E/mi Alexandrakis 
Senaryo Screenplay: Eleni Alexandrakis & 
Andreas Sraikos Görüntü Yön. 
Cinematography: Vaiiilis Kapsouros Kurgu 
Editing: Deıpina Danae Mauroulakou Müzik 
Music: Yorgos Papadakis Oyuncular Cast: 
Amalia Momoussi, Giorgos Sfirideı, NataJJa 
Sanika, Kerassia Samara1 Akilas Karazisis, 
Rmos Mandis. 0/ymbia Karagiorga, Koi/as 
Sfıkas Yapımcı Producer: Vaiiilis 
Kapsouros Yapım Production Co.: Stefi 
S.A., 4 Angelikara, l l  742 Arhem, GREECE; 
Phone: 30 1 924 81 00; Fax: 30 1 924 3 1  
74; Greek Film Cenrre, KA BEL Panagiotis 
Kakkavias, Eleni Alexandrakis Dünya 
Hakları Export Agent: Greek Film Centre, 
10, Panepiuimiou Ave., 106 71 Athem, 
GREECE; Phone: 30 1 36 3 1  733: Fax: 30 1 

36 14 336 

1 995 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 105 ' 

• Yaratma güçlüğü çeken bir 
aktrisle, ayağını sağiamca 
basabileceği her türlü güvenli 
zemini reddeden, her şeyden elini 
eteğini çekmiş bir orta yaşlı adam 
arasındaki geçici aşkın öyküsü. 
Andreas ve Anna, artık günümüz 
yaşantısında rastlanmayan 
değerlerin özlemini duymaktadırlar. 
Aşk oyununu oynayarak, özlemini 
duydukları şeyleri ararlar. Ancak, 
onlar da içinde yaşadıkları 
dönemin kurbanıdır, ve tutkuları 
kısa sürer. Korku baskın çıkar. 
Andreas intikamını Anna'dan alır, 
çünkü Anna'nın cömertliğinin 
canlı kanıtı onu dehşete 
düşürmektedir. lncinmiş, 
hissizleşen Anna teslim olur. 
Sonunda üzgün ve güçsüz düşen 
çift, aşkın anlamından kaçar. 
Evrensel açıdan okyanustaki bir 
damla gibi önemsiz olan öyküleri, 
kısa bir andan başka bir şey 
değildir. Tıpkı yaşamın kendisi 
gibi. .. 

• A fleeting love story between an 
actress struggling to ereare and an 
old deserter who rejects every safe 
place on which to tread. Andreas 
and Anna long for the values that 
have vanished from conremporary 
life. Participating in the game of 
love, they seek the things they long 
for. Yer, they are victims of the era 
they live in, and their passion is 
shorr-lived. Fear prevails. Andreas 
revenges himself on Anna because 
the li ving proof of her generosi ty 
terrifies him. Anna is hurt, 
benurobed and gives up the fight. 
Sad and weak in the end they both 
shy away from the meaning of love. 
Trivial in universal terms, ! ike a 
drop in the ocean, their story is bur 
a moment as indeed is the whole of 
life irself . ..  

ELENI ALEXANDRAKIS 
1 957'de Atina'da dogdu. 
Sorbonne'da egitim gördü ve 
sinema dalında diploma aldı. 
Ayrıca, film yönetmenligi ve 
senaryo yazarlıgı okudugu 
Ingiliz Ulusal Sinema ve TV 
Okulu'nun da mezunudur. lık 
kısa filmi "1 Creaked 1 
Gıcırdadım"ı 1 98 1  'de çekti. 
Fi lm, 1 982'de Lille Film 
F.estivali'nde Özel Jüri 
Odülü'nü aldı. Bunun ardından, 
1 985'de, ikinci kısa filmi olan 
"Mary and the Feathered 
Nights 1 Mary ve Kuştüyü 
Geceler"i gerçekleştirdi. Daha 
sonra Yunan televizyonu için 
birkaç belgesel yönetti, ve 
birçok televizyon filminin 
senaryosuna katkıda bulundu. 
1 990'da Yunan televizyon 
kanalı ET2 için altı adet yarım 
saatlik bölümden oluşan, 'The 
Children of Greece 1 
Yunanistan'ın Çocukları" adlı 
bir belgeseli yazdı, yönetti ve 
yapımcılıgını üstlendi. 1 994' de 
de, bir süre önce ölen kadın 
yönetmen T onia Marketaki 
üzerine bir belgeseli yazdı, 
yönetti ve yapımcılıgını 
üstlendi. OKYANUSTA BIR 
DAMLA ( 1 995), i lk konulu 
uzun metraj filmidir. 

Born in  Arhens, in 1 95 7 .  She 
srudied ar rhe Sorbonne 
University where she majored in 
fi lm. She is al so a graduare of rhe 
National Film and TV chool in  
England where she  srudied film 
directing and scriprwriring. She 
made her firsr shon film " I  
Creaked" in  1 98 1 .  The film won 
rhe Special Jury Prize ar rhe Li lle 
Film Fesrival in  1 982.  Her 
second sh on .. Mary and rhe 
Fearhered N ighrs" fol lowed in 
1 985.  She rhen direcred a 
number of documenraries for 
Greek relevision and 
collaborared on rhe scriprs of 
several rele-films. In 1 990 she 
wrore, direcred and produced a 
series of s ix half-hour 
documenraries for Greek 
relevision (ET2) enrirled "The 
Chi ldren of Greece" and in 1 994 
w ro re, d i recred and prod uced a 
documenrary on rhe lare direcror 
Tonia Markerak i .  A DROP 1 
THE OCEAN ( 1 995)  is her firsr 
full-lengrh fearure film. 
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TÜRKIYE TURKEY 

YABAN 
OUTCAST 
Yönetmen Director: Nihat Durak 
Senaryo Screen play: Ziya Oztan & Nibat 
Durak, based 011 the novel "Y aba11'' by Yakup 
Kadri Karaosmanoğlu Görüntü Yön. 
Cinematography: Tevfik Şenol & Ymuf 
Giiı'"' Kurgu Editing: Hasan Bekta; 
Müzik Music: Tilmtr Selruk Oyuncular 
Casr: Ayla{ Amıan, Sa nem Çelik, Tomris 
Oğuzalp, /'rlenderes Samanrrlar, Can Kolu kısa, 
Cazmi Baskm, Ozan Bi/m Yapımcı 
Producer: Mmtafa Ş m Yapı m Production 
Co.: TRT Ankara Televizyomt, Ora11 Sitesi, 
10. Kat. Ankara, TURKEY; Phone: 90 3 1 2 

490 38 7 5: Fax: 90 3 1 2 490 38 77 Dünya 
Hakları Export Agenr: TRT Ankara 
Tefeı,izyonu. Oran Sitesi. 1 0. Kat. Ankara, 
TURKEY: Phone: 90 3 1 2 490 38 75:  Fax: 
90 3 1 2 490 38 7 7  

1 996 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 90' 

• Anadolu 1 922 (belki 92). 35  
yaşındaki Ahmet Celal b i r  paşanın 
oğludur. 1. Dünya Savaşına 
yedeksubay olarak katılmış, 
kolunu kaybederek geri 
dönmüştür. Emireri Mehmet Ali 
"ayak altında kalırsın bey" diyerek 
onu işgal altındaki Istanbul'dan 
köyüne getirir. "Türk köylüsünün 
ruhu derin ve durgun bir sudur. 
Bunun dibinde ne var? Yalçın bir 
kaya mı? Balçık yığın ı  mı? 
Keşfetmek mümkün değil. Onlar 
gibi olmak, onlar gibi oturup 
kalkmak. Hadi bunların hepsini 
yapayım. Fakat onlar gibi nasıl 
düşünebi l irim." Ahmet Celal 
romanını yazmaya başlamıştır. 
Işgal altındaki Anadolu ateşler 
içindedir. Köylü için ise aslolan 
günlük yaşamdır. "Kuşlar nas ı l  
sevişir, biliyorum. Lakin bu köy 
halkının nasıl seviştiklerini tahmin 
edemiyorum" der. Çünkü o bir 
yabandır . . .  

• Anatolia 1 922 (perhaps 92).  
Ahmet Celal is the 35  year-old son 
of a general. He returns to Istanbul 
after losing an arm in World War I 
where he served as a reserve 
canscript offıcer. Mehmet Al i ,  his 
orderly, saying "Sir,  you' l i  be 
rreaded upon here", takes him away 
from occupied Istanbul to his own 
hometown, a vil lage in rural 
Anatolia. "The soul of the Turkish 
vi i lager is a deep and stil! body of 
water. But what lies in its depths' 
Is there a rugged cl iff or a lump of 
clay ' lt is  impossible to teli .  To be 
l ike them, to act ! ike them . . .  
Perhaps I could rry it ,  but how 
could I ever learn to think ! ike 
them'"  Thus, Ahmet Celal begins 
his story. Occupied Anatolia is 
under fire. But daily l i fe continues 
to be the prime concern of the 
villagers. Ahmet Celal says, "How 
do birds embrace, this I know. Yet 
I can't imagine how the people of 
this vii iage make love. "  Because he 
is an omcast. 

NIHAT DURAK 
1 96 1  ydında Edremit'te dogdu. 
9 Eylül Universitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi'nde Sinema 
ögrenimi gördü. YABAN i lk  
konulu uzun metraj fılmidir. 

Born i n  Edremit  in 1 96 1 .  He 
graduated from Fine Arrs 
Faculty of 9 September 
University in i zmir.  
YABAN his fırst feature fi lm.  
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KANADA-INGil TERE-FRANSA CANADA-UK-FR ANCE 

GÜNAH Ç lKARMA 
LE CONFESSIONNAL 

THE CONFESSIONAL 
Yönetmen Director: l?obert Lepage 
Senaryo Screenplay: Robert Lepage 
Görüntü Yön. Cinematography: A laili 
Dostie Kurgu Editing: Emmamtelle Castro 
Müzik Music: Sacha P111111a111 Oyuncular 
Casc: Lothaire Bluteau, Patrick Goyette,jeaii
Lollis Mil/elle. Kristin Scott Thomas, Richard 
Frirhetre, i\1arie Gignar. FrtWfOİJ Papineau, 
Normand Danea11, Anne-t\larie Cadieux, 
Suzamıe C/ement. Lynda Lepage-Beaulie11, Ron 
811rrage Yapımcı Producer: De11ise Robert. 
David P11ttnam & Philippe Carcanomıe 
Yapım Production Co.: Cinimagi11aire, 
5505 Bd St Laurent. # 3005. Momrial, 
Q11ibec. H2T 156, CANA DA; Phone: 7 5 1 4  
272 5 5  05: Fax: 1 5 1 4  272 98 4 1 .  E11igma 
Film Ltd., Cinea Dünya Hakları Export 
Agent: Po!yGram Film ilıterllational, Oxford 
House. 76 Oxford Street, Lo11don. \V 1 N OHQ, 
ENGLAND: Phone: 44 1 7 1  307 13 00; Fax: 
44 1 7 1 307 13 o 1 
1 995 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 100' 

• 1 952 yıl ında Alfred H itchcock 
Quebec'te "1 Confess / Itiraf 
Ediyorum" adlı filmini çekmektedir. 
Film ekipleri yöre kil isesini işgal 
edip teslim al ırken, papaz evinde 
çalışan Rachel de kendi gerçek 
dramını yaşamaktadır: daha 1 6  
yaşında olan genç kız hamiledir. 
Utanç dolu bir halde, günah 
çıkarmaktan medet uman Rachel, 
suskunluk yeminine güvenerek, 
ruhunu genç bir rahibe açar . . .  
1 989. Pierre Lamontagne 
babasın ın cenaze töreni için 
Quebec'e dönmüştür. Orada 
manevi kardeşi ve Rachel'in 
gayrimeşru oğlu Marc'la buluşur. 
Kendini kayıp ve yaşamın akımısına 
kapı lmış hisseden Marc, kimliğini 
sorgulamaya ve köklerini aramaya 
başlamıştır. i ki kardeş Marc'ın 
meçhul babasını bulmak için bir 
arayışa girişirler. Bu arayış onları 
" 1  Confess"in mekanlarına ve SO'Ii 
yı l ların Quebec' ine götürür. 
Geçmiş ve bugün, karmaşık bir 
ipuçları ağında buluşur . . .  

Pek az tiyatro yönetmeni, Robert 
Lepage kadar büyük övgü almıştır. 
i nanı lmaz yükselişi on yıl önce, 
Avignon Festivali'nde Coup de 
Pouce Ödülü'nü kazanan "Vinci" 
i le başladı. O günden beri de, 
hem eleştirmenlerin, hem de 
izleyicilerin gözünü, hayal gücü ve 
şaşırtıcı yaratıcı l ığıyla kamaştırarak, 
dünyanın en aranan sanatçılarından 
biri oldu. Lepage daima tiyatro 
yönetmenlerin in  en görsel 
olanlarından biri olmuştur, bu 
yüzden de onun sinemaya 

geçmesine şaşmamak gerek. 
Görkemli bir yapısı, çok ş ık 
görüntüleri olan, kusursuz bir 
oyunculukla bezeli bu i lk fi lm, 
hayret verici bir başarı. "GÜNAH 
ÇlKARMA başından beri bir film 
projesiydi. Bu öyküyü fı lmle 
aniatma özlemiyle doluydum hep. 
Tipik bir Fransız-Kanadalı gerçeği 
içinde yaşayan, ama birden 
kendilerini bir tür mitolojik, (ve 
elbette) yıld ızlada dolu Hollywood 
gerçekl iğin in yanısıra, muazzam 
bir Amerikan zihniyetiyle karşı 
karşıya bulan insanlar hakkındaki 
bu öykünün, kimliği sorgulamanın 
iyi bir yolu olduğunu düşündüm. 
Bu aynı zamanda, hakikat oyununa 
da göz atan bir kimlik araştırması 
filmi ;  tüm yapısı, gizlenen bir sırrın 
çevresinde, hiç dile getiri lmemiş 
bir hakikatın çevresinde kurulu." -
Robert Lepage 

• In 1 95 2  Alfred Hirchcock is  
shooring "I Confess" in Quebec 
Ciry. As film crews invade and rake 
over che parish church, Rachel, 
who works in  the presbyrery, is 
going through a real-l ife drama of 
her own : she is only sixreen years 
old and pregnanc. Fil led wirh 
shame, she seeks salvarion in  the 
confessional and, trusting ro the 
vow of si lence, unburdens her soul 
ro a young priesr .  . .  1 989. Pierre 

Lamonragne has just returneel to 
Quebec to artenel his father's funeral . 
He meers up with Marc, his adopted 
brother and Racl1el's i l iegitimare 
child. Feel ing lost and adrifr ,  Marc 

has begun to quesrion h is  idenriry 

and is searching for his roots. The 
brothers embark on a quesr to find 
Marc's unknown farher, a quesr 
that wil l  lead rhem ro the locarions 
of "I Confess" and rhe Quebec of 
che l 950s. Pasr and presenr converge 
in a complex web of clues . 

Few srage di recrors have garnered 
as much peaise as Robert Lepage. 
His incredible rise began l O  years 
ago wirh "Vinci", which won the 
Prix Coup de Pouce at the Avignon 
Festival and since rhen he has become 
one of the most sought-afrer arrisrs 
in the world, dazzling crirics and 
audiences alike with his imagination 
and asrounding creariviry. Lepage 
has always been among the most 
visual of srage direcrors, so i r 's no 
surprise ro find him turning his 
ralenrs ro cinema. Magnificenrly 
srrucrured, eleganrly phorographed , 
impeccably acred, his film debur is 
an asronishing achievemenr. "LE 
CONFESSJONN AL was, from the 
start, a fi lm proıecc. I was longing 
ro rell this srory on fi lm.  Ir is abour 
people who live in a typical 
Canadian-French reality ,  bur who 
suddenly find rhemselves faced 
w ith a sort of mythological, 
Hollywood ian real i ty ,  fi l lecl wirh 
srars - narurally - but with a 
massive presence of Americanism. 
rhoughr i r  would be a good way ro 
quesrion idenriry. Ir is a fi lm abour 
the search for idenr iry, which also 
looks in ro the game of rrurh. The 
whole srrucrure of the fi lm is bui lt 
around a concealed secrer , a rrurh 
never spoken . " - Robert Lepage 

ROBERT LEPAGE 

1 957 yılında Quebec'te dogdu. 
Aynı kentteki Sahne Sanatları 
Konservatuarı'nda egitim 
gördü. 1 982 yılından beri 
senarist, aktör ve tasarımcı 
olarak çalışmaktadır. Modern 
tiyatronun en yetenekli 
yönetmenlerinden biri sayıl ı r. 
Aralarında Denys Areand'nın 
"jesus de Montreal 1 
Montreal'li lsa"sının da 
bulundugu bazı filmlerde rol 
aldı . "Vinci", "The Dragon 
Trilogy", "The Polygraph", 
"Tectonic Plates", "The Life of 
Galileo", "Needles of Opium" 
ve "Les sept branches de la 
riviere Ota" oyunları 
arasındadır. Ayrıca, 
Shakespeare ve Strindberg'in 
oyunlarını yönetmiş, ve 
operada da aynı şekilde 
başarıya erişmiştir. 1 990- 1 993 
arasında Ottawa'daki Ulusal 
Sanatlar Merkezi'n in Sanat 
Direktörü olarak çalıştı. 
GÜNAH ÇlKARMA ( 1 995) i lk  
konulu uzun metraj fılmidir. 

Born in Quebec in 1 957 .  He 
srud i ed are ar rhe Conservaroi re 
d'Arr Dramarique de Quı'bec. 
Si nce 1 982  he has worked as a 
writer, accor and designer, and is 
considered one of conremporary 
rhearre's most ralenred directors. 
He has also acted in film, 
inci ueling Denys Arcand's "Jesus 
de Monrreal". His plays include 
"Vinci", ''The Dragon Trilogy", 
"The Polygraph", "Tectonic 
Plates", "The Life of Galileo", 
"Needles of Opium" and "Les 
sept branches de la riviere Ora". 
In addition, he has d irecteel 
plays by Shakespeare and 
Srrindberg, and found equal 
success in opera. He served as 
Arristic Direcror of the National 
Arrs Cenrre in Owıwa from 
I 990 to 1 993. LE 
CONFESSIONAL ( 1 995)  is his 
fırsr feature. 
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AVUSTURYA AUSTRI A  

OZANIN GÖLGESi 
DER SCHATTEN DES SCHREIBERS 

POET'S PRINCESS 
Yönetmen Director: Niki List Senaryo 
Screen play: Bernhard Schiirfl & Niki List 
Görüntü Yön. Cinematography: Martin 
Stingl KurguEdiıing: lngrid Koller Müzik 
Music: Peter }anda & Martin Lichtenwallner 
Oyuncular Cası: Gudrun Tielsch, Hans 
Werner Meyer, Ham Dieter Knebel. Birgit 
Zamulo, Gerhard Haase-Hindenberg, Silvia 
Fenz. Franz Solaı· Yapı m cı Producer: Niki 
List Yapı m Producıion Co.: Spillelbergasse 
317, A- 1070 Wien, A USTRIA; Phone & Fax: 
0222 526 00 06; Cult Film GmbH, ORF 
Dünya Hakları Exporı Agenı: Cult Film 
GmbH, Spittelbergasse 317, A-1 070 Wien, 
A USTRIA; Phone & Fax: 0222 526 00 06 

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 87' 

• Robert David, i lk "ciddi" 
romanını kaleme alan başarılı bir 
polisiye roman yazarıdır. Yazmadığı 
zamanlarda, ya gelişigüzel bir i l işki 
yaşadığı polis örgütü genel 
müdürünün karısı Barbara ile vakit 
geçirir, ya da arkadaşı Max'ın 
barında içmeye gider. Romanını 
bitirdikten kısa bir süre sonra, 
romanın kadın kahramanı Sarah 
ile bir otelde karşılaşır. Bu aşina 
yabancı onu ziyarete gel ince, 
Robert açıkça tedirgin l ik duymaya 
başlar. Bunun arkadaşları tarafından 
yapılan bir şaka olduğunu umar; 
ama aynı zamanda kadının 
gerçekten de romanının 
kahramanı olduğunu düşünmeye 
başlamıştır. Sarah Robert'i 
kandırıp onun evine taşınınayı 
başarınca, yaşamı gerçekten altüst 
olur. Sarah kimliğin i  aramaktadır  
ve Robert'in metninden bir 
çözüm bulacağını  umar. Ama 
okudukları hoşuna gitmez. 
Robert' in Sarah betimlemesi, ham 
bir erkek fantezisinden başka bir 
şey değildir. Sarah, kendisi 
farkında olmadığı halde, bu 
görüşü Robert'in temizlikçisi 
Charlotte ile de paylaşmaktadır. 
Yumurtalı, şekerli ve baharatlı 
özel bir içkiden, sert sigaralardan 
ve edebiyattan hoşlanan 
Charlotte, romanı yeniden 
kurmaya başlar. Robert artık 
Sarah'sını tanıyamamaktadı r. 
Kendi yarattığı uysal ve boyun 
eğen kadın, birden karakter sahibi 
kesilmiştir. Onun "kendi" Sarah'ı 
olup olmadığından hala emin 
olmadığı halde, kadına aşık olur . . .  

Niki List'in bu yeni fi lmi, 
yetişkinler için, nefes kesecek 
derecede renkli bir görsell ik 
içeren çağdaş bir masal. 
Yaratısını , onun hayata gelmesine 
neden olacak kadar çok seven 
mistik Yunanlı Pygmalion'un 
öyküsü, yönetmenin OZANI N  
GÖLGESI'nde günümüze uyarladığı 
öykünün temelini oluşturuyor. 
Ancak Niki List, böyle bir olay 
örgüsünden çıkabilecek karmaşık 
imalardan söz etmiyor; yaratıcı ile 
yaratığın ın birbirlerine ulaşma 
çabaları üstünde yoğunlaşıyor. 
"Eğer içindeki zıtlıklada yüzyüze 
gelmezsen, gelişemezsin. Bu 
bakımdan, her iyi fi lm karakterinin 
bu tür bir çatışmaya ihtiyacı 
vardır. Bence herkes, hayattaki 
yolunu bulabilmek için gel işmek 
zorundadır." - Niki List 

• Robert David is a successful 
erime writer who has just written 
his fırst "serious" novel .  When he's 
not writing he spends his t ime with 
Barbara, the police commissioner's 
wife with whom he has a casual affair, 
or goes drinking in his friend, Max' s 
bar. Shortly after fınishing his novel 
he believes he comes face to face with 
his novel' s heroine Sarah, i n a hotel. 
When the famil iar stranger comes 
to visit him, Robert begins to feel 
distinctly uneasy. He keeps hoping 

it  will turn out to be a joke on the 
part of his friends but he begins to 
think that she really is the protagonist 
in his novel. Once Sarah manages to 
rrick Robert and move inro his 
apartmenr, his l ife really is turned 

upside down. Sarah is searching for 
her idenrity and hopes to obrain the 
answers from Robert's manuscript. 
But she doesn't !ike what she reads. 
Robert's description of Sarah is 
nothing more than a crude male 
fantasy, a point of view which, 
unknown to her, she shares with 
Robert' s deaning woman, Charlorre. 
Charlotte, who has a l iking for 
eggnog, strong cigarerres and 
l iterature, begins to restructure the 
novel . Robert no longer recognises 
his Sarah; the complianr and 
submissive woman he created 
suddenl y displays character. 
Although still unsure as ro whether 
she's 'his' Sarah, Robert begins to 
fal l  in love with her. . .  

Niki List's new film is a modern 
fairytale for grown-ups, wrapped up 
i n  breathtakingly colorful picrures. 
The story of Pygmalion, the mystic 
Greek, who loved his own creation 
so much that it came to l ife, forms 
the basis of the story w hi ch the 
director in DER SCHA TTEN DES 
SCHREIBERS transforms inro 
modern days. Niki List, however, 
doesn't teli abot the complicated 
implications that might arise out of 
such a plot, he concenrrates the 
story around the ereatar and his 
creature trying to ger to ech other. 
"If you don't confronr yourself w ith 

the conrradictions within you, you 
won't develop. In this respecr every 
good film character needs to have 
such a conflict. I think everybody 
has got to develop in order to fınd 
his way through l ife . "  - Niki List 

N I KI LIST 

1 956 yılında Viyana'da do�du. 
Bitirme sınaviarına 1 975'te 
g_irdi. 1 976 yılına kadar Viyana 
Universitesi'nde tiyatro e�itimi, 
sonra da Viyana Yüksek 
Okulu'nda foto�rafçılık e�itimi 
gördü, buradan 1 980'de mezun 
oldu. Bir yandan basında 
foto�rafçı olarak çalışırken, bir 
yandan da çeşitli tiyatro 
projelerine katıldı. Televizyon 
reklamları yönetti. 1 970'1i 
yıların sonundan beri film 
yönetmenli�i yapmaktadır. 

Born i n  Vienna i n  1956. He 
cook fina! school examinations i n  
1 97 5 .  H e  studied drama at the 
University of Vienna u n  til 1 976, 
then phocography at the Vi en na 
College of Higher Education, 
where he graduated in 1980. He 
worked as a press phocographer 
and at the same time was 
i nvolved i n  various theatre 
projects. He has worked as a 
d irector of television 
commercials. He has been a 
fı l m-maker s i nce the e nd of the 
1 970s. 

Filmleri 
Filmography 

1 978 Sehnsüchte - Südfriichte 
1 979 Die Hochzeitsnacht 
1 98 1  Nein 
1 982 Malaria 
1 983 Das haus am rande der 

wüste von Colorado Mama 
Lustig 

1 985 M iiliers Büro 
1 986 Die dreckschleuder 
1 988 Sternberg - Shooting S tar 
1 989 Nummer l l  
1 990 Werner - Beinhart! 
1 99 2  Muss denken 
1 994 Der sehatten des schreibers 
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I RAN IRAN MOHSEN 
�--------------------------------------------------------------------� MAKHMALBAF 
SELAM S iNEMA 
SALAM CINEMA 
Yönetmen Director: MohJen Makhme�lbaf 
Senaryo Screen play: Mohsen Makhmalbaf 
Görüntü Yön. Cinemarography: 
Mahmoud Kalari Kurgu Editing: Mohsen 
Makhmalba[Müzik Music: Shahrdad 
Robani Oyuncular Cas c: Azadeh Zangeneh, 
Maryam Keyhan, Feyzolah Ghashghai, 
Shaghayegh Djodat Yapımcı Producer: 
Abbas Randjbar Yapı m Production Co.: 
Greeıı Film Home, 98. Mirdamad B/d. P.O. 
Box, /R- 1 939514866 Tehran. IRAN; Phone: 
98 21 22 25 960; Fax: 98 21 22 70 970 
Dünya Hakları Export Agent: M K2 
Diffmion, 55 me Traveniere, 75012 Paris, 
FRANCE: Phone: 33 1 43 07 1 5  10; Fax: 33 
1 43 44 20 /8 

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 75 '  

• Sinemanın yüzüncü yılını kutlamak 
üzere bir Iran filmi tasarlanır; 
yönetmen ilanla oyuncu ve figüran 
arar. Seçim günü S bin kişi gelince, 
bin başvuru formu hemen tükenir. 
Gözü yükseklerdeki genç lranlılar 
için başanya giden yol olan bu 
formları elde etme mücadelesinde 
şamata ve panik hakimdir. 
Stüdyonun içinde, bir masada 
oturan yönetmen başvuranların 
deneme filmini çekmeye koyulur. 
Hiç durmamacasına çalışan iki 
kamerayla, Iran toplumunun bir 
mikrokozmosunu oluşturan onlarca 
umutlu gençle bazen tek tek, bazen 
gruplar halinde konuşur: işçiler, 
entelektüeller, öğrenciler, çocuklar 
ve en çok da kadınlardır bunlar. 
Kendilerinden, ve en fazla da niçin 
binlerce kişi arasında bu rollere en 
uygun kişiler olduklarından söz 
ederler. lstisnasız tüm adaylar 
sinemanın gündelik yaşamdaki 
önemli yerinden dem vururlar. 
Saldırganca sorular, adayların 
beklenmedik cevap ve tepkilerine 
yol açar. Yönetmenin, yeteneğini 
yargılayabilmek için "oyuncu"nun 
içini görme çabası, hem ilginç hem 
de korkutucu bir hal alır . . .  

SELAM SINEMA, sinemanın 
yansıttığı ve fi lm endüstrisinin 
kendisinin bir örneğini oluşturduğu 
fantezi ve saldırganlık karışımına 
ilişkin, olağanüstü ölçüde keskin ve 
kendine dönük bir sondaj. Filmde 
kendini oynayan yönetmen Mohsen 
Makhmalbaf, davranışlarımızdan ne 
kadar büyük kısmının rol, yani 
gündelik yaşamda bizi çevreleyen 
kodlarla durmadan teyit edilen 

davranışlar olduğunu gösteriyor. 
Filmin büyük kısmı (ama tamamı 
deği l) senaryosuz çekilmiş ve 
Makhmalbaf, gerçeğe ilişkin olarak 
sinemanın algılarıyla oynuyor. 
Genellikle sessiz kalan ya da 
gölgelere çekilenierin iç yaşantılarını 
ortaya çıkarmak için amansız, 
kapanımsı bir düzen kurmuş. 
Sonuçta yalnızca insanların fi lmle 
ilişkisine bir göz atmakla kalmıyoruz, 
herşeyin üstünde de iktidarın 
çeşitli yönlerine, insanların bir filme 
katılmak için neler söyleyip neler 
yaptıklarına tanık oluyoruz. Çoğu 
Iran filminde olduğu gibi, SELAM 
SINEMA da olgu ile kurgu arasında 
gidip gelerek, yanılsama ve belgesel 
arasındaki çizgiyi belirsizleştiriyor. 
Ama her şeyden öte hoş, sinsi ve 
espri dolu bir film. 

• An Iranian film celebrating the 
cemenary of the birth of film is 
planned and the direcror advertises 
fm acrors and extras. The 1 .000 
application forms quickly run out as 
5 .000 people appear on the day. 
Uproar and panic ensue in the fight 
for the forms, which are considered 
the road ro success for ambitious 
young lranians. Inside the studio, 
seateel behind a cable, the direcror 
begins ro screen the applicams. 
Flanked by two constantly miling 
cameras, he auditions dozens of 
hopefuls, sametimes singly, 
sametimes in groups, who make up 
a microcosm of comemparary Iranian 
society: workers, imellectuals, 
studems, children, and, most of all, 
women. They speak of tlıemselves, 
and above all, about why they are 

the most suitable people for the parts 
amongst thousands of others. 
W ithout exception, the candidates 
also ralk about the imporram place 
of the cinema in everyday life. The 
aggressive questions force 
unexpected answers and reactions 
out of the applicams. The director' s 
attempt ro see through "the acror" in 
otder ro judge his or her ability 
becomes both imeresting and 
frightening . . .  

SALAM CINEMA is an 
exceptionally poignam and self
reflexive probe i mo the mixture of 
famasy and aggression that cinema 
portrays and of which the industry is 
itself an example. The direcror 
Malısen Makhmalbaf, who plays 
himself in the film, shows how 
muclı of our own behaviour is role 
play, behaviour which is constantly 
confirmed by the codes that 
surround us in everyday life. Most of 
the film - but not all - is unscripted, 
and Makhmalbaf plays with 
perceptions of the cinema in relation 
ro rruth. He uses an implacable 
snare-l ike setup ro reveal the inner 
lives of those who usually remain 
quiet or in the shadows. The result 
gives not only a glimpse i mo 
people's relationship ro fi lm, but 
above all of various aspects of power, 
what people say and do in order to 
participate in a film. As with most 
Iranian films, ALAM CINEMA 
blurs the line between illusion anel 
documemary, passing back and fortlı 
between f.xt and fiction. Above all, 
the film is charming, sly and hıll of 
wir. 

1 952'de Tahran'da do�du. Şah 
rejimine karşıt politik bir 
grubun mil itan üyesiyken, 
1 974'te bir polisin silahını 
elinden almaya çalışırken 
yaralandı ve 5 yıl hapse 
mahkum edildi. 1 979' da Islam 
Devrimi'nin başlamasıyla, di�er 
siyasi tutuklularla birlikte 
serbest bırakıldı. Devrim'den 
sonra kısa bir süre politik 
eylemiere katıldı. Daha sonra 
öykü yazarlı�ına başladı. 1 980-
8 1  arasında bazı kısa öykülerini 
ve bir romanını bastırdı. 
1 98 1  'de di�er bazı müslüman 
sanatçılada birlikte "Islami 
Düşünceyi ve Sanatları Yayma 
Merkezi"ni kurdu. Birçok kısa 
öykü, oyun ve senaryo yazdı .  
Yönetmenin sanat anlayışı, hem 
yazıda hem de ifadede kendi 
dini bakış açısına uygundur. 

Born in Teheran in 1 95 2 .  He 
was a member of a mi l iranr 
pal irical group acring againsr 
rhe Shah's regime, and was 
i n j u red and senrenced w 5 years 
in prison for trying ro disarm a 
paliceman in 1 974. In ı 979 ar 
the dawn of the Islamic 
revolurion, he was released along 
with other palirical prisoners. 
After the revolurion, he was 
polirically active for a shon 
rime, afrer which he enrered the 
realm of swrywriring. Berween 
ı 980 and 1 98 1  he prinred some 
of this shorr srories and a novel. 
In ı 98 ı he founded 'The Cenrer 
For rhe Propagarion of Islamic 
Thoughr and Arts" along wirh 
many other Moslem arrisrs. 
There, he wrore many shon 
srories, plays and scripts. His 
an, in wriring as well of 
expression, is sui rable for his 
religious poinrs of view. 

Filmleri 
Fiımography 

1 982 1assouh Rejıents 
Nasuh Tövbe Ediyor 

1 983 Two Sightless Eyes 
Iki Görmeyen Göz 

1 984 Fleeing from Evi/ to God 
Şeyran'dan Tanrı'ya Kaçış 

1 985 Boycolt Boykot 
1 987 The Puld/er Seyyar Satıcı 
1 989 Tbe Cyclist Sisikierli Adam 

Marriage of the Blessed 
Kursanmışların Evlili�i 

I 990 Time of Lrwe Aşk Nöbeti 
1 99 1  N i gbt of Ze�yr11uleh Road 

Zayandeh Yolunun Gecesi 
1 992 Nmsereddin S ht� h Acior-e 

Cine ma 

Evvel Zaman Içinde Sinema 
1 995 Sa/am Ciuema Selam Sinema 
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INGILTERE UNITED K INGDüM 

MÜTHiŞ SERÜVEN 
AN AWFULLY BIG ADVENTURE 
Yönetmen Director: M ike Neu.�/1 Senaryo 
Screen play: CharleJ \rlood Görüntü Yön. 
Cinenıatography: Dirk Pope Kurgu Editing: 
)on Gregory Müzik Music: Richard Hartley 
Oyuncular Cast: Alan Rirkman, Hugh Gram, 
Georgina Cates, Alım Anmtrong. Peter Frrth, 
Ntrola Pagetl. Prtmella SraleJ. Rita T11Jhingham, 
Alan Cox. Edu•ard Petherbridge Yapımcı 
Producer: Hilary Heath. Philip Hinrhdiffe, 
john Kelleher. Marr ShivaJ & john Siı�J 
Yapım Production Co.: Portmanl\rlolfhound 
Produrtiom. Advanre Ho11Je. 101/ 109 Ladbroke 
Grove. London Iril i ! TG. ENGLAND: Phone: 
44 1 7 1  468 34 00; Fax: 44 1 7 1  468 34 99, 
BBC Filrm, BritiJh Screen Dünya Hakları 
Exporı Agent: UGC DA International, 24 
""""" Ch(/rleJ de Gaulle, 92522 Nmilly-Jflr-Seine, 
F1?ANCE; Phone: 33 1 46 40 44 30; Fax: 33 
1 46 24 37  28 Kaynak Source: Umut Sanat 
Griiniert Tir. Ltd. Şti .. Gazi Et hem Paıa Site.ri, 
80220 luanbul. TURKEY: Phone: 90 2 12  
230 40  4 1 .  Fax: 90  212 232 3 5  83 

1995 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 1 12 '  

• Liverpool, 1 950. 16 yaşındaki 
Stella Bradshaw babasını hiç 
tanımamış, çok küçük yaşta da 
annesi tarafından terk edilmiştir. 
Şimdi de, ateşl i mizacını ve 
muazzam enerjisini bu şekilde 
yönlendirebilir umuduyla, onun 
tiyatrocu olma hevesini teşvik 
eden amcası Wernn ile birlikte 
yaşamaktadır. Stella Liverpool 
Playhouse'da sahne amiri 
yardımcısı olarak iş bulur ve 
karizmatik aktör/müdür Meredith 
Potter'a aşık olur - ya da olduğunu 
sanır. Kumpanyanın "Peter Pan" 
prodüksiyonunu sahneleme tarihi 
yaklaştığında, aktör P.L. 
O'Hara'dan, Kaptan Hook'u 
oynamak için Liverpool'a geri 
dönmesi istenir. Serpilmekte olan 
Stella aktörün ilgisini çeker; kız 
onunla sevişip bekaretini yitirir. 
Ancak, grubun hayli aşağılık kişisel 
dramları, Stella'nın faltaşı gibi 
açılmış gözlerinin önünde 
oynanmaya başlayınca, kız 
masumiyetinin bir parçasını daha 
yitirir .. . 

"Kızın, Stella'nın karakteri beni 
büyüledi. Dünyanın genelde hala 
savaşın vahşetini, ve her bireyin 
kan dolaşımına zerkedi lmiş olan 
şiddetin travmasın ı  yaşadığı bir 
çağda büyüyüp, bir çocuktan bir 
kadına dönüşüyor. Yani bu, bir 
ergenin korkularına ve 
kırılganlığına vakit ayıracak ya da 
şefkat gösterecek bir çağ değil. 
Stella, zor ve acı bir dünyada ona 
doğru yolu gösterecek, ona neyin 
gerçek ve neyin de tehlikeli bir 
hayal olduğunu gösterecek bir 

haritası ya da rehberi olmaksızın 
büyüyor ... Hep girmek istediği bir 
dünyaya, tiyatro dünyasına hiç 
hazırlıksız, koşarak atılıyor. Bunun, 
savaş sonrasının gerçek Ingiltere'si 
kadar tehlikeli bir çevre olduğunu 
görmüyor ... Yani MÜTHIŞ 
SERÜVEN, kendi koordinatların ın 
dışına düşmüş bir masum üzerine 
büyük bir karakter incelemesi: 
vicdansız ve yoz kişilerin eline 
düşmüş bir gençliğin karşı karşıya 
olduğu tehlikeler hakkında bir 
çalışma. Bana göre bu, komedi 
yanı zengin, ama sonunda gerçek 
bir trajediyi de içeren, karanl ık, 
kötümser bir öykü." - Mike 
Newel l . 

• Liverpool, 1 950. 1 6-year-old 
Srella Bradshaw never knew her 
farher and was abandoned at an early 
age by her morher. Now she l ives 
with her uncle Wernon, who 
encourages her theatrical 
aspirations, hoping this will channel 
her fıery remperamenr and 
enormous energy. Srella gets a job as 
assistant srage manager at the 
Liverpool Playhouse, and fal ls in 
love - or imagines she does - with 
the charismatic actor/manager 
Mered ith Potter. As the company's 
production of "Peter Pan" 
approaches, actor P.L. O'Hara is 
summoned back to Liverpool to play 
Captain Hook. He is intrigued by 
the blossoming Srella, and she loses 
her virginity to him. But she also 
loses a l i rtl e more of her innocence 
as the company' s sornewhat sordid 
personal deamas are playeel out in 
front her w ide open eyes . . .  

"The character of the gir!, Srella, 
fascinated me. She is growing from 
a child inro a woman during an 
epoch when the world at large is 
sri l l  traumatised by the savagery of 
the war and the violence that had 
been released into the bloodstream 
of every individual. So it' s an epoch 
that has no rime or renelemess to 
give to an adolescenr's fears and 
vulnerabil iry. Srella is growing up 
withour a map and wirh no guide to 
show her the right path through a 
h ard and bi tt er world - to show her 
what is real and what is dangerous 
make-believe . . .  All unpreparecl she 
rushes into a world she has longed 
to enter - the world of rheatre. She 
cloesn't see that ir's as dangerous a 
world as the real posr-war 
England . . .  So this is a great 
character study of an innocent 
ab road - a study of the per i ls of 
your h in the hands of the 
unscrupulous and the corrupt. For 
me, ir 's full of rich comedy, and, 
fınal ly, of real rragedy. Ir' s a  clark, 
pessimisric story ." - Mike Neweli 

MIKE NEWELL 
28 Mart 1 942'de Yeni 
Zelanda'da dogdu. 
Oyunculardan oluşan bir 
ailenin oglu olan sanatçı, 
Cambridge'de okudu. Granada 
TV, London Weekend 
Television ve BBC'de çalıştı. 
TV filmi "Baa Baa Black Sheep 1 
Mee, Mee Siyah Koyun" Emmy 
Ödülü kazandı. lik konulu uzun 
metraj filmini 1 976'da çekti. 
Daha sonraki filmlerinden ikisi, 
"Dance with a Stranger 1 Bir 
Yabancıyla Dans" ve 
"Sweetsour 1 Acıtatlı" Cannes 
Film Festivali'nde gösterildi. B ir 
önceki filmi "Four Weddings 
and a Funeral 1 Dört Nikah, Bir 
Cenaze" 1 994 yılında 
Avrupa'nın en çok iş yapan 
filmlerinden biri oldu. 

Born in New Zealand on 28 
March 1 942 .  Son of an actors 
family, he srudied ar Cambridge. 
He worked for Granada TV, 
London Weekend Television and 
BBC. His TV work "Baa Baa 
ı;llack Sheep" won the Emmy 
Award. He direeted his fırst 
feature fılm in I 976. Two of his 
later f ı lms, "Dance with a 
Srranger" and "Sweetsour" has 
been shown in Cannes Film 
Festival. His previous fıl nı ,  
"Four Weddings and a Funeral" 
was an European block-buster in 
1 994. 

Filmleri 
Filmography 

1 976 The Mmı irı the 1ron Mask 
Demir Maskeli Adam 

1 977 The Awakening Uyanış 
1 980 Bad Blood Kötü Kan 
1 984 Dartce w ith a S  tranger 

Bir Yabancıyla Dans 
1 985 The Good Father Iyi Peder 
1 986 Amazing Grace mıd Chuck 
1 987 Su•eetJour Acıtatlı 
1 990 Common Ground 

Ortak Zemin 
1 99 1 E nchan/ed April 

Büyülü Nisan 
1 992 11110 the \V esi Batıya 
1 994 Four lfleddings a11d a 

Fu1zeral 
Dört Nikah, Bir Cenaze 

1 995 An A wfully Big Adverıture 
Müthiş Serüven 
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ISRAIL I SRAEL 

OYUNCULAR 
SACHKANIM 

AUDITIONS 
Yönetmen Director: Ron Ninio Senaryo 
Screenplay: H ille/ Mitelpunkt Görüntü 
Yön. Cinemarography: Avi Mmsel Kurgu 
Editing: Noam Weissman Müzik Music: 
Shmulik Noifeld Oyuncular Casr: Yael 
H adar. Rami Hoiberger, Aki A vni, Nevo 
Kimchi, Yoav Hite, Ayala Asherov, Shmulik 
Segal, Tali Atzmon, Yehuda Almagor 
Yapımcı Producer: David Tour & Riki 
Shelach Yapım Producrion Co.: Artors 
Ltd. , 1 3  Kehilat Saloniki St. , Tel A viv 695 13 ,  
ISRAEL; Phone: 972 3 648 1 1  12; Fax: 972 
3 6493 634 Dünya Hakları Exporr 
Agenr: Acton Ltd. , 1 3  Kehilat Saloniki S1., 
Tel Aviv 695 13 .  ISRAEL: Phone: 972 3 648 
1 1  1 2; Fax: 972 3 6493 634 

1 995 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 92' 

• Bu film, oyunculuk okulunu 
henüz bitirmiş olan bir grup genç, 
iyimser ve enerj ik  erkekle kadın ın 
öyküsüdür. Mezuniyeti izleyen o 
kritik i lk  yılda, yıl lar boyu süren 
ağır çalışmaların meyvelerini 
dereceklerine, bu genç oyuncular, 
şöhret ve servet hayalleri i le 
profesyonel tiyatronun katı 
gerçeği arasındaki büyük uçuruma 
al ışmak zorunda kalacaklardır. 
Oyunculuk okulu, tiyatronun 
hayal kırıklığı yaratan, çoğu kez 
acımasız ve kesinl ikle  görkemden 
uzak dünyasıyla karşılaştırıldığında, 
bir kuvözden farksızdır. Olay 
örgüsü, aynı anda birkaç karakter 
üzerinde odaklanarak, çeşitli 
kanallardan ilerler. Eva zirveye 
erişmek için her şeyi yapmaya 
hazırdır, hiçbir şey onun moral in i  
bozamaz. Her şeye kolayl ıkla 
sahip oluveren Shai, dersini zor 
bir biçimde al ır. Yönetmen Noam 
ise, tiyatronun görkemli 
geleneğini ona hatırlatan her şeyi 
ayağının altında ezer, çünkü ona 
göre her şey çabuk, yapay ve 
satı l ır olmalıdır. Eylemci-siyasi 
tiyatrodan yana Gabi, yeni oluşan 
bir kentteki bir projeye gönül 
koymuştur ve mesleki kaygılar 
güdenleri küçümser. Bir de, 
çocuğunu tek başına büyüten ve 
tüm güçlüklere rağmen boyun 
eğmeyen yetenekli Rona vardır. 
Başka öyküler ile, aralarında 
yaşlanmakta olan ve yeni çağa 
ayak uyduramayan bir aktörle, 
hayal lerini gerçekleştirmek için 
oğlunu kullanan, yok olmanın  

eşiğindeki b i r  aktörün de  
bulunduğu diğer karakterler de, 
olay örgüsüne katı l ır ... 

OYUNCULAR, profesyonel 
oyunculukta rastlanan iktidar 
mücadelelerin in vahşi karmaşası 
içindeki bir grup mezunu 
izlemekte. Umutları, hayal 
kırıklıkları ve küçük sevinçleriyle 
bu gençleri tanıyor, onlarla 
özdeşleşiyoruz. Gerçi herkes 
ayakta kalamıyor ama, yıkılmamış 
olanların gözlerindeki pırıltı, 
gençlerin neden tiyatro sahnesini 
seçtiklerini açıklamaya yetiyor. 

• This is the story of a group of 

young, oprimisric and energeric 
men and women who have j usr 
fınished acring-school .  During this 
critica! fırsr year afrer graduarion, 
i nsread of reaping the rewards of 
years of hard work, che young 
actors musr come to rerms wirh che 
w ide gap berween rheir dreams of 
fame and forrune, and che harsh 
reality of che professional rhearer. 
Acring-school was an incubator in 
comparison to che disil l usioning,  
ofren cruel and cerrainly 
unglamorous world of rheater. The 
plor develops along various rracks, 
focusing on a number of characters 
simulraneously. Eva wil l  do 
anyrhing to reach che top, and 

nothing wil l  break her spirit. Shai, 
to whom everyrhing comes easily, 
learns his lesson che hard way. 
Noam, the director, rramples 
underfoor anyrhing reminiscenr of 

che magnifıcenr rradirion of 
rhearer: for him everyrhing musr be 
fasr, superfıcial and saleable. Gabi, 
who is i nro acrivisr po! i rical 
rhearer, has his hearr ser on a 
project in a development town and 
despises the career-orienred. And 
rhere's Rona, a talented single 
morher who doesn'r give up despire 
che hardships. Addirional stories 
and characrers are also woven in -
including an aging actor unable to 
adjusr to che new era and an actor 
on the wane using his son to fulfı l l  
his dreams . . .  

AUDITIONS fol lows a group of 
graduares through the jungle and 
rangle of power struggles 
encounrered in professional acting. 
W e ger ro know and idenrify with 
che youngsters through rheir hopes, 
d isappoinrments and smail joys . 
Not everyone survives, and only che 
sparkle in che eyes of those who 
haven'r dropped out may explain 
why youngsrers choose che rhearer 
s cage. 

RON N IN IO 

New York Üniversitesi'nde 
sinema ve televizyon egitimi 
gördü. Yönetmen olarak hem 
sinemada, hem tiyatroda çalıştı. 
OYUNCULAR ( 1 995), i lk 
konulu uzun metraj filmi olan 
"The Quarry 1 Taşocagı"ndan 
( 1 990) sonraki ikinci filmidir. 
Televizyon dramaları arasında 
"Siow Exposure" ( 1 983), 
"Neighbours 1 Komşular" 
( 1 987) ve Yılın En Iyi Draması 
Odülü'nü alan "Fathers and 
Sons 1 Babalar ve Ogullar" 
( 1 989) vardır. Televizyon için 
belgeseller ve birçok reklam 
filmi de yapmıştır. Tiyatroda 
yönettigi oyunlar arasında ise 
"Neighbours" ( 1 984), "Danny 
and The Deep Blue Sea", "A 
Night in May" ( 1 988), "Tales of 
Akavya" ( 1 99 1  ), kendisinin 
yazdıgı ve 1 993'te En Iyi Tek 
Kişilik Gösteri ödülü aldıgı, 
özyaşamsal bir oyun olan "A 
Little D rama" ile, "Tea House 
of August Moon"un lsrail 
uyarlaması da ( 1 995) vardır. 

He snıdied fi lm and television at 
New York University. As a 
director he has worked both i n  
film and theatre. AUDITIONS 
( 1 995) is his second feature film, 
the fitst being "The Quarry" 
( 1 990). His television dramas 
i ncludes: "Siow Exposure" 
( 1 983), "Neighbours" ( 1 987) 
and "Fathers and Sons" ( 1 989), 
which won Best Drama of the 
Year Award. Other TV work 
includes documenraries and 
numerous commercials. In 
rhearre he has directed among 
orhers: "Neigbours" ( 1 984), 
"Danny and The Deep Blue 
Sea", "A Night in May" ( 1 988), 
"Tates of Akavya" ( 1 99 1 ), "A 
Little Drama" - an 
autobiograpbical play which he 
al so wrote and won Best One 
Man Show in 1 993,  and Israeli 
adapeation of "Tea House of 
August Moon" ( 1 995).  
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MACARISTAN HUNGARY 

KORNEL ESTi'N i N  HARiKA YOLCULUGU 
ESTİ KORNEL CSODALATOS UTAZASA 

THE WONDROUS VOY AGE OF KORNEL ESTI 
Yönetmen Director:jôZJef Pacskoı'IZky 
Senaryo Screenplay:jdnos /lfat11z & joZJef 
Pacskoı•szky Görüntü Yön. 
Cincmatography: Franrisro GOzon Kurgu 
Editing: Em Szem,mdrdsi Müzik Mu sic: 
Bach. Beethoı•m, Verdı & Chopin Oyuncular 
Casr: Gdbor Mdti. M dt) ds Erdflyi, Eı•a /go, 
Grıbriella Nimet h Yapımcı Producer: 
Andrea Kormos Yapı m Produccion Co.: 
Hmmta Filmsl!idiO Ltd .. H-1 145 ROna 11., 
F.J. B11dapest. HUNG'ARY: Phone: 36 1 252 
31 70: Fax: 36 1 25 1 62 69 Dünya 
Hakları Export Agent: Cineınax}ar, 
Bdtbori U. lU. li- 1054 BlldafJeJt. HUNGARY; 
Pbone: 36 1 l l l  -16 14: Fax: 36 1 1 53 13 1 7  

1994 1 3 5  111111. 1 Renkli Color 1 99 '  

• Iki tren zaman ve mekan içinde 
birbirinden uzak iki noktadan 
hareket eder. Trenlerden birinde, 
sağlık durumu bozuk olan meşhur 
Avrupalı yazar Kornel Esti, 1 993 
yıl ının rüzgarlı bir gecesinde son 
konferans turnesi için Almanya'ya 
yolculuk etmektedir. Diğer tren 
ise, 30 yıl önce, aynı istasyondan 
hareket eder ve yaşam üzerine 
bilgi edinme, yaşamın gizlerini 
öğrenme konusunda coşkulu bir 
istekle dolu, genç Kornel Esti'yi 
taşır. Güzel, pırı l pı rıl bir yaz 
sabahında, yaşamındaki bu yalnız 
başına i lk yolculuğunda, delikanlı 
ltalyan kıyılarına gitmektedir. 
Tren yolculuğu "ikisi" için de etkili 
olur. Genç Esti'ye bir ozan ve 
ünlü bir yazar olacağı inancı 
hakim olur. Onun görüşüne göre, 
varoluşun nihai sorusuna yanıt 
bulma yetisine yalnızca sanatçılar 
sahiptir. Bu arada, yorgun, hayal 
kırıklığına uğramış ve hasta Esti 
günahkar, tutkulu yaşamını hatırlar 
ve çok geçmeden mazaretler 
bulması gerektiğini fark eder: 
Epiküryen yaşam tarzıyla, 
yaşamını ziyan mı etmiştir yoksa? . .  

Otuz beş yaşındaki J6szef 
Pacskovsky'nin filmi KORNEL 
ESTI'NIN HARIKA YOLCULUGU, 
geçen yı l ın en yetenek yüklü ve 
özgün Macar filmlerinden biri. 
Yazar Dezsö Kosztol<inyi 'n in iki 
kısa öyküsü üzerine kurulu olan 
usta işi senaryo, aynı karakterin 
30 yıl arayla çıktığı iki ayrı tren 
yolculuğunu içiçe geçiriyor. Sonuçta 
ortaya, sekse; romantik aşk ve 

ironin in heyecan verici bir 
karışımı gözüyle bakan o eşsiz 
Macar yaklaşımına sahip, erotik 
bir biyografi çıkmış. Film olağanüstü 
dekoratif niteliğiyle, parasal 
yoksunluğunu (yapım defalarca 
kesintiye uğramıştı) etkili bir 
biçimde yalanlıyor. Aslında 
parasızl ık Pacskovsky ve görüntü 
yönetmeni Francisco G6zon'u 
güzel buluşlara yöneltmiş. Tren 
koridorunu geleneksel şekilde 
aydın latmaya yetecek ışıkları 
olmaması sonucu, çarpıcı izlenimci 
etkiler yakalamışlar. Dış çekim 
masraflarını karşılayamadıkları 
için, hoş bir tasarınıla trenin 
penceresinden görülen manzarayı, 
yakın planlara da olanak sağlayan 
bir sinema perdesine dönüştüren 
sanatçılar, servetin bütçede değil 
de hayalgücünde yattığını ispat 
ediyorlar. 

• Two rrains deparr from rwo 
disranr poinrs in space and rime. 
On one of rhe rrains the renowned 
bur ai l ing European wrirer Kornel 
Esri is cravel i ing ro Germany for 
his lasr lecrure rour on a winrry day 
in l 993. The or her cra in cleparrs 
from rhe same srarion, rhough 30 
years earlier, carrying rhe young 
Esr i ful l  of enrhusiasm and a desire 
for rhe knowledge and rhe secrers 
of l ife .  On rhis beauriful ,  brighr 

summer morning he's on his way ro 
the l ralian coasr for his fırsr solo 
journey in l ife. The rrain rrip rurns 
our ro be clecisive for "borh" of rhem. 
The belief that he'll become a poer 
and famous wrirer grows on young 

Esr i .  In his opin ion, only rhe arrisr 
is capable of respanel i ng ro the 
ulrimare quesrion of exisrence. 
Meanwhile, rhe r ired, dis i l lusioned 
and i l iness-riden Esri recalls his 
sinful, passianare life and soan realizes 
rhar he has ro fıncl j usrifıcarions: 
has he, wirh his epicurian l ifesryle, 
squandered his l ife away) . . .  

One of the mosr talenced and 
original fı lms ro come our of 
Hungary lasr year is 35 -year-old 
J6szef Pacskovsky's THE 
WONDROUS JOURNEY OF 
KORNEL ESTI. Based on rwo 
sh ort srories by rhe w ri ter Dezsö 
Koszrohinyi , rhe ingeniously 
srrucrured script incerrwines rwo 
rrain journeys, raken by rhe same 
clıaracrer 30 years aparr. The resulr 
is an eroric biography, wirh a 
uniquely Hungarian approach ro 
sex - a piquanr mixrure of romance 
and irony. The fılm is wonderfully 
decorarive, effecrively denying i ts 
financial deprivation (rhe producrion 
was incerrupred several rimes). 
Pacskovsky and his cinemarographer 
Francisco G6zon have acrually been 
srimulared by penury ro beautiful 
invencion. W i thout enough lamps 
ro lighr che rrain corridor 
convencionally, they have achieved 
seriking impressionisr effecrs. Unable 
ro afford exreriors for rheir rrain 

they have devised an enchanring 
concept, making rhe view from the 
rrain window a cinema screen, wirh 
all the convenience of close-ups. 
Opulence, rhey demonsrrare, is in  
rhe imaginarion, nor rhe budger. 

JOZSEF PACSKOVSZKY 

1 96 1  yı l ında doğdu. 

Born in I 96 1 .  

F i lmography 

1 988 Eligia egy ııöirt 
Bir Kadına Agıt 

1 989 Za/fr· Safır 
1 990 Sellö filig a habokbol 

Nixy on the Billows 
Napok Günler 
Esti Kornil csoddlatos 
u/auisa 
Kernel Esti'nin Harika 
Yolculugu 
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AZERBAYCAN AZERBAlJAN 

YARASA 
YARASA 

THE BAT 
Yönetmen Director: Ayaz Salayev 
Senaryo Screen play: Ayaz Salayev & 
Kemal Aslanov Görüntü Yön. 
Cinemarography: Bekir Rafiyev Kurgu 
Editing: Rafiga lbrahimwa Müzik Music: 
Nazim Mirishly Oyuncular Cast: Maria 
Lipkina. Rasim Balayev, Tolib Khcunidov 
Yapımcı Producer: Saday Akchmedov 
Yapım Production Co.: lnter-T11ran, 
Scientific Prod11rtion Concern1 42, Nasimi St. , 
Baku 1 18. AZERBAI)AN: Pho11e: 994 1 2  7 1  
0 5  1 1 :  Fax: 994 1 2  7 1  62 6 4  Dünya 
Hakları Export Agent: lnter-Turan, 
Scientific Prod!lclion Concern. 42. NciSimi St. , 
Baku 1 18, AZERBAI)AN: Phone: 994 12 7 1  
05 l l : Fax: 994 12  7 1  62 64 

1 995 1 35 """· 1 Renkli Color / 87 '  

• Filmin baş karakteri olan kadın, 
sinema salonunda, kendisini yansıttığını 
fark ettiği bir filmi dalgın dalgın izlerken 
vurulur. Öldürülmesinin nedeni 
sinemaya olan sevgisidir, ve katil de 
bir zamanlar aynı nedenden ötürü 
kör olmuştur. Filmi n kahramanlarının 
kaderi de, sanatla yaşamı 
birleştirme çabası kadar trajiktir . . .  

"Filmim ölümle ilgili: bir film konusu 
olarak ölüm, film aracılığıyla ölüm ve 
fılmin ölümü. Filmin kahramanı olan 
kadın, bir sinema salonunda ölüyor. 
Ölümü sinema sevgisi yüzünden. 
Dalgın dalgın perdeye bakıyor, tıpkı 
onu öldüren kör katil gibi. Katil in 
körlüğü de sinema sevgisinden 
kaynaklanıyor. Kör adam, sesin, 
kadının umutsuz çığlığının geldiği 
yöne doğru ateş ediyor. Adam, sesli 
filmler ilk ortaya çıktığında kör olmuş. 
Filmdeki ana karakterler birbirini 
cezbetmekte; bu da onları önüne 
geçilmez bir biçimde ölüme sürüklüyor. 
Akademisyen bir sanat uzmanı olan 
yaşlıca adam, kadını, imgenin lanetini 
taşımayan yaşam olarak görüyor. 
Kadın da onun aklını, bilgisini seviyor. 
Benim kahramanlanının kaderi, yaşam 
ve sanatı birleştirme çabası kadar 
trajik. Kahraman için, kendisinden 
kaçan kadına sahip olmak, hayatın 
kendisine sahip olmak anlamına 
geliyor. Ama onu, ancak öldürerek 
ele geçirebilir. Kadının ondan 
kaçmak için kullandığı araçlar, farklı 
sanatları içeriyor; film de bunları 
bölümlere ayırıyor: Görsel 
Sanatlar, Tiyatro, Sinema, Mimari, 
Edebiyat." - Ayaz Salayev 

• A woman, the main characrer of 
the film, is shor in a rhearre wbile 
sbe is absenrly warching a film on 
whicb she founds berself reflecred. 
The reason for her murder is her love 
of the cine ma and once her killer was 
blinded for the same reason. The fare 
of rbe proragonisrs is j use as rragic as 
the attempt ro un i te arr and life . . .  

"My film is abour death: deatb as a 
film subject, dearh via film and the 
death of film. The heroine dies in a 
movie house. She di es because of her 
love of cinema. She watcbes the 
screen absenr-mindedly, as does her 
blind killer whose blindness also 
results from his love of cinema. The 
blind man sboots in the directian of 
the sound, of her despairing cry. He 
became blind when ralking pictures 
first appeared. The main characrers 
in the film are arrracted ro each 
other, which brings rhem inexorably 
roward deatb. He, an older man, an 
academic arrs specialist, sees her 
simply as life wirhour rhe curse of 
the image. She, in rurn, loves his 
inrellect, his erudirion. The fare of 
my proragonisrs is j usr as rragic as 
the atrempt ro unire art and life. For 
the hero, possessing the woman who 
flees from him means possessing l ife 
irself. Bur be can only capture her by 
killing her. The means she uses ro 
escape him involve the differenr ares, 

which rlıe film has divided inro 
chaprers: Visual Arrs, Thearre, Film, 
Archirecrure, Lirerature ." - Ayaz 
Salayev 

A YAZ SALA YEV 

1 960'da Azerbaycan'ın Bakü 
şehrinde dogdu. 1 977- 1 982 
arasında Moskova Sinema 
Okulu VGIK'de, Sinema 
Eleştirmenligi Bölümü'nde 
egitim gördü. 1 983'den 1 99 1  'e 
kadar, Avrupa sineması 
hakkında TV programları yaptı. 
Bir taraftan da sinema üzerine 
yazdı ve belgesel fi lmler çekti. 
Şu anda Bakü'deki Sinema 
Okulu'nda ögretmenlik yapan 
sanatçı, ayrıca Azerbaycan 
Sinema Kurumu'nun da 
başkanıdır. YARASA'dan önce, 
1 988'de uzun metraj belgesel 
"Ata"yı çekmişti. 

Born in l 960, in Baku, 
Azerbaijan. In 1 977- 1 982 he 
snıdied at the Moscow Film 
School VGI K, at the 
Depattnıenc of Film Criticism. 
In 1 983- 1991 he made TV 
programnıes about the European 
Cinenıa and at the same time he 
w co te nıany anides on ci ne ma 
and shot documencaries. He is 
currently a teaeber at the Film 
School in Baku and the Head of 
Azerbaijan film Institute. 
Before YAR ASA, he had fılmed 
a full length documentary, 
"Ata", in 1988. 
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ZUS TE dogdu. Hollanda Film ve 
'J Televizyon Akademisi'nde 

LITTLE SISTER 
1 983-87 arasında kurgu egitimi 
gördü 1 988-89'da Hollanda 
Kraliyer Donanması'nda askere 

Yönetmen Director: Robeı-t)an \f/estdijk 
Senaryo Screenplay:jo.r Driessen & Robert 
Jan Westdijk Görüntü Yön. 
Cinemaıography: Bert Pot Kurgu Editing: 
Hennan P. Koerts Oyuncular Cast: Kim t•an 
Kuoterı. H11go Metsers lll. RO<!Iand Femho11t, 
Ganna Veenh11ysen, Hanna Risselada, Michiel 
Miinningholf. Alenka Doı·e/1. Peıer ldenb11rg 
Yapımcı Producer: Clea ele Koning & 
Robertjan Westdijk Yapım Production 
Co.: Grote Broer Filmu·erken C. V . . KO<!straat 
15 F. 1012 B\f/ Amsteı·dmı. NETHEI?LANDS: 
Phone: 3 1  20 622 47 05: Fax: 3 1  20 6 1 6  18  
79 Dünya Hakları Export Agent: 
Fortim mo Film Sa/es. HeremntJrkt 1 0-2. 1 O 13  
EO Am.rterclam. NET/-IERLANDS: Phone: 31  
20 627 32 1 5 : Fax: 31  20 626 l l  55 

1 995 1 35 mın. 1 Renkli Color 1 9 1 '  

• Amsterdam Sanat Okulu öğrencisi 
Daantje'nin ağabeyi Martin, Video 
8 kamerasıyla onu ve çevresini 
güncel yaşamda videoya kaydeder. 
Martin, yıllar süren bir ayrı l ıktan 
sonra küçük kızkardeşini ziyaret 
etmek için Ingiltere'den gelmiştir. 
Bir belgesel film çektiği bahanesiyle, 
Daantje'nin hayatına müdahale eder. 
Geçmişin kendisine hatıriatıimasını 
istemeyen kız, sırf Martin'i kendinden 
uzakta tutabiirnek için Ramon'la bir 
il işkiye girişir. Derken Martin 
hakimiyeti ele alır ve video 
malzemesinin kurgusunu kurnazca 
kullanarak, Daantje'yi arkadaşlarına 
yabancılaştırmayı başarır. Iki kardeş 
inzivaya çekilir ve oyun oynayıp 
eski Super-8 aile filmlerini izleyerek, 
yavaş yavaş çocukluklarının kayıp 
anılarını yeniden yaratırlar. 
Martin'in kızkardeşine ilişkin 
sapiantısının ve her şeyi videoya 
kaydetmek şeklindeki önüne 
geçilmez dürtüsünün, geçmişteki 
çözümlenmemiş bir gizemden 
kaynaklandığı gerçeği, ağır ağır, ama 
kesin bir biçimde ortaya çıkar ... 

KÜÇÜK KIZKARDEŞ uyum 
sağlayamamış genç bir adamın 
küçük kızkardeşine olan 
saplantısının, ev filmleri 
perspektifinden görüntülenen 
öyküsü. Ev filmi duygusunu 
vurgulamak için film Betacam SP 
videoya çekildi ve daha sonra 35 
mm. filme aktarıldı. Kamerayı 
çalıştıran o olduğu için, fılmde 
Martin'i pek seyrek görmemiz 
ilginç. Onu ancak kamerayı başka 

birisi aldığında, örneğin kamerayı 
tutamayacak kadar sarhoş olduğu 
zaman görüyoruz. Buna rağmen 
Martin'i iyi tanıyoruz, çünkü bütün 
olayları onun gözünden 
izlemekteyiz. Başlangıçta masum 
olan bu ev filminin çerçevesinde, 
cinsel sezinlemeleri olan bir iktidar 
oyunu gelişiyor. 1 99S'in En Iyi 
Hollanda Filmi ödülünü alan 
KÜÇÜK KlZKARDEŞ, hükümet 
yardımı olmadan yapılmış (ki bu, 
Hollanda'da çok ender görülen bir 
olay) düşük bütçeli bir fi lm. Çekim 
sırasında filmde çalışmış olanların 
hepsi 30 yaşın altındaydı. Sıradışı 
biçemi, doğal oyunculuğu ve sivri 
diyaloglarıyla, genç yaratıcıları için 
beklentilere kapılmamıza yol açan 
küçük bir mücevher. 

• Daanrje, a srudenr ar the 
Amsrerdanı Art School, and her 
surroundings are videoraped in 
everyday siruarions by her brorher 
Martin wirh his Video 8 camera. He 
has come over from England ro visir 
his younger sister afrer years of 
separarion. Martin prerends he is 
making a documenrary bur inrrudes 
Daanrje's l ife. The gir! doesn'r wanr 
to be remembered abour the pasr 
and she srarrs a relarionship wirh 
Ramon, mainly to keep Martin out 
of her way. Then Martin rakes 
comrol and by way of elever 
manipularions of the ediring of his 
videomarerial, he succeeds in 
alienaring Daanrje from her friends. 
Brorher and sister seclude 
rhemselves and by way of playing 

ganıes and warching the old Super-8 
home movies they gradually recreare 
Josr memories from rheir chi ldhood. 
Slowly but surely ir becomes clear 
that an unsolved mysrery from the 
past is the cause of Marrj in 's 
obsession with his younger sister and 
unconrrollable urge to record 
everyrhing on video . . .  

LITTLE SISTER is the story of  a 
maladjusred young man's obsession 
for his younger sisrer, seen through 
the perspecrive of his home video. 
To accenruate the home video 
feeling, the film was shot on 
Beracam SP and larer on transferred 
to 35 mm. film. Ir is inceresring that 
we hardly ever ger to see Martin 
himself, since he is rhe one who 
operares the camera. W e can only see 
him if sameone else picks up the 
camera, for insrance when he is too 
drunk to hold ir himself. Even so, we 
ger to know Martin well because we 
see all evenrs through his eyes. 
Wirbin this inirially innocent home
movie, a power ganıe develops wirh 
sexual overstones. Winner of the 
Best Dutch Film of '95 prize, 
LITTLE SISTER is a low-budger 
movie made wirhout any subsidy 
from the Dutch government (a very 
rare case in the Nerherlands) and ar 
the rime of shooring everyone that 
worked on ir  was less rhan 30 years 
old. Wirh its uncommon form, the 
narural way of acring and slıarp 
dialogues, ir is a l i rtle gem which 
arouses expecrarions for i ts young 
creators. 

alındı ve donanmanın lşitsel 
Görsel Servisi'nde yönetmen 
olarak görev almayı başardı. 
1 989'dan beri birçok yayın ve 
yapım şirketinde serbest 
kurgucu ve yönetmen olarak 
çalışmaktadır. 1 993 yılında i lk 
k ısa filmi "Red Lens 1 Kızıl 
Mercek"i yönetti ve 
yapımcılıgını üstlendi. KÜÇÜK 
KIZKARDEŞ ( 1 995) i lk konulu 
uzun metraj fılmidir. 

Born in 1 964 in Netherlands. 
He studied ediring at the Dutch 
Film and Television Academy 
from 1 983-87. He was d rafred 
intO the Royal Dutch Navy from 
1 988-89, and managed to get a 
post as a d irector at i ts Audio 
Visual Service. Si nce I 989 he 
has worked as freelance editor 
and director for several 
broadcasting anel production 
companies. In 1 993 he wrote, 
produced and directed his first 
short film,  "Red Lens". LITTLE 
SISTER ( I  995) is  h is fi rst 
feanıre film .  
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54 SANATLAR VE SiNEMA AHTS A N D  Tl! E 1\10\' IES 

TÜRKIYE TURKEY 

EZGiLi  YÜREK, RUH i  SU 
A HEART OF SONGS, R UHI SU 
Yönetmen Director: Dzcan Arca 
Senaryo Screen play: Nurdan Arca & 
Zeynep Oral Görüntü Yön. 
Cinematography: Kemal Öner Kurgu 
Editing: Nevin Direk Müzik Music: Ruhi 
Su Oyuncu Cast: Genco Eı-kal Yapımcılar 
Producers: Nurdan Arca & Melek Ulagay 
Taylan Yapım ?roduction Co.: Ajans 2 1 ,  
Akkavak Sok. , 19-21 ,  Nişantaf1 80200, 
İstanbul, TURKEY; Phone: 90 212 225 23 
24; Fax: 90 212 225 18 20 Dünya 
Hakları Export Agent: Ajans 2 1 ,  Akkavak 
Sok . .  1 9-2 1 ,  Nişantaf1 80200. İstanbul, 
TURKEY; Phone: 90 212 225 23 24; Fax: 
90 212 225 /8 20 

1995 1 Video 1 Renkli Color 1 24' 

• EZGILI YÜREK, RUHI  SU, 
ülkemizin yetiştirdiği ender 
değerlerden, usta müzik 
adamımızın müziğine ve zorlu 
yaşamının dönüm noktalarına 
duyarlı bir sinema di l iyle tanıkl ık 
eden bir belgeseL Ama bir yaşam 
öyküsü değil, onun dünyasında bir 
müzik yolculuğu . . .  

Ruhi Su çileli bir çocukluktan 
sonra şan eğitimi gördü ve Devlet 
operasında basbariton olarak 
çalıştı. Bu arada geçmişten 
günümüze haksızlık ve zulüme 
başkaldıran türküleri derlemeye, 
söylemeye, bu nedenle de 
devletten baskı görmeye başladı. 
Türküleri, çağdaş ve evrensel 
yorumuyla, ve kendi sazı eşliğinde 
seslendiriyordu. Ömrünü ağır 
baskılar altında, hapis, sürgün, 
işsizlik dönemleriyle dolu geçiren 
Ruhi Su ödünsüz bir sosyalistti. 
Belgesel, onun yaşamının amacı 
olan türküleriyle, onurlu, sevgi 
dolu, yüce insani değerlerle 
zengin, örnek yaşamının tutarlılığı 
üzerine kuruludur. Yüzlerce 
türküsü arasından bu fi lm için 
seçilenler, Ruhi Su klasikleri, onun 
yorumuyla paylaştığı Nazım 
H ikmet'in dizelerine yaktığı 
çağdaş türkülerdir: "Drama 
Köprüsü", "Benim Kabem 
Insandı r", "Kurtuluş Savaşı 
Destanı", "Kadınlarımız" gibi. . .  

• A HEART OF SONGS, RUHi 

SU, wimesses wich a sensicive 
cinemaric language che music and 
che turning poims in che screnuous 
l ife !ed by this master musician, 
one of the exceptional fıgures from 
our councry. This documemary, i n  
fact, is not a srory of  h i s  l ife, b uc  a 
voyage of music in his world . . .  

Ruhi Su, after a very diffıcult 
childhood, had singing education 
and worked in the State Opera as a 
bass-barirone. I t  was then that he 
scarted ro compile and sing folk 
songs from the past to the presem 
that rebel against in juscice and 
cyranny, as a result of w hi ch he 
himself experienced State oppression. 
He sang folk songs in a modern and 
universal way to the accompaniment 
of his own instrument (saz). Ruhi Su 
spent his l ife under heavy oppression 
through periods of imprisonmem, 
exile, and unemploymem as an 
uncompromising socialisr. The 
documemary is based on his folk 
songs w hi ch were the a im of h is  l ife 
and on the consistency of this 
honourable and loving l ife, a model 
l ife rich with human values. Among 
from his hundreds of folk songs, 
those chosen for the film are Ruhi 
Su classics, the comemporary folk 
songs he has composed to the verses 
of Nazım Hikmet, verses he shares 
with his imerpretation: "Drama 
Köprüsü 1 The Bridge of Drama", 
"Benim Kabem insandır/ My Kaaba 
is Man", "Kurtuluş Savaşı Destanı 1 
The Saga of the W ar of 
Independence", and "Kadınlarımız 1 
Our Women" . . .  

ÖZCAN ARCA 

I 943'te Istanbul'da dogdu. ITÜ 
Makina Yüksek Mühendisligini 
bitirdi. "Uç Bölümlü Kısa Film" 
adlı çalışmasıyla 1 979'da 
Almanya' da, Avrupa'nın en 
büyük kısa film festivallerinden 
biri olan Oberhausen Kısa Film 
Yarışması'nda büyük ödül 
almıştır. 

Born in Istanbul in 1 94 3 .  He 
has an MS degree from the 
Mechanical Engineering 
Department of the Istanbul 
Technical Universi ty. With his 
"Short Film in Three Pans" he 
got the major prize in the 
Oberhausen Short Film Festival 

Filmleri 
Filmography 

1 968 Zürafe Sakatı 
Street o[Giraffe 

1 977 Merhaba Hel/o 
1 978 Üç Bölümlü Kısa Film 

Short Film hı Three Part s 
1 995 Ezgil i  Yürek, Ruhi Su 

A Heart o[Songs, Ruhi Su 
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INGILTERE UNITED K I NGDüM 

KARA KIŞ IN ORTASINDA 
IN THE BLEAK MIDWINTER 
Yönetmen Director: Keımeth Branagh 
Senaryo Screen play: Kemıeth Branagh 
Görüntü Yön. Cinematography: Roger 
Ltnseı· Kurgu Editing: Neil Farı·e/1 Müzik 
Music:)immy Yui/1 Oyuncular Cast: 
Michael Maloney. Richard Briers. joan Collins, 
Mark Hadfield Nick Farre/1, Gerard Horan, 
john Sessiom, Celia lmrie. H et ta Charnley, Ann 
Daı1ies Yap1mc1 Producer: Daı1id Barran 
Yapı m Proclucrion Co.: Midwinter Films 
do Shepperton Film Swdios. Shepperton. Middelsex 
TW OQD. Studio l?oad. ENGLAND: Phone: 
44 1 932 562 (ı f f :  Fax: 44 1 932 5 72 1 25 
Dünya Hakları Expon Ageıır: Casıle 
Rl){k International. 335 Noı·th Maple Drive, 
Suite 135.  Beı<-rly Hi/ls, CA 90210. USA; 
Phone: 1 3 1 O 285 23 00: Fax: 1 3 1  O 285 23 
45 Kaynak Source: Özen Film Filmri/ik ve 
Sinemao/ık T.A.Ş .. Sakrzağao Cad. 2 1 ,  
80083 Beyoğlu, istanbul, TURKEY: Phone: 
90 212  293 70 70: Fax: 90 2 1 2  244 28 5 1  

1 995 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B& W )  1 99' 

• Joe Harper bir yıldır işsiz olan, 
ve kısa süre önce hem sevgi lisi 
hem de Hol lywoodlu bir yapımcı 
tarafından reddedilmiş, adını 
duyurmaya çalışan bir aktördür. 
Sadece ajanı Margaretta hala ona 
inanmaktadır; hatta, gururunu 
kurtarmak için Noel tatilinde düşük 
bütçeli bir "Hamlet" prodüksiyonunu 
gerçekleştirme kararı verdiğinde 
bile onu destekler . Joe oyunu, 
biriktirdiği parayı son kuruşuna 
kadar harcayıp Margaretta'dan da 
borç alarak gerçekleştirecek, 
Prensi de kendi oynayacaktır. Joe 
oyuncu seçimi için ilan verir ve 
okuma provalarında ortaya, 
egzantrik, uyumsuz, kaybetmeye 
mahkum ve şan-şeref dönemini 
geride bırakmış kişilerden oluşan, 
dahası hiç mi hiç umut vermeyen 
bir ekip çıkar. Joe bunlardan altı 
aktörü Shakespeare' in en büyük 
oyunundaki yirmi dört rolü 
oynamak üzere seçer. Ve böylece 
mücadele başlar . . .  

Kenneth Branagh'ın senarist
yönetmen olarak görev aldığı ve 
bizzat oynamadığı i lk  konulu uzun 
metraj fi lmi, Ealing komedilerinin 
nostaljik duygusunu aktaran, 
ucuza malolmuş, siyah-beyaz bir 
yapıt. Temel de, aktörlük 
mesleğinin iniş çıkışların ın - bu 
dünyanın saçmalığı, cesareti ve 
gülünç rizikosunun - ironik ama 
besbelli sevgi dolu bir portresi bu. 
Ancak, ne kadar şen şakrak 
görünürse görünsün, KARA 
KIŞIN ORTASINDA hiç kuşkusuz 
gerçek yaşam deneyimlerinden 
esin lenen ve tümüyle kurgusal 

olmayan bir fi lm. Branagh, tüm 
tutkusu, mizahı, dramı, naifliği ve 
hayat coşkusuyla, tiyatroya 
böylesine romantizm ve komedi 
dolu, keyifli bir gözle baktığı için 
övülmeli .  Kuşkusuz çok duygusal 
olan finali bir yana bu, yönetmenin 
pek iyi bi ldiği ve heyecan içinde 
hatırladığı bir dünya hakkında 
zekice kaleme alınmış bir senaryo. 
"Film, aktörlerden diğer bütün 
konumlar için - aile, iş, genelde de 
yaşam - bir tür mikrokozm olarak 
yararlanıyor. Aktörler her şeyi 
bi raz daha dramatik hale getirme 
eğilimi gösterdikleri için, gerçekliğin 
biraz daha arttırılmış bir versiyonu 
çıkıyor karşınıza ki, aslında bu da 
genelde insan davranışlarını 
gözlemenin komik bir biçimi 
olabil ir . . .  Bu fi lmle kendimi yeni 
bir evreye giriyormuş gibi 
hissettim. Bir tür vur-kaç usulü 
sinemacı l ık. Fi lmi çok kısa sürede 
ve çok düşük bir bütçeyle 
gerçekleştirmenin zorluğu da 
hoşuma gitti." - Kenneth Branagh 

• Joe Harper is a srruggling acror, 
out of work for nearly a year, recenrly 
rejecred borh by his girlfriend and 
by a Hollywood producer. Only his 
agenr,  Margarerra, stil! believes in 
him, even when he decides, ro 
salvage his pride, to mounr a low
budger producrion of " Ham ler" over 
the Chrisrmas holiday. He wil l  

finance i r  w ith the last of his savings 
and a loan from Margarerra and 
will play the Prince himself. Harper 
advertises for his cast and audirions 
produce a most unpromising 
selecrion of eccenrrics, misfi rs, 

losers and has-beens from whom he 
signs up six acrors ro play the rwenry 
-four roles in  Shakespeare's grearesr 
play. And so the challenge begins . . .  

Kennerh Branagh's fırsr fearure as a 
wrirer-direcror in which he does 
not also acr is a cheaply made, 
black and white film which 
conveys the nosralgic feel ing of an 
Ealing comedy. Ir's essenrially an 
ironic bur clearly fond porrrair of 
the ups and downs of the acring 
profession - the absurd iry, the 
courage and ludicrous risk of the 
whole business. However hi larious 
ir seems, IN THE BLEAK 
MIDWINTER is almost cerrainly 
raken from bi ts of l ife and by no 
means wholly fıcrion. Branagh 
should be praised as well for this 
delighrful romantic and comedic 
look ar the rhearre wirh all i ts 
passion, humour, drama, naivery 
and zesr for l ife .  Aparr from a 
surely roo senrimemal ending ,  this 
is a sharp piece of wriring, abour a 
world he knows well and remembers 
with elan. "The fi lm uses acrors as a 
ki nd of microcosm for all sorrs of 
other si ruarions - family, work, l ife 
in general. Because acrors rend ro 
make everything jusr that bir more 
dramaric, you ger a heightened 
version of reality which can become 
a funny way of observing human 
behaviour in general . . .  W i th this 
fi lm i t  fe lt as if I was entering a 
new phase - a ki nd of hir-and-run 
fı lm-making. I enjoyed the 
challenge of shooring quickly and 
making the film on a very low 
budger" - Kennerh Branagh 

KENNETH BRANAGH 
1 O Aralık 1 960'ta Kuzey 
Irianda'nın Belfast kentinde 
doğdu. Dokuz yaşındayken 
ailesiyle birl ikte lngi ltere'ye, 
Redding'e taşındı. Londra 
Kraliyet Akademisi'nde Tiyatro 
Sanatları üzerine eğitim gördü. 
Çeşitli tiyatrolarda çalıştı ve 
televizyon filmlerinde oynadı. 
Shakespeare Kral iyet 
Tiyatrosu'na katı ldı. Kendi 
oyunlarını yazdı ve Rönesans 
Tiyatro Kumpanyası'nı kurdu. 
Sinema dünyasına 1 987'de Clare 
Peploe'nun "High Season 1 
Yoğun Mevsim" ve Pat 
O'Conner'ın "A Month in the 
Country 1 Taşrada Bir Ay"daki 
rolleriyle girdi. 1 989'da i lk 
konulu uzun metraj filmi 
"Henry V 1 V. Henry"yi yönetti. 
Eleştirmenlerin beğenisini 
toplayan bu film çeşitli dallarda 
Oscar'a aday gösterildi ve birçok 
ödül kazandı. Bu başarının 
ardından yeni filmini çekmek 
üzere Hollywood'a davet edildi. 
Daha sonraki tüm yapıtları hem 
izleyiciler hem de eleştirmenler 
tarafından ilgi gördü. 

Born on 10 December 1 960 in 
Belfasr, Norchern l reland. Ar the 
age of n ine, he and his family 
moved to Redding i n  England. 
He studied at the Royal Academy 
Dramatic Are in London. He has 
worked at various theatres, 
playeel roles in television fi lms 
and was a member of the Royal 
Shakespeare Company. He wrote 
his own plays and founcled the 
Renaissance Theatre Company. 
He enrered the fi lm world in 
1 987 as an acror in  "High 
Season" by Clare Peploe and "A 
Monrh I n  the Counrry" by Pat 
O'Connor. He directed his first 
feature, "Henry V", in I 989. 
The critically acclaimed fi lm 
won numerous Oscar 
nominations and many awarcls. 
Not surprisingly, he was 
immediately i nvited ro 
Hollywood ro direct his next 
fi lm. All his later work became 
popular and crit ical hits. 

Filmleri 
Filmography 

1 988 Heury V V. Henry 
1 99 1  Oead Agai1ı Yeniden Ölü 
1 992 Peter' s Friends 

Peter'in Dostları 
Swan Smıg Kugunun Şarkısı 
(short kısa film) 

1 993 Much Ado About Nothing 
Kuru Gürültü 

1 994 Mary Shelly's Frankemtein 
1 995 In the Bleak Midwinter 

Kara Kışın Ortasında 
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TÜRKIYE TURKEY 

'BEOR' S iNEMADA B iR DOLUNAY 
'BEDR' FULL MOON IN CINEMA 
Yönetmen Director: Mehmet Eryrlmaz 
Senaryo Screen play: Mehmet Eryilmaz 
Görüntü Yön. Cinemarography: Kadir 
Tiryaki & Nurettin Sezer Kurgu Editing: 
Ekrem Ak & Hakan Kaya Müzik Mu sic: 
Erciiment Batanay & Peter Gabriel 
Oyuncular Cast: Onat Kutlar, Giirol Sozen, 
Tunca YO'nder Yapımcı Producer: Ergiin 
İnce Yapı m Production Co.: Çan Film 
Ltd., SakızağaCI Cad. Öğiit Sok. 2014. Beyoğlu, 
İstanbul, TURKEY: Phone: 90 212  25 1 00 
44: Fax: 90 212  251  00 46 Dünya 
Hakları Export Agenr: Çan Film Ltd. . 
SakızağaCI Cad. Öğiit Sok. 2014. Beyoğlu, 
İstanbul. TURKEY: Phone: 90 212  25 1 00 
44: Fax: 90 212  25 1 00 46 

1 995 1 Video 1 Renkli Color 1 42' 

• Yaşamın ın son film 
görüntülerinde Onat Kutlar şöyle 
diyordu: "Sanat hayatın ın büyük 
bir bölümünü gönül lü sürgün 
olarak yurtdışında geçiren Tuncel 
Kurtiz'in, bir zamanlar çok çeşitli 
yabancıların söyledigi gibi, kendi 
ü lkesinde bi l inerneyen degeri, 
yabancı ülkelerde daha iyi 
farkedi ldL Üstelik uluslararası 
soyut bir sanatçı olarak degil, bir 
Türk sanatçısı olarak." Ülkemizde 
yeterince tanınmayan, 
sinemamızın ve tiyatromuzun 
önemli aktörü Tuncel Kurtiz'in 
yaşamını ,  sanatını, içinde 
varoldugu ruh halini 
önemseyerek, s inemadaki renkli 
serüvenini ş i irsel bir di l le aktarma 
çabası BEDR. 

Onat Kutlar, Gürol Sözen, Tunca 
Yönder, i le Tuncel Kurtiz' in kendi 
ögrencilerin in farkl ı-anlamlı 
yorumlarıyla zenginleşen film, 
Anadolu'nun çeşitli kentlerinde, 
Ankara'da, Efes'te, lzmir'de Şeyh 
Bedreddin oyunuyla birl ikte özel 
gösterilerde sunuldu. Nünberg ve 
Londra Türk Film Festivalleri'ne 
davet edildi, Ankara Film 
Festivali 'nde ödüllendiri ldi . "Bu 
fi lm sadece bir Tuncel Kurtiz 
belgeseli degil; sanat ve 
sanatçılarımız üzerine, öncel ikle 
toplumumuza ve kültür 
hayatımıza, özellikle de 
sinemamıza bir hafıza yoklama ve 
vicdan davetiyesidir aynı 
zamanda." - Mehmet Eryılmaz 

• Onar Kurlar has said in his lasr 
screen images: "Tuncel Kurriz, who 
has s pe nt most of his career ab road 
as a voluntary exile was, as once 
rold by various foreigners, far more 
appreciared in counrries other rhan 
his own . Furrhermore, not as an 
absrracr i nternational arrisr, bur as 
a Turkish arris r . "  BEDR is an 
arrempt ro transfer in poetic 
language the colored adventure of 
Tuncel Kurriz, a very promi nent 
acror of our cinema and rhearre -
al rhough not sufficienrly known in  
our country - laying due 
importance on his l ife, his art and 
the personal mood in which he 
exists. 

The fi lm, enrichened by signifıcant 
comments of Onar Kurlar, Gü rol 
Sözen, Tunca Yönder, and the 
srudents of Tuncel Kurriz, has been 
screened in various ciries of 
Anarolia, in Ankara, in Ephesus, at 
special shows in İzmir rogerher 
with the play "Sheikh Bedreddin". 
I t  was inv ited ro the Turkish Film 
Fesrivals i n  Nünberg and London, 
awarded at the Ankara Film 
Festival. "This fi lm is not j usr  a 
Tuncel Kurriz documentary, but at 
the same r ime a fi lm on art and our 
arrisrs, an invitation for a test of 
memory and conscience, firsr ro our 
society and culrural l ife, bur also 
parricularly ro our cinema." -
Mehmet Eryılmaz 

MEHMET ERYILMAZ 

1 984'te Marmara Üniversitesi 
Radyo-Televizyon 
Bölümü'nden mezun oldu. 
Mimar Sinan Üniversitesi 
Sinema-TV Bölümü'nde misafir 
öğrencil ik  yaptı. Kısa film 
alanında, deneysel ve belgesel 
yapımlar üzerinde yoğunlaştı. 
Son yıllarda Türk musikisi 
üzerine yaptığı filmler ve 
"BEDR" filmiyle tanındı. Yerli 
ve yabancı birçok festivale 
katıldı. Jüri üyelikleri yaptı. Şu 
ana kadar 1 4  filmi ve 9 ödülü 
bulunan yönetmenin ayrıca 
muhtelif tanıtım-reklam ve 
videoklip çalışmaları vardır. 

After graduating from the 
University of Marmara Radio
TV Department in 1 984, he 
studied at the Cinema-TV 
Department at the Mimar Sinan 
University as a visi t ing student. 
He has mostly concentrated on 
shorrs, documentaries and 
experimental fılms. He is known 
for his fılms on Turkish music 
and for "BEOR Fullmoon i n  
Cinema". H e  has participated in  
many national and international 
film festivals. He has completed 
14 fılms and has received a rotal 
of 9 awards for his fı lms and 
seri pts. 

Filmleri 
Filmography 

1 985 Ecel Atı H orse of Dea tb 
(short kısa film) 

1 986 Türkiye Dagları Trekking on 
Turkish Moutılains 
(documentary belgesel) 

1 987 Kuşlu Çorap Sock u•ith 
Birds (TV) 
Şans Luck (TV) 

1 988 Perili Köşk Haımted 
Meıısion (TV) 
Miras Kere (TV) 

1 990 Sessiz Mu te (experimeutal 
deneysel) 

1 99 1  Köçekler Daneing Boys 
(documentary belgesel) 

1 993 Seviyorum Ergo Sum 1 Love 
Therefore 1 Am 
(experime11tal drama 
deneysel drama) 

1 994 Bestekar Aleaddin Yavaşça 
Composer Aleaddi n Yavaıra 
(docummtary belgesel) 
Bestekar Selahattin lçli 
Composer Selahattin İfli 
(documentary belgesel) 

1 995 "Bedr" Sinemada Bir 
Dolunay 
uBedr" Full J\lloou in 
Cinemı1 
( documentary belgesel) 
Bekir Sıdkı Sezgin 
(docımıentary belgesel) 
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TOM iLE ViV 
TOM & VIV 
Yönetmen Director: Bı·ian Gilberl Senaryo 
Screenplay: Michael Hastings & Adrian Hodges, 

from the play "Tom & Viı"' by Michael Hmtings 
Görüntü Yön. Cinematography: Martin 
Fulmr Kurgu Ediıing: Tony Lauoon Müzik 
Music: Debbie Wiseman Oyuncular Casr: 
\'(Iii/em Dafoe, Miranda Rirhardson, Rosemary 
Harris. Tim Dul/on, Nirolm Grare, Groffrey 
Bay/don. C/are H olman. Philip Locke Yapımcı 
Producer: Marr Samuelson, Haıvey Kass & Peter 
Samuelson Yapım Producıion Co.: New Era 
Entertaimnent, 23 \Vest Smithfield London. ECA 
9HY. ENGLAND: Phone: 44 1 7 1  236 55 32; 
Fax: 44 1 7 1  236 55 04 Dünya Haklan 
Export Agenr: UGC. 24 A ı�. Charles ek 
Gaulle. 92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE; 
Phone: 33 1 46 40 44 30: Fax: 33 1 46 24 3 7 
28 Kaynak Soucce: Umut Sanat Griinieri Tic. 
Lıd Şti . .  Halaskargazi Cad, 2 1417 Gazi Ethem 
Pap Sitesi. 80220 istanbul. TURKEY: Phone: 90 
212 230 40 4 1 ;  Fax: 90 212 232 35 83 

1994 1 35 mm. / Renkli Color / 125'  

• Yaşam dolu bir sosyete güzeli, 
yanında erkek kardeşiyle birlikte, 
ilgisini çeken genç Amerikalı 
öğrenci Tom Eli ot' ı ziyaret etmek 
için Oxford'a gelir. Kısa bir kur 
döneminin ardından aceleyle 
evlenirler. Vivienne'in sorunları 
balayı sırasında ortaya çıkar. Çift 
Londra'ya döner ve Viv'in annesiyle 
babası, yoksul olduğu halde T om'u 
kabul ederler. Tom geceleri güzel 
şiirler kaleme alır, gündüzleri de 
memur olarak çalışır. O mesleğinde 
yükseldikçe, Vivienne güçlü bir 
yabancılaşma duygusuna kapılır ve 
egzantrik yönleri artar. Davranışları 
hem T om'u, hem de ailesini gittikçe 
daha fazla zora koşar. Sonunda sırf 
kendileri rahat etsin diye korkunç bir 
şey yapar, ve onu bir akıl hastanesine 
yatırırlar. Tom da ondan boşanır. 
Viv'in ölümünün ardından, Tom Eliot, 
Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanır . . .  

TOM ILE VIV, 20. yüzyılın en büyük 
şairlerinden biri olan T.S. Eliot ile 
güzel ilk karısı Vivienne'in gerçek 
ve tutkulu aşk öyküsü. Birbirlerini 
yoğun ve kalıcı bir aşkla sevdikleri 
halde, uygunsuz beraberliklerinin 
kaçınılmaz akıbeti daha en baştan 
belliydi. Viviene'in hormon 
dengesizliği vardı ve doktorların 
onu tedavi etmek için yazdıkları 
ilaçlar çoğu kez beklenmedik ve 
egzantrik davranışlarda bulunmasına 
yol açıyordu. Yazar Michael Hastings, 
aynı adlı ünlü oyunun bu uyarlaması 
için Adrian Hodges ile işbirliği yaptı. 
Özgün oyun ilk kez Şubat 1 984'de, 
ve bir sonraki yılın Mart ayında 
Londra'daki Royal Court Theatre'da 
sahnelenmişti. Aralık 1 992'de, radyo 

oyunu olarak BBC'de yayınlandı, 
Miranda Richardson gene Vivienne'i 
oynadı. Iki savaş arası Londrası'nın 
canlı dünyasında geçen TOM ILE 
VIV, çiftin acılarının ve çektiği 
zorlukların Eliot'ın en iyi yapıtiarına 
yol açtığı, ve Vivienne ozanın 
öyküsünün dışında bırakılmış olsa 
da, Eliot'ın yaşamına ve eserlerine 
paha biçilmez bir katkısı olduğu 
fikrini ele alıp araştırıyor. "Bu 
kesinlikle Tom'un Viv ile evliliğinin 
öyküsü, vurgu da Viv üzerinde ... Bir 
kişinin bir başkasına boyun eğmesi, 
bir insana itibar etme uğruna bir 
başkasının gözden çıkarılması, bir 
insanın hayatı yitip giderken eşinin 
büyük şöhrete kavuşması üzerine 
"bir yıldız doğuyor" teması. Derin 
anlaşmazlıklar üzerine kurulu şaşırtıcı 
bir aşk öyküsü." - Brian Gilbert 

• A vivacious sociery beaury arrives 
in Oxford accompanied by her young 
brorher to visir Tom Eliot, a young 
American srudent who has arrracred 
her arrention. Afrer a brief courrship, 
they marry in hasre and Vivienne' s 
problems come to lighr during rheir 
honeymoon. The couple rerurn to 
London and Viv's parents accepr Tom 
in spire of the facr that he is poor. Tom 
wrires fıne poerry by nighr and works 
as a clerk during the day. As his career 
soars, Vivienne feels srrong sense of 
alienarion, and her eccenrraciry escalares. 
Her behavior becomes increasingly 
diffıculr for Tom and her family to 
handle. In a rerrible act of convenience 
she is fınally commirred to an asylum 
and Tom obrains a separarion. 
Following Viv's dearh Tom Elior 
receives the Nobel Prize for Lirerarure ... 

TOM & VIV is the passianare rrue 
love story ofT.S. El ior, one of the 
grear poers of the 20rh Century, and 
his beauriful fırsr wife, Vivienne. 
Despire an intense and enduring love 
for each other, rheir mismarched 
union was doomed from the start. 
Vivienne suffered from a hormonal 
imbalance, and the debiliraring 
medicines she was preseribed to rrear 
her condirion ofren caused erratic 
and eccentric behaviour. For this 
adaprarion of the well-known play of 
the same name, the aurhor Michael 
Hasrings collaborared wirh Adrian 
Hodges. The original srage play was 
fırsr performed at London's Royal 
Courr Thearre in February 1 984, and 
again in March of the following year. 
In December 1 992, ir was broadcasr 
by rhe BBC as a radio play, when 
Miranda Richardson also played the 
role of Vivienne. Ser in the vibrant 
world of London berween the wars, 
TOM & VIV explores rhe norion 
that out of the couple's pain and 
diffıculries came El ior's fınesr work, 
and alrhough Vivienne has been 
wrirren out of his story, her 
comriburion to his l ife and work is 
immeasurable. "lr's very much the 
story ofTom's marriage to Viv, wirh 
the emphasis on Viv .. . the 
subordinarion of one person to 
anorher, the lionizing of one human 
be ing ar the expense of anorher, rhe
srar-is-born rheme of one person's 
l ife gerring lost in the great rise to 
fame of rheir partner. .. I r '  s an 
amazİng love story based on 
profound m isundersrandings." -
Brian Gilberr 

BRIAN GILBERT 

Ingiltere'de doğdu. Genç 
yaşlarda tiyatroyla ilgilendi, 
henüz Oxford Universitesi 
Ingiliz Edebiyatı bölümü 
öğrencisiyken tiyatroda 
yönetmenlik yapmaya başladı. 
Yarı profesyonel tiyatro 
grupları ve repertuar 
kumpanyalarında oyuncu 
olarak yer alırken, "Voyage of 
the Damned" ve "The 
Explorers" filmlerinde de 
oynadı. Ulusal Sinema ve 
Televizyon Okulu'na yazı ldı, 
buradaki mezuniyet yapımı 
"The Devotee" David 
Puttnam'ın ilgisini çekti ve 
beğenisini  kazandı. "Sharma 
and Beyond" ile TV 
yönetmenliği yapmak üzere 
seçildi. 1 984'te, yapımcılığını 
Puttnam'ın üstlendiği "The 
Frog Prince 1 Kurbağa Prens" 
ile ilk kez film yönetmenliği 
yaptı. O günden beri ABD'de 
iki film daha yönetti, "Vice 
Versa 1 Tam Tersi" ( 1 988) ve 
"Not Without My Daughter 1 
Kızım Olmadan Asla" ( 1 99 1  ) .  
TOM I LE VIV ( 1 994) dördüncü 
konulu uzun metraj filmidir. 

Born in England. He was drawn 
co the rhearre from an early age, 
beginning co d irect for the srage 
when sri ll a srudenr of English 
Lirerature at Oxford University. 
Parriciparing as an acror in  
semi-professional rhearrical 
groups and repercory companies, 
he appeared in the fılms 
"Voyage of the Damned" and 
"The Explorers". He was 
enrolled in the National F i l m  
a n d  Television School, where h i s  
graduation producrion "The 
Devoree" was singled out for 
praise by David Purrnam, afrer 
which he was selecred co become 
a TV direccor wirh "Sharma and 
Beyond" .  In 1 984 he made his  
fırsr  appearance as a motion 
picrure d irector wirh "The Frog 
Prince", produced by Purrnam. 
Si  nce that r ime he has direcred a 
furrher rwo fılms in the USA, 
"V ice Versa" ( 1 988) and "Not 
W irhour My Daughrer" ( 1 99 1 ). 
TOM & VIV ( 1 994) is his fourrh 
fearure. 
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V ANYA 42. CADDE'DE 
V ANYA ON 42nd STREET 
Yönetmen Director: Louis Mal/e 
Senaryo Screen play: David Mc/Illet, 
adapted/mn A nton Chekhov's "U nde V anya" 
Görüntü Yön. Cinemacography: Derlan 
Quinn Kurgu Edi ting: Nancy Bt�ker Müzik 
Music:joshua Redman Oyuncular Casc: 
Louis !Hal/e, Andre G regory. \'(/alla ce Shaıvn, 

julit��me Moore, Brooke Smith. Geoı·ge Gaynes, 
Lynn Cohen. Phoebe B ra nd Yapı m cı 
Producer: Fred Berner Yapı m Produccion 
Co.: The V anya Company, do Fred Berner 
Films, 850 Seventh A venue. Stlite 805, New 
Yoı·k. NY 100 1 9. USA; Phone: 1 2 1 2  397 86 
00: Fax: 1 2 1 2  397 02 82 Dünya Hakları 
Expon Age ne: t\1ayfair Emeı·tainment 
lmernaıional, 1 10 St. Martin's Lane. London 
\VC2 N4AD. ENGLAND; Phone: 44 1 7 1  
364 7 9  l l ; Ft�x: 4 4  1 7 1  867 l l  84 

1 994 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 1 1 9 '  

• Louis Malle ve tiyatro yönetmeni 
Andre Gregory New York'ta, 
sosisli sandviç satan bir tezgahta 
buluşurlar. Yanlarına grubun diğer 
üyeleri de katı l ı r  ve hep birl ikte 
Gregory'nin Çehov oyunu "Vanya 
Dayı"nın provalarını yürüttüğü, 
harap olmuş ama hala görkemli 
bir binaya, New Amsterdam 
Tiyatrosu'na giderler . . .  Dostlar ve 
akrabalar, Profesör Serebryakov 
ile ikinci karısı Elena'nın evinde 
toplanır. Ayrıca, sızlanıp duran, 
başarısız bir entelektüel olan 
Vanya Dayı; zengin taşra doktoru 
Astrov ile karısı, Serebryakov'un  
i l k  karısından olma kızı Sonya da 
oradadı r. Profesör'ün kendini 
beğenmiş tavırları öylesine s in ir 
bozucudur ki ,  Vanya Dayı sonunda 
duygularına hakim olamayarak bir 
silah kapıp ona iki kez ateş eder. 
Ama ikisinde de ıska geçer. Ne 
var ki, böyle bir olaydan sonra bile 
Serebryakovlar'ın evinde hiçbir 
şey değişmez. Zaman, içinde 
bulundukları mevsimin uyuşuk 
temposu içinde geçer gider . . .  

Louis Malle, V ANYA 42. CADDE'DE 
ile dikkate değer bir cesaret örneği 
vererek Çehov'un, 1 990'1ı yıl lar 
Amerika'sı i le doğrudan doğruya 
ilintili olduğunu iddia ediyor. Ancak 
onun sözünü ettiği, modern 
tiyatronun koruyucu azizi olan, 
kültürel tarihin özgün sayfası Çehov 
değil de, insan ruhunun karanl ık 
karmaşasını araştıran Çehov. 
Karakterlerinin boşa çıkmış umut 
ve düşlerini gözlemlernede usta 
olan yazarın oyunu da, tutku ve 
i l işkiler hakkında zamana boyun 

eğmeyen sezilerle dolu. Film, Andre 
Gregory'nin, David Marnet'in çağdaş 
uyarlamasına dayalı ve eleştirel 
övgüler almış sahne yapımının,  
yaşam ve tiyatroyla dopdolu, 
etkileyici bir tekrarı. Bizi bir tür 
belgeselden oyunun kendisine 
geçiren özgün yaklaşımıyla film, 
son derece insani nitelikler taşıyan 
karakterleri, ve beyazperdenin 
gerçek bir ustasın ın yönettiği 
uyum içindeki oyuncu kadrosuyla, 
baştan sona bir keyif. Durağanlık ve 
tek mekan, filme antitez oluşturur 
fikrin i  yalanlayan bu çalışma, söze 
dayanan sinemanın en iyi 
örneklerinden biri. Yönetmenin 
titiz sinema gözü, efsanevi bir 
deneyimin sihirli dönüşümlerini 
mahrem bir sadelik içinde yakalıyor. 
Malle i le Çehov buluşuyor, işte 
Cennet'ten çıkma bir ikil i !  

• Louis Malle and thearre d irector 
Andre Gregory meer at a hor-dog 
stand on 42nd Street in New York. 
They are joined by other members 
of the troupe, and all go together to 
a run-down bur st i l l  magnificenr 
old building, the New Amsrerdam 
Theatre, where Gregory is holding 
rehearsals for Chekhov's play, "Uncle 
V anya" . . .  Friends and relarives 
assemble at che home of Professor 
Serebryakov and his second wife 
Elena. Also presenr are Uncle Vanya, 
a griping failed inrel lecrual; Asrrov, 
a weary counrry doctor and Sonya, 
Serebryakov's daughrer by his firsr 
wife .  The professor's arrogant 
behavior is so maddening that Uncle 
Vanya fınally, and sensarionally, 
grabs a gun and shoors che 

professor rwice, missing borh shots. 
But even after an incidene l ike this 
not a thing changes. In che 
Serebryakov household everyrhing 
goes back to the way it was before 
and r ime ricks on in the slow 
torpor of the passing season . . .  

Louis Malle's, V ANYA ON 42nd 
STREET has che remarkable 
courage to daim that Chekhov is 
absolurely relevanr to che America 
of the Nineties. Not che culrural 
arrefacr Chekhov, che parron saint 
of modern d rama, bu c che Chekhov 
who invesrigared the clark complexiry 
of the human soul. Chekhov was a 
genius at observing che failed hopes 
and dreams of his characrers and his 
play is  ful l  of r imeless insighrs i neo 
passian and relationships. The fi lm 
is a larger rhan-life replay of Andre 
Gregory's crirically-acclaimed srage 
producrion based on David Mamer's 
conremporary adaprarion, sarurared 
in an amalgam of l ife and rhearre. 
W ith i es original approach through 
which we move from a documentary 
of sorrs to the play irself, the fi lm is 
a sheer delight, peopled by 
characrers of immense humani ey, 
acred by a casr that meshes 
perfectly, and presided over by a 
master of the si lver screen. Ir is  
colloquial cinema ar irs besr, a 
denial of che norion rhar w har is 
sedenrary m use be che antichesis of 

a movie. The direcror's precise 
cinemaric eye caprures in inrimate 
simpliciry the magical 
rransformarions of a legendary 
experience. Malle meers Chekhov, a 
march made in Heaven! 

LOUIS MALLE 

30 Ekim 1 932'de, Fransa'da 
Thumeries Nord'da dogdu. 
Sorbonne'da egitim gördü, 1 95 1 -
5 3  arasında Paris'teki saygın film 
okulu IDHEC'e gitti; Kaptan 
Cousteau ve Robert Bresson'a 
asistanlık yaptı. lik konulu uzun 
metraj filmi olan "Ascenseur 
pour l'echafaud 1 Ölüm Asansörü" 
( 1 958), Louis Delluc Ödülü'nü 
kazandı. Bunu izleyen on yılda, 
Fransız sinemasının klasiklerine 
dönüşen ve ona uluslararası çapta 
ün saglayan bir dizi filmi yönetti. 
1 968'de Hindistan'a gitti, orada 
iki yıl kalarak, "Calcutta" ve 
"Phantom lndia 1 Hayalet 
Hindistan" adlı iki uzun ve önemli 
belgesel film çekti. Fransa'ya 
dönüp iki film yaptıktan sonra, 
meslegine Hollywood'da devam 
etme gibi büyük ve rizikolu bir 
karara vardı. V ANYA 42. 
CADDE'DE'ye gelene kadar, 
vaktini Amerika ve Fransa 
arasında böldü. Kasım 1 995'de 
kanserden yaşama veda etti. 

Born on 30 Ocrober 1 932,  in  
Thumeries Nord, France. He was 
educared ar rhe Sorbonne and 
during 1 95 1 -53 arrended IDHEC, 
rhe prescigious film school in Paris. 
He asssired Jacques Cousreau and 
Robere Bresson. His fırsc feacure, 
"Ascenseur pour l'ı'chafiıud" ( 1 958), 
won be rhe Prix Louis Deli uc. Over 
rhe nexr decade, he direcred a series 
of fılms which have become classics 
of French cinema and escablished 
an imernarional repucarion. In 
1 968, he wem ro lndia where he 
spem rwo years shooring rwo 
major documemaries, "Calcurra" 
and " Phamom l ndia". Rerurning 
ro France, he direcred a couple of 
fearures rhere be fo re raking che 
major and risky decision ro move 
his career base ro Hollywood. He 
rhen divided his rime berween 
America and France. He di ed on 
November 1 995 from cancer. 

Önemli Filmleri 
Selecred Filmography 

1 958 Ascemeur pour l'echafaud 
Ölüm Asansörü 
Les t�mmıts Aşıklar 

1 960 Zazie dam le mil ro 
Zazie Metroda 

1 9 6 1  Vie privie Özel Yaşam 
1 963 Le fe u follet Çı ldırtan Ateş 
1 97 1  Le souff/e au coeur 

Yürek Çırpıntısı 
1 974 Lacomhe Lucim 
1 978 P·retty Baby Güzel Bebek 
1 980 A timıtic City 
1 987 Au revoir /es enjt111ts 

Hoşçakalın Çocuklar 
1 990 Milou en ma i Mayıs'ta Milou 
1 992 Damage Ölesiye 
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RUSYA-FRANSA RUSSIA-FRANCE 

ANNA: 6- 1 8  
Yönetmen Director: Nikita Mikhalkov 
Senaryo Screen play: Nikita Mikhalkov 
Görüntü Yön. Cinemawgraphy: P. 
Lebeschet1, E. Karat1aet1, V. Yusov & V. Ali1ov 
Kurgu Edicing: E Praksina Müzik Music: 
Eduard Artemjeı• Oyuncu Cast: Anna 
Mikhalkw Yapım Production Co.: Studio 
''Tri T". M. Kozhinsky per l l , 103001 
Moscow. RUSSIA: Phom: 7 095 299 18 88; 
Fax: 7 095 975 22 06 Dünya Hakları 
Export Age nt: Pyramide International, 6, rue 
Ca tu/le Mendes. F-7501 7 Paris. FRANCE; 
Phone: 33 1 42 67 44 66: Fax: 33 1 42 67 
80 28 

1 993 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 00' 

• Nikita Mikhalkov'un bu sondan 
bir önceki filminin tamamlanması 
on yıl ı aşan bir süre aldı. Aslında 
basit bir düşünceden yola çıkmıştı: 
kızı Anna'nın çocukluktan 
yetişkinlige kadarki güneesini 
filme çekecekti. Anna altı yaşına 
bastıgında, yönetmen her yıl aynı 
üç soruyu sormaya ve kızın ın 
verdigi tepkileri kaydetmeye 
karar verdi. Bu sorular, onun 
düşleri, umutları, tarihi ve 
toplumsal olaylarla ilgiliydi: "En 
çok istedigin şey nedir? Neden 
korkarsın? Neden nefret edersin?" 
Başlangıçta Anna'nın yanıtları her 
çocugunki gibi sıcak, seviml idir: 
küçük kız evcil bir timsahı olsun 
ister, borş çorbasından nefret 
eder, vb. Yıllar geçer; genç kız 
Anna daha sakıngan ve 
koşullandırılmıştır artık. Gerçek 
bir Sovyet vatandaşı gibi, önceden 
hazırladıgı kalıplaşmış yanıtları 
sıralamaya başlar. Brejnev'in 
ölümünden sonra, Gorbaçov 
sahneye çıkana kadar, birbiri 
ardına çok sayıda lider başa geçer. 
Perestroyka ve Glasnost'un ortaya 
çıkışı, ve bu arada Anna'n ın da 
ergenlik çagına girişiyle, genç kız 
gözlerimizin önünde canlanıp 
serpilmeye başlar. Mikhalkov bu 
kişisel malzemeyi temel taşı 
olarak kullanıp, Anna'nın 
gözünden, Sovyet tarihinde 
yaşanan degişimleri araştırmacı 
bir bakışla sunar . . .  

1 980 yıl ında bu projeye 
başlandıgında, Sovyetler Birligi'nde 
özel "ev filmleri" çekmek yasaktı. 
Bu nedenle birkaç arkadaşıyla gizli 
gizli çalışan yönetmen, her yıl, on 

dakikalık film "çalmak" ve daha 
sonra bir şekilde laboratuar 
bulup, çekilen fi lmleri develope 
etmek zorundaydı. Bu işe 
kalkıştıgında, on iki yıl boyunca 
ortaya çıkacak gelişmeler 
Mikhalkov'un akl ın ın köşesinden 
bile geçemezdi. Yönetmen fi lmde, 
Anna ile aralarındaki i l işkide 
yaşadıkları degişiklikler karşısında 
düşündüklerini anlatırken, haber 
fi lmleri ve belgesel görüntülerden 
yararlanarak dönemin bir 
panoramasını da sunmakta. Kişisel 
ve kişisel olamayanın, öznel ve 
nesnelin, yakın ve uzagın, iç ve dış 
dünyanın, baba ve kızın 
oluşturdugu bu sarmal, Sovyetler 
Birligi 'nin Rusya'ya dönüşümünü 
anlatan olaganüstü bir belge. 
Kuşkusuz çagımızın en alışı lmadık 
belgesel ierinden biri sayılacak bu 
film, M ikhalkov'un sesi ve 
Anna'nın yanıtlarıyla, aynı 
zamanda izleyiciyi derinden 
etkileyen duygu yüklü bir yapıt. 

• Niki ra Mikhalkov's second-ro
lasr fi lm cook h im well over a 
decade ro complere. The idea was 
simple: a chronicle of his daughrer 
Anna' s growrh from childhood ro 
maturity. When Anna turned six, 
the director decided ro pose the 
same three guesrions annually, 
fi lming her responses. They were 
abour her dreams and hopes, and 
abour hisrorical and social evenrs: 
"What do you wanr most? Whar 

do you fear) What do you hate)" 
At first the answers are charming 
! ike those of any child in the world: 
she wanrs a pet crocodile, she hares 
borschr,  ere. As the years go by, 

reenager Anna becomes more 
guarded and conditioned. She 
begins ro respond ! ike a rrue Soviet 
cirizen, wirh a ser official answers 
prepared . Wirh Brezhnev's dearh, a 
dizzying succession of presidenrs 
ensues until Gorbachev arrives on 
the scene. W ith the advenr of 
Peresrmika and Glasnosr, and also 
her development as a reenager, 
Anna begins ro blossom before our 
eyes. Mikhalkov uses this personal 
material as a basis for a deeply 
probing look at the changing 
course of Soviet history as seen 
through Anna' s eyes . . .  

Making "home movies" was il legal 
in Soviet U nion when the project 
began in 1 980, so the director who 
worked in seeret wirh a few friends, 
had ro "sreal" one ren-minure roll 
of fi lm every year and, later, 
somehow ger a Iab ro process 
finished foorage. When he srarred, 
Mikhalkov had no way of knowing 
what caraclysms would take place 
in the course of a dozen years. The 
d irecror narrates his own personal 
respanses ro the changes in his 
relarionship with 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, i nside and 
outside, father and daughrer - adds 
up ro a profound documenr of the 
Soviet U nion metamorphosi ng inro 

Russia. Cerrainly one of our era's 
most exrraordinary documenraries, 
wirh M ikhalkov's voice and Anna' s 
answers, this is also a deeply 
moving emorional sraremenr. 

NIKITA MIKHALKOY 

1 94S'te, Moskova'da, tümü 
sanatçı bir ai lenin çocugu 
olarak doğdu. Erkek kardeşi 
yönetmen Andrei Mikhalkov
Konchalovski'dir. On iki 
yaşındayken aktör olmak 
istedigine karar verdi ve önce 
Varthtangok Tiyatro Okulu'na, 
sonra da Moskova'da VGIK 
Sinema Okulu'na gitti. l ik 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. lik uzun 
metraj konulu filmini 1 974'te 
gerçekleştiren yönetmen, 
kendi üç filmi de dahil olmak 
üzere, 2S'ten fazla filmde de 
oyuncu olarak rol almıştır. 

Born in  Moscow in 1 945 in a 
family  where everybody was an 
arrisr. H is brother is direcror 
Andrei M ikhalkov
Konchalovski. At  the age of 
cwelve, deciding that he wanted 
to become an acror, he accended 
the Theacre School of 
Varhtangok, then the VGIK 
School for Cinema ar Moscow. 
He direcced his firsc medium
lengch film "A l a  Vozvrasaus 
Domoi 1 I ' m  Coming Home" i n  
1 968 and his  second medium
lengch film "Spokoini  Den'v 
Konche Voini 1 A Quiec Day ar 
che E nd of The W ar" in  1 970. 
He realized his  firsr feacure film 
in 1 974 and has acced i n  more 
rhan cwency-five films including 
three of his  own movies. 

Filmleri 
Fi lmography 

1 974 Svoy S redi Chuzki, Chuzhoi 
S redi Svoi 
Düşmanlarıının Arasındaki 
Dost, Dostlarıının 
Arasındaki Düşman 

1 976 Raba Liubi Aşk Kölesi 
1 977 Neokonchenaia Piesa Dlia 

Mekanicheskogo Piatıitıo 
Piyano Için Bitmemiş 
Bir Parça 

1 978 Piat Vetcherov Beş Akşam 
1 979 N esko/ko Dnei Iz Zizni 

Oblomova 
Oblomov 

1 9 8 1  Rodnia Akrabalar 
1 983 Bez Svideteley Şahit Yok 
1 987 Oci Ciornie Siyah Gözler 
1 989 1/usiones Hayaller (TV) 
1 990 L'autostop Otostep 
1 9 9 1  Urga 
1 993 Anna: 6-18 
1 994 Outomliomıye Solntsem 

Güneş Yanı�ı 
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BREZILYA BRAZIL 

SiNEMA DELiLERi 
LOUCO POR CINEMA 

FILM CRAZY 
Yönetmen Director: Andri Luiz 0/iveira 
Senaryo Screen play: Andri Luiz 0/iveira 
Görüntü Yön. Cinematography: Antonio 
Luiz Mendes Kurgu Editing: Amauri Alves 
Müzik Music: C/audio Vinifim 
Oyuncular Cast: Nrmo Leal Maia. Dm ise 
Bandeira. Roberto Bonfim. }ai ro Matos. 
Eduarda Conde. Noemi Marinho Yapı m cı 
Producer: Marrio Cffri Yapı m Production 
Co.: Asa Cinema e Video Ltda, S dm 1 14. 
Bloco D. Sala 1 08, 70764-540, Brasi/ia, 
BRAZIL; Fax: 55 6 1  2 7  24 748: Qffanta 
Dünya Hakları Export Agent: Asa 
Cinema e Video Ltda. Sclrn 1 14, Bloco D, Sala 
108. 70764-540. Brasilia, BRAZIL: Fax: 5 5  
6 1  2 7  2 4  748 

1 995 1 35 """· 1 Renkli Color 1 1 00' 

• Deli olan Louie'dir, Vera da 
terapist. Louie, Vera'nın dünyada 
olmadığı 1 960'1 ı  yıllarda edinilmiş 
eksiksiz bir deneyime sahiptir. Louie 
yirmi yıl önce film yönetmeniymiş. 
O sıralar delirmiş, o gün bugün de 
bir akıl hastanesine kapatı lmış 
durumda. Şimdi ise bir psikiyatri 
ekibi onu muayene ediyor. Veriler 
istiyorlar, Louie onları fantazileriyle 
yanıtlıyor: sessiz filmlerden sahneler, 
tuluat, eziyet, abzürd diyaloglar. Onun 
sapiantı sı, bir film yapmak. Yıllardır 
bir senaryo yazıyor. Bu arada hastane 
bir Insan Hakları Komisyonu'nun 
ziyaretine hazırlanmakta. Louie, 
Vera aracılığıyla, oditoryumda bir 
tiyatro gösterisi yapma iznini alır. 
Hastaları bir araya getirerek, bir 
komisyon üyesinin kaçırılmasını 
ayarlar. Kaçınlma olayı ziyaret 
sırasında gerçekleştirilir. Asi deliler, 
akıl hastanesinde bir film yapmak 
niyetindedir; fi lm donanımı, negatif 
film ve Louie'nin belirlediği sekiz 
kişinin orada olmasını isterler. Polis 
çağnlır ama, onlar da bir şey yapamaz. 
Vera listedeki kişileri aramaya çıkar 
ve yavaş yavaş ekip oluşmaya başlar. 
Bu ekip, 20 yıl önce, filmi n son 
gününde aşırı uyuşturucudan ölen 
Eugene'in yönettiği, tamamlanmamış 
bir kült filmi olan "The Serpent 
Way"in yapımına katılan ekibin ta 
kendisidir. 1 960'1ı yılların çılgınlığı 
bir kez daha ortaya çıkmış, bu 
kişiler tarafından canlandırılmıştır. 
Akıl hastanesinde birbirlerini 
hatırlar ve Louie'ye özgürlüğünü, 
"şifa"sını verecek fantaziyi yeniden 
başlatırlar ... 

SINEMA DELILERI dramatik bir 
komedi; aynı zamanda sinemaya bir 
saygı sunumu, çılgınl ık üzerine akıl 
yürütme, ve ütopyaların damgasını 
vurduğu bir çağa, 1 960'1ı yılların 
sonuna, tanıklık olma iddiasındaki 
bir yeni-komedi örneği. SINEMA 
DELILERI, ikinci konulu uzun metraj 
filmi "The Legend of Ubirajara 1 
Ubirajara Efsanesi" nden 20 yıl sonra, 
Oliveira'yı yeniden beyazperdeye 
döndürüyor. Yönetmen, bir kuşağın 
düşleri ve ütopyalarından yola 
çıkarak, insanın gerçek kimliğine 
yönelik o en mahrem arayışından 
söz ederken, filmine bir evrensellik 
duygusu katıyor. Oliveira 1 973'te 
marihuana taşımaktan tutuklanmış, 
deli olduğuna karar verilmiş ve bir 
yıl hapse mahkum edilmişti. 

• Louie is the crazy one and Vera, 
the therapist. Louie comes from the 
full experience of the '60s, that Vera 
d id not li ve through. Louie was a 
movie direcror twenty years ago. He 
went mad at that time and has been 
incemed in a mental hospital since 
then. Now a team of psychiatrists is 
examining him. They want data, 
Louie responds with his fanrasies: 
scenes of silent films, slapstick, 
persecutions, absurd dialogues. His 
madness is to make a film. He writes 
a screenplay for years. Meanwhile the 
asylum prepares itself to receive the 

visit of a Commission of Human 
Rights. Louie manages, through 
Vera, to obrain the authorization to 
put on a theatrical presentation in 
the auditorium. He brings together 

the patients and orchestrates the 
kidnapping of the commissioner, 
which occurs during the visir. The 
rebellious lunatics want to make a 
film in the asylum and demand 
filming equipment, negative stock, 
and the presence of eight people 
indicated by Louie. The potice is 
called in, but nothing can be done. 
Vera goes in search of the people on 
the list and little by little the team 
begins to be formed. It is the same 
team that, 20 years ago, participated 
in the filming of "The Serpent W ay", 
an unfinished cult film directed by 
Eugene, who di ed of an overdose on 
the last day of film ing. The madness 
of the '60s is once again present, 
brought by these people. At the 
asylum they recognize each other and 
reinitiate the fantasy which can give 
Louie back his freedom, his "cure" . . .  

FILM CRAZY is a dramatic comedy, 
a neo-slapstick which pretends to be, 
at the same time, a hornınage to the 
cinema, a reflection on the madness, 
and a testimony of an e ra marked by 
utopias - the end of the 1960's. FILM 
CRAZY brings Andre Luiz Oliveira 
back to the screens 20 years after his 
second feature film, 'The Legend of 
Ubirajara". From the dreams and 
utopias of a generation, the director 
endows his work w ith a universal 
sense, when he speaks of the most 
inrimate search of a human being for 
his true identity. Oliveira was 
arrested in 1 973  on charges of 
carrying marijuana, declared insane 
and sentenced to one year in jai l .  

ANDRE LUIZ OLIVEIRA 

Görüntü yönetmeni, müzisyen ve 
bestecidir. 1 969'da yönettigi i lk 
konulu uzun metraj film olan 
"Meterango Kid, the lntergalactic 
Hero 1 Meterango Kid, Galaksiler 
Kahramanı", Brezilya yeraltı 
sinemasının klasiklerinden biri 
sayılır. Film, 5. Brasilia Brezilya 
Sineması Festivali'nde Özel Jüri 
Ödülü ve Kamuoyu Ödülü, 
Uluslararası Katelik Sinema Sanatı 
Festivali'nde Margarida de Prata 
(Gümüş Papatya) Ödülü almış ve 
lpesaro, ltalya'daki Uluslararası 
Genç Yönetmenler Gösterisi'nde 
sunulmak üzere seçilmişti. jose 
de Alencar'ın aşk öyküsü üzerine 
kurulu ikinci konulu uzun metraj 
filmi 'The Legend of Ubirajara 1 
Ubirijara Efsanesi" ( 1 974) 
7. Brasilia Festivali'nde Jüri Özel 
Ödülü ile En Iyi Senaryo 
Ödülü'nü; Coruja de Ouro'da 
(Altın Baykuş) En Iyi Dekor ve 
Görüntü Ödülü'nü ve Santa 
Catarina'daki lajes Festivali'nde 
de En Iyi Film Müzigi ödülünü 
aldı. Birçok kısa ve orta metrajlı 
film yapmış, televizyon için 
reklam filmleri yönetmiştir. Son 
yirmi yılda, reklamcılıgın yanısıra, 
kendini müzige adamış, pek çok 
sinema ve video filmine müzik 
yapmıştır. SINEMA DELI LERI, 20 
yıllık suskunluktan sonra yönettigi 
üçüncü uzun metraj filmdir. 

He is cinematographer, musician 
and composer. The first feature film 
he directed in 1969, "Meterango 
Kid, the lntergalactic Hero" is 
considered a dassic of Brazilian 
underground cinema. lt received 
the Special J ury Award and the 
Public Opinion Award at the 5 th 
Brasilia Festival of Brazilian 
Cinema, the Margarida de Prata 
(the Silver Daisy) Award at the 
International Carholic Craft of 
Cinema and was selected to be 
shown at rhe lnrernational Show 
of Young Authors of Pesaro, lraly. 
His second feature film, "The 
Legend ofUbirajara" ( 1 974), based 
on the romance of Jose de Alencar, 
received the Special Jury and rhe 
Best Screenplay Awards ar the 7rh 
Brasilia Festival; Best Scenery and 
Photography Prize at the Coruja 
de Ouro (Golden Owl) and Besr 
Soundrrack award at the Lajes 
Festival, in Sanra Catarina. He also 
made many short and med i um 
lengrh films and directeel dozens 
of commercials for relevision. In the 
last 20 years, besides adverrising, 
he has dedicated himself to music 
and created various soundrracks for 
films and videos. FILM CRAZY 
is rhe rhird feature film he 
directed after a silence of 20 years. 
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ISVEÇ SWEDEN 

iSTEYEN iÇiN B iR YAŞAM 
TAG DITT LIV - EN PERSONUNDERSÖKNING 

A LIFE FOR THE TAKING - A CASE STUDY 
Yönetmen Director: Görını du Ries 
Senaryo Screenpıay: Go'ran du Rees, based 
on tbe noı,el '·Uppkomlingarna" by Per G1amar 
hander Görüntü Yön. Cinematography: 
Göra11 du Rees Kurgu Editing: Go·ran du 
Ries Müzik Music: Magnusjarlbo 
Oymımlar/Casl: Ham Moses.ron, Bjô'rn 
Granath. Benny Granberg Yapımcı 
Producer: Gbian du Rees Yapı m 
Production Co.: duR-Film. Renlavsgangen 
1 12. 135  3 5  Tyre.rii. SIVEDEN: Phone & Fax: 
46 8 742 79 74 Dünya Hakları Export 
Agent: Su•edish Film institute. Box 27126, S-
102 52 Stockholm. SWEDEN; Phone: 46 8 
665 l l  00: Fax: 46 8 661 18 20 

1 994 1 35 111111. 1 Renkli Color / 82 '  

• Ressam Stig F .  Dahlman, 
Stockholm'deki evin in 
mahzeninde ölü bulunur. Polis 
raporuna göre, muhtemelen üç ay 
önce ölmüştür. Polis 
soruşturmayı kapattığı zaman, en 
iyi arkadaşı, Stig' in ölüm nedenini 
araştırmaya karar verir. Çok 
geçmeden bunun ya bir cinayet, 
ya da intihar olduğunu keşfeder. 
Sonunda, kendisinin ve Stig'in 
hayatlarında yapılan, aldatma ve 
suç içeren bir yolculuğa çıkar. Ve 
geçmiş hem ikisini, hem de bir 
kuşağın eylemleri i le felsefesini 
yakaladığında, acı dolu bir sonuç 
çıkar ortaya ... 

• An arrisr, Srig F. Dahlman, is 
found dead in  che eellar of his 
lıouse in Stockholm.  The palice 
report srares rhar he has probably 
been dead for rhree monrhs. When 
rlıe palice close rhe invesrigarion, 
lı is besr friend decides ro 
invesrigare che cause of Srig's 
dearh. The friend soan discovers 
rhar ir '  s eirher a case of homicide or 
suicide. The resulr is a journey 
back rhrough rhe man's and Srig's 
l ife, encompassing deceir and guilr .  
The conclusion is  painful,  when rhe 
pasr carehes up wirh rhem borh, 
and a history of a generarion's 
acrions and philosophy . . .  

GÖRAN DU REES 

1 94 T de ,  Kristianstad, lsveç'te 
doğdu. Göteborg'da yetişti. 
Stockholm'da, Christer 
Strömholm'un fotoğrafçı l ık 
okulunda, fotoğrafçıl ık ve 
sinema eğitimi gördü. TV 
kameramanı olarak çalıştı. 
Christina Olofson'la birl ikte 
birkaç film yaptı. lnger 
Alfven'in "S/Y Gladjen" adlı 
eserinin film uyarlamasoyla 
dikkatleri çekti. 

Born in 1 947 in Krisrianstad, 
Sweden. He grew up in 
Göreborg. He studied 
photography and fil m  at 
Chrisrer Srrömholm's school of 
photography in Stockholm .  He 
worked as a TV cametaman and 
made several films togerher wirh 
Christina Olofson. He arrracred 
arrention for l nger Alfven's film 
version of "S/Y )oy". 

Önemli Filimleri 
Selecred Fiımography 

ı 978 Taltet-Vem tillhör var/den.> 
ı 982 Malaren 
1 983 Jacob sm ilaren 

Nalbant Jacob 
1 9  8 5 V ad ha nde ka ttm i 

rtittans dr? 
Fare Yılında Kediye 
Ne Oldu? 

ı 989 S lY Gladjen 
ı 994 T ag di tt /iv - en 

pe-rsonu1ıdersô"kning 
Isteyen Için Bir Yaşam 



FLAMENCO 
Yönetmen Director: Cr1rlos Sa11rr1 
Senaryo Screen play: Carlos Sa11ra 
Görüntü Yön. Cinematography: Vi1torio 
Storaro Kurgu Editing: Pablo del Amo 
Müzik Music: lsidro !ılmioz Oyuncular 
Casr: Paco de Luda. J\fanolo Sanhlrar, Lo/e y 
i\lcmllfd. joaqufn C ort is. Farruco. Fc1rruquito. 
Mario tlla;a. Matilde C oral. Enriq11e Moren/e 
Yapımcı Producer:)11an Lebrdn Yapım 
Producrion Co.:juan LebrOn ProdutcioneJ 
S. A . .  Plaza de Alfa ro 4. Set•illa 4 1 004. 
SPAIN: Phone: 34 95  421 14 58: Fax: 34 95 
421 112 69 Dünya Hakları Export Age nt: 
Sogepaq. G ran Via. 32 28013 !ıladrit!, 
SPAIN: Phone: 34 1 522 05 29: Fax: 34 1 
521 08 75 

1 995 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 100' 

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın kurucusu 
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın anısına. 

As a rribure ro Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, 
founder of the İstanbul Foundation for 
Culrure and Arrs. 

• Şu sıralarda ispanya'da 
uygulandığı şekliyle flamenko 
sanatının sadık bir yansıması olan 
film, Endülüs flamenko şarkısının 
(cante), dansının (baile) ve gitar 
çalışının (toque) en parlak ve 
artistik yönlerinin bir özetini 
sunuyor. Işık i le, buleria, martinete, 

ve tango'dan seguiriya, tarata, 

rumba, ve so/ec'ı'ya kadar, farklı 
flamenko üsiOpları arasında bir 
bağlantı kuran o rehber çizgiyi 
izleyen fi lm, akşam alacası ile şafak 
arasındaki sürede gelişiyor. 
Herbiri, dönemlerinin ve icra 
üsluplarının birer amblemi olan 
bugünün ve dünün sanatçıları, 
flamenkonun beraberinde getirdiği 
sihri yeniden yaratmak için, 
gündelik yaşamdan daha az 
tanınmış isimlerle bir araya 
geliyorlar. Paco de Lucfa, Manola 
Sanlucar, Lole Manuel ya da 
Joaqufn Cortes; Agujeta, El T orta 
ya da Fernando de la Morena ile 
nöbetleşe, kurallara uygunluk i le 
aykırılığı, klasik olanla fütüristik 
olanı harmanlıyorlar . . .  

Kelimenin tam anlamıyla bir 
başyapıt ve duyulara seslenen bir 
armağan olan FLAMENKO, belki 
de şimdiye kadar yapılmış en iyi 
dans fi lmi. Dünyanın dört bir 
yanında, Ispanya'nın önde gelen 
müzikal fi lm yönetmeni olarak 
tanınan Carlos Saura'nın yönettiği 
bu son fi lm, müziği, ışıklandırması, 
sahnelernesi ve performanslarıyla, 

yani her yanıyla cazip. Dünyanın 
dört bir yanından 300'ü aşkın şarkıcı, 
dansçı ve gitarcı, bu inanılmayacak 
derecede değişken sanat üzerine 
herkesin sahip olduğu önyargıları 
yıkacak bir üsiOplar, ruh halleri ve 
biçimler silsilesi içinde sunuluyor. 
Ister bir flamenko hayranı, ister 
onu yeni tanımış biri olun, duygu 
yoğunluğu, tutku ve sesler sizi 
mutlaka esir alacak. En az düzeyde 
tutulmuş bir giriş anlatımıyla 
sunulan FLAMENKO, dansın 
doğasını ortaya çıkarmak için, 
sanatçılarının şarkıları ve 
hareketlerine dayanıyor. Ve onlar, 
hayal edilebileceğinden çok daha 
fazla şey anlatıyorlar. Oscar'lı 
görüntü yönetmeni Vittorio 
Storaro'nun akışkan kamerası, tıpkı 
fazladan bir dansçı gibi, çoğu kez 
yakın plandan, sanatçıların 
yüzlerindeki yoğun duyguları 
aktarıyor. Saura flamenko sanatını 
kutlarken, bir başka sanat yapıtı 
yaratmış. Gelin, sihri keşfedin! 

• A faidıful reflecrion of rhe 
flamenco arr as ir is currendy being 
performed in Spain, rhe film 
provides a synopsis of rhe besr and 
mosr arrisric aspecrs of Andalusian 
flamenco song (cante), dance (baile) 

and guirar playing (toque) . Fallawing 
rhe guiding rhread rhar establishes a 
conjuncrion berween Lighr and rhe 
differenr flamenco sryles - from rhe 
b;tlerfa, rhe martinete, rhe fa ndango 

and rhe tango ro rhe seg11iriya, rhe 
tarafa, rhe mmba and the so/ed, ro 
name bur a few, rhe film evolves 
wirbin rhe r ime period rhar elapses 
between dusk and dawn. The arrisrs 
of roday and yesrerday - each 
emblematic of a rime and a 

performing sryle - join rogether wirh 
orher lesser known figures, 
performers from everyday popular 
l ife, ro recreare rhe ınagic rhar is 
broughr abour by flaınenco. Paco de 
Lucfa, Manola Sanlucar, Lole y 
Manuel or Joaqufn Cortes alrernare 
wirh Agujera, El Torra or Fernanclo 
de la Morena, mixing orrhodoxy 
wirh hererodoxy, the classical wirh 
rhe fururisric . . .  

Simply and rruly a masrerpiece and a 
sensual rrear, FLAMENCO nıay well 
be rhe grearesr dance film ever nıacle. 
Direcred by Carlos Saura, considered 
around rhe globe as rhe foremosr 
Spanish musical film direcror, ir is 
beauciful in all respecrs - nıusic, 
lighting, sraging and performance. 
Over 300 singers, daneers and 
guitarisrs from around rlıe world are 
fearured in a barrage of sryles, moods 
and forms rhat will sharter anyone's 
preconceprions of rhis incredibly 
di  verse arr. Wherher you are an 
affıcionado or a newcoıner, rhe 
ravishing beaury, rhe inrensiry of 
feeling, the passion and rhe sounds 
are bound ro caprive you. Presenred 
wirh only minimal inrroducrory 
narrarion, FLAMENCO relies on rhe 
songs and movemenrs of irs 
performers ro reveal rhe narure of rhe 
dance. And rhey rell more rhan 
could be imagined. Academy 
Awarcl-winning cinemarographer 
Virrorio Sroraro's fluidly moving 
camera is l ike an exrra dancer, 

frequenrly showing, in close-up, rlıe 
inrense emorions on rhe perfornıers' 
faces. In celebraring flamenco, Saura 
has creared a work of arr unro irself. 
Come see rhe magic! 

4 Ocak 1 932'de Ispanya'nın 
Huesca kentinde doğdu. 
Onsekiz yaşında profesyonel 
fotoğraçı o larak yaşamını 
kazanmaya başladı. Madrid 
Sinema Okulu'nu bitirdi ve 
burada 1 964 yılına kadar 
öğretmenlik yaptı. 1 959'da ilk 
uzun metraj konulu filmini 
yönetti. Cannes Film 
Festivali'ne ilk kez çağrılışı ve 
lspanyol sansürüyle ilk kez 
karşı karşıya kalması da bu 
fılmle oldu. Kısa sürede dünya 
sinemasının önemli 
isimlerinden biri oldu ve birçok 
uluslararası ödül kazandı. 
Şimdiye kadar yaptığı biri kısa, 
ikisi de orta uzunlukta toplam 
28 fılmiyle, Cannes'da l l  kez 
yer alarak bir tüm zamanlar 
rekoru kıran sanatçı, iki kez de 
Oscar'a aday gösterilmiştir. 

Born on 4 Jamıary l 932 in 
H uesca, Spain .  Ar rhe age of 
eighreen, he began ro earn his 
l iving as a professional 
photographer. He graduared 
from rhe Madrid Film School 
and was a professor rhere r i l i 
1 964 . In 1 959 he direcred his 
fırsr fearure fi lm. I r  earned him 
his fırsr ııominarion for Cannes 
and his fırsr brush wirh Spanish 
censorship. He soon became an 
inıporranr personali ey i n  world 
cineına and won an array of 
major international awards. 28 
picrures (i nc l uding one shorr 
and rwo mediunı-lengrhs) have 
been made by the d irecror up ro 
now. Owner of an all-rime 
record wirh his 1 1 fı lms selecreu 
for Cannes Festival, he has also 
had rwo O car nonıinarions. 

Önemli Filmleri 
Selected Filmography 

1 959 Los golfos Serseriler 
1 963 Licınto por u u bandido 

Bir Haydut Için Agıt 
1 965 /....tt caza Av 
1 967 J>eppermint Frappe 

Nane Kokteyli 
1 970 El }art! in de /as delicia s 

Zevk Bahçesi 
1 972 A "" y los lobos 

Anna ve Kurtlar 
1 977 Eli w, vid" mia Aşkı m E l  isa 
1 979 Ma ma Ctllnple cien anos 

Annemiz 1 00 Yaşında 
1 98 1  BodtiS de sangre 

Kanlı Dügün 
1 983 Carme11 
1 985 El amor brujo Büyülü Aşk 
1 987 El Oortu/o 
1 990 Ay, Carmeltı! Ah Carmela! 
1 992 Sevillanas 
1 994 Fltımenco Flamenko 
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ABD USA 

SAKINCALI F iLM DOLABI 
THE CELLULOID CLOSET 
Yönetmenler Direcıors: l?ob Epstein & 

Jeffrry Friedman Senaryo Screenplay: l?ob 
Epstein. jeffrey Friedman. Sbaron Woo & 
A mm/e(/{1 !ılaupin. ha sed on tbe book by Vi to 
l?mso Görüntü Yön. Cinemaıography: 
Nam) Sdmiber Kurgu Edicing:Jeffrey 
Friedman & A rnold Glassman Müzik Music: 
Carter Duru·e/1 Oyuncular Casc: Tom 
1-/rmks. Shn·l') MacLaine. Smrm Scmmdon, 
Whoopr Goldberg. Tony Curtis. Gore Vidal 
Yapı m cı Producer: l?ob Epstem & Jeffrey 
Friedman Yapım Production Co.: Teliing 
Pic111res Ine. . 347 Dolm·es A t1t!fllle. # 307, San 
Frrmcisco. California 94 1 lO. US!\; Phone: 1 
4 1 5  864 67 14:  Fax: 1 4 1 5  864 43 64 
Dünya Hakları Export Agenc: Teliing 
Pirtrtres Ine . .  347 Dolores Aı•enue. # 307, San 
Francisco. California 94 1 1 O. USA: Phone: 1 
4 1 5  864 67 14; Fax: 1 4 1 5  864 43 64 

1 995 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 1 02 '  

• Bugüne kadar sağlam kalmış, 
Thomas Edison'ın bir deneme 
fi lm şeridinde birbiriyle dans eden 
iki erkeği gösteren görüntüden 
bu yana, eşcinsel karakterler 
beyazperdede yer almıştır. 1 9 1  O'lu 
ve 1 920' 1 i  yı l ların i lk fi lmlerinde 
eşcinseller genellikle komik 
karakterler olarak görülürdü; ama 
1 930'1u yılların başlarında Clara 
Bow'un "Call Her Savage"da, 
izleyiciyi bir eşcinsel barına götürmesi 
gibi sahneler Amerika'daki sağcı 
kesime biraz fazla tehditkar geldi. 
Bunu Greta Garbo'nun "Queen 
Christina 1 Kraliçe Christina"sı ve 
Marlene Dietrich'in "Morocco"daki 
meşhur travesti performansı 
izledi. Hol lywood 1 934'de "cinsel 
sapkınl ık"ların gösteri lmesini 
yasaklayan Hays yasasına boyun 
eğdi. Bu tarihten 1 960'1ı yıl ların 
sonuna kadar, homo ve lezbiyen 
karakterler, sansürü ancak nörotik, 
anne kuzusu veya psikopat tipler 
olarak, ya da zekice altmetinler ve 
imalar sayesinde deldiler. 
SAKINCALI FILM DOLABI hem 
kadınlı-erkekli bir eşcinsel 
görüntüleri tarihi, hem de 
Hol lywood'un erkeklik ve dişi l ik 
imgelerini nasıl biçimlendirdiği 
üzerine bir inceleme. 

Vito Russo'nun, popüler Hollywood 
fi lmierindeki homo ve lezbiyen 
karakterlerin tarihini  ele aldığı, bir 
dönüm noktası oluşturan 1 98 1  
basımı kitabının fi lm uyarlaması 
uzun süredir  bekleniyordu. Konu 
beyazperdeye aktarılmaya çok 
elverişli olduğu halde, bunun 
gerçekleşmesi ancak Oscar ödüllü 
yönetmen/yapımcılar Rob Epstein 

ve Jeffrey Friedman'ın muazzam 
çabaları sayesinde mümkün oldu. 
Yapılması yıl lar süren SAKINCALI 
FILM DOLABI, 1 20 film klibinden 
oluşan tarihi bir koleksiyon ile, 
beyazperdede eşcinsel portreleri 
çizen sinemacı ve oyuncuların 
çoğuyla yapılmış söyleşileri 
içeriyor. Bunların arasında Tony 
Curtis, Tom Hanks, Whoopi 
Goldberg, Shirley Maclaine, Farley 
Granger, Harvey Fierstein, Susan 
Sarandon, Gore Vidal ve John 
Schlesinger de var. Anlatıcılığını 
Lily Tomlin'in üstlendiği fi lm, 
eşcinsell ik ve cinsel rollere i l işkin 
tavırların yıllarla birl ikte nasıl 
değiştiğin i  araştırıyor. Bu "Sinema 
Yüzyılı"ndaki cinsel devrim 
üzerine, bazen mizah dolu, bazen 
de rahatsız edici savları olan bu 
düşündürücü ve çarpıcı belgesel, 
hangi görüşte olurlarsa olsunlar, 
tüm sinema tutkunları için mutlaka 
görülmesi gereken bir film. 

• Homosexual clıaracrers have 

been on the si lver screen si nce the 
images of two men daneing rogedıer 
were depicred in a surviving Thomas 
Edison resr srrip. In fi lms from the 
early teens and twenries, gays were 
often seen as humorous characrers, 
but by the early thirties see n es li k e 
Clara Bow raking the audience inro 
a gay bar in "Call Her Savage" 
became just too threaten ing for 
right-wing America. This was 
followed by Grera Garbo's "Queen 
Christina" and Marlene Dieuich's 
famous "Morocco" cross-dressing 
performance. Hollywood 
succembed to the Hays code in 
1 934, which prohibi ted the 

depiction of "sex perversion", and 
from then unril the Iate sixties, gay 
and lesbian characters would have 
to subverr rhe censors as neurotics, 
sissies and psychopaths, or by using 
elever subtext and innuendo. THE 
CELLULOID CLOSET is bodı a 
history of lesbian and gay images, 
and a study of how Hollywood has 
shaped public images of 
masculanity and femin ity. 

The fi lm treatment of Vi to Russo's 
1 98 1  lancimark book chronicling 
the depiction of gay and lesbian 
characters in popular Hollywood 
fi lms has been long awaited. 
Though the subject matter cried 
out to be seen on screen, it took the 
heroic efforrs of Academy A ward

winning directorsiproducers Rob 
Epstein & Jeffrey Friedman to 
final ly make this a reality. Years in 
the making, THE CELLULOID 
CLOSET conrains a historic 
collecrion of 1 20 movie clips and 
i nrerviews with many of the fi lm
makers and actors who portrayeel 
homosexuality on screen, i ncluding 
Tony Curris, Tom Hanks, Whoopi 
Goldberg, Shirley MacLaine, Fartey 
Granger, Harvey Fierstein, Susan 
Sarandon, Gore Vidal and John 
Schlesinger. Narrated by Lily 
Tomlin,  the fi lm explores how 
ani tu des about homosexual ity and 
sex roles have changed through the 
years. Thought provoking and 
fascinating with humorous and 
sometimes disturbing arguments, 
this documenrary about sexual 
evolution through this "Century of 
Cinema" is essential viewing for 
fi lm buffs of all persuas ions. 

ROB EPSTEIN 

Sinema ve televizyon 
yapıtlarıyla, iki Oscar Ödülü'ne 
ek olarak, bir Gugenheim 
Bursu, iki Peabody ve üç Emmy 
ödülüyle onurlandırılmıştır. 

He has betn honouretl wich cwo 
Acatlemy Awartls, a Gugenhei ııı 
Fellowship, cwo Peabody 
Awards, and three Em my 
Awards for his fı l ın and 
television work. 

Filmography 

Word is Out Söz Yayıldı 
The Times of l-h11·ı•ey !ıl i/k 
Harvey Milk'in Dönemi 
Commou Tbreads: 
Stories From the Quilt 
Ortak Dokular 

JEFFREY FRIEDMAN 

1 972 yılından beri sinema ve 
televizyonda kurgucu olarak 
çalışmaktadır. New York ve 
San Francisco'da profesyonel 
oyunculuk da yapmıştır. 

He has worked as an edicor in 
fılm and television si nce 1 972,  
and has acted professionally in 
New York and San Francisco. 

Fi lmleri 
Filmography 

I 990 Common Threads: 
Stories From the Qnilt 
Ortak Dokular 

1 995 The Celluloid Closet 
Sakonealı Film Doıabı 
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1 958 yılında Aalborg'de doğdu. 

CARL Th DREYER MIN METIER 1 980'1i yıllarda ve 1 990'1arın 
• -

başlarında Danimarka'da video 

CARL Th. DREYER _ MY ME'TJER 
alanında büyük etkisi görüldü. 
DFI Workshop 1 Haderslev'de 
gerçekleştirdiği ilk videosu 

Yönetmen Director: Toı·ben Skjodt Jensen 
Senaryo Screen play: Torben Skjodt Jensen 
& Prami Larsen Görüntü Yön. 
Cinematography: Harald Paalgard Kurgu 
Ediıing: Cbita Beckendorff Müzik Music: 
Anders Koppel Oyuncular Cası :Jorgen ROIJs, 
Axel Strob;e. Birgille Federspiel. Henning 
Bendtsen. Preben Lerdorff-Rye. Lisbeth Movin, 
Baard Ou•e. Hilene Fakonelli, C/ara 
Pontoppidan Yapı mc ı Producer: Michael 
Brask Yapım Producıion Co.: Steen Herdel 
& Co. AlS, Store Strands�raede 1 9, DK-1255, 
Copenbagen K. DENMAR K: Pbone: 45 33 12 
64 64: Fax: 4 5  33 1 3  64 64. Unni Stranme 
Fdmprodnksjon AlS Dünya Hakları 
Exporr Agenc: Danish Film Institute. Store 
Sendm•oldstraede 4. DK- 1 4 1 9. Copenhagen K, 
DENt\IA I?K; Phone: 45 3 1  5 7  65 00: Fax: 
45 3 1 5 7  67 00 

19<J5 1 3 5 111111. 1 Siyah-Beyaz (B& W) 1 96 ' 

• Bu fi lm, inanç ve eziyet 
bunalımları hakkındaki çalışmaları, 
deneysel üsiGbu, kadınların 
toplumdaki yeriyle ilgilenmesi ve 
dünyevi aşkın keyfi i le 
eksikliklerini birçok kereler 
incelemesiyle tanınan, sessiz 
sinemanın Danimarkalı ünlü 
yönetmeni Cari Theodor 
Dreyer'e ( 1 889- 1 968) i l işkin 
gerçeklerden ziyade, onun 
yarattığı efsane üzerinde 
yoğunlaşan bir belgeseL Film, içiçe 
geçmiş üç estetik yolda ilerl iyor: 
Dreyer i le çalışmış aktörlerin, 
meslekdaşlarının ve sinemacıların 
da bulunduğu belgesel bir anlatı; 
ikinci olarak, Dreyer'in 
fi lmlerinden alınmış, ve 
sekansların büyük bir 
çoğunluğunda bu filmierin bi reysel 
aniatı izleğinin gösterildiği, 
netleştirildiği ve örneklendiği 
bölümler; üçüncü olarak da, 
öykünün asıl ifade biçimi ve fi lmin 
gerçek teması olan Dreyer' in bir 
sinemacı olarak mesleği üzerine 
kendi söyledikleri (tutkusu, 
estetik görüşü ve dili), yönetmen 
Torben Skj�dt Jensen'in kendi 
kişisel uyarlamasında bir araya 
getirilmiş. lpnoz, tekrar ve 
soyutlama; yönetmenin, büyük bir 
kısmı Danimarka Fi lm Müzesi'nin 
fotoğraflar, taslaklar, mektuplar, 
senaryolar ve kupürlerden oluşan 
arşivindeki Dreyer mirasıyla karşı 
karşıya geliş deneyimiyle içiçe 
örülmüş. Jensen burada sinema 
tarihi kitaplarından uzaklaşarak, 
mit ile, fi lmin bir esin kaynağı 

oluşturabilmesi için, Dreyer 
mirasının günümüz ve dünyanıızla 
uzlaştırıldığı, ve genelde 
izleyicilere, özelde ise günümüz 
sanatçılarına hitap ettiği anı, 
birleştiriyor .. 

• This is a documentary 
cancentrating at the myth and not 
necessarily the truth about the 
Danish di rector of s i lent movies, 
Cari Theodor Dteyer ( 1 989- 1 968), 
who was famous for his work 
dealing w ith erises of fairh and 
persecurion, his experimental style, 
his concern for the posir ion of 
women in sociery, and his repeared 
examinarion of the joys and 
shorrcomings of earrhly love. The 
film operares along three 
intertwined aesrhetic parhs: A 
docunıentary narrative in which 
appear actors, colleagues and 
filmmakers who worked wirh 
Dreyer. Secondly, curs from 
Dreyer's fi lms where a large 
number of sequences from rhese 
fi lms i l lustrare, clarify and 
exemplify the individual narrative 
srrands. Thirdly, the expressive 
form of narrative and w hat is really 
the leitnıorif of the fi lm:  Dreyer's 
own starements abour his merier as 
a fi lmnıaker - his passion, 
aesrherics and language - are 
rlıreaded rogether with the director 
Torben Skj�dt Jensen's own 
personal adapration . Hypnosis, 
repeti tion and absrracrion are 
inrerwoven with the direcror's 
experience of a confronrarion with 

Dreyer's arehive and heritage, 
primarily concenrrared around the 
Danish Film Museum's collecrion 
of stil ls, sketches, correspondance, 
seripts and news-clippings. Here 
rhe direcror depares from the 
h isrory books, unir ing the myrh 
with rhe moment - where the fi lm 
acidresses the audience in  general, 
and specifically the arrisr of roday 
and where the Dreyer heritage is 
reconci led wirh our times, to our 
world, so that this film may stand 
as an i nspirarion. 

"Angel Face 1 Melek Yüzlü"nün 
( 1 983) ardından, müzik videosu 
yapımını meslek olarak seçti. 
1 990- 1 995 döneminde, ikisi 
( 1 99 1 'de San Sebastian'da 
birinci olan "lt's a Blue World 1 
Mavi Bir Dünya" ( 1 990) i le 
"Som et Strejf' ( 1 993)) uzun 
metraj belgesel olan, sekiz 
kadar yapımı yönetti. En iyi 
bil inen kısa filmleri ise, "Le 
veritable homme 1 Gerçek 
Erkek" ( 1 993) ve Berlin' de 
yarışmaya katılan, Mostra 
Montecatini'de de birinci l ik 
ödülü alan "Fianeur 1 Aylak"tır 
( 1 993). CARL Th. DREYER -
MESLEGIM üçüncü uzun 
metraj belgeselidir. 

Born in  Aalborg in  1 958 .  
During t h e  1 980s and early 90s 
he became a majot influence on 
the video scene in Denmark. 
After his fırst video "Angel 
Face" ( 1 983) ,  produced ar rbe 
DFI Workshop 1 Haderslev, he 
pursued a career wirhin music 
video production. During rhe 
period ı 990- ı 995 ,  he produced 
and direcred some eight 
productions, rwo of wbich are 
fearure lengrh documenraries: 
"lt's a Blue World" ( 1 990), 
winning the fırsr prize ar San 
Sebasrian i n ı 99 ı ,  and "So m er 
Strejf 1 Jusr a Touch" ( ı 993). 
H is most well-known shorr 
fılms are "Le Vericable Homme" 
( 1 993) and "FHineur" ( 1 993),  the 
larter was in  competit ion ar 
Berli n  and wi nner ar Mosrra 
Monrecari n i .  CARL Th. 
DREYER - M I N  METIER is his 
third feature lengrh 
documenrary. 



66 SiNEMA SiNEMAYA BAKlYOR CINEMA LOOKS AT CI NEMA 

ABD USA 

YURTTAŞ KAN E  KAVGASI 
THE BATYLE OVER CITIZEN KANE 
Yönetmenler Directors: Thomc1s Lennon 
& Michael Epstein Senaryo Screenplay: 
Richard Ben Cramer· & Thomas Lennon 
Görüntü Yön. Cinemawgraphy: Greg 
Andracke & Michael C hi n Kurgu Editing: 
Ken E/mo Müzik Music: Brian Keane 
Yapımcı Producer: Thomas Lennon & 
Michael Epstein. for ''The A meı·ican Experience" 
( \VGB/-1-PBS-Boston) Yapım Production 
Co.: \VGB/-1-TV. 1 25 \Vestern Avenue, 
Boston. MA 021 34. USA: Phone: 1 6 1 7  492 
2777: Fax: 1 6 1 7  254 7535 Dünya 
Hakları Export Agenr: Filn/S Transit Ine . .  

402 est. rue Notre-Da me. Montrial. Quibec, 
f-12Y !CB. CANA DA: Phone: 1 5 14 844 33 
58: Fax: 1 5 14 844 72 98 

1 995 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 108' 

• Orson Welles'in fi lmi  "Yurttaş 
Kane" hakkında, gösterime 
girmeden çok önce, her kafadan 
bir ses çıkıyordu. Bir 
öngösterimde, devrin önde gelen 
dedikodu yazarlarından Hedda 
Hopper dışında herkes, bir 
dahinin eserini izlediklerin in 
farkına varmıştı . Hopper filmden 
nefret etmiş, ve onu "Büyük bir 
insana karşı yapı lmış zalimce ve 
sorumsuzca bir saldırı" olarak 
tanımlamıştı. Söz konusu "büyük 
insan" Wil l iam Randolph Hearst" 
idi , ve "Yurttaş Kane", bu son 
derece güçlü basın kral ın ın üstü 
pek de kapalı olmayan 
portresiydi. Hearst fi lmden 
haberdar olunca, Orson Welles'i 
si lmek ve fi lmi ortadan kaldırmak 
için savaş açtı. Welles belaya 
yabancı deği ldi . Ancak bu sefer, 
Amerika'nın en güçlü 
adamlarından biriyle karşı 
karşıyaydı .  Hearst'ün baskısı 
altında, bell ibaşlı s inema salonu 
zincirleri "Yurttaş Kane"i 
göstermeyi reddetti. Para babası, 
Welles'e leke sürmek için basını 
kullandı ve filmle ilgisi olanlar için 
FBI soruşturması açtırdı. Fi lm ise 
yirmi yıl boyunca neredeyse 
tamamen ortadan kayboldu. 
Orson Welles bir daha asla büyük 
bir Hol lywood yapımının 
denetimini elde edemeyecekti . . .  

Bu, devierin mücadelesiydi. Bir 
tarafta sinemacı, Time dergisine 
kapak olmuş, Hol lywood'un yeni 
dahisi, 24 yaşındaki Orson Welles 
vardı. Diğer tarafta ise, 76 
yaşındaki Amerikan yayıncı l ık 

devi, siyasi ağırlığı olan güçlü bir 
adam, başarısızl ığa uğramış 
politikacı ve Hol lywood 
kodamanı Randolph Hearst. 
1 94 1  'de, Amerikan düşgücünün 
bu iki devi, Hol lywood'un üretmiş 
olduğu en iyi fi lm kabul edilen 
"Yurttaş Kane" için çarpıştı. Bu, 
ikisinin de hiçbir zaman izlerin i  
üzerinden atamayacağı bir savaştı. 
YURTTAŞ KANE KAVGASI, hem 
kusurları, hem sihirleri olan bu iki 
adamın öyküsünü anlatırken, 
üzerinde savaştıkları başyapıta, 
ikisini bir araya getiren kalıcı film 
karakteri Charles Foster Kane'in 
kurgusal öyküsüne de ışık 
tutuyor. "Film yapımıyla hiçbir 
i lgisi olmayan şeylere çok fazla 
enerji harcadım. Yüzde 2'si film 
yapmaya gittiyse, yüzde 98'i de 
mücadeleyle geçti. Hayat böyle 
yaşanmaz!" - Orson Welles. 

• There was a buzz about Orson 
Welles' film "Citizen Kane" long 
before it  was released. At a preview 
screening,  everyone present knew 
they had seen the work of a genius 
- everyone except Hedda Hopper, 
the lead ing gossip columnisr of the 
day, who hated the movie, calling 
it "a vicious and i rresponsible 
attack on a grear man . "  The "grear 
man" was Wil l iam Randolph 
Hearsr, and "Cirizen Kane" was a 
rhinly-veiled porrrait of the 
immensely powerful newspaper 
magnare. When Hearsr learned of 
the fi lm,  he ser our to deseray 
Orson Welles and suppress the 
movie. Welles was no srranger to 
rrouble. Bur now, the young 

director had raken on one of the 
most powerful men in America. 
Pressmed by Hearsr, major chains 
refused to carry "Cirizen Kane". 
The rycoon used the power of the 
press to smear Welles and 
insr igared FBI invesrigarions on 
those involved w ith the film,  which 
virrually disappeared for more rhan 
rwo decades. Never again would 
Orson Welles gain control of a 
major Hollywood producrion . . .  

Ir  was a clash of the r i rans. On one 
side stood the filmmaker, Orson 
Welles, ar 24, a Time Magazine 
cover-boy, Hollywood's new 
genius. On the other, Wil l iam 
Randolph Hearsr, 76-year-old 
giant of American publ ish ing, 
power-broker, failed polirician and 
Hollywood mogul. In 1 94 1  rhese 
rwo r i rans of the American 
imagination barrled over whar is 
now considered the grearesr 
maving picrure Hollywood has ever 
produced , "Cirizen Kane". Ir was a 
fighr from which neirher man ever 
ful ly recovered. In rel l ing the rale 
of rhese rwo Ilawed and fascinaring 
men, THE BATTLE OVER 
CITIZEN KANE alsa sheds l ighr 
on the masrerpiece over which they 
foughr,  the ficrion rhar fuses rhem 
borh: the enduring film character 
of Charles Foster Kane. "' 've spent 
too much energy on rhings that 
have norhing to do wirh making a 
movie. I t '  s abour 2 per cent movie 
making and 98 percent husr l ing. 
Ir '  s no way to spend a l ife 1 " - Orson 
Welles 

THOMAS LENNON 

Yale Üniversitesi mezunu olan 
sanatçı, televizyonda kurmaca 
olmayan yapımiarda yapımcılık, 
yönetmenlik ve senaristlik 
yapıyor, ayrıca New Y erk'taki 
küçük bir yapım şirketini de 
idare ediyor. Çalışmaları hem 
özel, hem de kamu 
televizyonlarında ülke çapında 
yayınlandı. Bagımsız çalışmaya 
başlamadan önce, ABC 
News'un belgesel bölümünde, 
on yıla yakın bir süre görev 
yaptı. Yönetmenligini üstlendigi 
ilk fi lm, 1 984 tarihl i  belgesel 
"To Sa ve Our School s 1 
Okullarımızı Kurtarmak Için" 
idi. Iki George Foster Peabody 
Ödülü, iki Yazarlar Birligi 
Ödülü, iki de ulusal Emmy 
ödülü sahibidir. 

A graduate of Ya le University, 
he is a producer, d irector and 
writer of non-fıcrion television 
and runs a smail New York 
based production company. His 
work has ai red nationwide on 
borh commercial and public 
television. Before becoming an 
idependent, he worked for nearly 
a decade in the documentary 
d ivision of ABC News. His 
d irectorial debut was "To Save 
Our Schools", a 1 984 
docuınentary. He is the winner 
of two George Foster Peabody 
Awards, two Writer's Guild 
Awards and two national 
Emmy's. 

MICHAE EPSTEIN 

Chicago'da dogup büyüyen 
sanatçı. son yedi yıl içinde, 
çogu Thomas Lennon'la ortak 
çalışmalarının ürünü olmak 
üzere, Amerikan Kamu 
Televizyonu için birçok film 
yazdı ve yönetti. Çalışmalarının 
büyük bölümü American 
Experience ve Frontline dizileri 
kapsamında gösterildi. Bill 
Cl inton ve George Bush 
üzerine bir belgesel olan "The 
Cheice '92 1 Seç.im '92" ile 
Yazarlar Birligi Odülü aldı. 
New Y erk'taki lmprovisation 
klübünde stand-up komedyen 
olarak düzenli şekilde çalıştıgı 
için, komediler de yazdı ve 
oynadı. 

Born and raised in Chicago, he 
has produced, wrirren and 
directeel a variety of fı lms for 
Public Television for the past 
seven years, on many an occasion 
in collaboration with Thomas 
Le n non. The majority of his 
work appeared on the American 
Experience and Frontl ine series. 
Winner of a W ri ter' s Guild 
Award for his "The Choice '92", 
a docuınenrary on B i l l  cl i nron 
and George Bush, he has also 
written and performed comedy, 
having been a regular stand-up 
at the l mprovisation in New 
York City. 
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ROCK HUDSON' IN ÖZEL F iLMLERi 
ROCK HUDSON'S HOME MOVIES 
Yönetmen Director: lllark RaPfiapor/ 
Senaryo Screen play: lllark Rappaporl 
Görüntü Yön. Cinematography: lllark 
Danie!J Kurgu Edi ring: Alark l?af!l!aporl 
Oyuncu Cast: Eric l'arr Yapımcı 
Producer: lllark l?appaporl Yapım 
Producrion Co.: Co11ch Pottlto Produrtiom. 
!6 CroJhJ S11·ee1. Neu York. Nl' 1 0013 .  USA : 
Pbom & Fax: 1 2 1 2  966 76 36 Dünya 
Hakları Export Agenı: Coucb Polalo 
Producllom. /6 CmrhJ Slreet. Nell' York, Nl' 
/0013 .  USA: Pbone & Fax: 1 212 966 76 36 

1992 1 !6 111111. lı·ideo) 1 Renkli Color 1 63 ' 

• Rock Hudson beyazperdede 
Lauren Bacall\ Doris Day'i, Syd 
Charisse'i, Dorothy Malone'u ve 
daha nice güzel kadını öpmüştü. 
Ama set ışıklarından uzaktaki 
i l işkileri hep kendi cinsiyetinden 
olanlarlaydı. Hol lywood 
stüdyolarının tuttuğu halkla 
i l işkiler görevli lerinin işi, gerçeği 
saklamak ve kadın ların peşinde 
koşan bir erkek imajı yaratmaktı. 
Seksenli yıl larda gerçek ortaya 
çıktı, ve Rock Hudson AIDS 
virüsüne yenik düşen i lk 
ünlülerden bir i  oldu . . .  

ROCK HUDSON'IN ÖZEL 
FILMLERI fena halde bilgiç ve 
şüpheci bir kültürel çözümleme. 
Yazar ve yönetmen Rappaport işe 
bir yalanı ele alarak başlıyor: 
heteroseksüel sevgi l i  1 kahraman 
imajı. Ve bütün o farsımsı 
senaryolarıyla aldatıcı desiseleri 
didik didik ediyor. Rappaport, 
Hudson' ın fi lmlerinden akıllıca 
seçilmiş parçaları, video 
teknoloj isinin sihri sayesinde, en 
ufak jest ve ifadeyi yakalamak için 
ağır ağır oynatıp, durdurup, 
yeniden inceleyerek; açıkça kabul 
edilen atıflar, imalar, kinayeler ve 
haince bir yorumla, bunların 
önermelerini çürütüyor. 
Rappaport'un, Hudson'ın kendi 
cümlelerinden bazılarını 
kullanarak yarattığı, perdede bir 
Hudson benzeriyle temsil edilen 
halk kahramanı karakter, ölümün 
onu özgür kılmasından sonra, 
ardında bıraktığı kariyerini 
pişmanlık dolu bir mizah 
anlayışıyla gözden geçiriyor. 

Örneğin, Rock "Pil low Talk"taki 
rolü için şöyle diyor: "Eşcinsel 
olmak, eşcinsel rolü yapan bir 
heteroseksüel için mesele 
değildir. Ama ya eşcinsel rolü 
yapan bir heterokseksüeli 
oynayan ve heteroseksüel olarak 
tanınan bir eşcinselsen? Vay vay!" 
Aynı zamanda hem alaycı ve 
espri l i ,  hem de üzücü olan ROCK 
HUDSON'IN ÖZEL FILMLERI, 
ticari sinemanın yalanları i le bir 
yıldızın özel yaşamındaki gizli 
gerçekler arasındaki zıtlıkları 
inceliyor. Sonuç, kültürel, siyasi 
ve cinsel meselelere de ış ık tutan 
özgün bir s inemasal yaşam 
öyküsü. 

• Rock Hudson k issed Lauren 
Bacal l ,  Doris Day, Cyd Charisse, 
Dororhy Malone and coundess 
other beauriful women on the si i ver 
screen. Bur far from the 
floodl ighrs, his relarionships were 
always w ith members of his own 
sex. The ıob of the public relarions 
people hired by rhe Hollywood 
srudios was ro h ide the rrurh and 
ereare rhe image of a ski re chaser. 
ln rhe E ighr ies the rrue srory was 
revealed, and Rock Hudson became 
one of the fırsr celebrities ro fal l  
vicrim ro rhe AIDS virus . . .  

ROCK HUDSON'S HOME 
MOVlES is a wildly knowing and 
skeprical work of culrural analysis. 
Wrirer/direcror Rappaporr srarrs 
wirh the knowledge of a l ie - the 
hererosexuel !over 1 hero image 
and breaks aparr those farcical plors 
and and deceprive ruses. Using 

eleveri y se leered eli  ps from 
Hudson's fı lms, s lowed down, 
halred, and re-examined rhrough 
the magic of video technology for 
che min u test rraces of gesrure and 
expression, Rappaporr undermines 
rheir premises through freely 
adınitred inference, implicarion, 
innuendo, and renegade 
inrerpreration. Using some of 
Hudson's own words, Rappaporr 
consrrucrs the persona of a public 
fıgure - represenred on-screen by a 
Hudson look-alike - who, l iberared 
by dearh, looks back on his own 
career wirh a ruefu l  sense of 
humour. For insrance, he has Rock 
say of his role in "Pi l low Talk" :  
"lr 's okay ro be gay as long as 
you're a srraighr prerend ing ro be 
gay. B ur w har if you're a gay actor 
passing for srraighr playing rhe role 
of a srraighr prerending ro be gay) 
Whewı"  Sardonic, wirry, and 
poignanr, ROCK HUDSON'S 
HOME MOVlES explores the 
disjuncrures berween che lies of 
commercial cinema and the hidden 
rrurhs of a s  tar' s personal l ife .  The 
resulr is  an original ki  nd of 
cinemaric biography which also 
sheds lighr on culrural, polirical 
and sexual issues. 

MARK RAPPAPORT 

1 94 1  yılında New Y erk'ta 
doğdu. Çocukluğundan beri bir 
sinema delisi olan sanatçı, 
Hol lywood filmlerini ve son 
filmlerinde gönderneler yaptığı 
1 940'1ı ve 1 9SO'Ii yıllar 
yönetmenlerini ihmal 
ermeksizin Kurosawa, 
Bergman, Buiiuel ve Fransız 
Yeni Dalga filmlerini keşfetti. 
Kısa bir edebiyat eğitiminin 
ardından, b ir yandan kendi kısa 
filmlerinin fınansmanını sağlayıp 
yönetirken, fi lmlerde kurgucu 
olarak çalışmaya başladı. 1 973 
yapımı i lk konulu uzun metraj 
filmiyle birl ikte, sinema basını 
tarafından deneysel sinemacı 
olarak damgalandı. 1 970'1i 
yılların ortalarından itibaren 
konulu filmler ve videolarda 
senaristlik, yönetmenl ik, 
yapımcılık ve kurguculuk 
yapmıştır. 

Born i n  New York in  1 94 1 .  A 
movie buff si nce childhood, he 
discovered rhe fılms of 
Kurosawa, Bergman, Bunuel 
and the French New Yave 
w i thour neglecting the 
Hollywood movies and directors 
of Forries and Fifties, to whom 
he refers in  his own recenr 
picrures. After brief l i terature 
studies, he began to work in  
fı l ms as  an editor while 
fınancing and directing his  own 
shorrs on the side. W ith his fırst 
fearure fi lm in  1 97 3 ,  the 
special ized press pigeonlıoled 
h i m  among the experimental 
fılmmakers. He has written, 
directed, produced and edited 
feature fı lms and videos si nce 
the m id-sevenries. 

Filmleri 
Filmograplıy 

1 973 Cawal Relatiom 
Rastgele Il işkiler 

1 975 Mozart hı Love 
Mozart Aşık 

1 977 Local Co/or Yerel Renk 
1 978 The Scenic Route 

Manzaralı Yol 
1 980 lmposton Sahtekarlar 
1 985 C hain LetterJ 

Zincirleme Mektuplar 
1 992 Rock HudJOıı'J Home MovieJ 

Rock Hudson'ın 
Özel Filmleri 

1 994 Exterior Night Dış Gece 
(medi11m-length 
orta metraj) 

1 995 From. thejounıa.IJ of 
Jean Seberg 
Jean Seberg'in Günlüğünden 
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J EAN SEBERG' iN GÜNLÜGÜNDEN 
FROM THE]OURNALS O F  JEAN SEBERG 
Yönetmen Director: Mark Rappaport 
Senaryo Screen play: Maı·k Rappaport 
Görüntü Yön. Cinematography: Mark 
Daniels Kurgu Editing: Mark Rappaport 
Oyuncu Cası: 1Hm-y Beth H11rt Yapımcı 
Producer: Mark Rappapor/ Yapı m 
Producrion Co.: Couch Potato Productiom1 
1 6  Crosby Stı·eet, New York, NY 10013 ,  USA; 
Phone & Fax: 1 212 966 76 36 Dünya 
Hakları Exporı Agenı: Co11ch Potato 
Prodt�ctiom. 1 6  Crosby Street. New York. N Y  
10013,  USA; Phone & Fax: 1 2 1 2  966 76 36 

1 995 1 16  mm. (video) 1 Renidi & Siyah-Beyaz 
(Colour & B& W) 1 97' 

• 1 957 yıl ında, 1 7  yaşındaki Jean 
Seberg, Otto Preminger'in "Saint 
Joan 1 Azize Jan"ı için ülke çapında 
sürdürülen ve çok ses getiren bir 
oyuncu seçimi yarışmasını 
kazanarak, bir gecede şöhrete 
kavuşmuştu. Bu kötü kaderli 
yapım onu aynı hızla yeniden 
karanl ıklara gömebilirdi, ama 
Jean-Luc Godard'ın, onu, ilk fi lmi 
"A bout de souffle 1 Serseri 
Aşıklar"da Jean-Paul Belmondo i le 
başrolde oynatması herşeyi 
değiştirdi. Seberg, o tarihten 
1 979'daki sözüm ona intiharına 
kadar, zaman zaman fi lmlerde rol 
aldı, Kara Panterler'le bağlantı 
kurdu, bunun sonucunda onu 
"cinsel sapık" diye tanımlayan 
FBI' ın hedefi haline geldi, birkaç 
meşhur kocası oldu ve sürekli 
insanların gözü önünde kald ı .  . .  

JEAN SEBERG'I N  
GÜNLÜGÜNDEN'de, özel 
yaşamı ve meslek hayatı toplumsal 
ve kültürel bir bağlam içinde 
sunulan Jean Seberg, 1 960'1ı yılların 
siyasi ve duygusal yönden bir 
kazazedesiydi. Mark Rappaport'un 
geleneksel anlamda bir yaşam 
öyküsü filminden uzak bu 
incelemesi, senaryosunu 
yönetmenin yazdığı ve Mary Beth 
Hurt'ün oynadığı hayali bir 
otobiyografi olarak cüretkar bir 
biçime bürünüyor. Kısmen film 
şekl inde bir deneme, kısmen de 
"çok, çok uzun bir dedikodu 
köşesi" olarak algılanabilecek fi lm, 
halka malolmuş bir kiş in in 
yaşamına kültürel bir birikim 
olarak yaklaşıp, filmlerini 

toplumsal ürünler olarak kabul 
ediyor, ve onları sinema tarihi ile 
20. yüzyıl popüler kültürü 
bağlamında ele alıyor. Bir kurban, 
mazoşistliğiyle bir suçortağı, ya da 
bunların her i kisi birden 
sayılabilecek Seberg, boş 
bakışlarıyla duygularını yansıtmayı 
reddeden i lk postmodern ilah 
olarak görülmekte. Filmin ilk üçte 
biri, aynı zamanda Jean ne d'Arc 
rolü, bu rolü oynamış olan 
aktrisler (ki aralarında Arletty ve 
l ngrid Bergman da var) ve Azize 
Jan hakkında yapılmış fi lmierin 
toplumsal ve estetik sorunları 
üzerine akıl çelici bir deneme. 
Aynı rolün farkl ı yorumlamaları 
arasında gidip gelen fi lm, 
performans üslObu, oyunculuk 
tekniği, sinemasal etki ve anlam 
yaratıcıları konumlarıyla, 
yıldızların kiş i l ikleri üzerine ilginç 
bir yorum.  

• I n  1 957 ,  17 -year-old Jean 
Seberg achieved overnighr celebriry 
as a resul c of w inning a wel l
publicized narion-wide casri ng cal! 
for the lead on Otto Preminger's 
"Sainr Joan" ( 1 957) ,  a doomed 
producrion that could well have 
plummered her j usr as quickly 
back i nto obscuriry. Bur along 
came Jean-Luc Godard, who cast 
her opposite Jean-Paul Belmondo 
in his firsr fearure, "A bour de 
souffle" .  From rhen unril her so
called suicide in 1 979, she was in  
and out of  movies, became involved 
wirh the Black Panrhers, 
subsequenrly rargeued by FBI who 
li s red her as a "sex perverr" ,  had 

several famous husbands, and 
remained in che public eye . .  
Jean Seberg was a pol ir ical and 
emorional casualry of the Sixries: 
her l i fe and work are placed in 
social and culrural conrexr in  
FROM THE JOURNALS OF 
JEAN SEBERG. Hardly a 
convenrional bio-pic, Mark 
Rappaporr's examination rakes the 
daring form of a ficririous 
autobiography, scripred by the 
director himself and performed by 
Mary Berh Hurt. Part fi lm essay 
and part "very, very long gossip 
column", the film approaches the 
l ife of a public figure as a 
repository of culrural meaning, 
appropriaring her fi lms as social 
arrifacrs and placing rhem in the 
conrexr of the history of cinema 
and 20th century popular culrure. 
Victim, complicitous masochisr, or 
borh, Seberg is  seen as the firsr 
postmodern icon, whose blank srare 
resisrs rransference. The firsr third 
of the film is also an engaging essay 
on the role of Jeanne d'Arc, the 
acrresses who have played the role 
( includi ng Arlerry and lngrid 
Bergman) and the social and 
aesrheric issues arising from the 
fi lms based on Sainr Joan. Cross
curring berween differenr 
portrayals, the fi lm produces an 
inceresring commenrary on 
performance sryle, acring 
rechnique, cinemaric effecr and the 
personae of srars as prod uc ers of 
meaning .  

MARK RAPPAPORT 

1 94 1  yılında New Y erk'ta 
dogdu. Çocuklugundan beri bir 
sinema delisi olan sanatçı, 
Hollywood filmlerini ve son 
filmlerinde gönderneler yaptıgı 
1 940'1ı ve 1 9SO'Ii yıllar 
yönetmenlerini ihmal 
etmeksizin Kurosawa, 
Bergman, Buiiuel ve Fransız 
Yeni Dalga filmlerini keşfetti. 
Kısa bir edebiyat egitiminin 
ardından, bir yandan kendi kısa 
filmlerinin fınansmanını saglayıp 
yönetirken, filmlerde kurgucu 
olarak çalışmaya başladı. 1 973 
yapımı ilk konulu uzun metraj 
filmiyle birlikte, sinema basını 
tarafından deneysel sinemacı 
olarak damgalandı. 1 970'1i 
yılların ortalarından itibaren 
konulu filmler ve videolarda 
senaristlik, yönetmenlik, 
yapımcılık ve kurguculuk 
yapmıştır. 

Born i n  New York in 1 94 1 .  A 
movie buff since chi ldhood, he 
d iscovered rhe fılms of 
Kurosawa, Bergman, Buiiuel 
and the French New Yave 
wirhour neglecring rhe 
Hollywood movies and directors 
of Forries and Fifries, ro whom 
he refers in  his own recenr 
picrures. Afrer brief li rerarure 
studies, he began ro work i n  
fılms as a n  ediror while 
fınancing and directing his own 
shorrs on the side. W ith his fırsc 
feaıure film in 1 973,  rhe 
specialized press pigeonholed 
him among rhe experimenral 
fılmmakers. He has wrirren, 
direcred, produced and edired 
fearure fılms and videos si nce 
the m id-sevenries. 

Filmleri 
Filmography 

1 973 Cawııl Relations 
Rastgele Ilişkiler 

1 975 Mozart iıı Love 
Mozart Aşık 

1 977 Local Co/or Yerel Renk 
1 978 The Sce11ic Roule 

Manzaralı Yol 
1 980 lmpostors Sahtekarlar 
1 985 Chaiıı Letters 

Zincirleme Mektuplar 
1 992 Rock H udsoıı's Home Movies 

Rock Hudson'ın 
Özel Filmleri 

1 994 Exterior Night Dış Gece 
(medium-length 
orta metraj) 

1 995 From thejournals of 
jean Seberg 
Jean Seberg'in Günlü�ünden 
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ORSON WELLES - TEK KiŞiL iK ORKESTRA 
ORSON WELLES - THE ONE-MAN BAND 
Yönetmenler Directors: Vassi/i Silovic & 
Oja Korlar Senaryo Screen play: Roland 
Zag & Vassi/i Silovic Görüntü Yön. 
Cinemaıography: Thomas Mauch Kurgu 
Ediıing: Marie-josephe Yoyotte Müzik 
Music: Simon Cloquet Yapı m cı Producer: 
Pit Riethmiiller Yapı m Producıion Co.: 
Medias Res Film und Fernsehproduktiom 
GmbH. Miüıchen 80469, Auemtrasse 25, 

GERMANY; Phone: 49 89 20 1 5 9  Ol; Fax: 
49 89 202 1 0  4 1 :  Eurai-Meditermnie Film 
?roduction (Paris), Boa Filmproduktion AG 
(Ziirich) Dünya Hakları Export Agem: 
Me../ias Res Berlin Film-Und Fermehprod 
GmbH, Postdamer Strasse 1 99, D- 1 0 783 

Beı-lin, GERMANY: Phone: 49 30 2 1 6  BO 

12: Fax: 49 30 2 1 6  9 1 44 

1 995 1 3 5 mm. 1 Renkli & Siyah-Beyaz 
(Colour & B& W) 1 90' 

• Sinema tarih inin en önemli 
filmlerinden kimilerine imza atmış 
olan müthiş çocuk Orson Welles, 
1 985 yılında öldüğünde, 'The Other 
Si de of the Wind 1 Rüzgarın Diğer 
Yüzü" adlı son yapıtı yarım kalmıştı; 
Welles'in son döneminde ortaya 
çıkan ve bir efsaneye dönüşen filmdi 
bu; Welles'in gecikmiş başyapıtı 
olması gereken film. Diğer taraftan 
Welles, hayat arkadaşı Oja Kodar'a 
kurgulanmamış filmlerle 
parçalardan oluşan, ve Welles'in 
tükenmeyen yaratıcılığında hayal 
bile edilemeyecek kadar ayrıntılı 
bir gezintiye olanak sağlayan 
zengin bir miras bırakmıştı. Bugün, 
onbir yı l sonra, yarı-belgesel fi lm 
ORSON WELLES - TEK KIŞILIK 
ORKESTRA bu olağanüstü 
sinemacının son yıllarını anlatıyor. 
Welles'in "Rüzgarın Diğer 
Yüzü"nü bitirme yolundaki 
sonuçsuz çabaları, daha önce 
kurgulanmamış ve ancak şimdi 
erişilebi linen, kendi öykülerini 
ancak şimdi anlatan parçaların 
içinden tıpki bir atardamar gibi 
geçiyor. ORSON WELLES - TEK 
KIŞILIK ORKESTRA; "The Deep", 
"Merchant of Venice", The 
Dreamers", "Moby Dick", 
"Tailors", "Churchill", "Swinging 
London", "The One-Man Band", 
"For Fake - Trailer", "Magic 
Show", "The-Orson-Welles
Show", "Filming the Trial" ve "The 
Other Side of the Wind"den aldığı 
parçaları yepyeni ve şaşırtıcı bir 
bağlamda kullanırken, bize Orson 
Welles'in karakterinin bazı 
bilinmeyen yönlerini keşfetme 
fırsatı da veriyor. 

• When Orson Welles, enfant 
rerrible and crearor of some of the 
grearesr works in film history, died 
in 1 98 5 ,  his lasr work, "The Other 
S ide of the W i nd" ,  remained 
unfinished. This was the film that, 
born in Welles' lasr decade, became 
a myrh; this was che film that was 
ro be his belared masrerpiece. And 
yer Welles bequearhed his 
longrime companion Oja Koclar a 
wealrh of other, unedired fi lms and 
fragmenrs, that offer undreamr-of 
İntİmare insighrs i nro Welles' 
undying creariviry. Today, eleven 
years larer, che semi-documenrary 
fi lm ORSON WELLES - THE 
ONE-MAN BAND rells rhe srory 
of this exrraordinary filmmaker's 
lasr years. Welles' fur i le efforrs ro 
complere "The Other Side of che 
W i nd" weaves ! ike a red rhread 
through a grear parr of his 
previously unedired fragmenrs, now 
made accessible, now tel i ing rheir 
own srories. ORSON WELLES -
THE ONE-MAN BAND includes 
i n ed i red excerprs from "The Deep", 
"M erehane of Venice", "The 
Dreamers" ,  "Mo by Dick" ,  
"Tailors", "Churchil l" ,  "Swinging 
London", "The One-Man Band" ,  "F 
For Fak e - Trailer", "Magic-Show" ,  
"The-Orson-Welles-Show",  
"Filming the Trial" and "The 
Orher Side of rhe Wind", i n a new 
and srarrling conrexr and allows us 

ro d iseover some unknown sides of 
Orson Welles' characrer. 

OJA KODAR 

Zagrep ve Paris'te 
heykeltraşlık e�itimi gördü. 
Roger Vadi m, Jacques Becker 
ve Orson Welles'in fi lmlerinde 
rol aldı. Welles'in son 
yı l larında onun hayat 
arkadaşıydı ve gösterime 
girmeyen birçok projesinin 
senaryoianna katkıda bulundu. 
Şu anda H ırvatistan'ın Zagrep 
şehrinde yaşıyor. 

She srudied scuplture in Zagreb 
and Paris. She acred in films by 
Roger Vadi m, Jacques Becker 
and Orson Welles. She was 
Welles' companian during his  
last years and collaborared on 
rhe seripts of many unrealised 
projecrs. She currenrly lives in 
Zagreb, Croaria. 

Filmography 

1 989 }aded 
1 993 A Time To Go 
1 995 

1 964'de Koper'de (eski 
Yugoslavya) do�du. Paris'te 
Conservatoire Libre du 
Cinema Français'deki 
e�itiminin ardından Münih'e 
gitti. 1 988'den itibaren bu 
şehirde Medias Res 
Fi lmproduktion şirketinde 
yazar ve yönetmen olarak 
çalıştı. Şu sıralarda Paris'te 
yaşıyor. 

Born i n  1 964 in Koper (former 
Yugoslavia). Afrer his educarion 
at the Conservaroire Libre du 
Cinema Français in  Paris, he 
wenr ro Munich where he has 
been working wirh Medias Res 
F i lmprodukrion as an aurhor and 
director si nce 1 988. He 
currently l ives in Paris. 

Filmleri 
Filmography 

1 99 1  joseph Suder 
1 992 Paul Poiret 
1 993 Between Cinetna atıd 

C oneert - Porira it of 
Nino Rota 

1 995 Orso11 \flel/es -
The One-Man Ba11d 
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TÜRKIYE TURKEY 

ADANA-PARiS 
Yönetmen Direcror: Ahmet Soner 
Görüntü Yön. Cinemarography: N11ran 
Sava} Kurgu Ediring: EvefO/cay Müzik 
Music: Şanar Yurdatap Yapımcı 
Producer: FatO} Giiney Yapı m Production 
Co.: Yılmaz Giiney Kiiltiir Sanat Vakfı, 
Sakızağacı Cad. Giiney Han, No: 211, Beyoğlu, 
İuanb11/. TURKEY; Phone: 90 2 1 2  252 25 

44; Fax: 90 212 245 13 04 Dünya 
Hakları Export Age nt: Yılmaz Giiney 
Kiiltiir Sanat Vakfı, Sakızağacı Cad. Giiney 
Han. No: 211. Beyoğl11. İstanh11l. TURKEY; 
Phone: 90 212 252 25 44; Fax: 90 2 1 2  245 

13 04 

1995 1 Video 1 Renkli Color 1 122' 

• Bu belgeselde, ünlü oyuncu ve 
yönetmen Yılmaz Güney' in, 
Adana'da başlayıp Paris'te sona 
eren 47 yı l l ık yaşamı, ailesinden, 
gençl ik arkadaşlarından, hapishane 
yoldaşlarından ve birl ikte çal ıştığı 
kişilerden oluşan 42 tanık 
tarafından anlatılmakta. Eşi Fatoş 
Güney, oğlu Yı lmaz, kardeşi Yaşar 
Pütün'ün yanısıra, artık aramızda 
olmayan Aziz Nesin ve Onat 
Kutlar'ın ölümlerinden önce 
çekilmiş son görüntülerin in de 
yer aldığı belgeselde, Costa 
Gavras, Kendal Nizan, Tuncel 
Kurtiz, Atıf Yı lmaz, Tarık Akan, 
Hülya Koçyiğit, Hali l  Ergün, 
Melike Demirağ, Aytaç Arman, 
Mahmut Tali Öngören, Atilla 
Dorsay, Osman Şahin, Erdal Öz, 
Agah Özgüç, Sırrı Öztürk, Necmi 
Demir, Kamil  Dede, Oktay 
Etiman, Ali Özgentük ve Özdemir 
Ince, Kolonyacı Şükrü, Gani 
Turanlı, Ali Uğur, Hasan 
Kazankaya, l rfan Atasoy, Fehmi 
Yaşar, Ayşe Emel Mesci, Şanar 
Yurdatapan, Yavuz Önen, Faruk 
Pekin gibi ünlü isimlerle yapılmış 
söyleşiler de bulunmakta. 

Belgeselde Yı lmaz Güney'in i lk 
kez yönetmenl ik yaptığı "At, 
Avrat, Silah" adl ı  fı lmin kadınlar 
hamarnı sahnesi, 1 2  Mart 1 97 1  
darbesinden sonra yapılan genel 
aramada Mahir Çayan ve 
arkadaşlarını nasıl evinde sakladığı 
ve ölümünden önce Paris'te 
yaptığı vasiyet konuşması gibi 
ilginç bölümler de yer almakta. 

• The 47-year l i fe of the famous 
actor/director Yılmaz Güney is 
narrated by 42 witnesses consisting 
of his family,  his early friends, 
comrades in prison and people he 
worked with. The documentary 
including interviews with his wife 
Fatoş Güney, his son Yılmaz, his 
brother Yaşar Pürün and rhe last 
images of rhe Iate Aziz N esin and 
Onar Kurlar is  complemented with 
che contriburions of famous figures 
l ike Cosra Gavras, Kendal Nizan, 
Tuncel Kurtiz, Arıf Yılmaz, Tarık 
Akan, Hülya Koçyiğit, Hali l  
Ergün, Melike Demirağ, Aytaç 
Arman, Mahmut Tali Öngören, 
Ari i la Dorsay, Osman Şahin, Erdal 
Öz, Agah Özgüç, Sırrı Öztürk, 
Necmi Demir, Kamil Dede, Oktay 
Etiman, Al i  Özgentürk and 
Özdemir İnce, Kolonyacı Şükrü, 
Gani Turanlı, Ali Uğur, Hasan 
Kazanka ya, İrfan Atasoy, Fehmi 
Yaşar, Ayşe Emel Mesci, Şanar 
Yurdarapan, Yavuz Önen, Faruk 
Peki n .  

The documentary also includes 
i nteresting sections l ike the 
women's barh scene from rhe fi lm 
"At ,  Avrat, Silah 1 Horse, Woman, 
Weapon", Güney's firsr fil m  as 
director, the story of the shelter he 
has for Mahi r  Çayan and his friends 
in the general search following rhe 
March 1 2th, 1 97 1  mi l i tary coup, 
and rhe speech-as-legacy he has 
made in Paris shorrly before his 
death. 

AHMET SONER 

1 945 yılında Üsküdar'da dogdu. 
Liseden sonra reji asistanı olarak 
sinemaya girdi. Atıf Yilmaz, Yılmaz 
Güney, Vedat Türkali, Lütfü 
Akad, Şerif Gören ve Yavuz 
Özkan gibi yönetmenlerle birlikte 
çalıştı. 1 967'de i lk kısa filmini 
çekti. Sinema üzerine yazdıgı 
yazılar dergilerde ve gazetelerde 
yayımlandı. 1 974'de Türk 
Haberler Ajansı'nda kameraman 
olarak yurtiçi ve yurtdışında 
haber filmleri ve belgeseller çekti. 
Yazmış oldugu "Hayatım Roman", 
"Iş Iştir" ve "Çocukların Dünyası" 
adlı senaryolar TV dizisi olarak 
çekilip yayımlandı. "Herhangi Bir 
Kadın", "T omruk" ve "Derman" 
adlı senaryoları Şerif Gören 
tarafından filme alındı. Ayrıca 
yirmiye yakın senaryosunu çeşitli 
yönetmenler filme aktardı lar. 
TYS ve Sine-Sen üyesi olan 
yönetmenin "Akıntıya Karşı" 
adlı kitabı 1 995'de yayımlandı. 

Born in  Üsküdar in  1 945 .  After 
high school, he emered cinema as 
a direcwr's assisranr. He worked 
with direcwrs like Atıf Yılmaz, 
Yılmaz Güney, Vedat Türkal i ,  
Lütfu Akad, ŞerifGören and Yavuz 
Özkan. He made his firsr shorr film 
in 1 967. His anides on cinema 
were published in magazines and 
newpapers. In 1 974 he made 
newsreels and documemaries both 
in and out of Turkey as a 
cameraman of the Türk Haberler 
Ajansı (Turkish News Agency). 
His seripts "Hayatım Roman " ,  
"İş iştir" ve  "Çocukların Dünyası" 
have been shot and broadcast as 
TV series. Other seripts he has 
written named "Herhangi Bir 
Kadın", "Tomruk" ve "Derman" 
were realized by Şerif Gören as 
cinema films, plus nearly rwemy 
other seripts filmed by various 
direcwrs. A member ofTYS and 
Sine-Sen, he has published a 
book, "Akıntıya Karşı" in 1 995 .  

Filmleri 
Filmography 

1 96 7 Asayiş Serkemal (konulu 
kısa film shorr feacure) 

1 968 Altıncı Filo ve Kanlı Pazar 
(belgesel documencary) 

1 969 Gerze Tütün Mitingi 
(belgesel documentary) 

1 970 Suyun Getirdikleri (belgesel) 
1 9 7 1  DISK Grevleri (belgesel) 
1 974 Ecevit'in lskandinavya Gezisi 

(belgesel documencary) 
1 975 Ekmek Masalı (belgesel) 
1 990 Istanbul-Diyarbakır Yürüyüşü 

(belgesel documencary) 
1 99 5 Adana-Paris 

(belgesel documencary) 
1 996 Kurşun Kalem (belgesel) 
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JEAN RENOIR 
Yönetmen Director: David Thompson 
Görüntü Yön. Cinemaıography: Co/in 
Walde.k Kurgu Ediıing: Co/in Minrhon 
Katılanlar Wiıh: Bernardo Bertolurri, Peter 
Bogdanovich. Leslie Caron. Claude Chabrol, 
Bertrand Tatlf!rnier. Franroise Arnoul, Maurice 
Baquet Yapımcı Producer: Roger Thompson 
Yapım Producıion Co.: Omnibm, BBC 
Television, Kensington Home, Richmond W ay, 
London, \V/4 OAX ENGLAND; Phone: 44 
8/ 895 60 29: Fax: 44 8 1  749 92 59 
Dünya Hakları Exporı Agenı: Omnibus, 
BBC Television. Kenrington Home, Richmond 
Way. London. \fl/4 OAX ENGLAND; Phone: 
44 8/ 895 60 29: Fax: 44 8 1  749 92 5 9  

1993 1 J6 mm. (video) 1 Renkli & Siyah-Beyaz 
(Color and B& W) 1 120 · 

• David Thompson'un Jean Renoir 
üzerine iyi araştırılmış, kapsamlı ve 
çekici bu belgeseli, hem onu hem 
de yapıtlarını içiçe işliyor. Film iki 
bölümden oluşuyor: l ik bölüm, 
ünlü empresyonist ressam Pierre
Auguste Renoir'ın oğlu olarak 
yönetmenin çocukluğundan başlayıp, 
sinemacı olarak mesleğe atılışını ve 
daha sonraki "La grande illusion 1 
Büyük Aldanış - Harp Esirleri" ve 
"La regle du jeu 1 Oyunun Kuralı" 
gibi klasikler dizisini izliyor; ikincisi 
ise, "The Southemer 1 Güneyli" ve 
'The River 1 Nehir" gibi, daha az 
bilinen ama aynı derecede ilginç 
klasikiere imza attığı, Hollywood'daki 
pek talihsiz deneyimlerini ele alıyor. 
Renoir'ın işlerinin alanını ve 
çeşitliliğini yansıtan hatırı sayı l ır 
miktarda kliple birlikte, arşiv 
malzemesi, yönetmenin kendisiyle, 
birlikte çalıştığı kişiler ve oğluyla 
yapılmış söyleşilerden özetler, 
onun özel hayatına ender rastlanan 
bir bakış atmamızı sağlıyor. Chabrol, 
T avemier, Bertolucci ve Bogdanovich 
gibi başka yönetmenlerin eleştirel 
değerlendirmeleri de aydınlatıcı. 
Sonuçta ortaya çıkan, işleriyle, 
yalnızca kamerayı kullanma değil, 
dünyaya da kendine özgü bir 
şeki lde bakma konusunda esin 
kaynağı oluşturmuş bir adamın 
kapsamlı bir portresi. 

"Bu belgesel, çeşitli dürtülerden 
doğdu. Bunların birincisi, Welles, 
Chapl in ve Truffaut gibi 
yönetmenlerin uzun süredir 
besledikleri, Jean Renoir'ın belki 
de sinemanın gelmiş geçmiş en 
büyük yönetmeni olduğu 
yolundaki inançtı. Bir başkası da, 

hayrettir, şimdiye kadar kimsenin 
Renoir'ın yaşamı üzerine uzun 
metrajl ı  bir belgesel yapmamış 
olmasıydı. Üçüncüsü ise şuydu: 
Jean Reoir yaşasaydı, I S Eylül 
1 994'te 1 00 yaşında olacaktı, 
sinemanın kendisiyle aynı yaşta. 
Yazdığı "Projections of Paradise" 
adlı Renoir biyografısi 1 992 yılında 
yayımianmış olan Ronald Bergan, 
Renoir "ailesi"nin hayatta kalmış 
birçok üyesine kapıları açmıştı; 
bunlar yalnızca akrabalar değil, 
ama 1 979'daki ölümüne kadar 
Renoir'ın yakınında kalmış olan iş 
arkadaşlarıydı. Mutluluk arayışı ve 
kusursuzluktan hoşlanmamak gibi, 
dostluğun önemi de Renoir'ın, 
üzerinde muazzam bir etkisi olmuş 
babasıyla paylaştığı i lkelerden 
bazı larıydı. Ama, babasının aksine, 
onun işleri ender olarak ticarT 
başarıya erişti." - David Thompson 

• David Thompson's well
researched, comprehensive and 
engaging documentary abour Jean 
Renoir i nterweaves the person and 
his works. The film consists of rwo 
parts: the first follows the director' s 
chi ldhood as the son of the famous 
impressionist painter Pierre
Auguste Renoir through his early 
fi lm career and the later string of 
classics such as "La grande i llusion" 
and "La regle du jeu"; the second 
deals with his less-than-happy 
experiences in Hollywood where he 
made several tesser-known but 

equally inceresring classics such as 
"The Southerner" and "The R iver". 
Along w ith a formidable number of 
clips reflecting the range and 
diversity of his work, the archival 

materials, excerpts of i nterviews 
with Renoir himself, his 
collaborators and his son, provide a 
rare glimpse into the director' s 
private life .  Also i l luminating are 
the critica! assessments given by 
other directors !ike Chabrol, 
Tavernier, Bertolucci and 
Bogdanovich. What emerges is a 
rounded portrait of a man whose 
work has not only i nspired a new 
way of looking through the camera 
but also a s ingular way of looking at 
the world. 

"This documentary grow our of 
several impulses. One was the belief, 
long held by such directors as 
Welles, Chapli n, and Truffaut, that 
Jean Renoir is probabably the 
grearest fi lmmaker the cinema has 
yer known. Another was, that 
nobody, amazingiy enough, had yer 
made a full-length documentary on 
Renoir's l ife. A third was, that on 
1 5  September l 994, Jean Renoir 
would have been l 00 years old - as 
old as cinema itself. Ronald Bergan, 
whose biography of Renoir, 
"Projections of Paradise", was 
published in 1 992 , opened doors to 
many of the surviving members of 
the Renoir "family" - not just 
relations, bur the many collaborators 
who remained close to Renoir up 
until his dead in  1 979. The 
im portance of friendship - as well as 
the pursuit of happiness and the 
dislike of perfection - were just 

some of the principles Renoir shared 
with his hugely influential father. 
But unlike his father, his work 
rarely found commercial success." 
David Thompson 

DAVID THOMPSON 

1 955 yıl ında lngi ltere'de, 
Cambridge'de do�du. 
Cambridge'de Ingiliz Edebiyatı 
okuduktan sonra film da�ıtımı, 
sergici l ik ve gazetecilik 
alanlarında çalıştı. 1 983'te film 
programcısı olarak BBC 
Televizyonu'na katıldı, sonra da 
sanat belgesellerine geçti. 

Born i n  1 9 5 5  in Cambridge, 
England. He srudied English ar 
Cambridge before working in 
film distribution, exhibirion and 
journalism i n  London. He joined 
BBC Television in 1 983 as a 
film programmer and larer 
moved inro arrs documenraries. 

Filimleri 
Filmography 

1 986 Hammer - The Studio That 
Dripped Blood Hammer -
Kan Damlayan Stüdyo 
(7Y docmnentary belgeseli) 
(co-director ortak yönetmen) 

1 989 The Eyes ofCatıada 
Kanada'nın Gözleri 
(7Y docummlary belgeseli) 

1 990 Roberto Rossellini 
(7Y documentary belgesel i) 

1 99 1  Peter Gremaway 
(7Y documentary belgesel i) 

1 992 Writing with Light -

V ittorio Storaro 
lş ıkla Yazmak 
Vittorio Storaro 
(7Y documentary belgesel i) 
Michael Powell 
(7Y documentary belgesel i) 
From the North Kuzeyden 
(7Y documerıtary belgesel i) 

1 99 3  Jean Renoir 
(7Y docmnentary belgesel i) 
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FRANSA FRANCE 

KIRDA B iR F iLM ÇEKiMi  
UN TOURNA GE A LA CAMPAGNE 

A SHOOTING IN THE COUNTRY 
Derleyen Compiler: Alain Fleischer 
Yönetmen Director: jean Renoir 
Görüntü Yön. Cinematography: Claude 
Rmoir, jean Bourgoin. A. Viguier & Eli Lotar 
Oyuncular Cast :jean Renoir, Sylvia 
Bataille, Georges Darnoux, jane Marken1 
Gabriello, Paul Temps, jacques Brrmius, 
Marguerite Renoir, Pierre Lestringuez, Gabrielle 
Forrtarr Yapımcı Producer: Pierre 
Brarmberger Yapı m Production Co.: Films 
du Panthion Dünya Hakları Export 
Agent: Societi du Cinima du Panthion. 1 7, 
Mesrril, 75 1 1 6  Paris, FRANCE; Phone: 33 1 
47 04 26 20; Fax: 33 1 47 04 27 84 

1 936-1 994 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz 
(B&W) / 80' 

• KIRDA BIR FILM ÇEKIMI, Jean 
Renoir'ın, bir Maupassant öyküsünün 
zarif uyarlaması olan mini başyapıtı 
"Une partie de campagne 1 Bir Kır 
Gezintisi"nin çekiminden kalmış 
malzemeden oluşuyor. Renoir filmi, 
Tle de France'daki kendi kır evinde, 
1 936'nın Haziran ve Ağustos ayları 
arasında çekti. Çekim, bir tür 8 
mm.'lik ev filmi havasında başladı; 
ama Ağustos'ta havanın bozması, 
çekimin de vaktinden önce sona 
ermesine yol açtı. Bitmiş 
malzemeden, özenli bir kurguyla 
güzel, ruh halleri gibi değişken, 40 
dakikalık bir film yapıldı. Ne var ki, 
yapımcı Pierre Braunberger filmi 
geliştirip uzun metraj yapma umudu 
besliyordu. Film on yıl rafta kaldı, 
sonunda da o haliyle gösterime 
girdi. Ancak Braunberger dikkatli 
davranarak kullanılmamış tüm 
malzemeyi (yaklaşık 4,5 saatlik film) 
her ihtimale karşı saklamıştı. 1 962 
yılında bunu Fransız Sinemateki'ne 
verdi. Malzeme, yönetim filmi 
kurgulama kararı alana kadar, 
orada da otuz yıl süreyle unutuldu. 
Derlemeci Alain Fleischer, en ilginç 
çıkarı lmış parçaları, tamamlanmış 
fılmin akışına uygun olarak bir araya 
getirip, sadece bir-iki tane (akıll ıca) 
kesilmiş sahneyi sergilemekle yetinmiş. 
Filmin büyük kısmı senkronize sesle 
çekilmişti. Bu sayede, bizzat Renoir'ın 
oyuncuianna talimat veren, teşvik 
eden, şımartan ya da hatalarını 
düzelten sesini duyuyoruz. Bazen, 
çekimin o bölümünün başında ya 
da sonunda, yönetmen kameranın 
önünde görünüyor. Her çekimden 

önce bir çekim klaketi tutuluyor, 
böylece çekimin ne zaman yapıldığını 
biliyoruz. T amamianmış sihirli 
performansların nasıl oluştuğunu 
da görüyoruz. Final sahnelerinde 
olağanüstü duygu yüklü bir çalışma 
gerekmiş. Renoir, tam istediği etkiyi 
yakalamaya çalışarak, ardarda çekim 
yapmakta. Çiftin, birbirlerinin 
gözlerine bakarmış gibi kameraya 
baktıkları epilogdaki yakın-çekimlerin 
gerçekleştirilmesi ise, akıldan çıkacak 
gibi değil. Renoir'ın sesi onlara 
talimat veriyor: "Bakmaya devam 
et. Dosdoğru gözlerimin içine bak. 
Dosdoğru gözlerimin içine." 
Günümüz izleyicisi için bunun, 
Renoir'ın kendisiyle birden, tekinsiz 
ve ani bir şekilde gözgöze gelmekten 
farkı yok. Bu sahne, kendine özgü 
sanatsal yaratırnın anılması ve 
uzaklarda kalmış o yaz için mistik 
bir doruk noktası oluşturuyor. 

• UN TOURNAGE A LA 
CAMP AGNE consists of material 
left over from the filming of] ean 
Renoir's mini masterpiece, "Une 
partie de campagne", an exquisite 
adapeation of a Maupassanr story. 
Renoir sh ot the film between ] une 
and August 1 936 at his own rural 
home in the İle de France. The 
filming has begun as a kind of 
home-movie idyll; but in August 
bad weather brought the shoot to a 
premacure close. The finished 
material was carefully edited inro a 
beautiful, moody 40-minute film, 
but the producer Pierre Braunberger 
nursed hopes of expanding it to 

feature length. It was shelved for ten 
years, and finally released as it was. 
However, Braunberger had carefully 
kept all the unused material - some 
42 hours of it - just in case. In 1 962 
he gave it  to the Cinemacheque 
Française, where it lay forgotten for 
another 30 years unril it was decided 
to edir it .  Compiler Alain Fleischer 
has simply bolred the most revealing 
out-takes together, in the sequence 
of the finished film, revealing only a 
couple of (wisely) aborted scenes. A 
great part of the film was shot with 
synchronised sound. Hence we can 
hear the voice of Renoir himself, 
instructing, encouraging, casseting 
or correcting the actors. Sometimes, 
at the start or the end of the shot, the 
director appears before the camera. 
Each take is preceded by the dapper 
board, so we know the dare when 
every shot was made. W e can see, 
too, how the magical finished 
performances were built up. Work 
on the fina! scenes acquires an 
exrraordinary emotional charge. 
Renoir makes take after take, striving 
for the exact effect he wanrs. Stili 
more haunring is the shooting of the 
close-ups for the epi logue, where the 
couple gaze at the camera, as if inro 
each other' s eyes. Renoir's voice 
instructs them: "Keep looking. 
Straight inro my eyes. Straight inro 
my eyes." The effect on today's 

audience is a sudden, uncanny, 
instanr conract with the gaze of 
Renoir himself, a mystical elimax to 
this singular evocation of artisti c 
creation and that distanr summer. 



EDEBiYATTAN BEYAZPERDEYE 
FROM LITERA TURE TO SIL VER SCREEN 

M A X FA C T O R 
I N T E R N AT I O N A L  

M AX  FACTOR INTERNATIONAL'ın 
değerli katkılarıyla 
gerçekleştirilmiştir. 

W e should !ike to thank 
MAX FACTOR INTERNATIONAL 
for their conrributions. 
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JAPONYA JAPAN 

SESSiZ KIZ 
FATHER FUCKER 

THE GIRL OF THE SILENCE 
Yönetmen Direcror: Genjiro A rato 
Senaryo Screen play: Goro Ha iki, ba.ıed on 
the novel " Father Fucker" by Shtmgiku Uchida 
Görüntü Yön. Cinemarography: Akiko 
Ashizawa Kurgu Edi ring: A kira Suzuki 
Müzik Music: Yosuke Yamashita 
Oyuncular Cast: Mami Nakamura, Kaori 
Momoi. Michio Akiyama, Aymni Yajima, 
Yoshio H arada, Kohei Urasawa. Ken Kaneko 
Yapımcı Producer: Miyoshi Kikuchi & 
Ymuhiko Sawada Yapı m Production Co.: 
Film-Makers Ine. , # 7 1 0, 2-20-8, Ebisu Nishi, 
Shibuya-Ku, Tokyo 1 50,JAPAN; Phone: 3 
5458 753 1 ;  Fax: 3 5458 7532 Dünya 
Hakları Export Age nt: Alasamiebi Sawada, 
62. avenue Bosquet. 75007 Paris. FRANCE; 
Phone: 33 1 47 05 72 00; Fax: 33 1 47 05 
73 1 3  

1 995 1 3 5 """· 1 Renkli Color 1 90' 

• Nagasaki, 1 968 yazı. 1 4  yaşında 
hayat dolu, zeki bir kız olan 
Shizuko, bir Manga (çizgi roman) 
tasarımcısı olmaya kararl ıdır. 
Shizuko, bir kabareyi yöneten 
annesi ve kızkardeşiyle birl ikte, 
mütevazi bir apartman dairesinde 
yaşar. Tapareasma sevdiği babası, 
üç yıl önce aileyi terk etmiştir. 
Sıcak bir yaz günü, annesinin 
sevgilisi Ryoj i , yepyeni bir 
buzdolabıyla çıkagelir. Shizuko'nun 
annesi son derece mutlu olur ve 
kızlara "bundan böyle Ryoji sizin 
babanız" der. Ancak yeni 
üveybabaları onlara göre biraz 
fazla serttir. Kendisine "Baba" 
diye hitap edilmesinde ısrarlıdır, 
görgü kurallarının en ufak ihlal ine 
dahi tahammülü yoktur. 
Shizuko'nun Manga tasarımları 
yapmasını  da yasaklar. Bütün 
bunlar yetmiyormuş gibi, ergenl ik 
çağındaki "kızı"na hep sinsi 
bakışlar atar. Shizuko bir çocuktan 
hamile kalma bahtsızlığına 
uğrayınca Ryoji gazaba gel ir ve 
kızı kendisiyle cinsel i l işkide 
bulunmaya zorlayarak 
"cezalandırır". Shizuko'nun annesi 
olup bitenlerin farkında değilmiş 
gibi davranır ve kızını kıskanır. Bu 
ikili baskı altında Shizuko sessizlik 
içinde ızdırap çeker. Babasına 
benzeyen bir erkek çocuğunu, bir 
başka "Shizuko"yu yarattığı bir 
hayal dünyasına çekilir. Shizuko 
üveybabasının zorbalığına her 
karşı çıkışında, oğlan da onu 
desteklemek için dev bir böceğe 
dönüşür. Shizuko'nun sessizliği 
daha ne kadar sürecektir? . . .  

Çok ünlü bir bayan "manga" 
sanatçısının skandallar yaratmış, 
otobiyografık romanından yola 
çıkarak yapılan SESSIZ KIZ, Japon 
post-modernizminin denetlenemez 
enerjisi ile katı ataerkil b ir 
toplumda kadınların ifade 
özgürlüğü mücadelesini bir araya 
getiriyor. "Bu fi lm, dünyadaki tüm 
"Shizuko"lara, eziyet çektiği halde 
ne maddi ne de adli yönden 
zulme direnç gösterme olanağı ve 
gideceği yeri bulunmayan 
çocuklara adanmıştır. Sorunlarına 
karşın sessiz kalan kızlar ve 
oğlanlar, dayanın! Dünyanın tüm 
"Shizuko"ları, teslim olmayın! 
Yaşama gücü ve cesareti sizin 
içinizdedir." - Genjiro Arato 

• It 's summer in Nagasaki in 
1 968 and Shizuko, a l ively, 
intelligem gir! of 14 ,  is i ntent on 
becomi ng a Manga - comic strip 
designer. Shizuko l ives in a modest 
aparement with her mother, who 
manages a cabaret, and with her 
younger sister. Her father, whom 
she adored, abandoned the family 
three years earlier. One warm 
summer afternoon, Ryoj i ,  her 
morher's boyfriend, arrives with a 
brand new refrigerator. Immensely 
happy, Shizuko's morher informs 
the girls that "from now on Ryoj i 
is your father" . But the ir new 
stepfather is a bit too strict for 
their l i  king. He insisrs on being 
acidressed as "Father", won't 
tolerate even the slightest breach of 
etiquette and forbids Shizuko to 
design Mangas. To top it all ,  Ryoj i ,  

has a reptilian look which he 
d irecrs regularly at his pubescent 
"daughter". When Shizuko has the 
m isfonune of gerring herself 
pregnant wirh a local boy, Ryoji is 
furious and he "punishes" her by 
fareing her to have sex with him. 
Shizuko's morher pretends not be 
aware of the situarian but becomes 
jealous of her daughter. U nder this 
dual oppression Shizuko suffers in 
s i lence. She retrears i nto an 
i maginary world i n  which she has 
created a boy, anather "Shizuko", 
in the i mage of her fat her. Each 
time Shizuko resisrs her stepfather's 
tyranny, the boy changes into a 
giant insect to suppott her. How 
long w i l i  Shizuko's silence lasr' . . .  

Based on a scandalous best-sel i ing 
autobiographical novel by a well
known female Manga arrist, 
FATHER FUCKER combines the 
frantic energy of Japanese 
postmodernism and women's 
struggle for equality of express i on 
in a rigidly patriarchal society. 
"This fi lm is dedicated to the 
"Shizukos" of the world; to the 
suffering who have no means to 
either physically nor legally resise 
oppression and have nowhere to go. 
Hold out, girls and boys who 
remain si lent in spite of your 
problems1 Hold out, "Shizukos" of 
the world1 The force and courage of 
l iving is inside you. " - Genj i ro 
Ara to 

GENJIRO ARA TO 

1 946'da Nagasaki, Japonya'da 
dogdu. 1 978 yılında bir tiyatro 
kumpanyası kurdu ve sinemada 
yıllarca yapımcı olarak çalıştı. 
SESSIZ KIZ ( 1 995), i lk  
yönetmenlik denemesidir. 

Born in Nagasaki, )apan in 
1 946. He founded a thearre 
company in 1 978 and has 
worked as a producer in the 
cinema for many years. 
FATHER FUCKER ( 1 995)  
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AVUSTRALYA A USTRALIA 

KIR YAŞAMI 
COUNTRY LIFE 
Yönetmen Director: Michael 8/akemore 
Senaryo Screenplay: Michael 8/akemoı·e, 
based on the novel "U nde V anya '' by A nton 
Chekhoı1 Görüntü Yön. Cinematography: 
Stephm Windon Kurgu Editing: Nicholas 
Beauma11 Müzik Music: Peter Best 
Oyuncular Cast: Sam Nei/1, Greta Scacchi, 

john Hargreaves, Kerry Fox, Michael 
8/akemore, Googie Withers, Ma11rie Fields, 
Patricia Kennedy, Robyn Cr11ze, 8rian 
Marshall Yapımcı Producer: Robin Dalton 
Yapım!Prod11ction Co.: Dalton Films Pty, 1 9  

Forest Kno/1 Ave. , 8ondi 8each NSW 2026, 

A USTRALIA; Phone: 61 2 365 29 5 5; Fax: 
61 2 365 27 1 1  Dünya Hakları Export 
Age nt: Southern S tar Film Sa/es, 8 West 
Street . .  Leve/ 9, North Sydney. NSW 2060, 

A USTRALIA; Phone: 6 1  2 95 7 27 88; Fax: 
61 2 956 69 1 8  

1994 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 1 1 7' 

• Birinci Dünya Savaşı 'nın hemen 
ardından Avustralya. Bir vakitler 
bölgesinin iftihar kaynagı olan 
harap olmuş bir koyun çiftliginde, 
Alexander i le yeni genç karısının 
dönüşüne i l işkin hazırlıklar 
sürmektedir. Alexander, i lk 
karısının ölümünün ardından 
Ingi ltere'ye göç etmiş, orada 
tiyatro eleştirmeni olarak adını 
duyurmuştur. Artık naif bir genç 
kadın olan küçük kızı Sally'yi de, 
kızkardeşine emanet etmiştir. 
Çiftlikte istisnasız herkes, 
Deborah'nın haliyle tavrından ve 
Alexander'ın görgüsüyle 
olgunlugundan etkilenir. Ancak, 
adamın, evin olagan düzenini  
altüst eden talimatları hiç de 
böyle bir coşkuyla karşılanmaz. 
Yeni gelenleri eglendirme görevi, 
ai lenin dostu olan yakışıklı Dr. 
Max Askey'e düşer. Doktor, 
Deborah'ın güzel ligin in sihrine 
kapıl ınca, bu görevi memnuniyetle 
kabul eder. Tıpkı çiftligi gibi, 
geçmişte daha iyi günler görmüş 
olan Jack Dayı'n ın da başı 
dönmüştür. I ki adam, Deborah i le 
Alexander'ın evl i l iginin mutlu bir 
evl i l ik olmadıgı konusunda 
aralarında anlaşırlar. Alexander'ın 
Ingiliz tiyatrosu üzerine 
eleştirilerinin orada 
begenilmedigin i  ve Londra'yı bir 
skandal nedeniyle terk etmeye 
mecbur kaldıgını ögrendikleri 
zaman, her ikisi de kendi 
usullerince Deborah'ya kur 
yapmaya başlar. Derken, Sally 
sahneye çıkar. Uzun süredir 
gizliden gizliye Max'a aşıktır ve bu 
sırrını, ona yardım etmeye hevesli 

olan Deborah'a açar. Genç kadın 
Max ile konuşur ve onun Sally ile 
hiç mi hiç ilgilenmedigini anlar . . .  

Çehov'un zamana meydan okuyan 
başyapıtı "Vanya Dayı"yı temel 
alan ve melankol ik bir nostalji tadı 
veren K IR YAŞAMI, M ichael 
Bleakmore'un senaryosunu 
yazdıgı, yönettigi ve oynadıgı ş ık 
ve baştan çıkarıcı bir f i lm . .  

• Australia shortly after the First 
World War. On a rundown sheep 
farm which was once the pride of 
the district, preparations are under 
way for the returo of Alexander and 
his new young bride. Following the 
death of his fırst w i fe, Alexander 
emigrated to England where he 
made a name for h imself as a 
thearre critic. He left his l i ttle 
daughter Sally, who has now grown 
up into a naive young woman, in 
the care of his  sis ter. Everyone on 
the farm without exception is 
i mpressed by Deborah's bearing 
and Alexander's sophistication. His 
instructions to turn the usual 
household order upside down, 
however, are not met with such 
enthusiasm. l t  falls to Dr. Max 
Askey, a good-looking doctor and 
friend of the family, to enterrain 
the new arrivals. lt is an obligation 
that he readi ly accepts, once 
Deborah's beauty has enchanted 
h im.  Uncle Jack, who, ! ike his  farm 

has seen better days, is also 
besotted. Both men are soon agreed 
that the marriage between Deborah 
and Alexander is not a happy one. 
When they d iscover that 

Alexander's reviews on British 
theatre were not well-loved there 
and he was obliged to leave London 
as a result of a scandal, both men 
begin to make advances to Deborah 
in their own way. Then Sally 
appears on the scene. She has long 
been secretly in love with Max and 
admits this to Deborah who is keen 
to help. She talks to Max and 
realises that he is  not rhe least bit 
inceresred in Sally . . .  

Based on "Uncle Vanya", the 
timeless masterpiece by Chekhov, 
and steeped in melancholy 
nostalgia, COUNTR Y LIFE is an 
elegant, seductive fil m  written, 
directed and played by Michael 
Bleakmore. 

MICHAEL BLAKEMORE 

19 Hazi ran 1 928' de 
Avustralya'nın Sydney kentinde 
dogdu. 1 9SO'den beri daha çok 
Ingiltere'de yaşadı. Londra'daki 
Dramatik Sanatlar Kraliyer 
Akademisi'nde egitim gördü. 
1 966' dan beri tiyatroda aktör 
ve yönetmen olarak 
çalışmaktadır. Londra 
tiyatroları için pek çok oyun 
yönetti. 1 970'1i yıllarda "Next 
Season" adlı bir roman 
yayımladı. K IR YAŞAMI 
yönettigi üçüncü fılmdir. 
Cardiff ve Adelaide'de "Tosca" 
operasını da yönetmiştir. 

Born on 1 9 June 1 928 i n  
Sydney, Ausrralia. Has lived 
mainly in England since 1 950.  
He was trained at the Royal 
Academy of Dramatic Art in 
London. He has worked as a 
stage acror and director since 
1 966. He has directed many 
plays for London thearres. In  the 
1 970s he published a novel ,  
"Next Season". COUNTRY 
LIFE is the third film he has 
directed. He has also directed 
the opera "Tosca" in Cardiff and 
Adelaide. 

Filmleri 
Fi lmography 

1 982 A Personal History of the 
Amtralian Surf 
Avustralya Sörfünün Kişisel 
Bir Tarihçesi 

1 983 Privates 011 Parade 
Geçit Töreninde Erler 

1 994 Coımtry Life Kır Yaşamı 
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FRANSA FRANCE 

F iESTA 
Yönetmen Director: Pierre Bouıron 
Senaryo Screen play: Pierre Boutron, based 
on the novel "Fiesta" byjosi Luis de Vilallonga 
Görüntü Yön. Cinematography:Javier 
Aguirresarobe KurguiEditing: Jacques Witta 
Müzik Music: Wim Mertem Oyuncular 
Casc jean-Loui1 Trimignant, Gregoire Co/in, 
Day/e Haddon, Marc Lavoine, jean-Philippe 
Ecoffey. Marc Betton, jean-Louis Richard, jean
Pierre Steıvart Yapımcı Producer: Michel 
Chambaı Yapım Production Co.: C/PA, 
16 avenue K/eber, 75016 Paris, FRANCE; 
Phone: 33 1 40 67 77 5 7; Fax: 33 1 40 67 
13 97 Dünya Hakları Export Age m: 
Mayfair Erıtertaimnent 1 nternational. 1 1 O St. 
Marıin's Lane, London WC2N 4AD, 
ENGLAND; Phone: 44 1 7 1  304 79 l l ;  Fax: 
44 1 7 1  867 l l  84 

1 995 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 148' 

• 1 936, I spanya. Bir lspanyol 
soylusunun oğlu olan 1 6  yaşındaki 
Rafael, yalnızca zengin Avrupalı 
aristokratların çocuklarına 
mahsus bir Fransız Katolik 
kolejinde okumaktadır. "Franco 
yanlısı" saflarda kıdemli bir subay 
olan Rafael'in babası, ailenin 
kendini orduya adama geleneğini 
izleyerek, "görevini yerine 
getirmesi" için oğlunu okuldan 
almaya karar verir. Babasının 
kendisine duyduğu güvenden çok 
memnun olan Rafael, onun 
arkadaşlarından Albay Masagual'ın 
komutası altındaki bir birimde 
askeri eğitimine başlar. Bu 
garnizonun asiT görevi, 
düşmanların "halledilme"sidir. 
Albay Masagual Rafael' in askeri 
eğitimini üstlenirken, güzel Ingiliz 
hemşire Ceci l ia da, onun 
"erkeklik" konusundaki duygusal 
eğitimi üzerinde yoğunlaşır. Savaşı 
meslek haline getirmiş şüpheci, 
alaycı bir adam olan Masagual, 
Rafael'in yeni hocası ve hamisi 
olur. Bir erkeğin gerçek bir asker 
olmaya alışması gerektiğine 
inandığı için de, Rafael'i hemen 
infaz mangasına verir. Gittikçe 
daha tahammül edilmez bulduğu 
bu tiksindirici görevdeyken, 
Rafael' in karşısına kendi yaşında 
bir kız çıkar; bu düşman 
tarafındaki bir yüzbaşının tek 
çocuğudur . . .  

ispanyol aktör Jose Luis de 
Vilallonga'nın "best-seller" olan 
otobiyografık romanına dayanan 
FIESTA, bir başka ispanyol lç 
Savaşı fi lmi değil. Bu acımasız ama 
çarpıcı fi lm daha çok, bugün de 

dünyanın çeşitli bölgelerinde 
gelişmekte olanlara benzer bir 
çelişkinin içindeki iki bireyin 
koşut evrimi için bir mekan 
oluşturan, çağdaş tarih üzerine 
kurulu bir dram. "lspanyol Iç 
Savaşı, genelde bütün iç savaşların 
saçmalığının bir simgesidir. 
lspanya'da, daha yakın b ir 
geçmişte Lübnan'da ve Kuzey 
l rlanda'da, ve şu sıralarda 
Saraybosna ile Çeçenistan'da iç 
savaşın başlatılmasına ve mazur 
görülmesine i l işkin olarak tamı 
tamına aynı savların varlığını 
keşfediyoruz . . .  Bütün savaşlar ve 
özellikle iç savaşlar, her zaman 
olduğu gibi, "haklı i lkeler"in 
savunulması kisvesi altında 
saklanmış, devasa bir 
hesaplaşmadan başka bir şey 
deği ldir." - Pierre Boutron. 

• 1 936, Spain. l 6-years-old Rafael 
is the son of a Spanish nobleman 
and is being educared ar a French 
Carholic college exclusively 
reserved for the sons of rich 
European aristocrars. Rafael's 
father, a senior offıcer in  the "pro 
Franco" ranks following the fami ly 
rradir ion of dedication to the army, 
decides to have his son taken out of 
col lege so that he may "do his 
duty". Rafael ,  del ighted by his 
father's trust on him, receives his 
mi l i tary training in a unit under 
che com m and of one of his father's 
friends, Colonel Masagual . The 

garrison is primardy detailed for 
the "treatment" of the enemies. 
While Colonel Masagual takes in 
charge of Rafael's mi l i rary training, 
Ceci l ia, a beauriful English nurse, 

concentrares on his sentimemal 
education into the ways of 
"manhood". Masagual, a cynical, 
derisi ve man making a profession 
of war, becomes Rafael 's new rutor 
and mentor. Bel ieving that a man 
musr be condirioned to become a 
true soldier, he te l ls Rafael off ar 
once to the fıring squad. While 
employed on this foul  task which 
he fınds more and more unbearable, 
Rafael is brought face to face with a 

gir! of his age, the only child of a 
captain on the enemy's si de . . .  

Based on a best-seli ing 
autobiographical novel by Spanish 
acror Jose Luis de Vilallonga, 
FIEST A is not anather movie about 
the Spanish Ci vii W ar. Rather, this 
cruel but beauriful film is a drama 
of contemporary history which 
serves as a serring for the parallel 
evolurion of two individuals 
implied in a conflict s imi lar to 
those developing around the world 
now. "The Spanish Civil W ar is a 
symbol of the absurdity of all civil 
wars in general. In Spain, more 
recently in Lebanon and Norlıern 
Ireland, and, at present, in Sarajevo 
and Chechniya we discover exactly 
the same arguments for the 
launching and justification of civil 
war. . .  All wars, and in particular, 
civil wars are norhing more than a 
gigantic seniing of accounts, 
disguised, as always, as the defence 
of the ' jusr cause' . " - Pierre 
Bourron 

PIERRE BOUTRON 

2 1  Ocak 1 946'de, deniz subayı 
babasının Fransız 
Büyükelçilij!i'nde askeri ataşe 
olarak görev yaptıj!ı Lizbon'da 
doj!du. Annesi lspanyoldu. I ki 
yıl sonra ai le Madrid'e taşındı; 
çocuklugu orada geçti. 1 954 
yılında Fransa'ya taşındılar. O 
s ıralar Fransızcadan iyi 
Ispanyolca konuşuyordu. 1 958 
yılında babası Roma'daki Fransa 
Büyükelçilij!i'ne deniz ataşesi 
olarak tayin oldu ve aile 
ltalya'ya taşındı. ltalya'da iki yıl 
kaldı, sık sık Ispanya'ya döndü. 
Okulunu bitirdikten sonra 
tiyatro ve sinemayla ilgilendi. 
Profesyonel olarak çalışmaya 
1 969 yılında başladı, i lk  
oyunlarını 1 973'te Paris'te 
yönetti. O tarihten beri düzenli 
olarak tiyatro, televizyon ve 
sinemada çalışmaktadır. 

Born in Lisbon, on 2 ı January 
ı 947, where his facher, a marine 
offıcer, was a mil icary anache co 
che French Embassy. His morher 
was Spanish. Two years lacer che 
family moved co Madrid where 
he spenr his childhood. They 
moved ro France in ı 954. Ar che 
rime he spoke beccer Spanish 
rhan Frene h. In ı 958 his farher 
was named naval artache ro che 
French Embassy in Rame and 
che family moved ro lraly. He 
srayed rhere for cwo years, 
returning ro Spain frequencly. 
Afrer fınishing school, he 
u ndercook cheacre and fı lm 
scudies. He began his  
professional career in ı 969 and 
d irecred his fırsr plays in Paris in 
ı 973. S ince c hen he has 
alrernared regularly berween 
direecing rhearre, relevision and 
morian piccures. 

Filmleri 
Fi lmography 

1 977 The Portrait of Oorian G ray 
Oorian Gray'in Portresi 

1 988 Les amıies sandwiches 
Sanclwich Years 
Sandviç Yılları 

1 995 Fiesra 
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iKi YEŞiL  TÜY 
PAN 

TWO GREEN FEATHERS 
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Görüntü Yön. Cinemarography: Henr1ing 
Kmtumsen DFF Kurgu Editing: Anders 
Refn Müzik Music: Hi/mar Hdmarsson 
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L1ppe, Per Srhaanning, Peter Stmberk. Shaun 
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Produccr: Axel Helgeland Yapı m 
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• 1 859. Teğmen Thomas Glahn, 
Norveç'in en kuzeyinde küçük bir 
balıkçı köyünde köpeği ile tek başına 
yaşayan bir avcıdır. Bir gün, köyden 
bir kızla karşılaşır: yerel balıkçıların 
içinde en kodamanı olan Mack'ın 
kızı olan Edvarda'dır bu. Ikisi anında 
birbirlerine karşı fiziki bir çekim 
duyar. Kısa süreyle - en fazla, üç
dört hafta - esrik, karmaşadan uzak 
bir mutluluk yaşarlar. Sonra akıl 
rolünü oynamaya başlar: gurur, ince 
hesaplar ve iktidar düşünceleri öne 
çıkar. Yoğun bir romantik erotizmi 
tutarlı bir aşk ilişkisine dönüştürmek 
için gerekli tavizleri vermede ikisi 
de acizdir, ayrıca buna gönüllü de 
değillerdir. Birbirleriyle oynadıkları 
oyunlar fantastik, hatta tuhaf 
boyutlara ulaşır. Glahn, ayağı 
aksayan bir doktorun rakibi 
olduğunu vehmederek, Edvarda'nın 
gözünde onun dengi olabilmek için 
kendini bile bile ayağından vurur. 
Kız ise bir Alman aristokrada flört 
edip sonunda bu sevmediği adamla 
nişanlanır ... 

"Pan", yapıtlarıyla tartışmalara yol 
açan Nobel ödüllü Norveçli yazar 
Knut Hamsun'un dördüncü 
romanıdır. IKI YEŞIL TÜY ise, bu 
şiirsel başyapıtı beyazperdeye 
uyarlama yolunda sinema tarihindeki 
dördüncü çabadır. Hamsun'un 
gerçeği rüyaya dönüştürme, rüyaları 
da gerçek haline getirme yolundaki 
yetisini tam olarak kavrayan film, 
taktığımız maskeleri ve onların 
gerisinde ne olduğunu araştırmakta. 
Yönetmen Carlsen'e göre film, 

insan arzusunun yarattığı tehlikeler 
ile, çoğu kişinin bir şeyi istediği 
halde buna sahip olmanın doğuracağı 
sonuçlarla yüz yüze gelmeye 
cesaret edememesi üzerine. "Pan, 
büyük bir sanat yapıtı. Çeşitli 
yorumlara olanak sağlıyor. Ben 
Hamsun'ın girift öyküsünü kendirnce 
anlatmaya çalışmak gibi zor bir 
yolu seçtim. Doğrusunu söylemek 
gerekirse, "Pan"ın ikide bir, dünya 
edebiyatının en güzel aşk 
öykülerinden biri olarak 
tanımlanmasının bir yanlış 
anlamadan kaynaklandığını 
düşünüyorum. Evet, bence de bir 
erkekle bir kadın arasındaki ilişki 
üzerine yazılmış en iyi öykülerden 
biri. Ama bana kalırsa romanın 
şiirsel yüzeyi, gerçek bir 
acımasızlığı örtüyor." - Henning 
Carisen 

• 1 859. Lieurenanr Thomas Glahn 
is a hunrer who lives alone with his 
dog near a smail fishing communiry 
in the far norrh of Norway. One day 
he nıeers a gir! from the settlemenr, 
Edvarda, the daughrer of the local 
fishing magnare, Mack. The rwo 
experience a sponraneous physical 
attraction for one another. For a brief 
period - no more rhan three or four 
weeks - rheir happiness is of an 
ecsraric, uncomplicared kind. Then 
imellect begins ro play irs part; pride, 
calcularion and the considerarions of 
power. Neirher one of rhem is able, 
or willing, to perform the necessary 
acts of submission which mighr turn 
intense romantic eroticism inro a 

srable relarionship of love. Their 
playing w ith one anorher reaches 
fanrasric, groresque heighrs: Glahn, 
imagining that his riva! is a lame 
doctor, deliberarely shoors himself 
through the foor so that he will be the 
equal of the doctor in Edvarda's eyes. 
She flirrs with and finally becomes 
engaged to a German arisrocrat, a 
man whom she does not love . . .  

"Pan" was the fourrh novel by 
conrroversial Norwegian writer and 
Nobel price laureare Knur Hamsun, 
and TWO GREEN FEATHERS is 
the fourrh arrempt in film history to 
adapr this masrerpiece of poerry for 
the screen. The picture explores the 
masks we wear and whac is behind 
rhem with a proper underscanding of 
Hamsun's capaciry to make reality 
dreamlike and dreams reality. To 
director Carlsen, the film is about the 
perils of human desire and the facr 
that so many people wanr somerhing 
bur dare not face the consequences of 
grasping hold of ir. "Pan is a grear 
work of art. Ir opens up possibil iries 
for various inrerprerarions. I found ir  
a challenge ro rry ro teli Hamsun's 
inrriguing srory my way. Quite 
honestly, I rhink it is a 
misinrerpreration when "Pan" is 
repearedly called one of the most 
beuriful love stories in world 
l irerarure. I agree that ir is one of rhe 
best stories ev er w ri rten abour a 
relarionship berween a man and a 
woman. Bur I find that the poetic 
surface of the novel covers gen u ine 
cruelry. " - Henning Carisen 

HENNING CARLSEN 

4 Haziran 1 927'de Aalborg, 
Danimarka'da burjuva bir ailenin 
çocugu olarak dünyaya geldi. 
Onaltı yaşında okulu bıraktı. 
Onu sinemacılıga iten ise, 
Eisenstein ve Pudovkin'in 
yazılarını keşfetmesi oldu. Nobel 
ödüllü yazar Nadine Gordimer'in 
romanı "A World of Strangers" 
üzerine kurulu ilk konulu uzun 
metraj filmi "Dilemma / lkilem"i, 
1 962 yılında Johannesburg'da 
gizlice çekti. Knut Hamsun'un 
meşhur romanı "Açlık"ın 
beyazperde uyarlaması i le 
uluslararası alanda adını 
duyurdu. Cari Dreyer'den bu 
yana hiçbir Danimarkah 
yönetmen, ününü kendi 
ülkesinin dışında bu kadar 
sürdürememiştir. En iyi 
yapıtlarının kendilerine özgü bir 
plastik güzelligi vardır ve birey 
olarak insana karşı derin ve 
sıcak duygular taşırlar. Toplam 
1 3  konulu uzun film ile 45 kısa 
ya da uzun metrajlı belgesel 
yönetmiştir. 

Born on 4 J un e ı 927, in Aalborg, 
Dcnmark, i mo a bourgeois family. 
Ar age sixreen he lefc school. Ir 
was rhe discovery of rhe wrirings 
of Eisensrein and Pudovkin that 
led him ıowards fılmmaking. 
"Dilemma", his fırsr fearure, 
based on rhe novel "A World of 
Srrangers" by Nobel prize-winner 
Nacline Gordimer was shor 
clandescinely in Johannesburg in 
1 962. He became inrernarionally 
famous wirh "Sulr 1 Hunger", rhe 
screen adapeation of the well
known novel by Knut Hamsun. 
Nor si nce Cari Dreyer has a 
Danish director established such 
an abiding reputacion outside his 
own counrry. His besc work has a 
singular plasric beaury and is 
characrerised h abi ruall y by a 
profound warmrh of feeling for 
individual human beings. He has 
d irecred a ıoral of ı 3 features and 
4 5 sh ort or ful l-length 
docurnemaries. 

Filmleri 
Fiımography 

1 962 Dilemm11 lkilem 
1 963 Epilog Sonsöz 
1 964 Katioma Kediler 
1 966 Sult Açl ık 
1 96 7 Memıesker mpdes og spd 

m us ik opstar i hjertel 
Insanlar Tanışır ve Tatlı 
Müzik Kalpleri Doldurur 

1 969 Klabautermaııdeıı 
Hepimiz Şeytan ız 

1 9 7 1  Er 1 bange.> 
Korkuyor musun! 

1 972 Man s ku' vıere noget ved 
musikken! 
Hep Birlikte Müzik Yapmak 
Ne Güzel! 

1 975 En lykkelig ski/smisse 
Bir Mutlu Boşanma 
Da Svmıta forsvandt 
Svante Kaybolduj!unda 

1 978 Hpr, var det ikke eıı som lo? 
Birisi mi Güldü! 

1 982 Pmgene eller livet 
Paran ya da Canın 

1 986 Oviri Kapıdaki Kurt 
1 995 Pan Iki Yeşil Tüy 
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• Bir doğabilimci olan William 
Anderson, 1 858'de Amazon'dan 
dönerken deniz kazası geçirir. 
Elindeki tüm örnekleri bu kazada 
kaybeden genç adam beş parasız 
halde Ingiltere'ye döner. Zengin bir 
bitey ve direy kolleksiyoncusuyla 
tanışan William, onun olağanüstü 
güzellikteki kızı Eugenia'ya tutulur. 
Birbirlerine yaptıkları kur, Viktorya 
dönemi görgüsünün ideal örneğidir, 
ama zifaf gecesi Eugenia beklenmedik 
bir cinsel tutku gösterir. Çok 
geçmeden birçok çocukları olur. 
Ancak evli l ik mutluluğu William 
için bir kafa karışıklığı ve yalnızlığa 
dönüşünce, o da kendini tamamıyla 
işine, karıncalar üzerine, ailenin 
fakir bir akrabası olan Matty 
Crompton'la yürüttüğü incelemeye 
verir. Korkunç ihanet ve 
aldatmanın ortaya çıkmasıyla, 
böceklerin ve insanların dünyaları, 
sonunda içiçe geçer ... 

Çok katmanlı MELEKLER VE 
BÖCEKLER'de, birçok farklı 
düşünce, böceklere olan ilgi ve 
onlar hakkında yapılan araştırınayla 
birbirine bağlanmış. Toplumun 
sın ıfsal yapısı ve böceklerin dünyası 
arasındaki karşılaştırma çok açık. 
Filmdeki karakterler böceklerin 
yaşamlarını ve katı kuralların ı  
incelerken, izleyici de aynı incelerneyi 
tilmin ana karakterleri ve 1 9. yüzyıl 
Viktoryenleri üzerine yapma fırsatını 
bulmakta. Böcekler üzerine araştırma, 
aynı zamanda Darwin'in türlerin 
kökenieri hakkındaki yeni ve cesur 
teorisinin ortaya atılmasını izleyen 
heyecan ve güvensizliği de bünyesinde 
barındırıyor. Insanlarla böcekler 

arasında, cinsel dürtüler ve doğal 
güdülere varıncaya dek koşutluklar 
kuruluyor. Bu toplumsal otopsi, 
Viktoryen çağ cinselliğinin, kadının 
tıpkı kraliçe arı gibi, karşı cinsi kendi 
amacına uygun olarak kullandığı, 
çarpıcı ve şehevi bir yüzünü gösteriyor. 
"Viktoryen çağ Ingiltere'sini alıp, 
onu yeniden yaratıyorum; gerçekte 
olduğu gibi deği l, yirminci yüzyı l ın 
objektifınden göründüğü gibi. 
Günümüzün bütün filmleri bunu 
yapıyor, başka ne yapabilirler ki? 
Ama ben bunu, tilmin yönlendirici 
ilkesi haline getirip, kendi durumumuzu 
göz önünde bulundurarak yaptım. 
1 9. yüzyılın saplantısı, doğanın 
incelenmesiydi. Ben de Viktoryenleri, 
onların doğayı incelediği gibi 
inceliyorum ... Viktoryenlerin 
ümitsizce, seksi ve ölümü gözardı 
etmeye çalıştıkianna inanıyorum. 
Aslında bunu yaparak, her ikisine 
de kafalarını takmışlar." - Philip Haas 

• William Adamson, a nawralisr, is 

shipwrecked on his way back from rhe 

Amazan in 1858, and all his specimens 

are losr. He rewrns ro E ngland 

penniless. Befriended by a wealrhy 

collecror of flora and fauna, Will iam 

is insranrly consurned wirh desire for 

rhe collecror's brearhrakingly beauriful 

daughrer, Eugenja. Their shy courrship 

is rhe piccure of Vicrorian decorum, 

buc on dıeir wedding nighr, Eugenia 

displays an unexpecred sexual passion. 

They rapidly produce a brood ofbabies. 

Bur conjugal bliss rurns imo confusion 

and isolation for W illiam, and he 

buries himself in his work - a srudy 

of anrs that he has undenaken wirh 

Marry Crompron, a poor relative of 

rhe family. lnsecrs and human worlds 

fınally nıerge when the full horror of 

betrayal and deceit are revealed . . .  

In  mulri-layered ANGELS AND 

INSECTS, many differem thoughts 

are ried rogether by an incerest in, 

and research of insecrs. The analogy 

berween society's class srrucwre and 

rhe world of i nsecrs is obvious. W hile 

rhe characrers in the fılm are studying 

rhe l ives of i nsecrs and rheir srricr 

rules, rhe audience gers the dıance ro 

do rhe same w i dı the main characrers 

of rhe fılm and the Vicrorians of rhe 

l 9dı century. The invesrigarion of 

insects alsa comains the anxiery and 

insecuriry which fol lowed Darwin's 

new and bold rheory abour rhe 

origin of rhe species when it was fırsr 

presemed. Parallels are drawn 

berween hmııans and insecrs all rhe 

way down ro sexual im pulses and 

driving forces. This social auropsy 

presents a shocking, carnal side to 

Vicrorian sexuality where rhe woman 

uses and manipulares rhe opposire 

sex in the same way as a queen bee. 

"I rake Vicrorian England and 

recreare ir - nar as ir was bm as it is 

through the lens of rhe twemieth 

century. All conremporary fılms do 

this, because whar else can rhey do' 

B ur I have done ir self-consciously, 

making ir the guiding principle of 

the fılm. The obsession of rhe 

ninereenth century was rhe swdy of 

nature. So I swdy the V ictorians as 

they swdy narure . . .  I believe rhar rhe 

Vicrorians desperarely wamed ro 

ignore sex and deadı. In doing so 

they became rorally preoccupied 

w ith bor h." - Philip Haas 

PHILIP HAAS 

6 Ağustos 1 954'te, California 
eyalerinin San Francisco 
şehrinde �oğdu. Roma'da ve 
Harvard Universiresi'nde 
öğrenim gördü. Royal 
Shakespeare Company'de 
yönetmen yardımcısı, daha 
sonra da hem Londra'da hem 
de Uzak Doğu'da, sahne için 
serbest yönetmen olarak 
çalıştı. Sinemadaki kariyeri, 
zamane sanatçıları üzerine 1 O 
belgesell ik  bir diziyle başladı. 
1 99 1 '  de, Guggenheim 
Vakfı'ndan bir ödenek kazandı. 
lik uzun metraj konulu filmi 
olan, Paul Auster'ın 
romanından uyarlanan "The 
Music of Chance 1 Şans Müziği" 
( 1 993), ilk olarak Cannes Film 
Festivali 'nde gösterildi ve 
uluslararası arenada beğeni 
gördü. MELEKLER VE 
BÖCEKLER ( 1 995), yönettiği 
ikinci konulu filmdir. 

Born on 6 Augusr 1 954 in San 
Francisco, California. He swtl iecl 
in Rome and ar Harvard 
Universi ty. He worked as an 
assistant di rector for the Royal 
Shakespeare Company, rhen as a 
freelance d irector for the srage, 
borh in London and rhe Far Easr. 
H is fi lm career began w i rh a 
series of 1 O documenraries abour 
conremporary arrisrs. In 1 99 1  he 
won a grant from the 
Guggenheim Foundation. H i s  
debut fearure, "The Music of 
Chance" ( 1 993), based on the 
novel by Paul Auster, first 
screened at the Cannes Film 
Festival, received international 
acclaim.  ANGELS AND 
I NSECTS ( 1 995 )  is  the second 
feature film he d irected. 
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FRANSA-BELÇIKA-iNGILTERE FRANCE-BELGJUM-UK 

iKi ARADA BiR DEREDE 
LI 

BETWEEN THE DEVIL AND THE DEEP BLUE SEA 
Yönetmen Director: i\ lr1non 1/iime/ 
SenaryoScreenplay: !ı larrun 1-/iime/ & 
Louıs Grospinn. bcm:d o11 a shorl rtory by Ni kos 
Kaı•tJadiar Görüntü Yön. CinematfJ}!,I'afJhy: 
Bemard LllilC Kurgu Editing: Smana 
l?rmberg Müzik Music: \'Vim Mertem 
Oyuncular Cas ı: Stepben l?ea. Ling Ch11. 
Adrıan Brme. Ale�ka Kol/o, Misdıa Aznavour 
Yapımcı Producer: t\laı-ion Hiimel. Eric 
Van Beurw & Atm·k Forsirller Yapı m 
Produccion Co.: J\lan ·s Film. 65 aıwwe 
rllortmck. 1 1 5 0  Bmxelles. BELG/Utll : Pbone: 
2 r 1 7 1  3 7: Fax: 2 7 7 1  96 12.  Tchm Tchin 
Prodllcllon. !ıl ark Forrtater Prod Dünya 
Hakları Export Agenr: Seau•e/1 Fi/ms. 4 5 .  
m e  Pmn Cbamn. 75008 Pam. FI?ANCE: 
Pbone: 33 1 47 20 /8 7 3: Fax: 33 1 47 20 
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• Iflas etmiş bir şi rkete ait olan 
eski bir şilep Hong Kong'da 
demir atar. Mürettebatın 
paralarını almak için gemide bir 
hafta ya da daha fazla beklemeleri 
gerekmektedir. Ondan sonrasını 
ise kim bilebil ir ki zaten? Tayfalar 
arasında az konuşan, hayattan 
bezmiş. geçmişinin etkisinden 
kurtulamayan, içe dönük bir afyon 
müptelası olan telsizci Nikos da 
vardır. Hong Kong l imanındaki 
dibi düz, hafif kayıklardan birinde 
yaşayan on yaşındaki Çinli kız Li 
ise, hayatını l imanda demir atmış 
gemileri temizleyerek kazanır. 
Film, bu kayıp adamla kendini 
yeni lgiye bırakmayan, yaşamındaki 
kaosa rağmen masumiyetini 
koruyan pırıl pırıl küçük kız 
arasındaki dostluğun 
öyküsüdür . . .  

Üçüncü bölümünde Hong 
Kong'un egzotik iç bölümlerine 
uzanan bir gezinin dışında, fı lmin 
hemen hemen tümü eski teknenin 
paslı, gölgeli mekanında çekilmiş. 
Iki karakter ve aralarındaki 
dostluk da aynı derecede sessiz 
ve içe dönük; Rea ile Li rolündeki 
Chu'nun performansları da buna 
uygun biçimde suskun. Filmin en 
güçlü yanlarından biri, ayrıntı l ı  
yöreil ik duygusu: tekne, Hong 
Kong limanının sularından 
yansıyan ışık, geçen kayıklarla 
feribotların boğuk sesleri: küçük 
şehriye dükkanları, kentin afyon 
bahçeleri. Hong Kong'un ışığı gibi 
zayıf ve saydam olan bu öykü 

sessizliklerden, beklentilerden ve 
hüzünden ibaret. "Nikos 
Kavvadias'ın güzel kısa öyküsü 
"Li"nin sadeliğini, neredeyse yarı 
saydam parıltıs ını elimden 
geldiğince kopya etmeye çalıştım. 
Çocukluk . . .  açık zihinleri, ön yargı 
ve uzlaşmadan uzak oluşları, (biz 
büyüklerin yoksun olduğu) 
cesaretleriyle çocukların bizi, 
dünyayı değiştirme güçleri vardır. 
Onları izlemek, onları dinlemek 
ve onların yakınında olmak bana 
fi lmlerimin yapımı için güven 
veriyor, rehber oluyor ve yardım 
ediyor." - Marion Hansel 

• An old freighter, belonging ro a 

company that has gone out of 

business, drops anehor off Hong 

Kong. The crew abroad has to wait 

a week, or more, to get paid. After 

that, who knows what l ies ahead) 

Among the sailors is Ni kos, a radio 

operaror. He' s a  man of few words, 

weary of l ife, haunted by his past, 

an introvert and opium addict. L i ,  a 

l O-year-old Chinese girl l iv ing on 

the sampans in Hong Kong's 

harbour, makes her living by 

deaning the ships w hi le they' re in 

port. The fi lm is the story of the 

strange and unspoken friendship 

that arises between this lost man 

and a bright li ttle girl who won't 

let herself be defeated, who keeps 

her innocence in spite of the chaos 

in her l ife . . .  

Except for a third-act excursion 

into the exotic inner reaches of 

Hong Kong, the film is located 

almost exclusively in the rusty, 

shadowy spaces of the old boat. The 

two characters and their friendship 

are s imilarly si lent and i nterior, 

and the performances by Rea and 

Ling Clm, as Li, are fittingly 

reticent. One of the great strengths 

of this piece is  the sense of detailed 

locality: the ship, the light 

glancing off the waters of the Hong 

Kong harbour, the muffled sounds 

of the passing sampans and ferries, 

the tiny noodle shops and opium 

gardens of the city. Fragile and 

transparent as the l ig ht of Hong 

Kong, this srory is made of 

si lences, expectations and sorrow. 

"] tried to transeribe as best I 
could, the simplicity, almost 

translucent luminosity of N ikos 

Kavvadias' beautiful short story 

"Li". Childhood . . .  clear of mi nd, 

unprejud iced and 

uncompromising, children with 

their courage (which we adults 

lack) have the power ro change 

us . . .  the world. To watch them , to 

listen and to stay close to them, 

reassures, guides and helps me to 

make my films." - Marion Hansel 

MARION HANSEL 

12  Şubat 1 949'da Fransa'nın 
Marsilya şehrinde doğdu. 
Belçika vatandaşıdır. Tiyatro 
eğitimi gördükten sonra, 
Brüksel ve New York'da çeşitli 
oyunlarda, ayrıca TV ve sinema 
filmlerinde rol aldı. 1 977'de 
kendi yapım şirketi Man's 
Films'i kurdu. 1 979'da ilk uzun 
metraj! ı fi lmi "Le l it 1 Yatak"ın 
yapımcıl ığını ve yönetmenliğini 
üstlendi. lkinci konulu filmi 
"Dust 1 Toz"la 1 985'te 
Venedik'te Gümüş Aslan 
ödülünü aldı. 1 987'de 
Barselona'da, "Les noces 
barbares 1 Vahşi Düğün" 
filmiyle Avrupa Ödülü'ne layık 
görüldü. Aynı yıl Belçika'da 
"Yıl ın Kadını" seçilen 
yönetmen, 1 988'de Belçika 
Film Seçim Komisyonu'nun 
başkanı oldu. 

Born on 1 2  February 1 949 in  
Marsei l les, France, she is of 
Belgian nationality. After 
having snıdied Oramatic Art, 
she has appeared in various 
theatre plays, i n Brussels and 
New York; and also in  fılms for 
cinema and TV. In 1 977,  she set 
up her own producing company, 
Man's Films. In 1 979, she 
produced and directed LE LlT, 
her fırst full-length fı l m .  Her 
second fearure, "Dust" won the 
"Silver Lion" in Yenice 1 98 5 .  In 
1 987, s he was awarded the 
Europe Prize in  Bareelona for 
"Les n oc es barbares". Same year, 
she was named "Woman of the 
Year" in Belgium. I n  1 988, she 
was elected President of the 
Belgian Fi lm Selection 
Committee. 

Filmleri 
Filmography 

1 977 Equilibres Dengeler 
(shorl kısa film) 

1 979 Stınnu Bature 
(dowmentary belgesel) 
Gongola 
(documentary belgesel) 
Hydraulip 
(documen/ary belgesel) 
Bakti 
(docmnentary belgesel) 

1 982 Le !it Yatak 
1 984 Dmt Toz 
1 987 Les noces bat·bares 

Vahşi Dügün 
1 989 ll Maestro Maestro 
1 9 9 1  S ur la terre com me a u  ci el 

Yerde de Gökte de 
1 994 Li Iki Arada Bir Derede 
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1 962'de, Johannesburg, Güney 

CRY THE BELOVED COUNTRY Afrika'da do�du. Witwaterstrand 
' Üniversitesi'nde kısa bir süre 

Yönetmen Director: Dam/Ijames l?oodt 
Senaryo Screen play: Ronald Hanwod, based 
on the noı�l by Alan Paton Görüntü Yön. 
Cinemaıography: Paul Gilpin Kurgu 
Editing: David Heither Müzik Music:john 
Bany Oyuncular Casr:James Earljones, 
Richard Harris. Vmi Kmıene, Le/eti Khımıalo. 
Charles S. D11tton. Eric Miyeni. Dambisa Kente. 
lan Robet·ts Yapımcı Producer: Anaııt Siııgh 
Yapı m Producrion Co.: Distant Horizon 
ProdNction; Videovisian Entet·tainmenf.. 134 
Essemcood Road. Berea. D urban 4001 ,  SOUTH 
AF RICA: Phone: 3 1  22 40 00: Fax: 3 1  22 24 
44: Alpine Films Dünya Hakları Export 
Agent: /llajestic Films and Television, 1 3  
GloNcester Mamiom. Cambridge Circus, London 
WIC2H 8DH. ENGLAND; Phone: 44 1 7 1 836 
86 30: Fax: 44 1 7 1  836 58 19 Kaynak 
Source: Umut Sanat Ürünleri Tic. Ltd Şti . .  
Halaskargazi Cad. . 2 1417 Gazi Etbetn Pa[a 
Sitesi. 80220 istanbul. TU RKE\': Phone: 90 
2 1 2  230 40 4 1 :  Fax: 90 2 1 2  232 3 5  83 
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• 1 946, Güney Afrika. Aparteid'in, 
yani kurumsallaşmış sistemli ırkçılığın 
başlatı lmasına daha iki yıl var, ama 
önyargı ve darfakalı adaletsizlikler 
şimdiden hayli gelişmiş durumda. 
Yaşianma yolundaki Zulu rahibi 
Stephen Kumalo, Natal'daki muazzam 
bir kırsal bölge kilisesinde, harikulade 
dağlık arazi ve meteliksiz insanlar 
arasında çalışır. Inanmış bir sağcı olan 
beyaz toprak sahibi James Jarvis de, 
o yakınlarda, refah içinde yaşamasını 
sağlayan verimli bir arazide çiftçil ik 
yapar. Kumalo, parçalanmış ailesini 
yeniden bir araya getirme umuduyla, 
Johannesburg'a gider. Orada kız 
kardeşi Gertrude'u fahişelik yaparken 
bulur, erkek kardeşi John siyasi 
eylemci olmuştur, oğlu Absolom 
da küçük bir suçludur. Absalom, 
beyaz bir adamın, ünlü bir karaderili 
haklan savunucusunun katledilmesiyle 
noktalanan başarısız bir soyguna 
karışır. Jarvis, kurbanın kendi oğlu 
olduğunu öğrenince, öfke ve pişmanlık, 
adamın hoşgörüsüzlüğü ile ırksal 
kökenli nefretini büsbütün abartır ... 

Alan Paton'un ilk kez 1 948 yı l ında, 
yani aparteid'in yerleşik hale geldiği 
yılda basılan klasik romanı derhal 
en çok satan kitaplar listesine girdi 
ve tüm dünyada toplam 30 milyon 
adet satttı. Kitap, bugüne kadar 
yazılmış en etkileyici Güney Afrika 
romanı olarak alkışlandı. Bir başka 
ünlü Güney Afrikalı yazar, Pull iuer 
ödüllü Nadine Gordimer, "bu 
romanla", demişti, "dünyanın bu 
ülkeye ilişkin görüşü değişti; 
aparteid'in yalnızca soyut bir iğrenç 
olay değil, tüm insan ilişkilerinin ve 
insan ruhunun bir çarpıtılışı olduğu 

anlaşıldı." Yönetmen Roodt bu 
görkemli uyarlamaya, aparteid'in 
ortadan kalkmasından çok sonra 
bile ses getiren bir kudret katmış. 
"Paton'ın zamana meydan okuyan 
başyapıtının şimdi de, ilk kez ortaya 
çıktığı zamanki kadar gücü var. Filme 
geçmişi bilmenin avantajıyla 
yaklaşabildim, geriye bakıp üzüntüyle 
başımı salladım. Acıyı aşmayı, onu 
daha anlamlı olan yeni bir düzeye 
çıkarmayı başarabildim; keşke durup 
dinleseydik, keşke farkına varmış 
olsaydık, o vakit her şey değişik 
olacaktı. Filmi, hatıriamanın acısıyla 
doldurdum. Odak noktasını daha 
çok insani değerler oluşturuyor. 
Geçmişi anlamaya çalışıyoruz ve 
bence Güney Afrika'daki filmierin 
yeni yönel imi, tarih i  yeniden 
anlatmak olmalı. Gene de bu film 
insanlar üzerine, aparteid üzerine 
değil." - Darrell James Roodt 

• 1 946, South Africa. The imposition 

of apartheid, institutionalised, 

systematic racism is stili two years 

away, and yer the prejudice and petty 

injustices are already well developed. 

The ageing Zulu pastor Stephen 

Kumalo works in an immense rural 

parish in Natal, among a wonderfully 

mountainous landscape and dirt poor 

people. James Jarvis, a sraunchly right

wing white landowner, farms nearby, 

che fn.utful land giving him a prosperous 

living. Kwnalo travels to Johannesburg 

hoping to reunite his seattereel family. 

He fınds his sister Gertrude working 

as a prostitute, his brother John a 

political activist and his son Absolom 

a petty criminaL Absalom is involved 

i n  a bungled robbery resulting in the 

murder of a white man, a famous 

campaigner for black rights. When 

Jarvis learns that the victim is his 

son, anger and re m orse exaggeraces 

his imolerance and racial hatred 

Alan Paton's dassic novel, fırst 

published in 1948 - the year apartlıeid 

was established, was an immeeliate 

best seller and has sold over 30 million 

copies worldwide. lt was hailed as the 

most influential South African novel 

ever written. "With that novel", has 

said another famous South African 

writer, Pulitzer prize winner N ad ine 

Gordimer, "the world's view of this 

coumry changed; apartlıeid was 

recognized not merely as an abstracr 

abominacion but as a distorrion of all 

human relations and the human 

spirit". Director Roodt i nvests this 

splendid adapeation with a porency 

that resonates long after the eleatlı of 

apartheid. "Paton's timeless 

masterpiece has as m uc h power now 

as when it fırst appeared . [ was able 

to approach che film wirh che benefi c 

of hindsight, to look back and shake 

my head. I was able to transeenci che 

pain, take it to a new level that has 

more meaning: if only we had sat up 

and listened, if only we had taken 

note, then everything would have 

been different. l t  is the pain of 

remembrance wirh which J have 

imbued the picture. The focus is 

more on human values. W e are 

trying to understand the past, and 

for me, the new direction of film s in 

South Africa will be about re-tel! ing 

history. Bur this picrure is about 

human beings, not apartheicl ." -

Darrell James Roodt 

tiyatro e�itimi gördükten sonra 
film çekmeye başladı ve konulu 
uzun bir film önerisiyle, yerel 
film girişimeisi Anant Singh'e 
başvurdu. Singh öneriyi kabul 
etti, daha sonra da yönetmenin 
devamlı yapımcısı oldu. Aparteid 
karşıtı fi lmi "Piace of Weeping 1 
A�lama Meydanı"nın ( 1 985) 
prömiyeri yapıldı�ında, yönetmen 
henüz 24 yaşındaydı. Yasaklanan 
savaş karşıtı filmi "The Stick 1 
Sopa"yı ( 1 987), "jobman 1 Görev 
Adamı" ( 1 989) izledi. Bu film, 
gangster filmi kisvesi altında 
toplumun yapısına saldırıyordu. 
1 976 Soweto okul ayaklanmaları 
üzerine, başrolünde Whoopi 
Goldberg'in oynadı�ı son derece 
dokunaklı müzikaVdramı "Sarafinaı" 
( 1 992), Güney Afrika sinemasında 
bir dönüm noktası oluşturdu. 
Karaderililerin protesto hareketine 
açıkça ve sempatiyle bakan, 
iddialı bir film ilk kez gizlice ya da 
Güney Afrika dışında çekilmiyordu. 
Filmlerinin siyasi yapısı hakkında 
sorulan bir soruyu, yönetmen 
şöyle yanıtlıyor: "Ne yazık ki 
insan Güney Afrika'da olunca, 
siyasi içeri�i bulunan bir film 
yapmamak elden gelmiyor. 
Burada çok gerçek siyasi 
sorunlar var, ve fi lmler de 
toplumun aynasıdır." Road, son 
yıllarda uluslararası arenaya 
çıkan en yetenekli genç 
yönetmenlerden biridir. 

Born in 1 962, in Johannesburg, 
South Africa. After briefly 
studying drama at the University 
of Witwatersrand, he s tarred 
making fı 1 nı s and approached 
local fılm emrepreneur, Anam 

ingh, w ith a proposal for a 
feanıre. Singh agreed to cake it on 
and subsequently became his 
regular producer. The direcror 
was just 24-year-old when his 
ami-aparrheid "Place of W eeping" 
( 1 985) was premiered in New 
York. His banned ami-war fı lm, 
"The Stick" ( 1 987), was followed 
by "Jobman" ( 1 989), which, under 
rhe guise of a gangster fılm, 
attacked the strucrure of sociery. 
"Sarafına1" ( 1  992), an extremely 
moving nıusical/drama about the 
1 976 Sowero school riots, starring 
Whoopi Goldberg, marked a 
turning point in South African 
cinema. Ir was rhe fırst rime that 
a high-profıle fılm which 
porrrayed the black protest 
movemem overtly and 
sympatherically was not made in 
seeret or abroad. Asked about the 
political narure of his fılms, the 
direcror observed: "Unfonunately 
being in South Africa, you can't 
help making a movie with 
palirical comem. There are very 
real political concerns here, and 
movies are mirror of the society". 
He is one of the most talemed 
young directors to emerge onra 
rhe i nrernational scene i n recem 
years. 



DÜNYA S iNEMALARlNDA 1 00 YIL 
1 00 YEARS OF CINEMA AROUND THE WORLD 

Bu bölüm, British Fi lm Institute kurumunun 
degerli işbirligiyle gerçekleştirilmiştir. 
Istanbul British Council'a 
yardımlarından dolayı teşekkür ederiz. 

This seetion has been possible with the valuable 
cooperation of the British Film l nstinıre. 
W e should l ike ro thank The British Council, İstanbul 
for their ki nd support. 

CI NES 'in 

değerli katkılarıyla 
gerçekleştirilmiştir. 

W e should !ike to thank 
CINE5 
for their contributions. 



82 DÜNYA SiNEMALARlNDA YÜZ YIL 1 00 YFAHS Ol· <. INI.i\IA A HOl ND ·ı ı ı ı:  \\ OHI.D 

ISVEÇ-NORVEÇ-DANIMARKA-FINLANDIYA-IZLANDA SWEDEN-NORW A Y-DENMARK-FINLAND-ICELAND STIG BJÖRKMAN 

MERAK EDiYORUM, F iLM 
]AG AR NYFIKEN, FILM 

I AM CURIOUS, FILM 
Yönetmen Direcror: Stig Björkman 
Senaryo Screen play: Stig Bjiirkman 
Görüntü Yön. Cinematography: Stefan 
Knllii11ger Kurgu Edi ring: Beril Ljrmgstedt 
Müzik Music: 1\·lalli B ye Oyuncular 
Cas c:  Lena Nyman. BjOhı Granath. Lars von 
Trier Yapımcı Producer: Lemıart Dmıir 
Yapı m Producrion Co.: Cinetofon. 
Karlsı•iksgatall 1. 1 1 2  41 Stockholm. 
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• lskandinav film endüstrisinin 
tarihi, olağanüstü başarı ların bir 
araya gelmesinden oluşmuştur. 
lsveç, Danimarka, Norveç, 
Finlandiya ve son zamanlarda 
Izianda'da sinemacılığın dünya 
sinemasına yaptığı katkı i le, bu 
ü lkelerin her birin in film sanayileri 
ve onları ayakta tutan ulusal nüfus 
arasında hiçbir şekilde orantı 
yoktur. Sesli filmlerden önceki 
yıl larda, Sjöström, Stiller, Garbo, 
Dreyer ve Christiensen gibi 
yetenekler, ABD ve batı Avrupa 
film sanayi lerinde çalışmak için 
cazip teklifler almaya yetecek 
derecede yankı uyandırmıştı. 
Savaş sonrası yıl larda ise, I ngmar 
Bergman giderek büyüyen ve daha 
sonra dünyayı kendi koşullarıyla 
fetheden bir yönetmen, teknik 
eleman ve oyuncu topluluğuna 
öncülük etti. Bu liste, Mai Zetteriing 
ile Sven Nykvist'ten, Lars von 
Trier ile Aki ve M ika Kaurismaki 
kardeşlere kadar uzanmaktadır . . .  

Stig Björkman'ın Kuzey Avrupa 
ülkelerin in sinema tarihi üzerine 
bu belgeseli, bu muazzam alanı 
işiemek için, aktris Lena Nyman'ı 
(Vilgot Sjöman'ın "1  Am Curious 1 
Merak Ediyorum" ikiz fi lmlerinin 
ve I ngmar Bergman'ın "Autumn 
Sonata 1 Güz Sonatı" s ın ın yıldızı), 
meraklı bir muhabir rolünde 
kullanıp, mekan ve zaman içinde 
yolculuk ettirerek, geçmişin, 
bugünün ve geleceğin kil it 
isimleriyle karşılaştırıyor. Bayan 
Nyman'ın rolü, "1 Am Curious" 
filmierindeki rolünü anımsatıyor. 

Araştırmacı sorular soruyor ve 
lskandinav sinemasın ı  özel ve 
farklı yapan unsurun ne olduğunu 
belirlemeye çalışıyor. Nyman'ı, 
birçok filmden al ıntılar ve 
bölümlerle bezenmiş söyleşiler 
yaparken izliyoruz. Lars von 
Trier'le Dreyer'in önemi ve kendi 
iddialı planları; Eriand Josephson 
ve Sven Nykvist'le Bergman'la 
çalışmak; Liv Ul lmann'la l ngrid 
Bergman hakkında izlenimleri; 
Fridrik Thor Fridriksson'la Izianda 
sineması ve doğa; Astrid 
Henning-Jensen ve Eva lsaksen'le 
de kadın yönetmenler ve genel 
olarak kadınların lskandinav film 
endüstrisindeki rolü üzerine 
konuşuyor. Helsinki'deki bir 
barda, Aki Kaurismaki i lham ve 
dürtülerden söz ediyor. Seyirciye 
tavsiyesi: "Gözlerinizi açık tutun. 
Her yerde öykü var!" 

• The history of the Scandinavian 

film ind usrries is a parchwork of 

exrraordinary achievements. Film

making i n  Sweden, Denmark, 

Norway, Finland and larrerly 

Iceland has made a conrriburion ro 

world cinema out of all proportion 

wir h the size of their respecrive 

film indusrries and the national 

popularions which susrain rhem. In 

the years before ralkies, such talenr 

as Sjöström, Sriller, Garbo, Dreyer 

and Chrisrensen made enough impacr 

ro be lured away ro work in the 

larger fi lm industries of the USA 

and wesrern Europe. In the posr-war 

years, Ingmar Bergman spearheaded 

an ever-growi ng group of directors, 

rechnicians and acrors who conquered 

the world market on rheir own 

terms. The list sererehes from Mai 

Zetteriing and Sven Nykvisr ro 

Lars von Trier and the Kaurismaki 

brothers Aki and Mika . . .  

Srig Björkman's documenrary on 

Nordic film history sers out ro 

cover this enormous field by using 

the acrress Lena Nyman (srar of 

V i lgor Sjöman's "I Am Curious" 

d iprych and Ingmar Bergman's 

"Aurumn Sonara") as a curious 

reporrer, moving through space 

and r ime ro meer the key figures, 

past, presenr and furure. Ms. 

Nyman's appearance echoes her role 

in the "I Am Curious" films, 

asking searching quesrions and 

rrying to ascettain what makes 

Scandinavian cinema special and 

elisrincrive. Layered wirh quores 

and sequences from various fi lms, 

we see Nayman in conversarion 

wirh Lars von Trier - on the 

im portance of Dreyer anel on his 

own ambirious plans; Eriand 

Josephson and Sven Nykvisr - on 

working wirh Bergman; Liv 

Ullmann on her impressions of 

Ingrid Bergman; Fridrik Th6r 

Fridriksson on Icelandie fi lm and 

narure; Asrrid Henning-Jensen and 

Eva Isaksen on women directors 

and the role women generally in 

the Scandinavian film i ndusrries. In 

a bar i n  Helsinki ,  Aki Kaurasmaki 

ralks of i nspirarion anel i mpulses. 

His advice to the audience is: 

" Keep your eyes open. There are 

stories everywhereı "  

1 938'de lsveç'te Stockholm'da 
dogdu. Mimarlık ögrenimi gördü 
ve yıllarca bu meslekte çalıştı. 
Ancak filmiere ve sinemacıl ıga 
küçük yaşlardan itibaren tutkulu 
bir ilgisi vardı; iki .Yıl boyunca 
Stockholm'deki Ogrenci Film 
Stüdyosu'nun başkanligını yaptı, 
60'1arın başında Chaplin dergisi 
ile Svenska Daglabet gazetesine 
film eleştirileri yazmaya başladı. 
1 964'ten 1 972'ye kadar Chaplin 
dergisinin yazıişleri müdürlügünü 
yaptı. 1 964'te kısa film ve belgesel 
çekmeye başladı, 1 968'de de ilk 
konulu uzun metraj filmi "1 Love, 
You Love 1 Seviyorum, 
Seviyorsun"u yönetti. Sonraki 
filmlerinin çogu yaygın biçimde 
gösterime girmiş ve övgü 
toplamıştır. Bunların arasında, 
"lngmar Bergman" belgeseli 
( 1 97 1 )  ile konulu filmleri "The 
White Wall 1 Beyaz Duvar" 
( 1 975), "Through the Mirror 1 
Aynadan" ( 1 980) ve "Behind the 
Shutters 1 Kepenklerin Ardında" 
( 1 984) vardır. Senaryolarının 
çogunu kendi kaleme aldıgı gibi, 
birçok dile çevrilmiş "Bergman 
on Bergman"ın yazarlarındandır. 
Ayrıca çagdaş lsveç sineması 
üzerine bir çalışmanın da 
sahibidir. Son filmi, yenilikçi yarı
belgesel 'T omorrow & 
Tomorrow & Tomorrow 1 Yarın 
ve Yarın ve Yarın" dır ( 1 988). 

Born in Stockholm, Sweden in 
1 938. He was trained fırst as an 
archirecr and pursued rhe 
profession for several years. B ur he 
was passionarely inrerested in 
fılms and fılm-making from his 
early years; he c ha i red rhe Snıdenr 
Film Studio in Stockholm for rwo 
years, and began publishing fılm 
criricism in rhe magazine Chaplin 
and rhe newspaper Svenska 
Dagblader in rhe early 1 960s. He 
was ediror-in-chief of Chaplin 
from 1 964 ro 1 972. He began 
making shorr fılms and 
documenraries in 1 964, and 
direcred his fırsr fearure "1 Love, 
You Love" in 1 968. Most of his 
subsequenr fılms have been 
widely seen and acclaimed; they 
include the documenrary "1 ngmar 
Bergman" ( 1 97 1 )  and the features 
"The White Wall" ( 1 975), 
"Through the Mirror" ( 1 980) and 
"Behind the Shurrers" ( 1 984). In 
addition ro wriring most of his 
own screenplays, he is co-aurhor 
of the widely translared 
"Bergman on Bergman" and 
autlıor of a study of comemporary 
Swedish cinema. His laresc fılm is 
the innovative semi-documenrary 
"Tomorrow & Tomorrow & 
Tomorrow" ( 1 988). 
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• Stephen Frears' in belirttiğine 
göre, François Truffaut bir 
keresinde, "Ingiliz" ve "sinema" 
kelimelerinin uyumsuz kaçtığını 
ileri sürmüş. Frears' in Ingiliz 
sinemasının 1 00 yıl ı üzerine, 
Ingiltere'nin en azından kendi 
payına düşen filmleri ve 
sinemacıları yetiştirdiğini gösteren 
bu çalışması Truffaut'ya ince ve 
zekice bir yanıt. Kendisi gibi 
Hol lywood'da çalışmaya gitmiş 
yönetmenlerle yapılan (fi lmlerden 
parçaların araya sık sık 
serpiştirildiği) söyleşide, Frears bu 
sinemacıların kollektif 
geçmişlerine ait filmleri yeniden 
gözden geçiriyor. Alexander 
Mackendrick ve Gavin Lambert 
onu 1 950'1ere götürüyor; 
Frears'la aynı kuşaktan olan 
Michael Apted ve Alan Parker ise 
yönetmenle, 60'1ardan bu yana 
Ingiliz sineması üzerine, birçok 
şeyin yanısıra, televizyon ile 
sinema arasındaki karmaşık ve 
benzersiz i l işkiye, ve 
Hol lywood'la olan sevgi/nefret 
i l işkisine de değini len bir 
tartışmada bulunuyorlar. Kapanış 
yazıları akarken, iktidar ve 
muhalefet partilerinin yerli fi lm 
endüstrisi iç in mal i  destek 
konusundaki asırl ık tartışmalarını 
sürdürdüklerini duyuyoruz . . .  

Frears birtakım iğneleyici 
yargılara varıyor: " Ingiliz sineması 
üzerine ne deniyorsa", diyor, 
"pekala tam tersi de söylenebilir. 
Tersine çevri lemeyecek tek 
gerçek ise, Ingilizierin sinemaya 
gittiğinde en sevdikleri şeyin, bir 

Amerikan fi lmi izlemek 
olduğudur." Fi lm, Ingiltere'n in 
hepsi son ik i  y ı l  içinde ölmüş olan 
gelmiş geçmiş en büyük 
yönetmenlerinden üçüne: 
Alexander Mackendrick, Lindsay 
Anderson ve Derek Jarman'a 
adanmış. "Ingiliz filmleri 
yaşamımızın di l inden yapılmıştı. 
Yaşam bunlardan ibaretti işte: 
Ingiliz kurumları ve içlerinde de 
hayli aşina karakterler. Zerrece 
kötü niyet yoktu. Herhangi b ir 
anarşi de göze çarpmazdı." -
Stephen Frears. 

• François Truffaut, Stephen 

Frears reminds us, once observed 

that the words "British" and 

"cinema" seem incompatible. 

Frears' celebration of 1 00 years of 

British cinema is an eleganr and 

witty riposte to Truffaut, showing 

that Britain has produced at least 

i ts share of outstanding fı lms and 

fılm-makers. In a pair of 

conversations (heavily inrerspersed 

w ith clips) with British fi lm

makers who, ! i ke himself, have 

gone to work in Hollywood, Frears 

revisi ts the fılms of thei r collective 

past. Alexander Mackendrick and 

Gavin Lambere take him through 

to the l 950s; Frears' 

conremporaries Michael Apted and 

Alan Parker join him for a 

d iscussion of British cinema si nce 

the '60s i ncluding, among other 

rhi ngs, rhe complex and unique 

relarionship berween television and 

rhe cinema and the love/hare 

relat ionship wirh Hollywood. 

While the end credirs roll, the 

governmenr and opposit ion parries 

are heard conrinuing rheir age-old 

debare abour the question of 

subsidies for an i nd igenous fılm 

i ndustry . . .  

Frears reaches same wry 

conclusions: "whatever you say 

abour British cinema", he nores, 

"you could equally wel l  say the 

opposire. The one inconrroverrible 

fact is  that when British people go 

to the cinema, whar they ! ike best 

is to see American fı lms."  The fılm 

is dedicated to three of the most 

outstanding directors ever to work 

in Brirain,  all of whom have died i n  

rhe pasr rwo years: Alexander 

Mackendrick, Lindsay Anderson 

and Derek Jarman. "British fılms 

were made from the language of 

your life.  Ir 's  j usr what your life 

cansisred of. Sorr of English 

i nstirutions, and rather famil iar 

characrers i nside. Very, very 

innocuous. Any anarchy was 

invisible." - Stephen Frears 

STEPHEN FREARS 

1 94 1  yıl ında Leicester'da do�du. 
Sahne amiri yardımcısı olmak 
için hukuk mesle�inden vazgeçti. 
Londra'daki Kraliyer Saray 
Tiyatrosu'nda çalışması, Kare! 
Reisz, Albert Finney ve Lindsay 
Anderson'ın filmlerinde yönetmen 
yardımcısı olarak görev yapmasına 
yol açtı. 1 967 yılında ilk kısa filmini 
çevirdi. Bunu, 1 97 1  yılında yaptı�ı 
i lk konulu uzun metraj fi lmi 
"Gumshoe" izledi, ama bir başka 
sinema filmi çevirene kadar aradan 
on iki yıl geçti - televizyonda 
çalıştı�ı. Alan Bennett ve 
Neville Smith gibi yazarların 
senaryolarından seçkin TV 
filmleri yaptı�ı on iki yıl. TV filmi 
"My Beautiful Launderette 1 
Sevgili Çamaşırhanem"in ( 1 985) 
dünya sinemalarında kazandı�ı 
başarı, onun Ingiliz sineması ile 
Ingiliz televizyonu arasında artık 
bir ayrımdan söz etmenin 
anlamsız oldu�u yolundaki 
savının altını çizer. Hem sinema 
ve hem televizyonda gösterilmek 
için orta bütçeli TV filmleri 
yapmıştı, ve hala da yapıyor. 
Hollywood deste�iyle, görece 
büyük bütçeli dört film de yaptı: 
"Dangerous Liaisons" ( 1 988), 
"The Grifters" ( 1 990), "Here" 
( 1 992, aynı zamanda "Accidental 
Here" adıyla da gösterildi) ve 
"Mary Reilly" ( 1 995). 

Born in  Leicesrer in 1 94 l .  He 
turned dow n a career i n the legal 
profession in favour of jobs as an 
assistant scage direcror. A post ar 
che Royal Courc Theacre in 
London led on ro work as assistant 
direcror on films by Kare! Reisz, 
Alberc Finney and Lindsay 
Anderson, and he direcced his 
own fi rsc sh o re i n l 967. His fi rsc 
feacure, "Gumshoe", fol lowed in 
1 97 1 ,  buc ir was rwelve years 
larer he was able co shooc anocher 
cinema film - cwelve years spenc 
working for relevision, making 
nocable TV films from seripes by 
such wricers as Alan Bennecc and 
Neville Smith. The global success 
in cinemas of his TV film "My 
Beauciful Launderecre" ( l 985)  
underlines his concencion chac i c 
is now meaningless co speak of 
any disrinccion becween British 
cinema and British relevision. He 
concinues co make medium
budgec TV films intended for 
boch cinema and relevision 
screenings. He has alsa made four 
relacively big-budgec films wich 
Hollywood backing: "Dangerous 
Liaisons" ( 1 988), "The Grifcers" 
( 1 990), "Hero" ( 1 992, alsa known 
as "Accidencal Hero") and "Mary 
Reilly" ( 1 995). 
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• Bu fi lm, ton, tarz ve tutum 
açısından, BFI serisindeki diğer 
yapımiardan radikal bir farkl ı l ık 
gösteriyor. Son yüz yılın başaniarına 
sevinme ve geleceğin getireceği 
mücadeleleri sabırsızlıkla bekleme 
yerine, Godard ve Mieville 
sinemanın unutuluşunun matemini 
tutuyorlar. Filmin iki mekanı var 
ve büyük ihtimalle her ikisi de 
hayal ürünü. Biri, Avrupa'nın 
Fransızca konuşulan bölgelerinden 
birinde, büyük bir gölün kenarındaki 
isimsiz bir otel. Diğeri ise, zihinsel 
bir sinematek mekanı; Fransız 
filmlerinden görüntülerin, söz ve 
müziklerin bulunduğu uçsuz 
bucaksız bir ambar; belki de bu 
merhum arşivci Henri Langlois'nın 
beyninin içi. Bu iki mekan, film 
boyunca, etkileyici bir biçimde 
birbiriyle kesişiyor. Otelin 
restoranında, Godard, Fransız 
Sinemada ilk Yüzyıl Derneği'nin 
başkanı olan aktör Michel Piccoli'yle 
karşılaşıyor ve sonra da otel 
personeliyle Fransız sineması 
hakkındaki bilgileri üzerine 
söyleşiyor. Mutfaktaki yamak, 
Gerard Phil ippe'in adını duyup 
duymadığından bile emin değil. 
Oda hizmetçisi, Arnold 
Schwarzenegger'i ve Madonna'yı 
biliyor ama, Fransız sinema 
tarihinden hiçbir ismi tanımıyor. 
Garson, en sevdiği fi lmler 
sorulduğunda, "Ucuz Roman"ın 
(aşırı derecede şiddeti için) ve 
"9,5 Hafta"nın (içerdiği cinsell ik 
için) adını veriyor. Temizlikçi 
hanım ise, Renoir'ın filmi "La 
regle du jeu 1 Oyunun Kural ı"nın, 

ya da başka herhangi bir klasik 
Fransız filminin adını hiç duymamış. 
Sadoul, Bresson, Rohmer ya da 
Truffaut gibi isimlere sahip 
koskoca bir gelenek, bugünün 
Fransızlarınca unutulmuş . . .  

"Niye sinemayı kutlayıp yüceltelim? 
Zaten yeterince ünlü değil mi, ya 
da artık ünlü değil mi? Ben 
kutlamıyorum. Sinema tarihi 
üzerine çalışıyorum, çünkü onun 
bir bölümünü ben oluşturuyorum 
ve kimse bana burada ne yaptığımı 
sormuyor. Bir şeyi kutlamak, belki 
de ihmal edilen ya da unutulan bir 
şeyin değerini bir şekilde abartmak, 
kendini arındırmak, kusurunu 
düzeltmektir. Beni yanlış 
anlamayın, şölenler şeref vericidir, 
ama sinema olması gereken yerde 
olsaydı, bunu yapmaya gerek 
kalmazdı." - Jean-Luc Godard 

• This fi lm is  radically different i n  

rone, sryle and srance from the other 

programmes in the BFI series. Rather 

than exulting in the achievemenrs 

of the last hundred years ago and 

looking forward ro the challenges 

ro come, Gadard and Mieville 

lament the way that cinema has 

been forgotten. The film has two 

settings, bor h of them quire 

possibly imaginary. One is an 

unoamed hotel on rhe bank of a 

large lake, sornewhere in French

speaki ng Europe. The orher is  the 

space of a menral cinematheque, a 

vast reposirory of images, words 

and music from French movies; i r  

m i g  h t  b e  i nside the brain o f  rhe 

Iate arehivise Henri Langlois. These 

two settings interseec each other 

throughour, ro plangem effecr. In 

the restaurant of rhe hotel, Gadard 

meets w ith the presidenr of France's 

Firsr Century of rhe Cinema 

Association - the actor Michel 

Piccoli, and rhen i nrerview members 

of the hotel sraff about rheir 

knowledge of Frene h cinema. The 

kirchen apprenrice has vaguely 

heard of Gerard Philippe. The maid 

knows Arnold Schwarzenegger and 

Madonna, but recognises no names 

from French film history. The 

wairer, asked ro name his favourire 

fılms, answers " Pulp Fiction" (for 

i ts ultraviolence) and "9 .5 Weeks" 

(for the sex). The deaning lady has 

never heard of Renoir's "La regle du 

jeu" or any other dassic French 

movie. A whole tradirion induding 

people such as Sadoul, Bresson, 

Rohmer or Truffaur has been 

forgorten by che Frene h of roday . . .  

" Why celebrare cinemal Isn't i t  

famous enough already, o r  nor any 

morel I don't celebrate. I do make 

fi lm hisrories because I occupied a 

I i tr! e bir of it and no one ev er rol d 

me whar I was doing here. To 

celebrare somerhing, perhaps rhar 

is  in some way ro exaggerare rhe 

value of somerhing one rather 

neglecred or forgor, a way of 

redeeming oneself, of making amends. 

Don'r misundersrand me, feasrs are 

honourable rhings, bur if cinema 

had become what ir should have 

become, rhere would be no need ro 

do rhar . " - Jean-Luc Gadard 

J EAN-LUC GODARD 

3 Aralık 1 930'da Paris'te 
dogdu. Sorbonne'da etnoloji 
ögrencisi oldugu yıllardan beri 
tutkulu bir sinemaseverdi. 
Cahiers de Cinema dergisinde 
film eleştirileri yazdı. l ik  kısa 
filmlerini 1 9SO'Ierin ortalarında 
lsveçre'de, i lk  konulu uzun 
metraj filmi "A bout de souffle 
1 Serseri Aşıklar"ı ise 1 959'da 
Paris'te çekti. Yeni Dalga'nın 
öncülerinden biri olan yönetmen 
daha sonra, artık birer sanat 
sineması klasigi kabul edilen, ve 
aralarında "Aiphaville" ( 1 965), 
"Pierrot le fou 1 Çılgın Pierrot" 
( 1 96S) ve "2 ou 3 choses que 
je sais d' elle 1 Onun Hakkında 
Bildigim Bir Iki Şey"in de ( 1 966) 
bulundugu bir dizi film çekti. 
1 968'de Paris'te ve Cannes'daki 
ayaklanmalara katı lması, 
yapıtlarında giderek artan politik 
içerigi pekiştirdi ve sinemanın 
maddi temelini sorgulayan bir 
dizi didaktik Marksist-Maoist 
fi lm çekti. Dziga Vertov 
grubunun kurucularındandı. 
Son yirmi yılda zamanını 
sinema ve televizyon projeleri 
arasında paylaştırıp, görüntü 
kültüründen kadın-erkek 
ilişkisinin dinamigine kadar 
birçok konu üzerine tamamen 
kendine özgü ve kışkırtıcı 
çözümlemeler sundu. 

Born in Paris on 3 December 
1 930. He has been a passianare 
cinephile since his days as an 
erhnology srudenr ar Sorbonne. 
He wrore as fi lm eritic in 
Cahiers de Cinema. He made his 
firsr shorrs in Swirzerland in che 
m id- ı 950s, and his firsr fearure 
"A bour de souffle" in Paris in 
ı 959. One of che pioneeers of 
che Nouvelle Vague, he wenr on 
ro wrire and direec a number of 
fi lms now considered ro be are 
cinema classics, including 
"Aiphaville" ( ı 965), "Pierror le 
fou" ( 1 965) and "2 ou 3 choses 
que je sais d'elle" ( 1 966). His 
involvemenr in  che upheavals of 
May ı 968 in Paris and Cannes 
consolidared a growing 
poliricisarion in his work and 
ıed him ro make a number of 
didacric Marxisr-Maoisr films 
rhar quesrioned che marerial 
basis of ci nema. He was che co
founder of che Dziga Verrov 
group. In che lasr rwenry years, 
he has divided his rime berween 
fi lm and relevision projecrs, 
offering idiosyncraric and 
provocar i ve anal yses of 
everyrhing from che hisrory of 
image-culrure ro che dynamics 
of male-female relarions. 

ANNE-MARIE Ml 

1 974'ten bu  yana birçok sinema 
ve televizyon projesinde Jean
Luc Godard'la birlikte çalışan 
fotografçı, video sanatçısı ve 
yönetmen. 

S he is a phorographer, 
videographer and direcror who 
has collaborared on many cinema 
and relevision projeers wirh 
Jean-Luc Gadard si nce "Ici er 
ai lleurs" in  ı 974. 
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Müzik Music: Tom Takemiisli Yapımcı 
Producer: Ei ko Osbima Yapı m 
Production Co.: Oshima Productiom Limiıed 
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• Nagisa Oshima'nın Japonya'nın 
sinema tarihi üzerine bilgilendirici 
ve dokunaklı tanıtımı, bütün bu 
BFI serisi içinde sinemasal açıdan 
en saf fi lm belki de. Açı l ıştan 
finale, Oshima bize Japon 
fi lmlerinden parçalar ve 
fotoğraflardan başka hiçbir şey 
göstermiyor. Ne söyleşilerle 
itiraflar, ne dolgu maddeleri, ne 
de dikkati başka yere çekecek bir 
şey. Oshima fi lmin ses bantında, 
Toru Takemitsu'nun akıldan 
çıkmayan müziği eşliğinde, Japon 
sinemasını biçimlendirmiş güçler 
ve temalar üzerine 
çözümlemesini sunuyor. Bir süre 
için, dışsesi öznelleşiyor ve bir 
Japon sinemacı olarak kendi 
kariyerini anlatıyor: sonunda 
Japonya dışında film çekmeye 
varan bir kariyer. Film, aile 
hayatın ın ve genelde toplumun 
anlatımında daha gerçekçi olma 
güdüsünü, komedilerin ve savaş 
fi lmlerinin değişmez çekiciliğini, ve 
sansüre karşı - kendisininki de 
dahil olmak üzere - bitmek 
bilmeyen mücadeleyi incel iyor. 
Belgeselin kilit bölümlerinden biri 
ise, eski stüdyo sisteminin 
çöktüğü, bağımsız sinemacıların 
ortaya çıktığı, ve i lk başta, ABD
Japonya Güvenlik Paktı'na karşı 
siyasi direnişle özdeştirilen yeni 
bir duyarl ılığın belirdiği savaş 
sonrası dönem. Bir yüz yıl sonra, 
Oshima'ya göre, artık Japon 
sineması diye bir şey olmayacak. 
Belki de sadece sinema olacak . . .  

"Benim Japon sineması üzerine 
tarihçem, aynı zamanda Japon 

toplumunun da, Japon insanların ın  
doğasının da tarihi .  Japonya'n ın 
uzun süredir devam eden 
geleneklerden kaynaklanan 
imreni lecek bir kültürü var; ama 
bu kültürün kendisi ağır bir 
pranga olarak algılanıyor ve Japon 
yurttaşları özgür olmak istiyorlar. 
Batı kültürünü hem sabitfikir 
hal ine getirmiş, hem de hor gören 
bu ülke, acımasız bir savaşı, ağır 
bir yenilgiyi ve bunun sonucunda 
ortaya çıkan karmaşayı yaşadı .  
Ozu'nun, Mizoguchi'nin ve 
Kurosawa'nın yüzyılı - Japon 
sinemasının ilk yüz yılı - aslında bu 
sinemanın gençlik dönemiydi 
sadece. Sınırsız potansiyele sahip 
yeni bir genç yüz yıl görüyorum." 
- Nagisa Oshima 

• Nagisa Oshima's i nformarive 

and moving account of Japan's film 

history is probably the most purely 

cinemaric fi lm in the entire BFI 

series. From start to fınish, Oshima 

shows us norhing bur clips and 

srills from Japanese fı lms. No 

interviews or resrimonies, no fıller, 

no disrracrions. On the soundtrack, 

supported by haunting music from 

Toru Takemitsu, Oshima gives his 

analysis of the forces and rhemes 

that have shaped Japan's cinema. 

For a rime, his voice-over becomes 

subjecrive as he deseribes his own 

career as a Japanese film-maker . . .  a 

career that finally led him ro make 

fı lms away from ]apan. The film 

analyses the drive for grearer 

realism in the depiction of family 

l ife and society i n  large, the 

constant appeal of comedies and 

war films, and the i ncessant 

scruggles against censorship 

i ncluding the director's own .  A key 

part of the film is the posr-war 

period, which saw the collapse of 

the old studio system, the rise of 

the independent fi lm-making and 

the appearance of a new sensibiliry 

associated ini rially with political 

resistance to the US-Japan Security 

Pacc. In the nexr hundred years, 

Osbima speculates, Japanese 

cinema w i ll cease to exisc. Perhaps 

the re w i l i  be only . . .  c i nema . . .  

"My h istory of Japanese film is also 

a h istory of Japanese society, of the 

spirit of the Japanese people 

themselves . . .  Although ]apan is 

blessed w i th a rich culcure of long

standing traditions, this culcure has 

itself been perceived as a heavy 

shackle, and Japan's citizens yearn 

for freedom. At once obsessed with 

and abhoring occidental culcure, 

the country has to scruggle through 

a brutal war, a crushing defeat and 

confusion in i ts wake . . .  The 

century of Ozu, M izoguchi ,  

Kurosawa - the firsr hundred years 

of Japanese cinema - were in fact 

j ust i ts youth. I forsee anather 

youchful hundred years of 

unlimited potential . "  - Nagisa 

Osbima 

NAGISA OSHIMA 

1 93 2  yılında Kyoto, Japonya'da 
dogdu. Kyoto Üniversitesi'nde 
hukuk egitimi gördü ve uzmanlık 
dalı olarak siyasi tarihi seçti. 
1 954'te yönetmen yardımcısı 
olarak Shochiku stüdyosuna 
katıldı. Aynı zamanda senaryo 
yazmış, sinema eleştirileri 
editörlügü yapmıştır. lik konulu 
uzun metraj filmini 1 959'da 
yaptı; Batıl ı  izleyicileri ise i lk  
kez, on y ı l  sonra gerçekleştirdigi 
"Shonen 1 Oglan" ile etkiledi. 
1 965 yıl ına kadar bagımsız 
olarak çalışıp, hem deneysel 
hem de biçimci olan, siyasi yanı 
agırlıklı bir üslup geliştirdi. Japon 
"Yeni Dalga" yönetmenlerinin 
hem olumlu, hem olumsuz 
anlamda en meşhuru olarak 
bil inen Oshima, çogu kez 
şiddet, siyaset ve erotizmi, 
dinamik görüntüler ve sezgi 
dolu toplumsal yorumlada 
harmanlamıştır. 1 980'den beri 
Japonya Yönetmenler Birligi'nin 
başkanıdır. 

Born in ı 932  in  Kyoro, )apan. 
He studied Law at Kyoro 
University, where he specialized 
in  policical hisrory, before 
joining rhe Shochiku studio in  
ı 954 as  an assiseane direcror. He 
also wroce seripts and edited 
critica! reviews. He made his 
first feature in  ı 959, and his 
firsc impacc on Western audiences 
w i ch "Shonen 1 Boy" ten years 
lacer. Working independenrly 
since ı 965,  he has developed a 
scyle borh experimemal and 
formalisc, wich heavy policical 
commicmem. Considered che 
mosr celebraced - and rhe most 
nororious - of Japanese "New 
Wave" direcrors, he frequemly 
mİxed violence, politics and 
erocicism with dynamic 
cinemarography and percepcive 
social commemary. He is 
Preside m of the Direcrors' Guild 
of )apan si nce ı 980. 

Önemli Filmleri 
Selected Filmography 

1 960 Nihon no Yoru to K iri 
Japonya'da Gece ve Sis 

1 9 6 1  Sbiiku Av 
1 968 Koshikei lpe Çekilme 
1 969 Sbonen Oglan 
1 9 7 1  Gisbiki Tören 
1 976 L'empire des sens -

Ai no Corrida 
Duygu lmparatorlugu 

1 978 L'empire de passi01ı -
Ai no Borei 
Tutku lmparatorlugu 

1 983 Merry Cbristmas 
Mr. Lawrence 
Mutlu Noeller Bay Lawrence 
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ALMANYA GERMANY 

YÖNETMENLERiN G ECESi  
DIE NACHT DER REGISSEURE 

THE NIGHT OF THE FILM-MAKERS 
Yönetmen Director: Edgar Reitz 
Senaryo Screen play: Edgar Reitz 
Görüntü Yön. Cinemarography: 
Christian Reitz, Peter Petridis & Stefan von 
Borbily Kurgu Edi ring: Horst Reiter Müzik 
Music: Ni kos Mamangakis & Aljoscha 
Zimmermann Yap1mc1 Producer: Robert 
Busch Yapı m Production Co.: Edgar Reitz 
Filmproduktiom GmbH, Agnesstr. 14. D-
80798 l'vliinchen, GER!IIANY; Phone: 089 
272 32 76; Fax: 089 2 7 1  97 60 Dünya 
Hakları Export Agent: BFI TV. Stephen 
Street. London \V 1 P 1 PL, ENGLAND; Phone: 
44 1 7 1  255 14 44; Fax: 44 1 7 1  4 36 79 50 
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• En son gelişmeleri yansıtan 
dij ital görüntü yaratma ve 
kurgulama teknoloj is inin son 
derece safıstike bir ürünü olan bu 
film, sanal gerçekl iklerde sanrısal 
bir gezinti. 1 960'1arda Yeni Alman 
Sineması'nın doğduğu Münih 
kentinde geçen YÖNETMENLERIN 
GECESI, yönetmenlerin yeni ve 
müthiş bir "Kinemathek" binasında 
toplanışını hayal ediyor. Öylesine 
yıldız dolu bir toplantı ki bu, ancak 
bir fi lm h i lesiyle gerçekleşebi l irdi .  
Bu olay için (bedensel açıdan 
olmasa bi le, görüntüsel olarak) 
bir araya getirilenler arasında 
Wim Wenders, Werner Herzog, 
Volker Schlöndorff, Margarethe 
von Trotta, Hans-Jürgen Syberberg, 
Helma Sanders-Brahms ve Leni 
Riefenstahl da var. Bu akşam için 
planları, Alman sinemasıyla ilgi l i  
anılarını ve duygularını tartışmak. 
Alman fi lmlerini bu kadar Alman 
yapan unsuru, Alman sinema 
tarihinin kendi kişisel bakış açıları 
için önemini, ve ülke dışında çalışan 
bir Alman sinemacısı olma 
duygusunu tanımlamaya 
çalışacaklardır. Ve anlattıklarını 
desteklemek için ihtiyaç 
duydukları her fi lm klipi, büyülü 
bir şekilde ellerin in altındadır. 
Doğal olarak, Nazi propaganda 
fi lmleri ve eski demokratik Alman 
Cumhuriyeti'nde yapılmış fi lmler 
de, tartışmaların ın büyük bir 
bölümünü kapsayacaktır . . .  

"Biz Almanlar, sinema tarihimizin 
bazı bölümleri için derin bir tiksinti 
duyuyoruz. Nazi döneminin Ufa 

estetiğinden nefret ediyoruz. 
1 950'1erin ve 1 960'1arın küçük 
burjuva romanslarını hor 
görüyoruz. Kendimizi Demokratik 
Alman Cumhuriyeti 'nin devletçe 
yön lendiri lmiş 40 yı l l ık film 
yapımından uzak tutuyoruz. 
Televizyonumuzun bayağı lığından 
ve filmiere mali destek sistemimizin 
bürokratik yapısından iğreniyoruz. 
Alman sinema tarihinin tek mutlu 
dönemi 1 920' 1erdeydi - Weimar 
Cumhuriyeti adı verilen dönemde. 
Ama o yönetmenlerin en iyileri 
de Almanya'yı terk etmek zorunda 
kaldı. Lubitsch, Lang, Murnau, 
Pabst, Dieterle, Siodmak, Ophüls 
ve Sirk gibi isimler, başka 
ülkelerin sinema tarihlerinin 
biçimlendirilmesinde katkıda 
bulunduysalar da, en başarı l ı  
yapıtların ın pek çoğu, Alman 
sinema tarihinin bir parçası 
sayılamaz. - Edgar Reitz 

• An exrremely sophisricared 

producr of rhe srare-of-rhe-arr 

digiral i mage-building and edir ing 

technology, rhis film is an 

hallucinarory excursion i nro virrual 

reali r ies. Ser in rhe ciry of Munich, 

birrhplace of rhe New German 

Cinema i n  rhe l 960s, ir imagines a 

convocarion of film-makers i n a 

magnificenr new Kinemarhek - a 

convocarion so srellar rhar only rhe 

arrifice of a film could bring ir off. 

Those broughr rogerher for rhe 

occasion - in image if  nor i n  

physical real i ty - i nclude W i m  

Wenders, Werner Herzog, Volker 

Schlöndorff, Margarerhe von 

Trorra, Hans-J ür gen Syberberg, 

Helma Sanders-Brahms and Leni 

Riefensrahl. Their project for rhe 

evening is ro discuss rheir memories 

of and feelings abour German 

cinema. They rry ro define whar's 

so German abour German films, 

rhe imporrance of German film 

hisrory ro rheir personal visian and 

how ir feels ro be a German film

maker abroad. And every fi lm-elip 

rhey need ro i l lusrrare rheir poinrs 

is  magically available. Logically, 

d iscussion on Nazi propaganda 

movies or films made in rhe former 

German Democraric Republic 

occupy a large parr of rhe debare. 

"W e Germans experience a deep 

revulsion for parrs of our film 

hisrory. W e hare rhe U fa aesrherics 

of rhe Nazi period. We despise rhe 

perty-bourgeois romances of rhe 

1 950s and l 960s. W e disrance 

ourselves from rhe 40 years of GDR 

srare-derermined film producrion. 

W e are repelled by rhe mediocriry 

of our relevision and by rhe 

bureaucraric policies of our film 

subsidy sysrems. The only happy 

period of German film hisrory was 

way back in rhe 1 920s, ar rhe r ime 

of rhe so-called Weimar Republic. 

B ur  rhe besr of rhose direcrors had 

ro leave Germany. Names ! ike 

Lubirsch, Lang, Murnau, Pabsr, 

Diererle, Siodmak, Ophüls and Sirk 

helped shape rhe film hisrory of 

orher counrries, and mosr of rheir 

best work cannar be counred parr 

of German film hisrory . "  - Edgar 

Reirz 

EDGAR REITZ 

1 Kasım 1 932'de in Morbach, 
Hunsrück're doğdu. 1 952'de 
riyarro ve sanat tarihi eğitimi 
görmeye başladı. 1 957'de 
Münih'e gitti ve edebiyat ile 
gazetecil ik eğitimi gördü. 
Sinemayla i lk  kez 1 9SO'Ii yılları 
ortalarında ilgilendi, yönermer 
yardımcısı ve senarist olarak 
çalışmaya başladı. I lk  kısa 
filmlerini 1 958-60 arasında 
yönetti. Alman sinemasının 
yeniden doğuşunu öneren 
Oberhausen grubunun aktif bi 
üyesiydi. 1 966'da ilk konulu 
filmi "Maholzeiten"i yaptı, film 
Venedik'te ödül aldı. 
Alexander Kluge ile birlikte 
Ulm'da Hochschule für 
Gestaltung'daki Fi lm 
Enstitüsü'nü kurdu. 1 97 1  'de d 
kendi film yapım şirketini açtı. 
1 979'da yapımına başladığı l l  
bölümlük epik televizyon dizis 
"Heimat"a kadar çok sayıda 
film yönetti. "Heimat", beş yıl 
sonra gösterime girdi. Bunu, 
1 985- 1 992 arasında çektiği 1 3  
bölümlük filmi "Die Zweite 
Heimat 1 Heimat 2 - Yuvayı 
Terkediş" izledi. Toplam olar< 
yaklaşık 42 saat süren bu iki 
dizi, Fassbinder'in ölümünden 
beri Almanya'dan çıkan en çol 
övgü görmüş yapıtlardır. 

Born on l November 1 932  in 
Morbach, Hunsrück. He began 
studying drama and hisrory of 
an in 1952.  He moved ro Munit 
in 1 957 and srudied li terarure 
and journal ism. His incerest fir: 
turned co cinema in the mid-
50's and he began finding wor� 
as an assistant directOr and 
screenwriter. He directed his 
first short films in 1 958-60. Hı 
was an active member of the 
Oberhausen group which 
advocated the renaissance of 
German cinema. In 1 966 he 
made his firsr feature fi lm,  
"Maholzeiten", which won a 
prize at V en ice. He founded thı 
Film lnstinıte at che Hochschou 
für Gestaltung in Ulm cogetheı 
with Alexander Kluge. He 
created his own fi lm pruductioı 
company in 1 97 1 .  He continue 
directing features prolifically 
tınti l  1 979, when he began 
production of his ep i c l l -part 
relevision series "Heimat" whic 
premiered five years later. He 
fol lowed ir with the 1 3-parr fil ı  
"Die Zweite Heirnar 1 Heimat . 
- Leaving Home" from 1 985-9. 
These two series, which rogetht 
amount co some 42 hours of 
film ,  are the most acclaimed 
work ro com e out of Germany 
s ince the death of Fassbinder. 
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BREZILYA BRAZIL NELSON PEREIRA 
r-��--------------------------------------------------------------� DOS SANTOS GÖZYAŞI S iNEMASI 

CINEMA DE UGRIMAS 

CINEMA OF TEARS 
Yönetmen Director: Ne/son Pereira dos 
Sanlos Senaryo Screen play: Netson Pereira 
dos Sarılos & Sitvia Oroz Görüntü Yön. 
Cinemaıography: Watter Carvalho Kurgu 
Editing: Luetane Coı-rea Müzik Mu sic: 
Pauto jobim Oyuncular Cast: Rarit C ort ez, 
Andri de Barı-os, Christiane Tortoni. Patrick 
Tannm. Conne Alves Neto, Sflvia Oroı, Ivan 
Trujitto Yapımcı Producer: Roberto Feith 
Yapı m Production Co.: Metavideo Produçöo 
e Cormmicaçöo. R. Cosme Ve! ho. 103, cep. 
22241 -090. Rio de janeiro, BRAZIL; Phone: 
55 21 205 78 24; Fax: 55 2 1 225 81 50 
Dünya Hakları Exporr Agent: BFI TV, 
Stephen Street. London \'ili P 1 PL, 
ENGLAND; Phone: 44 1 7 1  255 14 44; Fax: 
44 1 7 1 436 79 50 
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• Küba'dan Brezilya'ya, Latin 
Amerika fi lm endüstri lerinin 
birçok yönü vardır. Bu ülkeler, 
eğlencelik filmler (melodramlar, 
fantastik fi lmler, macera fi lmleri), 
ajitasyon-propaganda filmleri ve 
"auteur" filmleri yaptı lar; bir 
Üçüncü Sinema, yani, hem 
Hol lywood, hem de Avrupa 
modellerinden farklı bir sinema 
için mi l itanca çabanın ön 
cephesini oluşturdular. Yine de, 
hepsinin altında, Güney Amerika 
kıtasının dramları yatıyordu: 
sömürgeciliğin getirdiği yük, 
yoksulluk ve hastalığa karşı 
mücadele, uzun yıllar boyunca 
kendinden fedakarlıkta bulunmak 
ve başkaları için fedakarlık 
yapmak. Latin Amerikan bakış 
açısından sinemanın yüz yı l ını 
anmak için Nelson Pereira dos 
Santes'un görevlendirilmesi, 
uygun bir seçim. Kendisi de Latin 
Amerika sinema tarihinin bir 
parçası olan Pereira, kısmen Silvia 
Oroz'un "Melodram: Latin 
Amerika'da Gözyaşı Sineması" 
adlı retrospektif kitabına dayanan, 
akıllıca bir öykü kurmuş. 

Pereira dos Santes'un bu iddialı 
filminin iki kahramanı var: 
annesinin intihar etmeden önceki 
gece gördüğü filmi umutsuzca 
araştıran 65 yaşındaki başarılı 
oyuncu ve yönetmen Rodrigo ile, 
Rodrigo'nun son oyununa hayran 
olmuş, ona yardım etmeye istekli 
25 yaşındaki sinema öğrencisi 
lves. Latin Amerika film 

endüstrisinin ürettiği klasik 
melodramların; hastalık, yanlış 
aşk, pişmanl ıklar, kıskançlıklar ya 
da adaletsizlikler üzerine kurulu 
bu traj ik öykülerin peşinde 
sürdürdükleri arayış, onları 
Arjantin Ulusal Fi lm 
Kütüphanesi'ne, Meksika Ulusal 
Film Kütüphanesi'ne ve Küba 
Ulusal Sinematek'ine, ve adı 
belirtilmeyen bir başka gösterim 
odasına götürecektir . . .  
"GÖZYAŞI S INEMASI, çağdaş bir 
ironik melodram biçiminde, Latin 
Amerika sinemasına saygı ların ı  
sunuyor." - Nelson Pereira Dos 
Santos 

• The film industries of Lati n  

America, from Cuba t o  Brazil ,  have 

many faces. They have produced 

entertainment fi lms (melodramas, 

fancasies, action-adventures), agit

prop fi lms and auteur films; they 

have been in the farefront of the 

mil itane push for a Third Cinema 

that is, a c inema distinct from both 

Hollywood and European models. 

Underlying them all, however, are 

the dramas of the South American 

continent itself - the burden of 

colonialism, the struggles against 

povercy and disease, the long 

hiscories of self-sacrifice and 

sacrifice for others. It is appropriate 

dıat Nelson Pereira dos Santos 

would be commissioned to make a 

film commemorating cinema's 

centenary from the Latin American 

point of view. H imself an integral 

part of Latin America's c inemaric 

history, Pe re ira has cleverly devised 

a story partially based on Silvia 

Oroz's retrospective book, 

"Melodrama: The Cine ma of Tears 

of Latin Arneri ca". 

Pereira dos Sancos' ambitious fil m  

has two protagonists: the 65 -year

old Rodrigo, an accomplished actor 

and d irector desperarely searching 

for the film his  morher saw the 

night befi:ıre she commitred 

suicide, and the 25-year-old lves, a 

film scudenr and an adınirer of 

Rodrigo's last play, eager co help 

him.  Their search for classical 

melodramas produced by the Latin 

American film industry, those 

rragical stories of lives destroyed by 

i l lness, m istaken love, regrets, 

jealousies or i n jusrice, will take 

them to Argenr i ne National Film 

Library, the Mexican National Film 

Library and the C inemateca 

Nacional of Cuba . . .  and co one 

other unspecified screening-

room . . .  "CINEMA OF TEARS 

pays hornınage to Lati n  American 

cinema i n  the form of a 

contemporary ironic melodrama." 

Nelson Pereira Dos Sancos 

1 928'de Brezilya' da, Sao Paolo'da 
do�du. Hukuk e�itimi gördü ve 
1 9SO'de i lk 1 6  mm. kısa filmini 
çekmeden önce film eleştirileri 
yazdı. Daha sonra yönetmen 
yardımcısı olarak Brezilya 
sinema endüstrisine girdi ve 
1 9SS'te i lk konulu uzun metraj 
fi lmini tamamladı. "Rio, quarenta 
graus 1 Rio, 40 Derece" adlı bu 
film, artık Yeni Brezilya 
Sinemasının dönüm noktası 
olarak kabul edilmektedir. 
Cinema Novo akımının ortaya 
çıkışından bir hayli önce 
kendini önemli bir yönetmen 
olarak kabul ettiren sanatçı, 
Glauber Rocha'nın ilk uzun 
metraj filmi "Barravento"nun 
( 1 96 1 )  kurgusunu yaparak, bu 
akımın başlamasında kısmen de 
olsa rol oynadı. Yine de 
ço�unlukla, kendinden daha 
genç olan meslekdaşlarının 
keskin mi l itan anlayışından uzak 
durdu. Filmlerinden sadece 
"Yidas Secas 1 Kuru Yaşamlar" 
( 1 963) ve "Fome de amor" 
( 1 968) Cine ma Novo filmleri 
olarak alkışlandı. "How Tasty 
Was My Little Frenchman 1 
Benim Küçük Fransızım Ne 
Kadar da  Lezzetliydi" ( 1 972), 
"Na escrada da vida 1 Yaşam 
Yolu" ( 1 980) ve "Memorias do 
careere 1 Hapishane Anıları" 
( 1 984) eleştirmenlerden övgü 
alan di�er filmlerindendir. 
Yakın dönem filmleri arasında, 
"jubiaba" ( 1 986) ve "The Third 
Bank of the River 1 N ehrin 
Üçüncü Kıyısı" ( 1 994) sayılabilir. 
Filmleri pek çok uluslararası 
ödül kazanmıştır. Halen Brasil ia 
Üniversitesi'nde profesördür. 

Born in Sao Paolo, Brazil in  ı 928. 
He was rrained as a lawyer and 
published film criricism before 
making his firsr ı 6  mm. shorr in  
ı 950.  He rhen enrered rhe 
Brazilian fil m  indusrry as an 
assisranr director, and complered 
his own firsr fearure in ı 95 5 .  
This was " Rio, quarenra graus 1 
Rio, 40 Degrees", nowadays 
considered rhe cornersrone of rhe 
New Brazilian Cinema. Esrablished 
as an imporranr direcror well 
before the advenr of Cinema 
Novo, he played some part in  
rhe launching of rhe movemenr 
by ediring Glauber Rocha's firsr 
fearure " Barravenro" ( ı 96 ı ). For 
rhe mosr part, rhough, he srood 
aside from rhe srridenr mi l i raney 
of his younger conremporaries, 
only ro see his films "Vidas Secas 
t Empry Lives" ( 1 963) and "Fome 
de amor" ( 1 968) hailed as Cinema 
Novo films.  "How Tasry W as 
My Lirrle Frenchman" ( 1 972), 
"Na esrrada da vi da 1 The Road 
of Life" ( ı  980) and "Memorias 
do careere 1 Memories of 
Imprisonmenr" ( 1 984) are orher 
of h is fılms ro have been praised 
by rhe crirics. His recenr fi lms 
include "Jubiaba" ( ı 986) and 
"The Third Bank of rhe Ri ver" 
( 1 994). He has won numerous 
inrernarional prizes. He is a 
professor ar rhe University of 
Brasilia. 
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MARTiN SCORSESE iLE AMERiKAN FiLMLERi NDE KiŞiSEL BiR YOLCULUK 

A PERSONAL]OURNEY WITH MARTIN SCORSESE THROUGH AMERICAN MOVIES 
Yönetmen Director: Martin Scorsese & 
Michael Henry Wilson Senaryo Screenplay: 
Martin Scorsese & Michael Henry \'(/i/son 
Görüntü Yön. Cinematography:Jean
Yves Escoffier Kurgu Editing: Thelma 
Schoonmaker Müzik Music: Elmeı· Beı·nstein 
Yapımcı Producer: Florence Dauman 
Yapım Production Co.: BFI TV. 2 1  
Stephen Street, London Wl P 1 PL. 
ENGLAND; Phone: 44 1 7 1  255  14 44; Fax: 
44 1 7 1  436 79 50 Dünya Hakları Export 
Agent: BFI TV, 21 Stephen Street, London 
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14  44: Fax: 44 1 7 1  436 7 9  50 

1 995 1 Video 1 Renkli Color 1 223' 

• Amerikan sineması en büyük 
olanı, elbette. Dünyadaki başka 
hiçbir film endüstrisi bu mecrayı 
biçimlendirmek, geliştirmek ve 
i lerietmek için bu kadar çok şey 
yapmamış, hiçbiri dünyada 
böylesine büyük ilgi görmemiştir. 
Ve başka hiçbir fi lm endüstrisi bu 
kadar uzun süre bu kadar verimli 
olmamıştır; kapsamı ve boyutu 
açısından Amerikan sineması, bir 
örnrün yetmeyeceği b ir çalışma 
alanıdır. Martin Scorsese'nin 
dünyanın en büyük ve en güçlü 
fi lm endüstrisi üzerine usta işi 
tanıtımı, öznel coşku ile nesnel 
inceleme arasında bir denge 
kuruyor. Amerika'nın sinema 
mirasına çıkılan yaklaşık dört 
saatl ik bu yolculuk, üç bölüme 
ayrılmış: i lk bölümde, Scorsese 
Amerikan sinemasınının 
gelişiminden ayrı tutulamayacak 
bell i başlı janrları gözden 
geçiriyor. Ikinci ve üçüncü 
bölümler ise, bu yaklaşımın hem 
tür, hem tarih, hem de "auteur 
kuramı" üzerine eğilen birer 
uzantısı. 

Bu samimi bir kişisel keşif 
yolculuğu olduğu için, ortodoks 
sinema tarihçilerinin bıraktığı 
izleri takip etmiyor. Yaklaşık 
üçyüz film klibinden yararlanan 
Scorsese, her türden filmin kendi 
üzerinde etkisi olduğunu 
anımsıyor. Sadece büyük 
yönetmenler ve stüdyolardan 
çıkan prestijli yapımiarın değil, 
hor görülen, hafife alınan türlerde 
adı duyulmamış ikinci sınıf 
filmierin de. Onun etkilendiği ve 

kutladığı, filmin kendisi: iletişim 
aracının potansiyelini sonuna 
kadar kullanan fi lmler. Bizi kendi 
hayali film müzesinde ("beni, 
günahıyla sevabıyla, sinemacı 
olmaya teşvik eden fi lmler") 
gezintiye çıkaran yönetmen, 
D.W. Griffith ve Orson 
Welles'den Stanley Kubrick ve 
John Cassavetes'e, kendinden 
önce gelenlerin zaferlerini ve iniş 
çıkışlarını gösteriyor. Bu yolculuk 
boyunca, Scorsese bir kilit soruya 
da yanıt arıyor: "Kendimi bildim 
bilel i merak etmişimdir: 
Hollywood'da bir profesyonel, ve 
hatta ciddi bir sanatçı olmak için 
ne gerekir? Ticari zorunluluklarla 
kişisel ifade arasındaki bitip 
tükenmez çekişmede varlığını 
nası l sürdürürsün? Sonunda, 
bölünmüş bir kişiliğe mi sahip 
olursun?" 

• American cinema is, of course, 

the big one. No film i ndusrry i n  

the world has done more r o  shape, 

develop and advance the medium, 

and none has had such massive 

global appeal. And no other film 

i ndusrry has been so prolific for so 

long; in irs sheer scope and scale, 

American cinema is  more rhan a 

l iferime's study. Martin Scorsese's 

masrerly accounr of the world's 

largesr and most powerful film 

indusrry balances berween 

subjecrive enrhusiasms and 

objective analysis. This almosr-4-

hours journey inro America's 

cinema heritage is d ivided inro 

three parts: i n  the first part, 

Scorsese reviews the major genres 

of American fi lm, which are 

i nseparable from irs evolurion. The 

second and the third parrs are 

exrensions of this approach, playing 

borh on genre, history and "aureur 

rheory" .  

Since t h i s  is a genuinely personal 

voyage of d iscovery, it doesn't 

always follow the rrails blazed by 

orthodox film historians. Working 

wirh some 300 film clips, Scorsese 

recalls that all kinds of movies had 

srrong i nfluences and effecrs on 

him;  not only the prestige ritles 

from major directors and srudios, 

bur also the unsung B-movies in 

despised or undervalued genres. 

What he responds to, and 

celebrates, is film i tself: the movies 

that make fullesr use of the 

medium's potenrial. Guiding us 

through his imaginary fi lm 

museum ("the films that prompred 

me, for berrer or worse, to become 

a filmmaker myself'), Scorsese 

reflecrs on the rriumphs and 

vicissirudes of his predecessors, 

from D. W. Griffith and Orson 

Welles to Stanley Kubrick and 

John Cassaveres. Throughout his 

journey, Scorsese rries to answer 

one key question: "As early as I can 

remember, I have wondered: whar 

did ir rake to be a professional or 

even a serious artise in  Hollywood� 

How do you survive to constant 

tug of war between commercial 

imperatives and personal 

expression � Do you end up with a 

spli t  personal i ty�" .  

MARTIN SCORSESE 

1 942'de New York'ta dogdu. Rahip 
olmaya niyetlenmişken bundan 
vazgeçti, ve sinemanın her türü 
için yaşamı boyunca duydugtı tutku, 
filmiere adanmış dikkate deger 
bir kariyeri başlattı. New York 
Üniversitesi mezunu oları yöneunen, 
ilk konulu uzun metraj filmi "Who's 
That Krıocking 1 Kapıyı Vuran Kim?" 
( 1 968) i le Roger Corman'ın 
dikkatini çekene kadar, kurgucu 
olarak çalışıyordu. Corman, 
ondan "Boxcar Bertha"yı ( 1 972) 
yönetmesini istedi. "Mean Streets 
1 Belalı Sokaklar"ı çekmek için 
1 973'te New York'a döndü, ve 
bu film eleştirmenlerden övgü alıp 
ülke çapında ilgi görünce, kariyeri 
ivme kazandı. Amerikan sinemasının 
dev isimlerden biri olan yönetmen, 
bugüne kadar I S  önemli filme imza 
atmıştır. Filmografisi, konu ve 
yaklaşım açısından eşine az rastlanır 
bir çeşitlilige sahiptir. Yapımcı 
olarak yeni yetenekleri teşvik etme 
arayışındaki yönetmen, ayrıca 
filmierin korunması için de hatırı 
sayılır derecede vakit ve emek 
harcamaktadır. Filmierin stüdyo 
ve arşivlerce elden geçirilip 
yenilenmesini destekleyen Film 
Vakti'nın kuruculanndandır. 1992'de. 
klasik filmierin yenilenmesi ve 
dagıtımına ilişkin çalışmalara 
adadıgı Martin Scorsese 
Presents şirketini kurdu. 

Bom in New York in 1942. Deviaring 
from his religious vocation, his life 
long passian for cinema of all rypes 
has fuelled a remarkable career 
dedicated ro movies. A graduate 
of New York University, he worked 
as an ediror unril his first feature 
"Who' s That Knocking" ( 1 968) 
caught the arrenrion of Roger 
Corman, who asked him ro direct 
"Boxcar Berrha" ( 1 972). He 
returned ro New York ro film 
"Mean Streets" in 1 973, and the 
work arrracted the critica! acclaim 
and national arrention which 
launched his career. One of the 
towering figures in conremporary 
American cinema, he has made 
some 1 5  major fearure films ro 
dare. His filmography displays an 
unusual diversity of subject and 
approach. The director, who seeks 
to encourage new talenr through 
his producing efforrs, has also 
devored considerable time and 
energy ro champion film 
preservation. He is one of the 
founders of the Film Foundation, 
which promotes the resrorarion of 
films by studios and archives. In 
1 992, he launched Martin Scorsese 
Presenrs, a company dedicared ro 
the resroration and distribution of 
dassic films. 
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ALMANYA GERMANY 

M ETROPOLiS 
Yönetmen Director: Fritz Lang 
Senaryo Screen play: Thea von Harbou, 
based 011 her novel Görüntü Yön. 
Cinematography: Karl Fmmd & Giinther 
Ritta11 Oyuncular Casr: Brigitte Helm, 
Alfred A bel, Gmtav Frbhlich, Rudolph Klein· 
Rogge. Hei11rich George. Fritz Rasp Yapımcı 
Producer: E rich Ponmıer Yapı m 
Production Co.: UFA. GERMANY 
Dünya Hakları Expon Agent: 
Bundesarchiv 1 Filmarehiv Berlin, Hausvogta, 
Platz 3-4, 0-1 080 Berlin, GERMANY; 
Phone: 203 3262; Fax: 200 4816 

Bu fılmin gösterimi. Geethe lnstitut, Istanbul'un 
degerli katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. 

The screening of rhis film has been possible w ith the 
valuable cooperation of Goerhe lnstirm, istanbul. 

1926 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B& W) 1 140' 

• Yıl 2020. Dev Metropolis kentinde 
her şey, karınca gibi çalışan köle 
işçiler ordusunun işlettiği devasa 
makinelerce yapılmaktadır. Işçiler 
labirent benzeri döküntü yeraltı 
mahallelerinde yaşarken, hükmeden 
kesim yerin üstünde, "asma 
bahçeler"de günlerini gün 
etmektedir. Bunlar despot 
olduklarının farkında değildir; ancak 
bir gün, şehrin efendisi John 
Fredersen'in oğlu Freder'in gözüne, 
bahçelerin kapısı önünde aç bilaç 
çocuklarla, genç ve güzel bir kız 
olan Maria ilişir. Kızın güzelliğinden 
etkilenen Freder onu takip ederken, 
Metropolis'in gizli güç merkezindeki 
sefalete tanık olur. Yeraltın ın 
döküntü yapılarında, Maria huzursuz 
işçilere sabırlı olmaları ve 
"unutulmuş lsa"nın getireceği 
kurtuluşu beklemeleri gerektiği 
konusunda ısrar eder. Freder'in 
babası bu toplantıların farkına varır, 
ve bunun üzerine baş bil imadamı 
Rotwang'a Maria görünümünde bir 
robot yapmasını emreder. Robot, 
işçilerin yöneticilere güvenmesini 
sağlayacak ve böylece bütün devrimci 
eğilimler sona erecektir. Rotwang 
Maria'yı kaçırır ve onun benzeri bir 
android yaratır. Bir taraftan da 
tasarımlarını genişletmektedir: asıl 
n iyeti, Fredersen'i de alaşağı edip, 
tüm güce kendisinin sahip olmasıdır ... 

"Terminator"dan ve "Robocop"tan 
önce, "Biade Runner", "Star Wars" 
ve "200 1 :  A Space Odyssey"den 
önce, METROPOLIS vardı. Sessiz 
fi lm döneminin en dikkate değer 
ütopya filmlerinden, aynı zamanda 
en pahalılarındandı. 370 çekim günü, 
800 oyuncusu ve (kafası kazınmış 
1 1 ,000 adam ve 750 çocuk da dahil) 

25,000 figüranı ile, bugünün parasıyla 
200 mi lyon doların üstünde bir 
maliyete çıkmıştı. Gelmiş geçmiş 
en heyecan verici ve ileriyi gören 
filmlerden biri olan METROPOLIS, 
bil imkurgu filmlerinde rastlanmayan 
bir güce sahiptir. Görüntüler, sanki 
yönetmen L.ang, devasa makinelerde 
ve onlardan daha da mekanize olan 
insanlar ordusunda yeni bir cehennem 
görmüşçesine çarpıcıdır. Ancak 
film, bir etkileyici görsel efektler 
koleksiyonundan ibaret değildir. 
Marksist bir bakış açısı, ve görsel 
melodram için gerçek bir yetenekle 
donanmış olan L.ang, makine çağına 
bodoslama saldırır. Film, Kapitalizm 
ve işçi-işveren üzerine bir alegeri 
gibi görülse bile, iki sınıfı "El ve 
beyin arasındaki aracı, kalptir" 
sloganı altında, naif ve banal bir 
şekilde uzlaştırdığı gerekçesiyle 
sert saldırılara hedef olmuştu. "Bu 
bir masal - kesinlikle!" - Fritz L.ang 

• The year is 2020. In the gianr ciry 

Metropolis, everyrhing is done by 

enormous machines run by an army 

of anr-like slave workers. They live 

in labyrinrhine underground slums, 

while the minority ruling class lives 

above ground in the 'erernal gardens' .  

They are not conscious of being 

ryranrs, bur one day Freder, son of 

the ciry's Master John Fredersen, 

norices a beauriful young woman, 

Maria, wirh a clurch of hungry 

children at the gares of the gardens. 

Moved by her beaury, he sers our i n  

pursuir of her, and discovers the 

squalor of Merropolis' hidden power 

cenrre. In the subrerranean renemenrs 

Maria has been urging the resrless 

workers ro have parience and wair for 

salvarian from "the forgerren Chrisr". 

Their meeting is discovered by Freder's 

farher, who rhen instrucrs his principal 

scienrisr Rotwang ro make a robot in 

the image of Maria in order for her to 

gain worker' s confidence in the rulers, 

and so put a srop ro all revolutionary 

tendencies. Rotwang kidnaps Maria 

and ereares an android with the idea 

of furrhering his own designs - which 

are ultimarely to displace Fredersen 

as Master and take power himself. . .  

Before "Terminator", "Robocop", 

"Blade Runner", "Star Wars" and 

"200 1 :  A Space Odyssey", rhere was 

METROPOLIS. The most 

significanr u topian film of the silenr 

era, i t  was alsa one of the most 

expensive. With 370 shooting days, 

800 actors, and 25 ,000 extras 

(i ncluding ı ı ,000 men w ith shaven 

heads and 750 children), it cost well 

over 200 million in taday' s dollars. 

One of the most thrilling - and 

visionary - films ever made, 

METROPOLIS serikes with a force 

almosr unknown in science ficrion 

films. The images resonate as rhough 

director Lang had seen same new 

visian of he ll in the vast machines 

and rheir even more mechanized 

armies of men. But the film is more 

than a collection of srunni ng special 

effecrs. Lang, armed wirh a Marxİst 

viewpoinr and a gemıine ralenr for 

visual melodrama, attacks the 

machine age head-on. Alrhough seen 

as an allegory of capitalism and 

labour relations, the film came under 

sharp attack for i ts naive and banal 

reconcil iation of the two classes 

under the slogan 'The intermediary 

berween the hand and the brain is 

the heart' .  "That's a fairyrale 

definirelyı" - Fritz Lang 

FRITZ LANG 

S Aralık 1 890'da, Viyana'da 
dogdu. Viyana Grafik Sanatlar 
Akademisi'nin Teknik Bilimler 
bölümünde okudu. Ailesinin onuı 
için seçtigi meslekten memnun 
olmadıgı için, kaçıp Münih ve 
Paris'te sanat ögrenimi gördü. 
Daha sonra, Çin'den Endonezya'y 
Asya kıtası da dahil olmak üzen 
yıllarca dünyayı dolaştı. 1 9 1 3'te, 
resim yapmak için Paris' e döndi 
Ikinci Dünya Savaşı başlayınca, 
Avusturya ordusunda göreve 
çagrıldı. Savaştan sonra Berlin'de 
önce öykü editörlügü, ardından 
senaristlik ve oyunculuk yaptı. 
1 9 1 9' da ilk yönetmenlik deneme� 
olan "Halbblut 1 Melez"i çekti. 
"Metropolis" ve "M"nin 
başarısının ardından, Göbbels onı 
Nazi film endüstrisinin başına 
geçmesi için davet etti. Bunun 
üzerine, hemen Almanya'yı 
terkedip Fransa'ya, oradan da 
Amerika'ya gitti. Hollywood 
stüdyo sisteminin sınırlamaları, 
ve janr ile sıkı öyküsel yapıya 
baglılıgı, henüz Almanya'dayken 
oturttugu temaların ve tarzın 
damıtımına yol açtı. Yönetmen, 
hem Alman, hem de Amerikan 
sinemalarının su götürmez 
yaratıcı devlerindendi. 2 Agusto 
1 97 6' da, California eyalerinin 
Los Angeles kentinde öldü. 

Born on 5 December 1 890 in 
Vienna. He srudied ar rhe collegı 
ofTechnical Sciences of Vienna's 
Academy of Graphic arr, bur 
unhappy wirh rhe career parh 
chosen for him by his parenrs, he 
ran away ro srudy arr in Munich 
and Paris. He rhen spenr many 
years craveliing rhe world includinı 
Asia, from Ch ina ro lndonesia. In 
1 9 1 3, he rerurned ro Paris ro painı 
When WWI began, he was 
drafred inro rhe Ausrrian army. 
Afrer rhe war, he became a srory 
ediror, rhen screenwrirer and 
acror in Berl in. In 1 9 1 9, he madı 
"Halbblur 1 The Half Breed"", hi 
firsr film as a director. Afrer rhe 
success of "Merropolis" and "M", 
he was invired by Goebbels ro 
head rhe Nazi film indusrry. He 
ar once lefr Germany for France, 
before proceeding ro America. 
The consrrainrs of rhe Hollywooc 
studio system, and irs ad herence 
ro gen re and raur narrative 
srrucrures, broughr abour a 
disril larion of rhe rhemes and 
sryle he had already esrablished ir 
Germany. e was one of rhe 
indispurable creative gianrs of 
borh German and American 
cinema. He died on 2 Augusr 
1 976 in Los Angeles, California. 

Önemli Filmleri 
Selected Filmography 

1 92 1  Der Miide Tod Üç Işık 
1 924 Die Nibelmıge>ı 
1 926 Metropolis 
1 93 1 i\1 
1 936 Fury Öfke 
1 952 Rmıcho Notoriom 

Yaylaların Fahişesi 
1 953 The Big Heat Ölüm Korkusı 
1 954 Hmnan Desire 

Şeytan RuhluKadın 
19 5 5 Moonfleet Korsan T uzagı 
1 956 W hile the City Sleeps Şehir 

Uyurken 
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• Avrupa'yı boydan boya aşan bir 
trenle Balkanlar'dan ü lkesine 
dönen genç Ingiliz kızı Iris, çok 
geçmeden esrarengiz biçimde 
ortadan kaybolan hoş bir yaşl ı  
hanımla tanışır. Aralarında 
monokl lu bir Barones, bir ltalyan 
i l lüzyonisti, ve iki tane kriket 
delisi Ingiliz centi lmenin de 
bulunduğu tren yolcuları, kadını 
hiç görmediklerini iddia ederler. 
Bu inkar o kadar ısrarlı bir hale 
gelir ki, kısa süre önce başına bir 
darbe yemiş olan Iris, sonunda 
akl ın ı kaçırdığını düşünmeye 
başlar. Ancak genç müzisyen 
arkadaşının yardımıyla ısrarla bir 
biçimde hanımı aramayı sürdürür 
ve sonunda bu garip duruma bir 
açıklama bulur . . .  

Hitchcock'ın Amerika'ya gitmeden 
önce yaptığı son dikkate değer 
fi lm olan KAYBOLAN KADlN,  
2 .  Dünya Savaşı'ndan sadece üç 
ay önce gösterime girmişti. 
Yönetmenin son I ngi l iz filmlerin in 
hep casusluk ve siyasi suikastler 
üzerine olması gelecek günlerin 
meşum bir habercisiydi sanki. 
Hemen hemen tamamı trende 
geçen KAYBOLAN KADlN' da, 
ancak on metre uzunluğundaki bir 
sette birkaç vagonda kapanıp 
kalmış kameranın kıl ı kırk 
yararcasına doğruluğu ve amaca 
hizmet etmesi etkileyicidir. 
1 938'de En Iyi Film dalında New 
York Eleştirmenler Ödülü'nü alan 
bu keyifli fantezi, mantık ya da 
olası l ık yasaların ı  mesele etmiyor, 
ve kuşkusuz Hitchcock fi lmlerinin 
en eğlenceli olanı. Öykü yer yer 

ürkütücü ve sonunda da 
melodramatik bir hal alsa da, 
öylesine ustaca kotarı lmış ki, 
büyük bir ilgiyle izleniyor. Frank 
Launder ve Sidney G i lliat 
tarafından Ethel Una White'ın 
"The Wheel Spins 1 Tekerlek 
Dönüyor" adlı romanından 
uyarlanan senaryo, H itchcock'un 
başka bir yönetmen için 
hazırlandığı halde alıp çektiği tek 
senaryoydu. Sonuçta, senaryonun 
i lk ve son makaraların ı  değiştirdi, 
tempoyu hızlandırdı ve sonlara 
doğru olay örgüsüne daha fazla 
sürpriz getirdi. H itchcock bu 
filmde yeteneğinin en karanl ık ve 
garip yanlarını ortaya koymuştu. 
Bu belki de olay örgüsünün 
mantıkla pek ilgisi olmadığı içindi, 
ama zaten bu kusurun da onu 
rahatsız etmediği anlaşılıyordu: 
"lik kapı dışarı ettiğim şey", 
demişti, "mantıktır." 

• On a transcont inental train 

home from the Balkans, Iris,  a 

young English girl,  meers a 

charming old lady who, shortly 

afrer, mysreriously d isappears. 

Other passengers abroad, among 

rhem a pince-nezed Baroness, an 

I ralian illusionisr, and a couple of 

cricker-crazy English gentlemen, 

deny ever having seen the lady.  

This becomes so persiscent that 

Iris, who says she recently received 

a blow on the lıead, fi nally starts to 

think she has gone nuts. But wirh 

the help of her young musician 

friend she persisr i n  her search, and 

finally finds an explanarion to this 

bizarre s iruarion . . .  

THE LADY V ANISHES, the last 

significanr fi lm H irchcock made 

before moving to America, was 

released barely three monrhs before 

the W ar. The preoccuparion of his 

lasr British films wirh espianage 

and pali rical assassi nation was an 

omi nous portent of the t imes to 

come. THE LADY V ANISHES 

rakes place almosr emirely aboard 

the train and i m  presses wirh the 

precision and purposefulness of the 

movemenrs of the cam e ra enclosed 

wirhin the space of a few railway 

carriages on a set barely thirry 

yards long. W inner of the New 

York Critics Award for Best Film 

of 1 938, this is doubtless the most 

am us i ng of all H itchcock's fi lms, a 

delightful fantasy u nrroubled by 

the laws of logic or probabi l iry. 

The story i s  sametimes eerie and 

evenrually melodramatic, but i t 's 

all so well done as to make for 

intense i n rerest. Adapted by Frank 

Launder and Sidney Gi lliat from 

Ethel Lina W h i te's novel "The 

Wheel Spins", this was the only 

script H itchcock ever took over 

after it had already been completed 

for another d i rector. He ended up 

changing che first and lasr reels of 

the script, picking up the pace, and 

putr i ng in more rwists and rurns of 

the plor at the end. Here 

H irchcock gave it his most s inister 

and bizarre flair. Perhaps i r's 

because the plot has l ittle daim to 

logic,  a defect which lefr Hi rchcock 

rhroughly unruffled. "The first 

th ing I rhrow out", he said ,  " is  

logic." 

ALFRED HITCHCOCK 

13  Agustos 1 89?'da, Londra'da 
dogdu. Londra Universitesi'nde 
çizim ve tasarım derslerine 
devam ettikten sonra, 1 9 1 9'da 
Isiington Stüdyoları'nda yazı 
kartonu casarımcısı olarak başladı. 
1 923'te senaristlige terfi etti. 
Sanat yönetimi ve kurguyu da 
denedi. SO yıll ık meslek yaşamına 
sıgdırdıgı 53 konulu uzun metraj 
filminin i lk ikisini 1 926 yılında 
Almanya'da çekti. 1 939'a kadar 
Ingiltere'de çalıştı ve 20 film 
yön etti. Sonra Hollywood'a gitti 
ve geri kalan filmlerinin üçü 
hariç, hepsini burada çevirdi. 
1 955-62 arasında TV dizisi 
"Alfred Hitchcock Presents 1 
Alfred H itchcock Sunar"ın 
yapımcılıgı, yönetmenligi ve 
sunuculugunu üstlendi. 1 9SS 
yılında ABD vatandaşı oldu, 
ölümünden kısa süre önce de 
kendisine şövalye ünvanı verildi. 
29 Nisan 1 980'de Los Angeles, 
California'da öldü. Eglendirme 
konusunda büyük bir beceriye 
sahip oldugu gibi, mesleginin en 
büyük ustalarından biri olan 
yönetmen, sapiantıiı karakterler 
vasıtasıyla filmlerinde sürekli 
olarak insan davranışlarının vahşı 
yanlarını ve insanın önemli ahlak 
çıkmazlarını inceleyen klasik bir 
auteur sayılır. 

Born in London on 1 3  August 
1 899. After artending drawing 
and design dasses at London 
University, he became a designer 
of title cards at the Isiington 
Studios in 1 9 1 9. In 1 923 he rose 
ro scriptwriting , and had a shor 
at art directian and editing. In  
1 926 he  directed, in  Germany, 
the fırst two of 5 3 features which 
he made in his 50-year-career. 
Until 1 939 he worked in Englanc 
and directed 20 fılms; he then 
went ro Hollywood, where all buı 
three of his remaining fılms were 
made. From 1 955-62 he produced 
direcred and hosted TV anthologı 
mystery series "Alfred Hitchcock 
Presents". He became a citizen of 
United States in 1955 ,  and shortlı 
before his death he was knighted. 
He died on 29 April 1 980, in Los 
Angeles, California. A skillful 
entertainer but also a master
craftsman, he is considered as the 
dassic auteur whose work 
consistently explored the predarorı 
aspects of human behavior and 
important moral dilemmas 
through i ts obsessional characrers. 

Önemli Filmleri 
Selected Fi l mography 

1 929 Blackmail Şantaj 
1 935  The Thirty-Nine Steps 

39 Basamak 
1 938 The uıdy Vanishes 

Kaybolan Kadın 
1 940 Rebecca 
1 946 Notoriom Aşktan da Üstün 
1 948 Rope Ölüm Kararı 
1 95 1  Strangers on a Train 

Trendeki Yabancılar 
1 954 Rear Window Arka Pencere 
1 958 Vertigo Yükseklik Korkusu 
1 959 North by Northwest 

Gizli Teşkilat 
1 960 Psycho Sapık 
1 963 The Birds Kuşlar 
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MUHTEŞEM AMBERSONLAR 
THE MAGNIFICENT AMBERSONS 
Yönetmen Director: Orson Welles 
Senaryo Screenplay: Orson Welles. based on 
the novel by Boot h Tarkington Görüntü 
Yön. Cinematography: Stanley Cortez 
Kurgu Editing: Robert \Vise & Mark Robson 
Müzik Music: Bernard Hernnann 
Oyuncular Cast: Tim Holt, Joseph Cotten, 
Do/om Costello, A nne Baxter, Agnes 
Moorehead, Ray Collins, Erskine San/ord, 
Richard Bennett, Don Dillaıvay Yapımcı 
Producer: Orson Welles Yapım 
Production Co.: Mermry Production Dünya 
Hakları Export Agent: A R/ES, 40, avenue 
K/eber. 75 1 1 6 Paris. FRANCE; Phone: 33 1 
47 55 82 66: Fax: 33 1 47 55 14 93 
Kaynak Source: Champagne Piper-Heidsieck 
S.A . ,  5 1  Bottfevard Henry-Vasnier, 5 1 1 00 
Reims, FRANCE: Phone: 33 26 85 OJ 94; 
Fax: 33 26 82 84 44 

1 942 1 3 5 mm. 1 Renkli Color / 88 '  

• 1 9. yüzyılın sonu. Şımartı lmış bir 
tek çocuk olan George Minnafer 
Amberson, mağrur ve mütehakkim 
Amberson ailesinin aristokratça 
geleneklerine göre yetiştirilmiştir. Bir 
otomobil tasarımcısı ve George'un 
annesi lsabel'in reddedilmiş talibi 
olan, aile dostu Eugene Morgan artık 
bir duldur ve Lily adında bir kızı 
vardır. Amberson konağındaki bir 
akşam yemeği davetinin ardından, 
George'un uğursuz halası genç 
adama, lsabel'in Eugene ile olan aşk 
macerası skandalından bazı kişilerin 
haberdar olduğunu açıklar. Bir gün 
Eugene lsabel'i arabayla dolaştırmak 
üzere almaya geldiğinde, kibirli 
George adama o evde istenmediğini 
söyler ve kapıyı yüzüne kapatır. 
Babasının ölümünden sonra George, 
annesinin, ilk ve tek gerçek aşkı 
olan Eugene'le evlenme yolundaki 
umutlarını, kendisi de Lily'den 
hoşlandığı halde, inada kırar. George 
ile annesi Avrupa'ya yolculuğa 
çıkarlar; geri döndüklerinde kadın 
ölmek üzeredir. Onun ölümünü, 
George'un mali yıkıma uğraması izler 
ve kendisi ile halasını geçindirmek 
için çalışmak zorunda kalır ... 

Çöküş halindeki bir aristokrat 
ailenin etkileyici bir portresi olan 
MUHTEŞEM AMBERSONLAR, 1 9. 
yüzyıl sonları Amerika'sının 
ortamını, toplumsal ve duygusal 
stresleriyle birlikte ikna edici şekilde 
yeniden yaratmış. Orson Welles, 
bu antipatik ve benmerkezci erkek 
kahramanı 1 939 yılında radyoda 
oynadığı için, tilmin uyarlandığı 
Booth Tarkington'ın romanına tam 
anlamıyla aşinaydı. "Yurttaş Kane" 

çevresinde kopan skandallar ve 
tilmin ticari başanya ulaşmayışı 
üzerine Welles, yakın bir gözlem 
altında ve daha önce kendisine 
uygulanmamış kısıtlamalarla çalıştı. 
1 3  1 dakikadan 88 dakikaya indirilen 
ve Welles'in denetimi ya da izni 
olmadan eklenmiş (fı lmin 
kurgusunu yapan Robert Wise'ın 
çektiği) bir fınali olan MUHTEŞEM 
AMBERSONLAR kusurlarına 
rağmen hala güçlü bir film. 
Derinlemesine işlenmiş ruh halleri, 
dekorları ve kompozisyonu 
yönünden bir başyapıt olan filmi n, 
"Yurttaş Kane"in neredeyse gotik 
tonuyla çarpıcı bir tezat oluşturan 
bir olgunluğu var. Kamera 
hareketleri ve tilmin müziği de 
Welles'in film çekmekten aldığı 
taşkın keyfi yansıtıyor ve ikinci 
fi lminde hatırı sayıl ır bir ustalığa 
eriştiğini gösteriyor. 

• End of the 1 9th century. A spoilt 
only child, George Minnafer 
Amberson is brought up in the 
aristocratic traditions of the proud 
and imperious Amberson family. 
Eugene Morgan, a car designer and 
rejected suiror of George's mor her, 
Isabel, is a friend of the family. He is 
now a widower, with a daughter, 
Lily. After a dinner party at 
Amberson's mansion, George's 
sinister aunt reveals to the young 
man that several people know about 
the seandal of lsabel's romance with 
Eugene. One day, when Eugene 
arrives to take Isabel for a drive, the 
arroganr George rells him he is not 
wanred and shots the door in his 
face. After the dea ch of his far her, 

George obstinately crushes his 
mother's hopes of marrying Eugene, 
her first and only true love, even 
though he himself loves Lucy. George 
and his morher rravel to Europe and 
on rheir returo she is dying. Her 
dearh is fol lowed by financial ruin 
for George, who has to work in order 
to support himself and his aunt . . .  

The impressive portrait of an 
aristocraric family in decline, THE 
MAGNIFICENT AMBERSONS 
convincingly recreares the milieu of 
Iate 19th-cenrury America wirh its 
social and emorional srresses. Orson 
Welles was throughly conversanr 
with Boorh Tarkington's novel on 
which the film is based, since in 
1 939 he had played the part of the 
unsympathetic and egocentric male 
protagonist, on the radio. Afrer the 
scandals surraunding "Cirizen Kane" 
and i ts lack of commercial success, 
W eli es worked under close 
observation and within restrictions 
that had not previously applied to 
him. Cut from 1 3 1  to 88 m inutes 
and w ith a finale (shot by the editor, 
Robert Wise) added wirhout Welles' 
supervision nor permission, THE 
MAGNIFICENT AMBERSONS is 
a flawed but stil i powerful work. A 
masterpiece of mood, decor and 
composirion in depth, the film has a 
maturity which is in seriking 
comrast to the al most gothic tone of 
"Citizen Kane". The camera 
movemenrs and soundtrack in 
particular reflect Welles' exuberanr 
enjoyment of filming and show that, 
by his second film, he had attained 
considerable experrise. 

ORSON WELLES 

6 Mayıs 1 9 1 S'te Kenosha, 
Wisconsin, ABD'de dogdu. 
Sanatçı bir burjuva ailesinin bu 
harika çocugu ressam, yazar, 
aktör ve amatör sihirbaz olarak 
erken gelişmiş bir yetenek 
gösterdi. 22 yaşında, şimdi bir 
efsane olan Mercury Theatre'ı 
kurdu. Ertesi yıl, H.G. Wells'in 
"Dünyalar Savaşı"nın cüretkare< 
bir prodüksiyonuyla radyo tarihin• 
geçti. 26 yaşında "Citizen Kane 
Yurttaş Kane"i yaptı. Bundan 
sonraki yönetmenlik yaşamı hen 
parlak, hem de düzensiz oldu. 
Hollywood film endüstrisiyle olaı 
sorunlu ilişkisi, Avrupa'ya sürgün• 
gitmesine yol açtı. 1 9SO'Ierin 
sonunda Amerika'ya döndü. 
1 97S'te filmleriyle kazandıgı başar 
için, Amerikan Film Enstitüsü 
tarafindan onurlandırıldı. Elli yılı 
bulan emsalsız bir meslek 
yaşamının sonunda, 60 fılmin 
yıldızı, 20'sinin yönetmeni ve 
(sinema sanatına yaptıgı belirgin 
katkı için 1 970'de kazandıgı öze 
Oscar da dahil), iki Akademi 
Ödülü'nün sahibi ardında fırtına 
bir miras bırakarak 1 O Ekim 
1 98S'te, Los Angeles'te öldü. 

Born on 6 May 1 9 1 5  in Kenosha. 
Wisconsin, USA. Child prodigy 
of an artistic bourgeois family, he 
demonsrrated precocious talem ru 
a painter, wrirer, anor and amateu 
magician. Ar 22,  he founded the 
now legendary Mercury Theatre. 
At 23 ,  he made radio history witl 
his boldly i maginarive productioı 
ofH.G.Wells"'War of the Worlds' 
He made "Citizen Kane", at age 2( 
His subsequent career as a directo 
has been both brilliant and erratic 
His rocky relationship with the 
Hollywood industry led him 
fınally to his self-imposed exile ir 
Europe. He returned to America 
in the Iate 1 950s. He was 
honoured by the American Film 
Institute for his liferime of 
achievement in fılms in 1 97 5 .  At 
the end of a unique career that 
spanned al most fıve decades, srar 
of 60 fılms, director of 20 and 
winner of two Academy Awards · 

including the 1 970 special Oscar 
for his distincr comribution to rh 
filmmaking art - he died at l O  
October 1 985 in  Los Angeles, 
leaving a turbulem lagacy behinc 

Önemli Filmleri 
Selected Filmography 

1 94 1  Citizen Kane Yurttaş Kane 
1 942 The Magnificent Ambersom 

Muhteşem Ambersonlar 
1 95 2  Othello 
1 958 Touch of Evi/ Biuneyen Balay 
1 966 Chimes at Midnight 

Gece Yarısı Çanları 
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SAHN E  IŞIKLARI 
LIMELIGHT 
Yönetmen Director: CharleJ Chaplin 
Senaryo Screen play: Charles C haplin 
Görüntü Yön. Cinemarography: Karl 
Strauss & Roland Totheroh Kurgu Edi ring: 
joe lnge Müzik Music: Charles Chaplin 
Oyuncular Casr: Charles C hap/in, Buster 
Keaton, Claire 8/oom, Sydney C hap/in, Nigel 
Bmre. Nonnan Lloyd, Marjorie Bennelf, Snub 
Pol/aı·d, Andre Eglevsky, CharleJ C haplin jr. 
Yapımcı Producer: CharleJ C haplin 
Yapım Producrion Co.: Celebrated Fibm, 
USA Dünya Hakları Export Agent: Roy 
Export Company Establishment, 4 lmpasse deJ 
Peintres. 85002 Paris. FRANCE: Phorıe: 33 1 
40 26 3 1  23: Fax: 33 1 42 36 42 90 

1 9 5 1  1 35 nm1. 1 Siyah-Beyaz (B& W) / 143 ' 

• Bir vakitler büyük bir müzikhol 
komedyeniyken, içki ve yaşamın 
tersl ikleri yüzünden mahvolmuş 
Calvero, umutsuzluga kapıl ıp 
intihara kalkışan genç balerin 
T erry'yi kurtarır, ve yeniden zihni 
ve fiziki saglıgına kavuşana kadar 
ona bakar. Sevgisi ve sanatsal 
esiniyle, genç kıza bir yıldız olma 
istegin i  aşılar, ama, aynı zamanda 
da, kendisinin sahneye dönüş 
umutlarının hiçbir dayanagı 
olmadıgını, seyircilerin artık o tür 
komediye ilgi duymadıklarını 
keşfeder. Calvero kendi şefkatinin, 
Terry'yi aslında sevmedigi ve asla 
sevemeyecegi bir adamı sevmek 
zorunda bıraktıgını düşünür .. 

1 952'de Charles Chaplin 
dünyanın en ünlü sanatçılarından 
biriydi, ancak imajı eskimişti, ve 
solcu siyasi görüşleri ile 
yeniyetme kızlarla evlenmesi, 
komünist avına çıkan McCarthy 
Amerika'sıyla ters düşmesine yol 
açmıştı. Bu nedenle, Chaplin'in 
Avrupa'ya gönüllü sürgüne 
gitmesinden önceki son Amerikan 
filmi olan SAHNE IŞIKLARI'nın, 
1 9 1 7  Londra'sında, onun, 
kendisine Hol lywood'da şöhret 
ve servet getirecek olan komedi 
tarzını geliştirdiği vodvi llerle 
konser salonlarında geçmesine 
şaşmamak gerekir. Yaşamın 
kaynagı olarak sanat hakkında 
sevgi dolu, abart1sız ve çarpıcı bu 
fılmde, dansçı, şarkıcı ve 
komedyen kisveleri altında 
gösteri yapan sanatçıyı ele alan ve 
yücelten Chaplin, fılmin yapım, 
yönetim, koreografı ve müzigini 

de üstlenmişti. Filmin fınal 
sekansında, Calvero kılıgındaki 
Chapl in, izleyicileri için, aralarında 
sessiz sinema döneminin bir 
başka unutulmuş adı olan Buster 
Keaton'la birl ikte sundugu o 
muhteşem iki kişi l ik skeçin de 
bulundugu, birkaç klasik müzikhol 
skeçini yeniden canlandırmıştır. 
Bu tür komedinin, bunu izlemeye 
hazır olan ve kendi lerine sunulan 
şeyin ille de günün komedi 
modasına baglı kalmasını 
beklemektense onu bir tarihi 
çerçeve içinde görmeye yetkin ve 
istekli olan izleyicilerin gözündeki 
hayatiyetin i  ve gücünü kanıtlayan 
bu skeçler birer komedi 
harikasıdır. Bir iç gözlem, bir tür 
itiraf ve Chaplin'in son büyük 
yapıtı olan SAHNE IŞlKLAR!, hem 
eleştirmenler, hem de izleyici ler 
nezdinde başarılı b ir fi lm olarak 
sinema tarihine geçmiştir. 

• Calvero, a once-great music-hall 
comedian descroyed by drink and 
the adversit ies of l ife, rescues a 
depressed young ballet-dancer, 
Tercy, who has tried to commit  
suicide. Calvero nurses her  back to 
mental and physical health. 
Through his love and artistic 
i nspiration, he gives her the will to 
become a star, but at the same time 
he d iscovers that his own hopes for 
a comeback are groundless and that 

the audience no longer seems 
inceresred in h is kind of comedy. 
Calvero fears that his kindness has 
obliged Terry into loving a man 
whom she really does not or cannot 
love . . .  

I n  1952 ,  Charles Chapl in was one 
of the most famous artİsrs in the 
world, bur his  image had dated, 
and his leftist pol i tical views and 
affin ity for teen brides put h im at 
dangerous odds with the America 
of McCarthy at the r ime of 
Communist witch-huncs. Little 
wonder that LIMELIGHT, 
Chaplin's last American feacure 
before a self-imposed exi le i n  
Europe, is set i n  19 17  London 
amid the vaudeville and concert 
theacres where he developed the 
slapstick routines that would bring 
him fame and fortune in Hollywood. 
lt is an affectionate, subtle and 
moving piccure about art as a source 
of l i fe. Chaplin here celebrates the 
performer in all his guises - dancer, 
singer, slapstick comedian, not to 
mention producing, directing, 
choreographing and scoring the 
fi lm himself. In the film's fina! 
sequence, Chaplin,  i n  the guise of 
Calvero, reenacts several dassic 
music-hall sketches for his 
audience, including a magnificent 
double-act sketch with another 
"has-been" of the silent era, Buscer 
Keaton .  These sketches are comic 
marvels, proving the vitality and 
power of this style of comedy for 
those audiences who are prepared 
for i t ,  who are able and wil l ing to 
see it i n a h istarical comexe rather 
than demand i ts adherence to the 
comic fashions of the day. An 
introspection, a k ind of confession 
and Chaplin's last great work, 
LIMELIGHT has become part of 
the fi lm history as a critica! and 
popular success. 

CHARLES CHAPLIN 

16  Nisan 1 889'da Londra'da 
doğdu. Daha çocukken sahneye 
çıktı ve Fred Kerno'nun vodvil 
topluluğunun 1 9 1 3'teki Amerika 
turnesinde, Keystone 
stüdyolarında Mack Sennett'a 
katıldı. Daha iki yıl geçmeden, 
kendi bir ve iki makaral ık  
komedilerini yönetmeye 
başlamıştı. En çok, bastonu, 
melon şapkası, bol panrolonu 
ve gönül çelici gülümsernesi i le, 
i lk kez 1 9 1 4'te canlandırdığı 
"küçük serseri" olarak tanındı. 
United Artists fi lm şirketinin 
kurucularından biri oldu. 
1 930'1u yılların ortasında ise, 
sessiz sinemanın bu i lk gerçek 
ilahı, sesin gelişine hala karşı 
çıkıyor, diyalogdan kaçınıyordu. 
Daha sonraki diyaloglu 
filmlerine modası geçmiş 
gözüyle bakıldı, ve evliliklerine 
i l işkin skandallar i le siyasi 
sorunların ardından önce 
Ingiltere'ye gitti, sonra da 
lsviçre'ye yerleşti. Ancak 
yaşlılığında, uluslararası çapta 
bir ödül ve ünvan yağmuruna 
turulmasıyla birlikte, 
Amerika'da da yeniden popüler 
oldu. 1 972'de Oscar Onur 
Ödülü aldı; üç yıl sonra da 
bunu şövalye ünvanı izledi. 25 
Aralık 1 977'de lsviçre'de öldü. 

Born on 16 April  1 889 in 
London. He has been rak en to 
the stage as a child. During Fred 
Kerno's vaudevi l le rroup's 
American tour in 1 9 1 3 , he 
joined Mack Sennett at 
Keystone. Before two years had 
passed, he began directing his  
own one and two-reelet 
comedies. Best known as "the 
l ittle tramp" - who made h is 
first appearance, complete with 
cane, derby, baggy panrs and 
winsome smile, in 1 9 1 4 .  He 
became a founding member of 
United Artists. By the mid-30's, 
the first real icon of the silenr 
cinema was sri l l  resİsting the 
coming of sound avoiding 
dialogue. H is later d ialogue 
films were considered old
fashioned and following mariral 
scandals and pol i tica1 troubles he 
moved back fırst to England and 
rhen installed i n  Switzerland. 
Old age, however, brought both 
an accumularion of 
inrernationally conferred 
honours and a revival of his  
populariry i n  America; i n  1972 
he received an honorary Oscar, 
followed three years later by a 
knighthood. He died on 2 5  
December 1 97 7  i n  Switzerland. 

Önemli Filmleri 
Selected Fi1mogcaphy 

1 9 1 5  The Tramp Şarlo Serseri 
1 9 2 1  The Kid Yumurcak 
1 923 The Pilgrim Göçmen 
1 925 Go/d Rush Altına H ücum 
1 93 1  City Lighis Şehir Işıkları 
1 936 Modern Times 

Çatdaş Zamanlar 
1 940 The Great Dieta/or 

Büyük Diktatör 
1 947 Momieur Verdoux 
1 95 2  Limelight Sahne Işıkları 
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JAPONYA JAPAN 

YAŞAMAK 
IKIRU 

LIVING 
Yönetmen Director: Akira KuroJawa 
Senaryo Screenplay: Shinobu Hashimoto, 
H ideo Oguni & A kira Kurosawa Görüntü 
Yönetmeni Cinemarography: Asaichi 
Nakai Kurgu Ediror: Akira Kurosawa 
Müzik Music: Fumio H ayasaka 
Oyuncular Casr: Takashi Shimura. Nobuo 
Kaneko. Kyoko Seki. M iki Odagir i. Ka matari 
Fujiwara Yapımcı Producer: Shojiro 
Motoki Yapım Producrion Co.: Toho 
I ntemational Co. Ltd. . 8-1 .  Yurakucho. 1 -
chome. Chiyadaku, Tokyo IOO.}APAN: Phone: 
81 3 3213 6825; Fax: 81 3 3213 682 1 
Dünya Hakları Exporr Agenr: Toho 
lntemational Co. Ltd. . 8-1.  Yurakucho. 1 -
chome. Chiyadaku. Tokyo IOO,JAPAN: Phone: 
81 3 3213 6825: Fax: 81 3 3213 6821 

1 952 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B& W) 1 130' 

• Yaşlı ve huysuz devlet memuru 
Watanabe mide kanserinin son 
safhalarını yaşamakta olduğunu 
öğrenir. Hayatının otuz yılını ofiste, 
dağlar kadar belgeyi mühürleyerek 
geçirmiştir. Geçmiş yaşamıyla ilgili 
bölük pörçük anılar arasında 
gezinirken, yaşamının kendi açısından 
pek değer taşımadığı, başkaları için de 
tümüyle değersiz olduğu sonucuna 
ulaşır. Böylece kahramanımız, son 
aylarını değersiz yaşamının anlamını 
arayarak geçirir: tüm yaşamını 
adadığı oğluyla ilişkilerini; Tokyo 
gecelerinin sefih hayatına dalışını; 
aynı ofiste çalıştığı genç bir kızla olan 
ilişkisini yeniden gözden geçirir; tüm 
çabaları hayal kırıklığıyla sonuçlanır. 
Tüm bu başarısızlıklardan sonra 
ardında birşeyler bırakmaya karar 
verir. Sonunda, Watanabe uzun 
zamandır unuttuğu bir arzuyu 
anımsar, ve bürokratik engelleri 
aşmayı başararak Tokyo'nun fakir 
mahallelerinden birinde, lağım 
sularının aktığı bir alanı çocuk 
parkına dönüştürmeyi başarır ... 

Akira Kurosawa'nın Batıdaki ünü 
öncelikle "jidai-geki"lerine (tarihi 
fi lmler) dayanır. "Gendai-geki"leri 
(çağdaş dramlar), çoğu eleştirmenin 
çabasına karşın, tarihi filmlerine 
oranla daha az dikkat çekmiştir. 
Günlük yaşamdan alınan, sıradan bir 
atmosferde gelişen, yine de büyük 
bir hümanist ahlaki oyun boyutuna 
erişen YAŞAMAK, bu kuralın 
oldukça dışındadır. Bu "kendini 
tanıma" öyküsü Kurosawa'nın en 
başarılı ve derinden etkileyici 
yapıtlarından biridir. YAŞAMAK'ın 

gördüğü büyük ilgi, konusunun 
ciddiyetinden, hümanizminden, 
içerdiği toplumsal eleştiriden, 
doğrudan ve güçlü bir biçimde 
duygulara seslenmesinden 
kaynaklanmaktadır. Kurosawa'nın 
amacı iki yönlüdür: ölüm üzerinde 
yoğunlaşırken çağdaş Japonyayı 
yansıtan bir film yaratmıştır. 
Kurosawa, yaşlı adamın arayışını, 
kent yaşamının kısırlığını, değişen 
aile yapısını ve bürokratik devletin 
suistimalierini yansıtmak için 
kullanmıştır. "Eğer onun gibi, 
önünüzde yaşanacak yalnızca yarım 
yılınız olsaydı ne yapardınız?" 
YAŞAMAK'ın kökünde yatan bu 
soru filmde dile getirilir. Ancak 
sorunun yanıtı, yine fılmin kendisinde 
gizlidir. Ahlakçı Kurosawa, kişinin 
yüceliği yine kendi içinde araması 
gerektiği sonucuna varır. 

• The grumpy Watanabe, an elderly 
civil servanr,  discovers that he is in 
the terminal stages of gastric cancer. 
He has spenr thirry years applying 
his seal ro piles of documenrs at the 
city office. Fragmenrs of past memories 
lead the hero ro the conclusion that 
his life had been worrh little ro himself 
and virrually norhing ro other people. 
He starrs ro spend his last monrhs in 
search of a meaning ro l ife: his 
revalLıari on of his relarionship witlı 
the son ro whom his l ife has been 
devored; his plunge inro rhe hedonism 
of Tokyo's nighrlife; his relarionship 
wirh rhe young girl who used ro 
work in his office; all of rhese arremprs 
end in disillusionmenr. These fai lures 
ser off a moral impulse ro leave 

somerhing behind. Watanabe finally 
remembers a long-neglecred peririon, 
and overcoming bureaucraric 
obsracles, causes a sewage dump in a 
poor disrricr of Tokyo ro be turned 
inro a children's playground . . .  

Akira Kurosawa's populariry in the 
W esr has been based primarily on 
his " j idai-geki "  (period films). The 
"gendai-geki" (conremporary dramas), 
despire rhe championship of many 
crirics, have been relarively neglecred. 
IKIRU, grown from everday life and 
sreeped in the armosphere of 
ordinariness and neverrheless achieving 
the dimensions of a great humanise 
morality play, is the major exceprion 
ro this rule. This srory of self-realizarion 
is among Kurosawa's finesr and most 
penerraring works. IKIRUs repmarion 
resred inirially on rhe seriousness of 
irs subject, irs humanism, irs social 
criricism, and rhe power and 
direcrness of irs emorional appeal. 
Kurosawa's poinr was double edged: 
a mediration on dearh, and a fi lm 
reflecring conremporary Japan. 
Kurosawa uses rhe old man's quesr 
ro il iuminare the sreriliry of modern 
ciry l ife, rhe erosion of family 
srrucrures, and the abuses of 
bureaucraric governmenr. "If you 
were ! ike him, wirh only half a year 
ro live, whar would you do'" The 
cemral quesrion of IKIRU is 
l i reral ly asked in rhe course of rhe 
film, bur ir is rhe fi lm irself which 
answers. The moral ist Kurosawa 
concludes rhar one musr seek 
grearness wirbin one' s own self. 

AKIRA KUROSAWA 

23 Mart 1 9 1  O' da Tokyo' da 
dogdu. Dohusha School of 
Western Painting'de okudu. 
20'1i yılların sonunda yaşamını 
ressam olarak kazanmaya 
çalıştı ve popüler dergileri 
resimledi. 26 yaşında Toho film 
şirketine yönetmen yardımcısı 
olarak katıldı. 1 943 yılında, 
senaryosu da kendine ait olan 
"Sugata Sanshiro" adl ı  ilk filmini 
gerçekleştirmesine izin verilene 
degin senaryolar yazdı. Daha 
sonraki yedi yıl boyunca yaptıgı 
on film Japonya'da tanınmasını 
sagladı; ve "Rashomon" 1 95 1  
Venedik Fi lm Festivali 'nde Altın 
Aslan'ı kazanarak onu Batı 
dünyasına tanıttı. Daha sonraki 
yıllarda, Yabancı Dilde En Iyi 
Film dalında aldıgı Oscar ödülü, 
Sibirya epigi "Dersu Uzala" i le 
Moskova Festivali'nde kazandıgı 
Büyük Odül, ve 1 980'de 
"Kagemusha" ile Cannes'da 
kazandıgı Altın Palmiye ile 
uluslararası ünü pekişti. 
Japonya'nın bu tartışmasız en 
ünlü film yönetmeni, kendi 
senaryosu, kendi çekimi ve 
kendi kurgusuyla yapıtlar veren 
gerçek bir sinema "auteur"üdür. 

Born in Tokyo, on 23 March 
ı 9 LO .  He srudied ac Doshusha 
School of Wescern Paincing. I n  
che Iate Twencies h e  accempced 
co make ı iving as paincer and d id 
illuscracions for popuıar magazines. 
He joined che Toho film company 
as an assiseane director at che age 
of cwency-six. He also worked as 
a scripcwricer before being 
allawed co direec his firsc fi lm,  
"Sugaca Sanshiro" ( 1 94 3 ), from 
his own script. The ren films he 
made during che nexc seven years 
escablished h im i n  )apan; and 
" Rashomon" ,  which won che 
Golden Lion at Yenice in  ı 95 ı ,  
incroduced h im co che W esc. His 
international repucacion has 
broadened over rhe years wirh 
numerous cirarions, including an 
Academy Award for Best Foreign 
Language Fi lm,  che Grand Prize 
at che Moscow Festival for his 
ı 975 Siberian epic "Ders u Uzala", 
and che Golden Pal m ac ı 980 
Cannes Festival for "Kagemusha". 
Unquescionably Japan's besc
known fi lm director, he is che 
crue "auteur" of his films - he secs 
up his  own shocs, does his own 
edi ring, and wrices his own seri pes. 

Önemli Filimleri 
Seıecred Filmography 

1 948 Yoidore Teııshi 
Sarhoş Melek 

1 950 Rashomo11 
1 95 2  !kim Yaşamak 
1 954 Shichi11iıı No Samura i 

Yedi Samuray 
1 95 7  Kwno11osu-jo Kanlı Taht 
1 958 Kakmhi Toı·ide No Sa11 

Ak.ımin Gizli Kale 
1 960 Yojimbo Şövalyenin Fedaisi 
1 962 Tsıtbaki Sanjuro Sanjuro 
1 970 Dodewkaden Dodeskaden 
1 9 75 Dersu Uzala 
1 980 Kagemusha 
1 985 Raıı 
1 990 Dreams Düşler 
1 99 1  Rhapsody i11 Augmt 

A�ustos'ta Rapsodi 
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JAPONYA JAPAN 

TOKYO H iKAYESi 
TOKYO MONOGATARI 

TOKYO STORY 
Yönetmen Director: Yamjiro Oz11 
Senaryo Screenplay: Kogo N oda & 
Yasuji,.o Ozu Görüntü Yön. 
Cinemaıography: l'uham Atsula Kurgu 
Editing: Yoshiyasu Hamamura Müzik 
Music: Takanori Sa i to Oyuncular Cast: 
Chishu Ryu, Chiyeko H igashiyrmıa, Setsuko 
H ara. So Yamanmra. Haruko Sugimura. K)•oko 
Kagawa. Kım i ko Miyake. Nobuo Nakamura 
Yapımcı Producer: Takeshi l' amamoto 
Yapım Production Co.: Shochiku Co. Ltd . .  
13-5 .  Tsukiji 1 -Chome. Chuo-Ku, Tokyo. 104. 

}APAN: Phone: 81 3 55  50 /6 23; Fax: 81 3 
5 5 50 16 54 Dünya Hakları Export 
Age nt: Shochiku Co. Ltd., 1 3-5. Tsukiji 1 -
Chome. C/JI(o-Ku. Tokyo, 104.)APAN; Phone: 
81 3 55 50 /6 23: Fax: 8/ 3 55 50 16 54 

1 953 1 35 """· 1 Siyah-Beyaz (B& W) 1 139' 

• En küçük kızlarıyla, küçük bir 
kentte oturan yaşlı bir çift olan 
Shukishi ve Tom i Hirayama, evli 
çocuklarını görmek için ilk kez 
Tokyo'ya gitmeye karar verirler. 
Bu ziyaret, biraz hayal kırıklığı olur. 
Düşündükleri kadar çekici olmayan 
bir banliyöde oturan oğulları işi 
başından aşkın bir doktordur, kızları 
ise bir güzellik salonu işletmektedir. 
Her ikisi de anne-babalarıyla fazla 
ilgilenemeyecek kadar günlük rutin 
işlere dalmıştır. Onları, sözde bir 
ikram olarak, Atami kaplıcalarına 
yollarlar. Ama Hirayamalar orada 
rahatsız olur ve Tokyo'ya dönmeye 
karar verirler. Anne başkentteki son 
gecesini, savaşta öldürülen oğlunun 
dul karısı Noriko ile geçirir, baba da 
sarhoş olur. Dönüş yolunda Tom i 
hastalandığı için, en küçük oğullarının 
oturduğu Osaka'da mola vermek 
zorunda kalırlar; yaşlı kadın eve 
dönünce ölür. Çocuklar cenazenin 
hemen ardından telaşla Tokyo'ya 
dönmek zorunda kalırlar. Sadece 
Noriko birkaç gün orada kalıp, 
öğretmen olan en küçük kız Kyoko 
ile konuşmaya vakit ayırabilir. Baba 
yalnızlığını metanetle kabul eder ve 
Noriko'ya yeniden evlenınesini 
öğütler. Boş evde tek başına kalarak, 
önünde uzanan yılları düşünür ... 

Japon sinemacıların en Japon'u 
sayılan Yasujiro Ozu, izleyeni hayal 
kınklığına sürükleyecek kadar yalın 
karakterler ve olay örgüsü 
yaratmasıyla tanınırdı. TOKYO 
HI KA YESI onun en başarılı ve 
evrensel yapıtlarından biridir. 
Keder ile nostaljinin karışımı olan 

bir ruh haliyle yumuşatılmış biçimde, 
dünyevi olan her şeyin geçiciliğinin 
farkında oluş, Ozu'nun son filmlerinde 
çok bel irgindi. Burada da kuşaklar 
arasındaki uçurumun varlığı ve 
kaçınılmazlığı yönetmen tarafından 
sakin bir melankoli ve benzersiz bir 
duyarlılıkla saptanmış. Filmin duygusal 
gücü son derece etkileyici olduğu 
halde asla aptalcasına hüzünlü değil. 
Çekimi de, üslubu basit ama incelikli 
olan Ozu'ya yakışacak kadar yal ın; 
yalnızca birkaç tanımlayıcı uzun çekim 
var, buna karşı l ık kaydırma ya da 
çevrinme, optik kaydırma, kararma 
ya da zincirleme yok. Filmin tümü, 
Ozu'nun alarnet-i farikası olan, oturan 
birinin göz düzeyinden çekilmiş. 
Kurgu da, son sekanstaki ses ve 
görüntü mozaiği hariç, aynı derecede 
ölçülü, hatta neredeyse fazla ağırbaşlı. 

• Shukishi and Tomi Hirayama, an 
elderly couple living in a smail town 
w ith the ir youngesc daughter, decide 
to travel to Tokyo for the first time to 
see their married children. The visit 
is something of a disappoinment. 
The son, who l ives in a less attraccive 
suburb rhan they have imagined, is a 
busy doctor, white the daughter runs 
a beauty salon. Botlı are too bound 
up in the ir daily routine to give much 
attention to their parents. They send 
them off to the hot-springs resort of 

Atami, ostensibly as a treat. But the 
Hirayamas feel ili at ease there and 
decide to retLırn to Tokyo. The morher 
spends her last night in the capital 
w ith Noriko, w i dow of her son ki ll ed 
in the war, while the father gets 
drunk. On their way back they have 

to stop in Osaka, where rheir 
younger son lives, because Tomi falls 
ill ; she dies when they recurn home. 
The children rush back to Tokyo 
immediately after the funeral; only 
Noriko has the time to sray behind 
for a few days and to talk to the 
youngesr daughter, Kyoko, who is a 
teacher. The father accepts his 
loneliness stoically and advises 
Noriko to ger married again.  He 
remains alone in the empry house, 
thinking of the years ahead of him . . .  

Considered to  be the most Japanese 
of Japanese filmmakers, Yasuj iro Ozu 
was known for creating deceptively 
simple characters and plot lines. 
TOKYO STORY is one of his most 
accomplished and universal works. 
The awareness of the transcience of 
everything worldly, steeped in che 
mood which is a mixture of grief and 
nostalgia, is most marked in Ozu's 
Iate films. Here, the existence and 
inevitabil ity of genetation gap was 
recorded by the director with placid 
melancholy and with ineompacable 
sensicivity. The film's emotional 
power is devastaring but never 
maudlin. There is great simplicity in 
the shooting of the f i lm, typical of 
Ozu, his sryle as exquisite as it was 
simple, with only a few establishing 
long shots, no tracking or panning 

shots, no zooms, fades, or dissolves. 
The whole film is shot from the eye 
level of someone string down, Ozu's 
particular trademark. The ediring is 
s imilarly resrrained, almost austere, 
apan from the final mosaic of sound 
and picture in the last sequence. 

YASUJIRO OZU 

1 2  Aralık 1 904'te Tokyo'da 
do�du. Çocuklu�undan beri 
meraklı oldu�u sinemaya i lk kez 
1 924'te Shochiku stüdyolarında 
kamera asistan ı ve yönetmen 
yardımcısı olarak girdi. 1 927'de 
ilk filmini çekti. Başlangıçtaki 
filmlerinin ço�u ö�renci 
komedileri, gangster-gerilim 
filmleri ve melodramlardı. lık 
önemli filmi, gittikçe daha çok 
ihtisas sahibi olaca�ı "ev-dramı" 
janrında bir film olan "Tokyo 
Korosu" idi ( 1 93 1  ) . Durmaksızın 
sanatına incelik katan yönetmen, 
zamanla hepsi alttan alta ifade 
edilen sanayileşme, batılılaşma 
ve kapitalizmle başa çıkmaya 
çalışan ça�daş bir Japonya'da 
orta sınıf ailesi çerçevesine 
yerleştirilmiş, evle ilgili bir dizi 
konum (kuşaklar arasındaki 
uçurum, ailede ölüm, evlilik 
çekişmeleri, işsizlik) üzerinde 
odaklandı. Sesli filme en son 
geçen Japon yönetmenlerden 
biriydi. Renkli film çekmeye de 
1 958 yılında başladı, ve son beş
altı filminde rengi büyük ve anlamlı 
bir güzellikle kullandı. 1 2  Aralık 
1 963'te, 60. do�um gününde 
Kamakura'da kanserden öldü. 

Born on 1 2  December 1 903 i n  
Tokyo. A film fan from childhood, 
he fırsr enrered the movies in 1 924 
as assistant cameraman and assistant 
direcror ar Shochiku srudios. I n  
l 927 he made his directing debur. 
Many of his early films were srudenr 
comedies, gangsrer rhrillers and 
melodramas. His fırst film of real 
nore was "Tokyo Chorus" ( l 93 l ), 
made in the "home-drama" genre 
in which he would increasingly 
specialise. He sreadily refıned his 
art, comi ng ro focus more and more 
on a handful of domesric si ruarions 
(generarion gap, dearh in family, 
mariral srrife, unemploymenr), all 
ser in a subtly evoked conremporary 
]apan coping with indusrrialisarion, 
W esrern isation and capi ral is m.  
He was one of the  lasr Japanese 
d irectors ro turn to sound, and 
began filming in colour in L 958, 
using ir with grear expressive beaury 
in his lasr half-dozen films. He 
died of cancer in Kamakura, on l 2  
December 1 963, his 60rh birrhday. 

Önemli Filmleri 
Selected Filmography 

1 932 Umarete wa Mita Keredo 
Dogdum, Ama . . .  

1 949 Bamhtm Geç Kalan Bahar 
1 9 53 Tokyo Monogatari 

Tokyo Hikayesi 
1 95 7  Tokyo Boshoku 

Tokyo'da Alacakaranlık 
1 960 Akibiyori Güz Sonu 
1 962 Sanıma no Aji Sake'nin Tadı 
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YUNANISTAN GREECE 

ST ELLA 
Yönetmen Director: Michael Cacoyannis 
Senaryo Screenplay: Michael Cacoyamıis. 
based 011 Lakovos Kambcmellis' play "S te/la with 
ı he /?ed Gloves'' Görüntü Yön. 
Cinematography: C ostas Theodoridis Kurgu 
Edicing: Giorgos Tsaoulis Müzik Music: 
Manos Hadjidakis Oyuncular Casc: Me/ina 
Mercouri, Yorgos Found?tJ. Alekos 
Alexandrakis, Sophia Vembo. Voula 
Zomnboulaki. Christina Kalogerikou, Dinysis 
Papagiamıopoulos. Tasso Kavvadia. C ostas 
Kakaı•as Yapı m Production Co.: Mi/as 
Film. Athens. GREECE Dünya Hakları 
Export Agem: Greek Film Centre, 1 0, 
Panepistimiou, 1 06 7 1  Athem. GREECE; 
Phone: 30 I 36 34 586: Fax: 30 I 36 14 336 

I955 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B& W) 1 93 ' 

• Stella, özgür ruhlu bir gece 
kulübü şarkıcısıdır. Kendisine 
evlenme teklifinde bulunması 
üzerine, zengin ve genç bir 
adamla olan i l işkisine son verir. 
Sonra da bir futbolcuya aşık olur. 
i lk başta ona bağlanınayı kabul 
etmesine karşın, sonradan fikrini 
değiştirir; yaşamı pahasına bile 
olsa, mutlak özgürlük için 
mücadele eder . . . 

1 950'1erden bu yana, Yunan 
filmierindeki sinemasal sanatı 
yenileyen ve canlandıran Michael 
Cacoyannis; Mel ina Mercouri, El l i  
Lambeti, lrene Papas gibi kadın 
oyuncuların yeteneklerinden 
yararlanarak onların uluslararası 
birer yıldız olmasını sağlayan 
yönetmendir. Efsaneleşen tüm 
filmler gibi, STELLA da birçok 

�tken ve koşulun bir araya 
gelmesi sonucu ortaya çıkmıştı. 
Cinsel özgürlüğüne sahip olarak 
kaygısız bir yaşam sürmek, ve bir 
erkeğe aşık olduğunda, aşkını 
boğup tam bir çıkınaza yol açacak 
bir evl i l iğin bağiarına teslim 
olmamak için, ataerkil bir 
toplumun tabularına karşı gelme 
cüretini gösteren bu özgür 
kadının dramatik açıdan güçlü ve 
canl ı  öyküsü, kendini kahramanın 
anlayışı ve kişil iğiyle özdeşleştiren 
Melina Mercouri'nin 
performansıyla büsbütün 
pekişmişti. Ayrıca, popüler 
sanatsal geleneğin Yunanistan'da 
yeniden doğuşuna öncülük eden, 
halkın ruhuna ve onun canlı 
tutulmasına coşku kazandıran 
besteci Manos Hadjidakis i le sanat 
yönetmeni Yannis Tsarouchis'in 

fi lme yaptıkları sanatsal katkılar da 
önemliydi. Cacoyannis'in farklı 
yönetimiyle, melodram, gerçek 
boyutlarına erişmişti: tutku, müzik 
ve şarkı, drama ve mizah, ve traj ik 
bir son. STELLA, 1 955'te Cannes 
Film Festivali'ne davet edildi ve 
Hol lywood'un Altın Küre 
ödülünü aldı. Deni Vachlioti 
(kostümler) Oscar'a aday 
gösterildi. 1 960'ta, Selanik'teki i lk 
Yunan Fi lmleri Haftası'nda, film, 
retrospektif bir değerlendirmeyle, 
1 955- 1 959 yılları arasında çekilen 
en iyi Yunan filmlerine verilen üç 
ödülden birini aldı. 

• Seeila is  a free-minded night
club s inger. She breaks up her 
relationship with a rich young man 
as soon as he proposes ro marry her. 
Then she falls in love with a 
footballer and although at fırst she 
agrees ro their engagemenr, later 
she changes her mind; she scrives 
for absolu te freedom eve n at the 
expense of her own l ife . . .  

Michael Cacoyannis is  the  director 
who, from the ' 50s, renewed and 
l ivened up the cinemaric art of the 
Greek fı lms; che man who turned 
ro advanrage the talent of actresses 
! ike Melina Mercouri ,  E l l i  Lambeti, 
Irene Pappas and pushed them 
forward ro international stardom. 
As with all fılms that have passed 
i neo the realm of myth, STELLA 
was the resul c of many 
conrributing facrors and 
circumstances. The dramatically 
powerful and lively script with this 
l iberated woman who dares ro defy 
the taboos of a patriarchal society, 

ro live a carefree l ife wirh sexual 
freedom and , when she fal ls deeply 
in love wirh a man, not ro submir 
herself ro the bonds of marriage, 
which wil l  sciffle her love and 
consciously lead ro a total impasse, 
was enhanced by the passionate 
performance of Melina Mercouri, 
who idencifıed herself w ith the 
mencaliry and personali ey of che 
heroine. In add ition, rhere were the 
notable artistic conrributions by 
the composer, Manos Hadjidakis, 
and the art-director, Yannis 
Tsarouchis, who were che leading 
exponenrs of the rev i va! of the 
popular arcistic tradition and 
provided the lyrical exalrarion of 
the popular spi rit and i ts vi tali ey. 
W ith Cacoyannis' exceptional 
handl ing,  the melodrama acquired 
archetypal d imensions: passion, 
music and song, drama and 
humour, and a tragic end. STELLA 
was invited ro the Cannes Film 
Festival i n  1 95 5  and was awarded 
the Hollywood Golden Globe. 
Deni Vachlioti (coscumes) was 
nominated for an Academy Award. 
In 1 960, in Salonica, during the I st 
Week of Greek Films, the fi lm 

received one of the three awards 
which were given recrospectively ro 
the best Greek fılms of che years 
1955 - 1 959.  

MICHAEL CACOYANNIS 

1 922'de, Kıbrıs'ta Umasol'da 
dogdu. Londra'da hukuk ve sahne 
sanatları egitimi gördü. Ingiliz 
sahnelerinde oyuncu ve yönetmen 
olarak çalıştıktan sonra, 1 953'te 
Atina'ya gitti ve kendini sinemaya 
adadı. Kariyerinin daha başında 
etkileyici bir çıkış yaptı. Beş yılda 
dört film bitirdi, bunların tamamı 
uluslararası festivallerde gösterildi 
ve dış pazarlarda dagıtıldı. 
Yunanistan'da sinemanın teknik 
özelliklerini öylesine geliştirdi ki, 
bir Yunan filmi ("Eiectra') Cannes 
Film Festivali'nde ses miksaj ödülü 
alırken, bir digeri de ("Zorba"), 
biri görüntü yönetmenligi için 
olmak üzere, üç Oscar'a layık 
görüldü. Uluslararası ününün 
doruk noktasına, 1 960'1arda bu 
iki büyük filmle erişti. Sanatçı, 
yalnızca karizmatik bir yönetmen 
degil; aynı zamanda, kelimenin 
tam anlamıyla bir yaratıc ıdır. 
Filmlerinin çogunun yapımcısı, 
yazarı ve kurgucusu da kendisidir. 
Hatta filmlerinde önemli bir rol 
oynayan şarkıların sözlerini bile 
yazar; ayrıca, filmlerinden birinin 
kostümlerinin tasarımı da 
kendisine aittir. 

Born in Limasol, Cyprus in ı 922.  
He scudied law and dramari c art 
in London. Afcer working as an 
accor and a director for che English 
s cage, he arrived in Arhens in ı 95 3 
and devoced himself ro cinema. 
From che very beginning of his 
career, he made an impressive 
debur: in five years he compleced 
four films, all  of which were 
screened in international fesrivals 
and were disrribured i o che foreign 
market. He is che director who 
developed rhe rechnical qualicies 
of fi lmmaking in Greece so much 
so rhac a Greek film ("Eieccra") 
won rhe prize for sound mixing ar 
rhe Cannes Film Fesrival and 
anorher ("Zorba rhe Greek") won 
rhree Academy Awards, i ncluding 
one for i es cinematography. The 
culminacion of his incernarional 
success came in che '60s wirh 
rhese rwo grear films. He is noc 
only a charismacic director; he is 
also ao arrisr, a creator w i ch che 
full sense of rhe world: ı n most of 
his films he is also rhe producer, 
che wricer, and che editor. He 
even wrices che lyrics of che songs 
rhar play a significanc part in his 
fi lms and he has al so designed che 
coscumes of one of his films. 

Filmleri 
Filmography 

1 954 Wiudfa/1 in Athem 
Atina'da Talih 

1 95 5  Ste/la 
1 956 The Gir! in Black Siyahlı Kız 
1 958 A Matter of Diguity 

Bir V akar Sorunu 
1 960 O ur Last Sp ring 

Son Baharımız 
1 9 6 1  The W as tre/ Haylaz 
1 962 Electra 
1 964 Zorba the G reek Zorba 
1 97 1  The Troja11 Womeıı 

Truvalı Kadınlar 
1 976 Iphigenia 
1 992 Up, Doum and Sideu•ays 

Yukarı, Aşaj!ı ve Yana Dogru 
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ISVEÇ SWEDEN 

YEDiNCi  MÜHÜR 
DET S]UNDE INSEGLET 

THE SEVENTH SEAL 
Yönetmen Director: Ingmar Berwnm1 
Senaryo Screen play: Ingmar Bergman. 
hmed 011 hrs play "Smlp111re in \'(/oor/" 
Görüntü Yön. Cinematography: Gromar 
Fisrher Kurgu Editing: Lermart \'(la/lin 
Müzik Music: Eri k Nordgren Oyuncular 
Cas<: Max vo11 Sydou•. Bengt Ekerol. B ibi 
A11ders.ron. Gmmar Bjiirmtrand, Ni Ir Poppe. 
lnga Langrf, Ake Fride/1. Grmna/ Li11db/om, 
Bmo A nderberg. lnga Cil/ Yapımcı 
Producer: A lları Eke/rmd Yapı m 
Producrion Co.: Sı,emk Filmindustri S. 
i\liılawrarıd 27. S- 1 1 788 Stotkholm, 
SWIEDEN: Phone: 46 8 658 7 5  00: Fax. 46 8 
668 50 70 Dünya Hakları Exporı Agent: 
Tbe SıNdish lmtiıure Box 7434. S- 10391 
Srockholm. S WEDEN: Phone: 46 8 789 20 00; 
Fax: 4(ı 8 20 72 48 

1 95o 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B& W) / 96 ' 

• Orta Çağ'da savaştan bıkmış 
bir şövalye, yanında bayraktan i le 
Haçlı Seferleri'nden evine döner. 
Vebanın yol açtığı tahribatı görünce, 
böylesine ızdıraba neden olan bir 
Tanrı'dan kuşkulanmaya başlar. 
Çok geçmeden Ölüm onu da 
ziyaret eder ama adam kaderine 
boyun eğeceğine Ölüm'e meydan 
okur, onu bir satranç oyununa 
davet eder. Kaybederse canından 
olmaya razıdır. Buna koşut bir 
öyküde ise, genç, masum ve iyimser 
bir çift bebekleri ile birl ikte küçük 
bir akrobat trupu ile köy köy 
dolaşırlar. Yolculukları sırasında, 
bağnaz dinciler kırbaçlama geçit 
törenleri düzenler, ve Tanrı'nın 
emirlerini yerine getirmeye kendini 
memur etmiş umarsız kişiler 
"şeytanın esiri" köylüleri yakarken, 
hastalığa uğramış köylerdeki 
insanların korku içinde yaşadığını 
görürler. Acı çeken şövalye bu 
çiftle karşılaştığı zaman, onların 
birbirine olan aşkıyla rahatlarken, 
meşum rakibi Ölüm, hepsinin 
kaderlerini tayin edecek olan son 
hamleyi yapmayı bekleyerek, uysal 
uysal bir kenarda oturmaktadır . . .  

Bergman'ın, Tanrı'nın gölgesiyle 
bulutlanan bir dünyada insanın 
yaşamı üzerine varoluşçu eserlerinin 
ilki olan YEDINCI MÜHÜR, 
yönetmenin çocukluğunu etkisi 
altında geçirdiği ideallerin baskısını 
hissettiği bir dönemde yapı lmıştı. 
Bir rahip oğlu olan Bergman, tıpkı 
şövalye gibi, modern dünya 
topyekun savaşları ve nükleer 
psikozu ile dini bir bakışı yalanlıyor 

görünse de, inancın sorunlarından 
kendini kurtaramıyordu. Seyrek, 
stilize tematik diyaloğu, ağırbaşlı 
ses efektleri ve vakur, melankol ik 
müziğiyle YEDINCI MÜHÜR, 
dinsel deneyimin hem daha hafif, 
hem de daha karanl ık yanların ın 
nüfuz ettiği, belki biraz saplantıl ı , 
ama gene de çarpıcı bir film olarak 
varlığını günümüzde de sürdürüyor. 
"YEDINCI MÜHÜR, serbestçe 
kullanı lmış Ortaçağ malzemesiyle 
sunulan modern bir şiirdir. Filmimde 
şövalye, bugünün askerinin savaştan 
dönmesi gibi, Haçlı Seferleri'nden 
dönüyor. Ortaçağ'da insanlar 
vebadan ölesiye korkarlardı. Bugün 
de atom bombası korkusuyla 
yaşıyorlar. Film, teması hayli basit 
bir al legoridir: insan, onun ebedi 
Tanrı arayışı, ve tek mutlaklık 
olarak ölüm." - Ingmar Bergman 

• In the Middle Ages, a battle
weary knight renırns home from 
the Crusades, accompanied by his 
squire. Observing the ravages of 
the plagues, he begins to doubt a 
God that could cause so much 
su ffering. Soo n he ro o is vis i red by 
Death ,  but instead of bowing ro his 
fare, he challenges Death to a chess 
march - wi l l ing to forfeit his l ife if 
he loses. In a parallel story, a young, 
innocent and optimistic couple with 
their baby rravel from village to 
vi l lage with a smail acting troupe. 
During their journey, they see people 
in the disease-serieken vil lages living 
in fear, white rel igious zealors mounr 
parades of flagellarion, and desperare 
vigilanres burn "devil-possessed" 

INGMAR BERGMAN 

14  Temmuz 1 9 1 8' de lsveç'in 
Uppsala kentinde dogdu. 
Babası Lütheran bir papazdı. 
Stockholm Üniversitesi'nde 
edebiyat ve sanat egitimi 
gördügü sırada, oyuncu ve 
yönetmen olarak tiyatroyla 
i lgi lendi. Okulu bitirdikten 
sonra Stockholm Tiyatrosu'nda 
srajyer-yönetmen olarak görev 
aldı ve bu arada bir çok oyun, 
kısa öykü ve roman yazdı .  
1 94 1 'de "The Death of Punch" 
adlı oyunu ile tiyatro yönetmeni 
olarak tanınmaya başladı. Ertesi 
yıl ilk uzun filmi "Kris 1 Kriz"i 
gerçekleştirdi. O zamandan 
beri lsveç sinemasının en sayılan 
kişisi olarak birbiri ardına 
önemli fi lmler çekti. 40 yıl 
boyunca verdigi eserler onu 
sinema dünyasının devleri 
arasına soktu. Filmierindeki 
tutarl ı l ık, hiçbir zaman 
terketmedigi tiyatro alanında 
da süregelmiştir. 

Born in Uppsala, Sweden on 1 4  
July 1 9 1 8 . His farher was a 

-----ı Lurheran pastor. He became 

villagers at rhe stake. When he 
meets the couple, rhe tarmenred 
knight is reassured by rheir love for 
each other, white Death, his sinister 
adversary, s its beningiy nearby, 
wait ing to make the fina] move 
that w i l i  decide all of their fares . . .  

The first of  Bergman's exisrenrial 
dramas about the l ife of man in a 
world overcast by the shadow of 
God, THE SEVENTH SEAL was 
made at a t ime when the d irector 
was under pressure from the ideals 
by which he had spent his childhood. 
The son of a clergyman, he could 
not, j ust as the knight could not, 
l iberate himself from the problems 
of fai th ,  even though the modern 
world, with irs total wars and the 
nuclear psychosis, seemed ro 
contradict the religious view of 
things. W ith i ts sparse sryl ized , 
themaric d ialogue, i ts austere 
sound effecrs, and i ts dignified, 
melancholy music, THE SEVENTH 
SEAL survives today as a compelling, 
if obsessive fi lm,  permeated by rhe 
lighter as well as the darkese aspects 
of religious experience. "This is a 
modern poem, presented with 
medieval material that has been very 
free Iy handled. I n  my film the crusader 
returns from the Crusades as the 
soldier rerurns from war today. In the 

Middle Ages men l ived in terror of 
the plague. Taday they l ive in fear 
of rhe atomic bom b. The film is an 
allegory wi tlı a theme thar is quite 
s imple: man, h is  erernal search for 
God, with deatlı as his only 
cerrainry." - Ingmar Bergman 

involved in rhe rhearre, as an 
actor and director, ar rhe 
University of Stockholm, where 
he srudied l i rerarure and arr. 
Afrer graduarion he became a 
rrainee-direcror ar a Stockholm 
rhearre, and during thar period 
wrore a number of plays, shorr 
srories and novels. Wirh "The 
Dearh of Punch" in  1 94 1 ,  his 
repurarion as a direcror in  rhe 
rhearre is esrabi is h ed. The 
following year, he d irecred h is 
fırsr fearure fı lm, " Kris 1 Crisis". 
Si nce rhen he daminared 
Swedish cinema, d i recting one 
grear fı l m  afrer anorher. His 
consisrenrly seriking work over 
40 years has made h im a gianr of 
rhe cinema. The coherence of his 
works exrends ro rhe rhearre 
which he has never abandoned . 

Önemli Filmleri 
Selected Filmography 
1 953 Gycklamas aftorı 

Çıplak Gece 
1 95 5  Sommarrıattem leende 

Bir Yaz Gecesi 
Tebessümleri 

1 9 57 Det sjmıde imeglet 
Yedinci Mühür 
Smultromtal/et 
Yaban Çilekleri 

1 96 1  Sasom i en spegel 
Aynanın Içinden 

1 963 Tystıwderı Sessizlik 
1 966 Peı·sorıa 
1 972 Viskirıgar och rop 

Çıglıklar ve Fısılrılar 
1 978 Autumrı Sonata Güz Sonarı 
1 982 Faımy och Alexander 

Fanny ve Alexander 
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FRANSA F RANCE 

SERSERi AŞlKLAR 
A B O UT DE SOUFFLE 

BREATHLESS 
Yönetmen Director: jean-Lur Godard 
Senaryo Screenplay:Jean-LIIr Godard, 
based on a story idea by Franıois Truf/alll 
Görüntü Yön. Cinematography: Rao11/ 
Co/ll ard Kurgu Editor: Cecile Demgis & Lila 
Hennan Müzik Music: Martial Sola/ 
Oyuncular Cast:jean-Paul Belmondo, jean 
Seberg. Daniel Boultrnger. }ean-Pierre Me/vi/le, 
Liliane I?obin Yapımcı Producer: Georges 
de Berumgard Yapı m Production Co.: 
Soriite No11ve/le de Cinima Dünya Hakları 
Export Agent: Bela Prod11rtiom. 1 O. me de 
Chaillot. 75 1 1 6 Paris, FRANCE; Fax: 33 1 
47 20 09 67 

1 95 9 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B& W) 1 90' 

• Michel Poiccard, Humphrey 
Bagart'ın fi lmlerde oynadığı 
gangsterlere özenen basit bir hırsızdır. 
Bir gün Marsilya'da rastgele bir araba 
çalar ve kuzeye, Paris' e doğru kirişi 
kırar. Peşindeki polislerden birini, 
arabanın torpido gözünde bulduğu 
tabancayla öldürür. Arabayı bir 
yerlerde bırakır ve beş parasız Paris' e 
varır. Eski sevgil ilerinin birinden 
biraz para çaldıktan sonra Patricia 
ile buluşur. Patricia boş vakitlerinde 
New York Herald T ribune gazetesi 
satan, Amerikalı bir öğrencidir. Michel, 
ardındaki polisleri metroda kolayca 
aclatır. Patricia dairesine döndüğünde 
Michel'i yatağında onu bekler bulur. 
Sevişirler ve genç kız Michel' e hamile 
olduğunu söyler. Çevrelerindeki 
polis çemberi daralmaktadır . . .  

Godard SERSERI AŞlKLAR'Ia "Yeni 
Dalga" terimine bir tanım kazandırmış 
ve genç arkadaşlarına izleyecekleri 
yolu göstermişti. Bu yapıt, içerdiği 
tüm özgün ve önemli teknik 
özelliklerle, birçok bakımdan bu 
akımın en etkil i  filmi olmuştur. 
Yönetim, senaryo ve kurgu Godard'a 
ait olmasına karşın, film gerçekte 
François Truffaut'nun özgün bir 
fikri üzerine oluşturulmuş ve sanat 
danışmanlığını da Claude Chabrol 
üstlenmişti. Filmin tümü Paris 
sokaklarında, kafelerinde ve otel 
odalarında çekilmişti. Ek ışıklandırma, 
kamera sehpası, vinç, tekerlekli ve 
raylı kamera kullanımından olanaklar 
elverdiğince kaçınılmış, hareketli 
kamera çekimleri elle yapılmış ve 
kamerayla izleme ise, bir 

kameramanın tekerlekli sandalye 
üzerinde yaptığı çekimlerle 
kotarılmıştı. Jean Cocteau'nun "bir 
başyapıt" olarak tanımladığı bu 
fi lmi, kuşkusuz varoluşçu bakış 
açısından etkilenen Jean Paul 
Sartre, "olağanüstü bir zafer" 
olarak göklere çıkarmıştı. 
"SERSERI AŞlKLAR içinde her 
şeyin mümkün olduğu türden bir 
filmdi, ve tek hedefi de buydu. 
Kişilerin yapabildiği her şey bu 
filme katılabi l ird i .  . .  Işlediği m, 
geleneksel bir öyküyü ve o güne 
kadar kameranın yaptığı her şeyi, 
değişik bir biçimde yeniden 
yapmaktı . . .  Bir de, sinema 
tekniklerinin henüz keşfedilmiş, ya 
da onlarla i lk kez karşılaşılmış 
olduğu duygusunu vermek 
istiyordum." - Jean-Luc Godard 

• Michel Poiccard is a perry crook 
who wants to be !ike the gangsters 
Humphrey Bogart played in the 
movies. One day he casually seeals a 
car in Marseilles and roars north for 
Paris. Pursued by the police, he finds 
a gun in the glove comparement of 
the car and shoots one of them. He 
leaves the car and arrives in Paris 
penniless. Mter stealing some money 
from an ex-girlfriend, he makes a dare 
with Patricia, an American student 
who sells New York Herald Tribunes. 
The police attempt to follow Michel, 
but are shaken off in the metro. 
Patricia returns to her flat to find 
Michel in her bed. They make love 
and the young gir! tells him she is 
pregnant. The police net tightens . . .  

W ith the release of A BOUT DE 
SOUFFLE Godard gave definirion ro 
the term "La Nouvelle Vague", 
opening all parhs for his 
conremporaries ro explore. It was in 
many ways the most influenrial film 
of the movement, containing 
virtually every major and original 
rechnical characteristic of ir .  
Although Godard direcred, scripred 
and edited che film, ir was based on 
an original idea by François Truffaur, 
and Claude Chabrol was the arrisric 
supervisor. The film was shor 
emirely on location in the streers, 
cafes, and hotel rooms of Paris. 
Wherever possible, addirional 
lighting, use of tripods, cranes, 
dollies, and rails was avoided; 
moving camera shots were hand
held, and rracking was accomplished 
by seacing a cameraman in a 
wheelchair. Establishing shots were 
eliminared in favour of jump
cutting. Jean Cocreau has called ir "a 
masterpiece", and Jean Paul Sart re, 
undoubredly excited by che film's 
existenrialisr viewpoinr, has hailed ir 
as "an exuaordinary triumph". "A 
BOUT DE SOUFFLE was the sorr of 
film where anyrhing goes: that was 
w hat it was all abour. Anyrhing 
people did could be integrared in the 
film" . . .  W har I wanted was ro make 
a conventional srory and remake, bur 
differently, everyrhing che camera 
had done. I also wanted ro give che 
feeling that the rechniques of 
filmmaking had just been d iscovered 
or experienced for the firsr time." -
Jean-Luc Godard 

JEAN-LUC GODARD 

3 Aralık 1 930' da Paris'te 
do�du. Daha sonra !sviçre 
varandaşlı�ına geçti. Sinemayla 
ilk ilişkisi 1 950 yılında, kısa 
metrajl ı  filmlerde rol almasıyla 
başladı. 1 952 yıl ında ilk 
makalelerini "Cahiers du 
Ciiıema"da yazmaya başladı. i lk 
konulu filmi, "A bout de souffle 
1 Serseri Aşıklar"ı, "Yeni 
Dalga" akımının ortaya çıkış yılı 
olan 1 959'da gerçekleştirdi. O 
günden bu yana 36 konulu film 
yaptı. "Yeni Dalga"nın en 
verimli ve stil yönünden en 
radikal yönetmeni sayılan 
sanatçı, son otuz yıldır 
s inemayı "düşünen insanın 
sanatı" olarak yönlendiren en 
etkin usealardan biridir. 

Born on 3 December 1 930, in 
Paris. He later became citizen of 
Switzerland. He first became 
involved with cinema in 1 950, 
acting in short fi lms. In 1 95 2  he 
wrote his first articles for 
"Cahiers du Cinema". He made 
his fitst shorr in 1 954,  and his 
first feature "A bour de souffle 1 
Breathless" in 1 959, the year of 
emergence of the "Nouvelle 
Vague". He has made some 36 
feature fi lms si nce then. Known 
as the most prolific and 
stylisrically radical of all 
directors who came to 
prominence during the 
"Nouvelle Vague", he is among 
the most influential figures in  
shaping cinema as a thinking 
man's art in the last three 
decades. 

Önemli Filmleri 
Selected Filmography 

1 9 59 A bout de souffle 
Serseri Aşıklar 

1 963 Le mt!pris Nefret 
1 964 U ne /emme marile 

Evli Bir Kadın 
Bmıde a part Hisseli Çete 

1 965 Pierrot le fou Çılgın Pierrot 
1 966 Mascu/in-Fiminin 

Erkek-Dişi 
1 967 La Chinoise Çinli Kız 

Week-md Hafta Sonu 
1 972 Tou/ va bien 

Herşey Yolunda 
1 979 Sauve qui peut 1 La vie 

Herkes Başının 
Çaresine Baksın 

1 98 1  Passian Çile 
1 984 Delective Dedektif 
1 988 Soigne ta droite Sa�ını Kolla 
1 990 Nou·velle vague Yeni Dalga 
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RÖNTGENCi 
PEEPING TOM 
Yönetmen Director: Michael Pou ·e/1 
Senaryo Screen play: Leo Jlolarks Görüntü 
Yön. Cinemaıography: 011o Heller Kurgu 
Ediıing: N orman Arkiand Müzik Music: 
Bl'lan Easdale Oyuncular Cas ı: C"r/ 
Boehm. 1\loira Shearer. Anna /11aH'J'· Maxine 
Audle.ı. Esmond Knight. Bart/et Jllullins, 
B•·enda Bmre. Martin Mr/ler Yapımcı 
Producer: Michael Poll'ell Yapı m 
Producıion Co.: Angi o Amalgamared, 
ENGLAND Dünya Hakları Exporr 
Age nt: Lumiere Pictures Ltd .. Pinewood 
Studios. Pmeu•ood l?oad, lı•er Bucks, SLO OHN, 
ENGLAND: Phone: 44 1 75 3  63 1 l l l :  Fax: 
;4 1 75 3  6 5 5  8 1 3  

1 1.)60 1 3 5  111111. 1 Renkli Color / 1 03 '  

• Mark Lewis 1 6-mm. kamerası 
gizli ve çal ışır halde, sokaktaki bir 
fahişeye yaklaşır. Kadın onu 
odasına götürür, orada ona doğru 
bakar ve müthiş korkar. Mark o 
gece kendi dairesinde, işlediği 
cinayet sırasında çektiği fi lmi izler. 
Ertesi sabah da, belgeseli için 
polisin cinayete ilişkin yaptığı 
soruşturmayı fi lme alır. Mark bir 
fi lm stüdyosunda kamera asistanı 
olarak çalışmaktadır, ama ek para 
kazanmak için köşedeki 
tütüneünün üstünde kızların 
fi lmini çekmektedir. Evinde, alt 
katta kör annesiyle yaşayan genç 
bir kadın olan Helen Stephens i le 
tanışır. Helen onun, bir 
projeksiyon odası i le bir fotoğraf 
laboratuvarını da içeren katın ı  
ziyaret eder. Yönetmen olmak 
istediğini söyleyen Mark, Helen'e 
çocukken çeki lmiş siyah-beyaz 
fi lmlerini gösterir ve ona 
çocukluğunun tümünün fi lme 
alındığı söyler . . .  

Ingiliz sinemasının usta yönetmeni 
Michael Powell bu öncü psikoloj ik 
korku filminde, röntgencil iği 
başka birinin mahremiyetin i  ihlalle 
bir tutuyor; herkesin yaradı lıştan 
bir "röntgenci", bir tür dikizci 
olduğuna inanıyor. Röntgencil ik 
ancak, Mark'ın durumundaki gibi 
bir saplantıya dönüştüğü vakit 
tehlikeli. RÖNTGENCI 1 960 
yıl ında gösterime çıktığında, Ingiliz 
sinema eleştirmenleri tarafından, 
şimdiye kadar başka hiçbir filme 
reva görülmemiş şekilde mahküm 
edilmişti. Bu fi lmi yalnızca 
süorüntü ve ahlaksız bulmakla 

kalmadılar, Sade'vari, nekrofi l ik, 
sapkın, yıkıcı olduğunu söylediler, 
Ingiliz sineması için vebadan 
farksız buldular. Iş in acı yanı, 
Powell gururlu Ingiliz film 
geleneğini kurmaya herkesten 
fazla emeği geçmiş biriydi, ama 
eleştirmenler onun kayda değer 
başarı larını birden unutuverdiler. 
Basının bu sert tavrı yüzünden, 
yapımcı ları, eleştirmenlerin karşı 
çıktığı sahneleri kesip onu daha 
"halk içine çıkacak" bir hale 
getirmek için son bir gayret 
gösterdikleri halde, film hiç iş 
yapmadı. Sonunda, 1 979 yıl ında 
ve daha çok Martin Scorsese'nin 
çabasıyla, 35 mm.' l ik güzel, 
kesi lmemiş bir kopya özgün 
hal ine kavuşturularak, 1 960 
yılında Ingilizierin takdirini 
kazanamayacak kadar kendi 
döneminin ilerisinde olan, bu 
büyüleyici film ortaya çıkarıldı. 

• With his 1 6-mm camera turned 
on and hidden from sight, Mark 
Lewis approaches a prostitute on 
the street. She takes him back ro 
her room, where she looks roward 
him and becomes terribly 
frightened. That n ighr in his flat, 
Mark views the fi 1 m he rook of her 
murder. The next morning, he 
fi lms the police investigarion of her 
murder for the documenrary he is 
making. Mark works as a focus 

puller at a fi lm studio, but for extra 
money he rakes girlie picrures 
above a corner cigar srore. Ar his 
house he meers Helen Stephens, a 
young woman who lives wirh her 
hl i ncl morhı>r i n � clnwn.,ta i rs fhr. 

She visits his flat, which has a 
projecrion room and a 
phorographic Iab. Mark tells her he 
wanrs to be a direcror. He shows 
Helen black-and-white films that 
were raken of h im when he was a 
child and tells her that his whole 
childhood was fi lmed . . .  

I n  his psychological horror fi lm ,  
d irector Michael Powell equares 
voyeurism wirh the violation of 
anorher's privacy; he believes that 
everyone is, by narure, a "peeping 
rom" 1 voyeur of sorrs. This is  only 
dangerous when voyeurism 
becomes an obsession, as ir does 
wirh Mark. Upon its 1 960 release, 
PEEPING TOM was damned by 
British newspaper crirics l ike no 
fi lm in memory. Ir was not merely 
judged trashy or arnoral but was 
called Sadian, necrophilic, 
perverred, desrructive, a bl ighr on 
the British cinema. Ironically, 
Powell had done more rhan anyone 
ro establish rhe proud British fil m  
tradir ion, bur sudden I y  critics were 
forgening about h is noteworrhy 
achievements. Because of the harsh 
press, the picrure fai led miserably, 
alrhough i ts backers made a lasr
d i tch effort ro make ir more 
"presenrable" by excising scenes the 
crirics found objectionable. Finally, 
in 1 979, chiefly through the efforrs 
of Martin Scorsese, a beauriful 

uncut 35  mm prinr was resrored ro 
reveal a fascinating fi lm that was 
roo far ahead of i ts r ime ro be 
appreciated by the British in  1 960. 

M ICHAEL POWELL 

30 Eylül 1 90S'te Canterburry, 
Ingiltere'de do�du. Rex lngram. 
Leonce Perret, Alfred Hitchcock 
ve Lupu Pick'in filmlerinde 
senaristlik, oyunculuk, görüntü 
yönetmenli�i. vb. çeşitli işler 
yaptı. 1 930'1u yıllarda, önce 
çabucak kotarılmış filmler, daha 
sonra da daha büyük projelerle 
yönetmenli�e başladı. l 938'de 
Macar senarist Emeric 
Pressburger ile dikkat çekici bir 
ortaklı� girişti ve 1 942- 1 956 
arasında yaptıkları tüm filmleri 
birlikte yazdılar, yönettiler, 
yapımcılı�ını üstlendiler. 
Egzantrik, sıradışı, görsel olarak 
muhteşem ama a�ır başlılıkları 
ve yo�un tutkuları kontrol 
edişleriyle tipik Ingiliz olan 
birkaç başyapıt çıkardılar. 
Ortaklıkları sona erince, 
yönetmen o sıralarda 
eleştirmenlerce sövülen ama 
şimdi onun karmaşık sanatını 
anlamada can alıcı bir yapıt 
olarak alkışianan 
RÖNTGENCI'yi ( 1 960) yaptı. 
Yetmişbeş yaşındayken Francis 
Ford Coppola's Zoetrope 
stüdyolarının baş danışmanı 
olarak Amerika'ya gitti. 1 990'da 
öldü. 

Bom in Canrerburry, England on 
30 September 1 905.  He worked 
in various capacities (writing 
seenar i os, as acror, 
cinemarographer, ete) on films of 
Rex l ngram, Leonce Perret, 
Alfred Hitchcock, Lupu Pick. He 
began directing in the 30s, first 
quickies and later larger projects. 
In 1 938 he started a remarkable 
partnership with H ungarian 
screenwriter Emeric Pressburger, 
and from 1 942- 1 956 all rheir 
films were wrirren, direcred and 
produced in randem. They made 
several masrerpieces which were 
eccenrric and waywatd, visually 
superb and rypically English wirh 
rheit undersraremenr and their 
comrol of intense passion. Afrer 
the partnership dissolved, he 
ditected PEEPING TOM ( 1 960) 
- a film critically reviled in i ts 
day, but now hailed as crucial ro 
u nderstanding the direcror's 
complex art. Ar 75 he wenr ro 
America as senior adviser ro 
Francis Ford Coppola's Zoerrope 
studios. He died in 1 990. 

Önemli Fi lmleri 
Selected Filmography 

1 943 The Life aııd Death of 
Coloııel Blimp 
Albay Blimp'in 
Yaşamı ve Ölümü 

1 945 1 K now Where /'m Going 
Nereye Gittigimi Biliyorum 

1 946 A Matte.· of Life and Death 
Bir Ölüm Kalım Meselesi 

1 947 Black Narcissm 
Kara Narcissus 

1 948 The Red Shoes 
Kırmızı Pabuçlar 

1 9 5  1 The Ta/es of Hoffman 
Hoffman'ın Masalları 

1 960 Peeping Tom Röntgenci 
1 969 Age of Comeni Uzlaşma Çagı 
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GÜNDÜZ GÜZELi 
BELLE DE]OUR 
Yönetmen Direclor: Luis Bmiuel 
Senaryo Screen pl ay:  Luis Bmiuel & jean
Ciaude Carriere. based on rbe 110ı•el by joseph 
Kessel Görüntü Yön. Cinematography: 
Sacha Vierny Kurgu Editing: Louisetle 
Ha11tecoeur Oyuncular Cas c: Catherine 
Deneuve. jean Soı·el, Michel Picco/i. Gmevieve 
Page. Pierre Clememi. Franroise Fabian. Macha 
M eri/. Francisco Rabal, Georges Marrhal, 
Francis Blanche Yapı mc ı Producer: 
Raymond Hakim & Robert Hakim Yapım 
Production Co.: Paris Film. Five Films 
Dünya Hakları Export Agent: Minisıere 
des Af/aires Etrangeres. France Direction de la 
Conmumication-Bureau du Cinima. 244, B/ı1d 
St. Germain, 75007 Paris. FI?ANCE: Phone: 
33 1 40 66 66 99; Fax: 33 1 40 66 65 68 

1 967 1 3 5 111111. 1 Renkli Color 1 99' 

• Aynı zamanda müşfik bir koca 
olan başarıl ı  bir cerrahın güzel ama 
frijit genç karısı Severine, cinsellikle 
kendini alçaltmak için gizliden gizliye 
bir zorunluluk duyar. Mazoşistçe 
fantezilerini gerçekleştirmek için, 
kendisine "Gündüz Güzeli" adının 
takıldığı (Fransızca'da "fahişe" 
demenin daha kibar bir yolu olan 
"belle de nuit 1 gece güzeli" ile ilgili 
bir kelime oyunu) Madame Anais'in 
randevu evinde hafta içi günleri 
öğleden sonraları çalışmaya başlar. 
Burada, sıradan fetişizmden tutun 
da nekrofoliye kadar her tür 
sapkınl ık için hizmet sunar ve 
fantezi dünyası gitgide gelişir. Bu 
arada, genelevde genç ve sadist bir 
gangster ona aşık olur. Delikanlı, 
kadının kocasını öldürmeye kalkışır 
ve yaşam boyu yatalak kalmasına 
neden olur. Severine, yaptıklarını 
telafi etmek için randevu evinden 
ayrıl ır ve kendini kocasına adayan 
bir hemşire olur. Kıskanç bir aile 
dostları, adama karısının "Gündüz 
Güzeli" olarak geçmişinden söz 
edene kadar ... 

Buiiuel 1 967 yı lında, altmış yedi 
yaşındayken son fi lmi olduğunu 
iddia ettiği GÜNDÜZ GÜZELI'ni 
yaptı (oysa ondan sonra beş adet 
başyapıta imza attı). Joseph 
Kessel'in 1 929' da yayımlanan 
özgün romanından pek haz 
etmediği halde, konu onu 
ilgilendirmişti. ilk renkli filmi olan 
GÜNDÜZ GÜZELI; Buiiuel'e özgü 
erotik sapiantı klasiklerinden 
biridir. Kendisi filmi "pornorgrafik ... 
bununla, iffetli erotizmden söz 
ediyorum!" diye tanımlamıştı. Yaşlı 

sürrealist için, genelev, fanteziyle 
gerçeğin karşılıklı olarak 
birbirlerine nüfuz edişi nedeniyle, 
mutlak bir bağımsızlık mekanıydı. 
Film ilerledikçe Severine'in 
fantezilerini, aniatı çizgisinden ayırt 
etmek gitgide güçleşir. Hatta fi lmin 
sonunda birer röntgenci olmaya 
zorlanmış izleyiciler, "sakın bütün 
fi lm, kahramanının kurduğu bir 
düşten ya da zihninde geliştirdiği 
bir fanteziden ibaret olmasın?" 
sorusunu sorma durumunda bile 
bırakılır. Gene de, sonuçta ortaya 
çıkan, Buiiuel'i dünyanın her 
yerinde, sanat filmi izleyicilerinin 
ötesinde büyük iş yapan bir isme 
dönüştüren, en keyifli ve kolay 
erişilir Buiiuel filmlerinden biridir. 
Görsel zarif yüzeyinin yanısıra, 
sanatsal zekasıyla da parıldayan, ve 
insanı adeta ipnotize eden film, 
1 967 Venedik Film Festivali'nde 
hakkı olan Altın Aslan ödülünü 
almıştı. 

• Severine, rhe beauriful but frigid 
young w i fe of a successful surgeon 
who is alsa a k inci husband, has a 
seeret compulsion for sexual 
degradarion. She attempts to realize 
her masochisric fantasies by working 
midweek afrernoons in Madame 
Ana'is' brorhel, where she is 
chrisrened "Be lle de Jour" (a play on 
belle de nuir, a French euphemism 
for "prostirure"). Here she caters ro a 
who le range of perversions from 
simple ferishism ro necrophilia, and 
her fantasy l ife grows apace. 
Meanwhile, a sadisric young 
gangsrer falls in love w ith her ar the 
brorhel. He attemprs ro murder her 

husband and paralyzes him for life. 
In  an acr of aronement, Severine 
quirs the brorhel and becomes her 
husband's devared nurse, u nt il a 
jealous family friend re lls him of her 
pasr exisrence as "Be lle de Jour" . . .  

In 1967, ar  the age of  sixry-seven, 
Bufiuel made BELLE DE JOUR, the 
film which he claimed would be his 
lasr (alrough he has direcred five 
unequivocal masrerpieces larer). The 
subject has appealed to him, rhough 
he disliked Joseph Kessel's original 
novel published in 1 929. His first 
film in color, B ELLE DE JOUR is 
anorher Bufiuelian dassic of erotic 
obsession. He himself called it 
"pornogrophic. . . by that I mean 
chaste eroricism ı "  For the old 
surrealist, the brorhel is a place of 
absolure freedam precisely because ir  
is a region where fantasy 
interpenerrares the real. As the film 
progresses, ir becomes increasingly 
diffıculr ro disringuish Severine's 
fantasies from the l inear narrative. 
Ar the end of the film, specrators 
who are forced to be voyeurs are even 
lefr to wonder wherher the whole 
film has not been a dream or an 
exrended fantasy in the mi nd of i ts 
heroine. Sri l l ,  the resLılt is one of 
Bufiuel's most enjoyable and 
accessible fi lms which esrablished 
Bufiuel as a major box-office 
arrracrion beyand the art house the 
world over. The hypnorically 
engaging film, as beauriful in i ts 
arristic intelligence as in irs visually 
exquisite surface, was jusrly awarded 
the Golden Lion at the Yenice Film 
Festival i n  1967. 

LUIS BUNUEL 

22  Şubat 1 900'de Calanda, 
Ispanya'da do�du. Hali vakti 
yerinde bir ailenin o�lu olarak, 
IS �ı na kadar Cizvit okullarında 
e�itim gördü ve bu durum onun 
kilise karşıtlı�ını körükledi. 1 924 
yılında Madrid Üniversitesi'nden 
felsefe ve edebiyat dallarında 
mezun oldu. Ertesi yıl gitti�i 
Paris'te Sürrealist gruba katıldı 
ve film kariyeri de onların 
arasında, 1 928 yılında "Un chien 
andalou 1 Bir Endülüs Köpe�i" 
ile başladı. Tartışmasız 
Ispanya'nın en büyük yönetmeni 
olmakla birlikte, 30'1u yıl lardan 
itibaren kendi ülkesinde çok 
ender olarak çalışmış, uzun 
sürelerle ABD, Meksika ve 
Fransa' da kalmıştır. Şok ve sürpriz 
yaratma konusunda yorulmaz 
kapasitesiyle, dinin ve burjuvazinin 
baskıcı zincirlerini keskin bir 
mizahla itharn etmeyi asla 
bırakmadı. Bellibaşlı birçok 
ödülün sahibi olan yönetmenin 
en iyi filmleri, tutku ve entelektüel 
gücü, yıllarla birlikte fi lmlerinde 
daha belirgin hale gelmeye 
başlamış bir unsur olan anarşik 
ve ço�u kez abzürdist komediyle 
bir araya getirir. 29 Temmuz 
1 983'te Mexico City'de öldü. 

Born on 2 2 February 1 900, i n 
Calanda, Spain. Son of a well-off 
family, he was educated at Jesuir 
schools unril age 1 5 ,  which fuelled 
his anri-clericalism. He had a degree 
on philosophy and letters from 
University of Madrid in 1 924. The 
nexr year he wenr co Paris. He 
enrered the Surreal isr group there 
and his film career began among 
them wirh "Un chien andalou" in 
1 928. Although he is 
undisputedly Spain's greatest 
directOr, he has rarely worked in 
his native coumry si nce the 30s, 
spendjng long periods in the USA, 
Mexico and France. W ith his 
umiring capaciry co shock and 
surprise, he has never ceased co 
denounce wirh biring humour the 
repressive bonds of religion and 
the bourgeoisie. Winner of many 
major prizes, his best fılms 
combine passian and incelleetual 
force w ith anarchic and frequendy 
absurdisr comedy, an element 
that has become more marked 
w ith rhe passing of time. He died 
on 29 Ju l y 1 983,  in Mexico Ciry. 

Önemli Fi l imleri 
Selected Filmography 

1 9 30 L'age d' or Altın Çag 
1 950 Los olvidados Unutulmuşlar 
1 958 Nazarhı 
1 96 1  Viridiana 
1 962 El d ngel exterminador 

Mahvedici Melek 
1 964 Le jounıal d'tme [emme de 

chambre 
Bir Oda Hizmetçisinin 
Günlügü 

1 967 Bel/e de jour Gündüz Güzeli 
1 970 Tristaua 
1 97 2  Le charme discret de la 

bourgeoisie 
Burjuvazinin Gizli Çekiciligi 

1 9 74 Le [<rutôme de la fiber/i 
Özgürlük Hayaleti 

1 977 C et obsmr objet du disir 
Arzunun Şu Karanlık Nesnesi 
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SATYRICON 
FELLINI SATYRICON 

FELLINI'S SA TYRICON 
Yönetmen Director: Fedmro Fellini 
Senaryo Screenpl ay: Federiro Pel/ini. 
Bernandnw Zappom. Bnmdlo /?one/i, haJed on 
Gen m Pdrrmim's not•e/ Görüntü Yön. 
Cinemaıography: CiusefJ!Ie l?otmmo Kurgu 
Editing: Ru;:gero AlaJtrnltlllllİ Müzik Music: 
N mo Rota. İlbcm t\1 imarof!.lu. Tod OorkSiader 
& Andm1 Rudin Oyuncular Cası : Martin 
Potttr. ll ira m K eller. Sctlz•o Randone. M tl X 
Biim. Capuone. Map,ali Noel. Alain Cun)l. 
Yapımcı Producer: Alberto Grima/di 
Yapım Producıion Co.: Pea ( !?ome). 
Aı'IIS/er AssonfJ (Panr! Dünya Hakları 
Export Agent: Cineriila lmernallonal. Via 
Tmmlrma 105 5 .  001 73 !?oma. ITALY: Pbone: 
JY 6 72:! :!8 24: Fax: 39 6 722 3 1 3 1  

Bu fılmin gösterimi, Cinecitta International Ente 
Cinema SPA'nın degerli katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. 

llx· � rı-t:nın� of thıs film h:ıs lx·m possıhlt· wılh lhe valuable 

<.OOIX'r,ırıon ofCınt.-<.ıtt.ı Jnrern.ıtınnal Emi.' Cinema SPA. 

l ')(i� 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 129'  

• Genç iki öğrenci olan Enkolpius 
and Askiltus, hedonistçe arzuların 
peşinde, Neron dönemi Roma'nın 
kibir ve zulüm dolu dünyasında 
gezerler ... 

Gaius Petronius'un aynı adlı 
oyununun bir bölümüne dayanan 
(ve o dönemin başka yapıtlarından 
da esinlenerek eklemeler içeren) 
SA TYRICON, bir uyarlamadan 
çok, özgün yapıtın temaları üzerine 
serbest bir fantezidir. Federico 
Fellini'nin filmlerini dolduran garip 
karakterler ve durumlar, sefahat 
alemleriyle ifadesini bulan zevk 
düşkünlüğü ve keyfi iktidar mekanı 
antik Roma'nın bu düşse!, sanrısal 
anlatımında en uç biçimde 
sergi lenirler. Odalıklar, 
nemfomanlar, hermafroditler, 
sadizm, mazohizm, vb. Bu uzun 
yeme, içme, zulum ve çiftleşme 
alemi, eski Romaldara yakıştırılmış 
her türlü görkem ve şerefi ortadan 
kaldırarak, geleneksel ahlak 
duygusuyla pek alıp vereceği 
olmayan bir toplum tablosu çizer. 
Ama Fellini'nin isteği ne Roma'yı 
eleştirmek, ne de tarih kitaplarını 
düzeltmektir; o sadece 1 960'1ı 
yılların gençlik kültürü ile paralel l ik 
taşıyan kusursuz mekanı 
bulmuştur. "La Dolce Yita"da, 
antik Roma ile paralellik içinde 
modern Roma'nın alemlerinden 
yararlanan yönetmen, burada ise 
analojiyi tersine çevirir. Fell ini'nin 
karakteristik hezeyanı aslında 
eksiksiz bir psikolojik plana 
dayalıdır: biseksüellik kalıbı altında, 

iğdiş edilme, iktidarsızlık, paranoya 
ve şehevi boşalma komplekslerini 
araştırır. Paselini'nin mitleri 
etnegrafik yorumlamasına da bir 
saygı selamı gönderir. Bölük 
pörçük bir pikaresk hiciv, şiirsell iği 
tutarl ı l ık pahasına görsel biçimde 
taşıyan bir dizi tablo olan 
SA TYRICON, yönetmenin en 
büyük başarıları arasında yer alır. 
"Gençler, sadece sever ve 
hissederler; ve eğer yeni bir 
sinema varsa, "200 1 "  - ve, evet, 
SATYRICON - gibi filmler onlara 
göredir. Kendini beğenmiş izlenimi 
uyandırmak istemiyorum ama, bu 
fi lm dost seçmek, insanların özgür 
olup olmadıklarını denemek için iyi 
bir denek tahtası. Gençler bu sınavı 
başarıyla geçiyor." - Federico 
Fell ini 

• In rhe pursuir of hedonisric 
desires, Encolpius and Ascylws, rwo 
young swdems, roam dırough rhe 
world of vaniry and cruelry of rhe 
pre-Chrisrian Roman world ar rhe 
rime of Nero . . .  

Based on a fragmenr o f  rhe d rama by 
Gaius Perronius (wirh added 
inspirarion from orber wrirings of 
rhar period), FELLINJ 
SA TYRICON is less an adaprarion 
rhan a free-form fanrasia on h is 
rhemes. The bizarre characters and 
siwarions rhar had fılled the fılms of 
Federico Fellini found rheir ulrimate 
expressian on this dreamy, 
hallucinarory depicrion of rhe 
ancienr Rome, a place of orgiasric 

self-indulgence and arbirrary power. 
There are concubines, 
nymphomaniacs, hermaphrodires, 
sadism, masochism, ere. This long 
orgy of earing, drinking, cruelry, and 
copulation srrips away all the glamor 
and bonor associared w i tb che early 
Romans ro expose a sociery in wbich 
convenrional morali ey has lirrle or no 
signifıcance. Bur Fellini's desire was 
nor ro eriticize Rome, nor was ir ro 
ser rhe hisrory books straighr; rarher, 
he found rhe perfecr serring wirh 
which ro paral lel the yourlı culrure 
of rbe 1960s. ln "La Dolce Vita", be 
used che orgies of modern Rome as a 
parallel ro ancienr Rome, and here 
he reverses rhe analogy. Fellini's 
characrerisric deliri um is in facr 
anclıored in a precise, psychological 
schema: under rhe marrix of 
bisexualiry, he explores che 
complexes of casrrarion, imporence, 
paranoia and libidinal release. And 
he pays bomage ro Pasolini's 
ernographic readings of myrhs. A 
picaresque sarire in fragmenrs, a 
series of rableaux which carry rhe 
poerry visually ar rhe price of 
coherence, FELLINI SA TYRICON 
is among his most considerable 
achievemenrs. 'The young, rbey jusr 
love and feel; and if rhere is a new 
cinema, picrures such as "200 1 " 
and, yes, SA TYRICON - ir is for 
them. This film - I  don't wanr ro 
sound presumpruous, bur ir is a very 
good rest jusr ro choose friends wirh, 
a rest if people are free or nor. The 
young kids, they pass rhe resr ."  -
Federico Fellini 

FEDERICO FELLINI  

20 Ocak 1 920'de ltalya'nın Rimini 
kentinde doğdu. On yaşında evden 
kaçtı ve bir sirke girdi. Universöteye 
yazıldı ama, derslere girecegine 
bir mizah dergisine yazı yazdı ve 
karikatür çizdi. 2. Dünya Savaşı 
sırasında film senaryosu çalışmalanna 
katıldı ve bir tiyatro topluluguyla 
tüm ltalya'da tumeye çıktı. 1 943'te 
aktris Giulietta Masina ile evlendi. 
Resseliini ile "Roma. citta aperta 
1 Roma, Açık Şehir"in ve daha 
sonra da "Paisa" ile başka filmierin 
senaryoları üzerindeki işbirligi, 
büyük şansı oldu. ilk filmini 1 950'de 
Alberto L.attuada ile birlikte yönetti. 
"Lo sceicco bianco 1 Beyaz Şeyh" 
( 1 952) tek başına yönettigi i lk 
fı lmdi; ama ası l  adını duyuran, 
otobiyografık filmi "1 vitelloni 1 
Aylaklar"dır. Şanlı şerefli 
yönetmenlik meslegi boyunca 
En Iyi Yabancı Film Oscar'ını dört 
kez kazandı. Meslek yaşamında 
gösterdigi başarı nedeniyle 1 993'te 
özel bir Oscar'la onurlandırıldı. 
3 1  Ekim 1 993'te yaşama veda etti. 

Bom on 20 Januaıy 1 920, in Rimi ni, 
lraly. He ran away from home at 
ı he age of ren and joined a circus. 
He enrolled at the university but, 
insıead of arrending classes, he wrore 
and drew cartoons for a sarirical 
magazine. He began ro collaborare 
on film seripes and he roured rhe 
whole lraly wirh a thearrica! group 
during WW2. He married acuess 
Giulierra Masina in 1 943.  His big 
dıance came when he col laborared 
wir h Rossellini on rhe script of 
"Roma, cirra aperta" and then 
"Paisa" and other films. He co
direcred his first film in 1 950 
with Alberto Larnıada. He wenr 
solo in 1952 wirh "Lo sceicco 
bianco"; but ir was the 
aurobiographical "I virelloni'' rhar 
esrablished him. He won four 
rimes rhe Oscar for Besr Foreign
Language Film in an il lusuious 
directing career. Jn  1 993 he was 
bonored wirh a specia! l ife-rime 
achievemeıır Oscar. He di ed on 
3 1  Ocrober 1 99.) .  

Önemli Filmleri 
Seıecıed Filmography 

1 953 1 vitelloııi Aylaklar 
ı 954 Lc1 sirada Sonsuz Sokaklar 
1 960 La riolee vilc1 Tatlı Hayat · 
ı 963 Ollo e mezzo Sekiz Buçuk 
ı 969 Fe!! ini Satyricou 

1 9 72 Felli11i's Roma 

ı 973 Amarwı·d 
ı 983 E la na ve ı•c1 

Ve Gemi Gidiyor 
1 985 Ciuger e Fred 

Ginger ve Fred 
ı 987 luten•isla Görüşme 
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MACARISTAN H U  GARY 

ÇATlŞMA 
FENYES SZELEK 

THE CONFRONTATION 
Yönetmen Direcror: 1\;l ik/Osjancso 
Senaryo Screenplay: Gyula Hemddi 
Görüntü Yön. Cinemarography: Tamds 
Som/6 Kurgu Ediıing: /lliklosjancso 
Oyuncular Cası: A ndrea Drahota. Kati 
Kwdcs. Lajos Baldzsovits. Benedek Toth. 
A ndrds Kozdk, Andrds Bdlint, jozsef /lladaras 
Yapım Production Co.: /IIA F/Li\1 Studio 
No I. Budapest. HUNGA R Y  Dünya 
Hakları Expon Agenı: Cinemagyar, 
Bdthorr U. 10. H- 1 054 Budapest. 
HUNGARY: Phone: 36 I I I I  46 14: Fax: 
36 I 153 1 3  1 7  

1 968 1 3 5 111111. 1 Renkli Color 1 86' 

• "Parlak rüzgarlar", Macaristan'da 
1 94S'teki kurtuluşun ardından gelen, 
ve bin yıllık düşler ile arzuları 
gerçekleştirmeye doğru ümit verici 
bir başlangıcın yapıldığı döneme 
verilen isimdi. Öğrenme isteği olan 
genç ve yetenekli kişiler için "halk 
kolejleri" kurulmuştu. Bu kolejlerden 
birinden bir grup öğrenci, Kilise'nin 
yönettiği bir orta okula, ideolojik 
bir tartışmada bulunmaya gider. Halk 
kolejinin eski bir öğrencisi olan genç 
bir polis memuru da onlara eşlik 
eder. Kolejiiierin lideri Laci, 
kendilerini karşılayan soğuk 
atmosferi yumuşatmaya çalışır. Şarkı 
söyleyip dans ederek, kilise okulunun 
öğrencileriyle yakıniaşmayı ve 
onlarla arkadaş olmayı dener. Ancak 
polis memuru birden, öğrencileriden 
bazılannın kendisiyle birlikte gelmesini 
ister; kışkırtıcı eylemlerde bulunduklan 
için adiarına tutuklama emri vardır. 
Romantik devrimcinin tipik bir 
örneği olan Laci, bu tutuklamalar 
karşısında şoke olmuştur. Halk 
kolejindeki liderliğinden ayrılmak 
ister. Grubun en önemli üyeleri olan 
Te rez ve Judit, Laci'nin ayrılma 
isteğinin kabul edilmemesi gerektiğini 
düşünürler. Aksine, kovulmalıdır, 
çünkü o, zor durumlarda yeteri 
kadar kararlı olamayan bir küçük 
burjuvadır. Grubun başına onlar 
geçer ve din okulu öğrencilerine 
açık bir saldırıda bulunmaya karar 
verirler. Sabırlı ikna yerine, devrimci 
şiddetten yararlanacaklardır .. . 

Olay örgüsünün bu kısa özeti, Miklos 
Jancs6'nun 1 968 tarihli başyapıtının 
özü hakkında aslında pek az şey 

iletebiliyor. Bu filminde yönetmen, 
dönemin temel siyasi ve felsefi 
meselelerini kendi bireysel tavrı ve 
eşsiz tarzıyla çözümlüyordu. Film 
1 947'deki bir öğrenci ayaklanmasını 
ele almasına karşın, çekildiği dönemin 
öğrenci rahatsızlığına da açık bir 
göndermede bulunur. Filmde, genç 
ve hayli kızgın idealistler, profesyonel 
Parti yöneticilerinin onlan kullanmasına 
kurban giderler. Bu durum, akıcı 
yapısıyla birleşince, film, Paris öğrenci 
ayaklanmaları ve Çekoslavakya'daki 
Dubçek reformlarıyla anımsanan 
1 968'i yücelten bir yapıt olarak 
algılanmıştı. Jancs6'nun bu ilk renkli 
uzun metraj filmi, aynı zamanda o 
zamana kadarki en stilize filmiydi 
de: her jestin törensel bir öneme 
sahip olduğu, kamera ve film müziği 
için gerçek bir bale sayı labilirdi. 

• "Brillianr winds" was the name given 
in Hungary ro the period afrer the 
liberarion in 1 945,  when a promising 
srarr was made ro realize all the 

rhousand-year-old dreams and 
ambirions. "People's colleges" were 
creared for young, gifred people 
eager ro learn. A group of srudenrs 
from rhese colleges goes ro a 
secondary school run by the Church 
ro hold an ideological debare rhere. A 
young police officer, a former srudenr 
of people's college, accompanies 
rhem. The leader of che collegians, 
I..aci, rries ro warm up the frosry 
armosphere wirh which they have 
been received. By singing and 
daneing he rries ro ger nearer to the 
pupils of rhe church-school and ro 
make friends wirh rhem. Bur the 

po! ice officer suddenly orders some 
pupils ro come wirh him: he has a 
warranr for rhem, because they rook 
part in sedirimıs acrs. Luci, a protorype 
of the romantic revolurionary, is cleeply 
shocked by rhese arresrs and wanrs ro 
resign his leaclership ar the people's 
college. The most imporranr members 
of the group, Ten�z and J udir, rhink 
that I..aci's resignarion should not be 
accepred. Insreacl he should be 
dismissed because he is a perry 
bourgeois, not resolu re enough in 
clifficulr siruarions. They rake over 
and make up rheir minds ro leacl an 
open atrack againsr the seminary 
pupils: they will rely on 
revolurionary violence, insread of 
parienr convincing . . .  

The brief outline of  the plor conveys 
very l irrle of rhe essence of Miklos 
Jancs6's 1 968 masrerpiece where the 
elirector has rackled basic polir icaJ 
and philosophical quesrions of the 
rime in his own individual manner 
and singular sryle. Alrhough the 
film elealt with a srudenr rebellion in 
1 947, ir had obvious reference ro 
conremporary srudenr unrest. In the 
film the young and rather cross 
idealisrs fal !  victim ro manipularion 
by Parry professionals. This, togerher 
wirh the rorally fluicl consrrucrion, 
made the film seem !ike rhe 

aporheosis of 1 968, the Paris studenr 
riors anel the Dubcek reforms in 
Czechoslovakia. Jancs6's firsr colored 
feature was also his most srylized 
film to dare, a virruaJ baller for 
camera anel soundrrack in which 
every gesrure had rirual significance. 

MIKL6S JANCS6 

1 92 1 'de Vac'ta dogdu. Hukuk 
ögreniminden sonra, 
üniversitede falklor ve sanat 
tarihi dersleri aldı. 1 950'de 
Tiyatro ve Sinema Sanarı 
Akademi'sinden mezun oldu ve 
haber filmleri yönetmeni 
olarak işe başladı. Kısa filmler 
yaptıktan sonra, ilk uzun 
metraj konulı,ı filmini 1 958'de 
çekti. Kecskemet'teki bir 
tiyatro kumpanyası için 
1 970'den itibaren sahne amiri, 
1 983/84 sezonunda da sahne 
müdürü olarak çalıştı. 1 990-92 
arası ABD'de Harvard 
Üniversitesi'nde ders verdi. 
Filmlerinin yapısı ile imgelerinin 
gizemli ve mitsel-şiirsel özelligi, 
sembolik şarkı ve ayin 
kullanımı, s inemaskop görüntü 
kompozisyonu, uzun 
planlardaki ustalıgı, onu sadece 
Macaristan'ın en büyük film 
ozanı degil, aynı zamanda 
çagdaş sinemanın en başarı l ı  
sanatçılarından b ir i  yapmıştır. 

Bom at Viic in 1 92 ı .  Afıer 
studies in law, he atıeneleel 
lecnıres in folklore and history of 
art at university. He graduaıed 
in 1 950 from the Academy of 
Theaıre and Film Art and starteel 
his career as newsreel-direcıor. 
Then he made short fı lms, and 
his fırst full-length feature in 
l 958 .  S ince ı 970 he worked as 
srage manager and in 1 98 .)/84 
season as chief s cage manager for 
a ıheatre company in Kecskemeı. 
From 1 990-92 he leetureti at the 
Harvard University in USA. The 
mysrerious and myrhopoeric 
qualiı ies of his images and 
sırucıures, his symbolic use of 
song and riruaı, his mastery of 
wide-screen composiıion and the 
extended long rakes made him 
one of rhe greaıesr anises of the 
modern cinema as well as 
Hungary's greaıesı national fi lm 
poet. 

Önemli Filmleri 
Seıected Fi lmography 

1 964 Igy jöttem Evimin Yolu 
1 96 7 Szegenyleglnyek Umutsuzlar 
1 96 7 Csillagosok, katomik 

Kızıl ve Beyaz 
1 968 Fbıyes szelek Çatışma 
1 97 1  Mig kir a nlp Kızıl I lahi 
1 976 Magdubiinök, köıerköfcsök 

Kişisel Kötü Huylar, 
Toplumsal Faziletler 

1 978 Magyar rapsıOdia 
Macar Rapsodisi 
Allegro barbaı·o 

1 986 Szömyek evadja 
Canavarlar Mevsimi 

1 988 jhw Krisztw horoszkOpja 
lsa'nın Yıldız Falı 
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BREZILYA BRAZIL 

ANTÔNIO DAS MORTES 
Yönetmen Director: Gld11ber Rocha 
Senaryo Screenplay: GIJ11ber Rocha 
Görüntü Yön. Cinemaıography: Alfomo 
Beato Kurgu Ediıing: Ed11ardo Eswrel 
Müzik Music: Marlos Nobre Oyuncular 
Cası: tilalirfoo do Va/le. Odete Lara. H11go 
Carnma, Othon Bastos. jofi·e Soares. Lorit1al 
Pmn. Rosa Ataria Pmna. Aldrio Gumuio, 
V um im Salı •atorı. Emanuel Cat•akanti, Sante 
S.-aldafem Yapımcı Producer: Ciailde
Antome Mapa & Gld11her R01·ha Yapı m 
Produclion Co.: ProdufikJ Cmematogrdficas 
tllapa Pm11 Kaynak Source: Champagne 
P1per-He!dmck S.A . ,  5 1  Bo11/evard Henry
Vasmer. 5 1 1 00 Reims. FRANCE: Phone: 33 
](ı 85 Ol 94; Fax: 33 26 82 84 44 

/ 9o9 / 35 Ilmi. 1 Renkli Color 1 1 00 '  

• Antônio, "cangaceiro"ları 
(eşkiya) öldürmek ve güçlü bir 
toprak sahibini korumak için 
anlaşma yapmış bir "jagunco"dur 

(kiralık katil). Törensel bir 
düelloda cangaceiro Coirana'yı 
ölümcül şekilde yaraladıktan 
sonra, Antônio vicdani bir 
bunalım geçirir ve yerel 
politikacıların mevcut düzeni 
korumak için onun arkasına 
sıgındıklarını ve kurbanının 
aslında baskı altındaki köylüleri 
temsil ettigini anlar. Toprak 
sahibi ile silahşörlerine karşı 
verdikleri mücadelede onlara 
katı l ı r  ve çok geçmeden si lahını 
baskıcı güçlere karşı kullanan bir 
devrimci olur . . .  

Glauber Rocha ANTÔNIO DAS 
MORTES'i yapana kadar, başka 
hiçbir Brezilyalı yönetmen 
dünyanın ilgisini çekememişti. Bu 
lirik-mitik epikte Rocha, Brezilya 
popüler din kültürü, politikası, 
folkloru, toplumsal tarihi, müzigi, 
edebiyatı ve dansının unsurlarını 
yaratıcı biçimde bi raraya getirdi. 
Yönetmene göre, Antônio das 
Mortes karakteri tarihi bir kişiyi, 
1 939'da Kuzeydogu yayiaiarın ın 
ünlü cangaceiro'su Corisco'yu 
öldüren ödül avcısını temel 
almıştır. Filmde Rocha, Aziz 
George ve ejderha hakkındaki 
Hıristiyan mitini, Brezilya'nın 
mitsel bi l inçli ligi baglamında 
yeniden ele alır. Rocha, bu miti 
törensel biçimde yeniden 
canlandırmak için, fi lminin 
devamlı l ıgı ve mizansenini 
tiyatrolaştı rmıştır. Kostüm, 
koreografi , renk, ş i ir ve müzigin 

kullanım biçimi, tiyatro ve operayı 
anımsatır. Yönetmen, Brezilyalı 
sinemacıların Latin Amerika'n ın 
kendine özgü toplumsal 
sorunlarını anlatmak için, Avrupa 
ve Amerika'nın sinemasal 
stratej ilerinden yararlanmamaları 
gerektigini savunan bir kişiydi. 
ANTÔNIO DAS MORTES'te 
Rocha, yeni sinemasal stratej ileri 
Brezilya gerçegiyle 
harmanlayarak, Brezilya 
sinemasının siyasal bagımsızlıgını 
kazanmasına katkıda bulunmak 
amacındaydı. Film, Brezilyalı 
izleyicilerin begenisiyle karşılandı. 
Avrupa ve ABD'de de 
eleştirmenlerden hayli övgü alan 
filmin devrimci nitelikleri (ya da 
bu niteliklerden yoksun oluşu) 
üzerine bir tartışma çıktı. Çogu 
eleştirmen bu filme, hem estetik 
yönden, hem de kültürel açıdan, 
Brazilya "Cinema Nôvo"sunun en 
büyük başarılarından biri gözüyle 
bakmaktadır. 

• Anrônio is a jagunco (hi red 
gunman) conrracred ro ki l l  
cangaceiros (band i rs)  and prorecr a 
powerful landowner. Afrer morrally 
wounding rhe cangaceiro Coirana in 
a rirualised duel, Anrônio 
undergoes a erisis of conscience and 
comes ro understand rhar local 
poliricians are using him as a cover 
ro preserve rhe srarus quo and his 
vicrim represenrs rhe oppresed 
peasanrry . He joins rhem in rheir 

fıghr againsr rhe tandowner and 
and his hi red gunsl ingers, and soon 
becomes a revolurionary who uses 
his rifle againsr rhe forces of 
oppression . . .  

No orher Brazilian direcror has 
arrracred world arrenrion ti l l  
Ghiuber Rocha made ANTÖNIO 
DAS MOR TES. In this lyric-mythic 
epic, Rocha crearively integrared 
elemems of Brazilian popular 
religious culrure, politics, folkl lore, 
social hisrory, music, l i rerature, and 
dance. According ro the director, 
Anrônio das Morres characrer is 
based on a h isrorical fıgure, the 
bounry-humer who, in 1 939, 
succeeded in  ki l l ing Corisco, a 
famous cangaceiro of the 
Norrheasrern backlands. In the 
fılm Rocha reworked the Christian 
myth of St. George versus rhe 
dragon in  rerms of Brazil's myrhical 
consciousness. The cosruming,  
choreography and the use of  color, 
poetry, and music recall thearer and 
opera. Rocha has argued rhat 
Brazilian filmmakers should nor 
use European and American 
cinemaric srraregies and rechniques 
ro depict Larin  America's unique 
social problems. In  ANTÖNIO 
DAS MOR TES, Rocha seeks ro 
conrribure ro the decolonizarion of 
Brazilian cinema by meshing new 
cinemaric srraregies w ith such 
realir ies of Brazilian l ife as 
i llereracy, unemploymenr and 
poverty. The fı lm was well received 
by the Brazilian fılm-going public. 
In  Europe and the United States, it 
was widely acclaimed by crirics, 
and a debate erupred concerning 
the fılm's  revolurionary qualiries 

(or lack rhereof). Most crirics 
regard ANTÖNIO DAS MORTES 
as one of the grearest achievemenrs 
- both aesrherically and culnırally -
of the Brazilian Cinema Nôvo. 

GlAUBER ROCHA 

14 Mart 1 938'de Victoria da 
Conquista, Bahia, Brezilya'da 
do!tdu. 1 957'de "Lemanja Filmes' 
yapım şirketini kurdu. 1 959-6 1 
arasında hukuk e!titimi gördü 
ve film eleştirmenli!ti i le 
gazetecilik yaptı. 1 962 yılında 
yönetmen olarak ilk uzun 
metraj filmi olan "Barrevento"yu 
tamamladı. Bunu, "Deus e o 
Diabo na T erra do Sol 1 Güneı 
Topra!tında Tanrı i le Şeytan" 
gibi birinci sınıf filmler, ve onu 
yeniden can bulan Brezilya 
sinemasının - Cinema Nôvo'nun 
önde gelen isimlerinden birine 
dönüştüren ANTÖNIO DAS 
MORTES izledi. Bu filmler, 
yönetmenin ülkesine, onun 
kökenlerine, geleneklerine, 
çelişkilerine, şiddetine, 
mistisizmine ve ilkelli!tine 
duydu!tu ilgiyi yansıtır. Ama 
güçlü, li ri k görsel anlatımları, 
temelde allegorik çerçeveler 
içinde baskı ve sömürü karşısınd; 
tiz perdeden devrim ça!trıları d; 
içerir. 1 970'de sürgün e gitti ve 
70'1i yılları Avrupa' da, yazarak, 
ders vererek ve filmleri için 
para toplamaya çalışarak 
geçirdi. ltalya'da iki film 
yaptıktan sonra, 1 976 yılında 
Brezilya'ya döndü. 22 A!tustos 
1 98 1  'de Rio de Janeira'da öldü 

Born on ı4 March 1 938 in 
Victoria da Conquista, Bahia, 
B raz i ! .  In ı 95 7 he founded the 
producrion company "Lemanja
Filmes". From ı 959-61 he srudied 
law and wotked as a film eritic 
and journalise In 1 962 he 
completed his firsr fearure film as 
director, "Barrevenro", followed 
by superb films l ike "Deus e o 
Diabo na Terra do Sol / Black 
God, White Devil" and 
ANTÖNIO DAS MORTES 
which made him a prominenr 
conrriburor to the revital ized 
Brazilian cinema - Cinema Nôvo. 
These films reflected the direcror's 
interesr in his country, i ts roors, 
rraditions, conflicrs, violence, 
mysticism and primir ivism, bur 
their powerfu l ,  lyrical imagery 
conrained wirbin essenrially 
allegorical frameworks, were alsc 
stridenr calls to revolution in thı 
face of oppression and exploiration 
In ı 970 he wenr inro exile and 
spenr the 70s in Europe, wriring, 
teaching and rrying ro raise money 
for his films. Afrer two fi lms 
made in Italy, he rerurned to 
Brazil in  ı 976. He diede in  Rio 
de Janeiro, on 22 August ı 98 l .  

Filmleri 
Filmography 

1 962 Barravmto 
1 964 De us e o Diabo IUI Terra do So. 

Güneş Topra�ında 
Tanrı ile Şeytan 

1 967 Terra em Trame 
Isyan Eden Dünya 

1 969 A11tô11io das Mortes 
1 970 Caheças C ortadas 

Kesik Başlar 
Der Leone Have Sept Cabeça. 
Yedi Başlı Aslan 

1 975 Claro 
1 980 A idade df! Terra 

Dünyanın Yaşı 
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iT AL YA-FRANSA IT ALY -FRANCE 

iSYAN 
QUEIMADA 

BURN! 
Yönetmen Director: Cil/o Ponterorvo 
Senaryo Screen play: Franco Solanas & 
Giorgio A rlorio Görüntü Yön. 
Cinemarography: Mareel/o Gatti Kurgu 
Ediıing: illario Jlloı·ra Müzik Music: Ennio 
Jllorricone Oyuncular Cas ı: Marfon Bra/1{/o. 
Et'aristo Nfarquez, Rmato Stdvatori. N orman 
Hill. Tom Lyom. \Vcmani Yapımcı 
Producer: Alberlo Grima/di Yapı m 
Production Co.: Produzioni Europee 
Associales (ITA L Y) & Les Productions A rlistes 
Associis ( FRANCE) 

1 970 1 3 5  111111. 1 Renkli Color 1 132 '  

• 1 845 yılında Ingiliz gizli servis 
ajanı Sir William Walker, Portekiz'in 
kontrolu altındaki Queimada adasına 
gelir. Büyük Britanya, şeker ürünü 
nedeniyle adanın kontrolunu ele 
geçirmek istemekle birlikte, 
Portekiz'le savaş rizikosunu göze 
almaya da niyetli değildir. 
Entelektüel, züppe Walker, 
Portekizliler adadan defedilecek 
olursa daha büyük karlar 
sağlayacakları konusunda plantasyon 
sahiplerini ikna eder. Ayrıca Jose 
Doleres adlı, asi ruhlu ve karaderi l i  
bir rıhtım hamalına da dostluk 
göstererek, ona karaderili nüfusun 
özgürlüğü üzerine nutuklar çeker ... 

Radikal yönetmen Gil lo 
Pontecorvo'nun ISYAN'ı, gelmiş 
geçmiş en iyi siyasi filmlerden 
biridir. Hem teori, hem de pratikte 
sömürgeciliğe acı dolu ama 
büyüleyici bir bakış sunan film, aslında 
bir klasik sayılmalıydı ama çoğu 
eleştirmen onu Pontecorvo'nun 
bir önceki fi lmi "Cezayir Savaşı" ile 
kıyaslandığı için, nispeten az sayıda 
kişi tarafından izlendi ve kült 
statüsüne indirildi. Üç milyon 
dolarlık bütçesi olan ve United 
Artists'in mali desteğiyle 
gerçekleştirilen film renkli olarak 
çekilmiş, başrolü Marlon Brando'ya 
veri lmiş ve muhteşem, galeyana 
getirici müziği de Ennio Morricone'ye 
ısmarlanmıştı. Brando'yu projeye 
çeken unsurun, fi lmin Amerikan 
emperyal izmi, sömürgeciliği ve 
ırkçılığına yaptığı göndermeler 
olduğu kesindir. Kurulabilecek 

benzerl ikler çok açıktır. Film bize 
Amerikan kızılderililerinin (soykırım 
ve özel bölgelere sürgün yoluyla) 
sistemli bir şekilde ortadan 
kaldırılması ile Amerika'ya getirilmiş 
ve Azat Bildirgesi'nden yüz yıl sonra 
hala yurttaşl ık  hakları ve 
özgürlükleri için mücadele eden 
karaderili Afrikallları hatırlatır. 
1 970'deki koşullar itibariyle de 
ISYAN bizi, Amerika'ya karşı 
düşmanca davranan hükümetlerin 
düşürülmesinde CIA'nın rolü 
hakkında düşündürür. Walker'ın 
araziyi ve köyleri yakmasına 
gelince, bu da Amerika'nın 
Vietnam'daki stratej isine benzer 
bir uygulamadır, elbette. Ancak 
fi lm sadece Amerikan tarihine 
uygulanmakla kalmaz. Aynı 
zamanda, ve belki de daha 
önemlisi, Üçüncü Dünya 
ülkelerindeki sömürgeciliğe karşı 
isyanın öyküsüdür bu. 

• In 1 845 ,  the British seeret agenr 
Sir William Walker arrives to the 
Porruguese-conrrolled isiand of 
Queimada. Grear Brirain wanrs to 
rake comrol of the isiand because of 
irs sugar crop, bur doesn't wanr to 
risk a war w ith Porrugal. The 
inrellecrual, foppish Walker 
convinces rhe owners of the 
planrarions that they could make 

grearer profırs if the Porruguese were 
kicked off the island. He also 
befriends a d efiant black d oc k porter 
named Jose Dolores and preaches ro 
him abour freedam for the black 
popularion . . .  

QUEIMADA, by  the radical fılm
maker Gillo Ponrecorvo, is one of 
the best po! i rical fılms of all rime. A 
painful yer fascinaring look ar 
colonialism, ir should be regarded as 
a classic, bur because most crirics 
compareel ir unfavorably to "The 
Barrle of Algiers", the previous 
masrerpiece by Ponrecorvo, relarively 
few people have seen ir and ir has 
been relegared ro culr status. Budgered 
ar $3 million and fınancially backed 
by United Arrisrs, ir was made in 
glorious color, has Marlan Brando in 
the lead role and has a grear rousing 
musical score by Ennio Morricone. 
Brando most defınirely was arrracred 
to the project because ir did make 
sraremenrs that w ere appl i cable in  
regard to American imperial ism, 
colonialism, and racism . The parallels 
that can be drawn are clear. W e are 
reminded of the sysremaric removal 
(through genocide and exile ro 
reservarions) of the American Indians; 
of the black Africans who were broughc 
ro America who continue ro seek 
cheir civil righrs and rheir freedam 
more rhan one hundrecl years afrer 
the Emanciparion Proclamarion. In 
rerms of 1 970, QUEIMADA makes 
us rhink of CIA involvemenr in 
overrhrowing governmenrs hosrile ro 
America. The burning of !and and 
peasam villages conducred by Walker, 
of course, is similar ro the war srracegy 
of America in Vietnam. Bur the film 
doesn'r only apply ro American 
history. Ir is also, anel maybe most 
signifıcanrly, the srory of revolr againsr 
colonialism in Third World counrries. 

GILLO PONTECORVO 

1 9  1 9  yıl ında ltalya'da Pisa'da 
do�du. Kimya ö�renimini 
yarıda bırakarak gazetecili�e 
başladı. 1 950 yılında Roberto 
Rosellini'nin "Paisa"sını 
gördükten sonra, yüre�indeki 
sinema aşkının, ses ve imge 
arasındaki i l işkiye duydu�u 
tutkunun farkına vardı. 
Dokuzununun müzi�ini de 
besteledi�i 1 2  belgesel ve 6 
konulu film geçekleştirdi. 
"Kapo" filmiyle Oscar'a aday 
gösterildi . Müzi�ini de 
besteledi�i "La batagl ia di 
Algeri 1 Cezayir Savaşı" üç 
dalda Oscar'a aday gösterildi 
ve Venedik Film Festivali'nde 
Altın Aslan Ödülü'nü aldı. 

Born in Pisa, l taly in 19 ı 9. 
After having broken off his 
chemisrry snıdies and worked a 
a journaıisr, he d iscovered his 
love for fi lm and his passion for 
rhe relaıionship berween souııd 
and i m age when he sa w Ro ben 
Rossel l ini 's "Paisa" in ı 950. H• 
made ı 2 documenraries 
composed rhe music for ni ne of 
rhem - and six feaıure fi ıms. H 
fi lm "Kapa" was nami nared for 
an Oscar and "La barraglia di 
Algeri", for which he alsa wrotı 
rhe music, received three Oscar 
nom inations and Golden Lion 
prize ar rhe Yenice Festival. 

Fi lmleri 
Filmography 

1 9 56 Giovcınna 
1 957 La grande sırada tızzun·a 

Büyük Mavi Sokak 
1 960 Kapo 
1 966 La battaglia di Algeri 

Cezayir Savaşı 
1 969 Queimada Isyan 
1 980 Opet·ation Ogro 
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ITALYA ITALY 

BiRBiRiMiZi ÖYLE ÇOK SEVMiŞTiK Ki 
C'ERAVAMO TANTO AMATI 

WE ALL LOVED EACH OTHER SO MUCH 
Yönetmen Director: Euore Srola 
Senaryo Screen play: Euore Srola & A�e 
Srarpel!t Görüntü Yön. Cinemaıography: 
Claudw Cirillo Müzik Music: Amıando 
Troı-aılt Oyuncular Cast: Ni no !ı·lanfredi, 
Vlllorto GaJJman. Stejama Sandrelli. Stejano 
Sa/la Flow. A ldo Fabrtzi. G10mnna Ra/lt, IJa 
Barztzza. !ıl areella !ılirhelange!t. Federiro 
Fe/li m, Alarre/lo Mastroianrıi, Vi11orio de Sira 
Yapımcı Producer: Pio Angelelli & 
Andmuw De Michel i Yapı m Production 
Co.: Champion CimmaloKrafi({/ Dünya 
Hakları Exporı Agent: Cirterilla 
International. Via TuJColona 1 055.  001 73 
Roma. IT ALl'; Phone: 39 6 722 28 24; Fax: 
39 6 721 3 1 3 1  

Bu filmin gösterimi, Cinecitta International Ente 
Cinema SPA'nın degerli katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. 

Tne SCn."t."ffın� of thıs film has lx-m possıble wıdı the valuable 

cooperatıon ofCınecıtta lnrernatıonal En te Cinema SPA. 

1 9 7 7 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 124' 

• Ikinci Dünya Savaşı'nın sonunda üç 
idealist direniş savaşçısı, hayatlarını 
yeniden kurmak için Roma'ya döner. 
Antonio bir hastaneye hademe 
olarak girer ve çok geçmeden, umut 
veren bir aktris olan güzel Luciana'ya 
�ık olur. Artık kendini kabul ettirme 
gayreti içinde bir avukat olan 
arkadaşı Gianni'ye sevgilisini tanıtıp 
gösteriş yapmak ister. Bu ikisi anında 
birbirinin cazibesine kapılır ve Gianni, 
Antenio'nun elinden sevgi lisini alır. 
Ama mesleginde ilerlemesine 
yardımcı olabilecek zengin bir 
sanayicinin kızının kendisine ilgi 
göstermesiyle birlikte, Gianni'nin 
Luciana ile ilişkisi de kısa sürede 
sona erer. Bu arada üçüncü 
arkadaşları Nicola, aklını "Bisiklet 
Hırsızları" filmine takmış radikal bir 
sinema akademisyeni olmuştur. 
Önce, filmin sosyalist görüşünü 
savunup işini kaybeder. Sonra da, 
yönetmen Vittorio de Sica'nın genç 
yıldızını nasıl aglattıgını katıldıgı 
televizyon yarışması jürisinin degil 
kendisinin bildigini inatla iddia edince, 
bir servetten olur. Luciana çok 
geçmeden Nicola ile ilişkiye girer ... 

Ettore Scola, savaş sonrası yılları 
ltalyan sinemasına çok hoş bir selam 
da gönderen, sıcak kalpli bir komedi 
dram olan BIRBIRIMIZI ÖYLE ÇOK 
SEVMIŞTlK KI' de, kırk yıllık bir süre 
içinde üç adamın i l işkisini izlerken, 
dostluk ve başarı kavramlarını da 
incel iyor. Yönetmeninin, ltalyan 
yakın tarihinin uzun bir bölümüne 
bir avuç kahramanı aracılıgıyla 
yaklaştıgı bu önemli ve çok sevilen 

filmde, özellikle Gassman ve 
Manfredi, kendinden memnun avukat 
ve öfkesi burnunda hademe olarak 
izleyiciyi alıp götürüyorlar. Scola, 
kişisel idallerinin yerine başarı 
güdülerini koyarak uzlaşmak zorunda 
kalan bu insanların yaşamlarındaki 
karmaşıklıgı yakalayarak, filminin 
neredeyse tümünü nefis bir komedi 
dram karışımına dönüştürmüş. 
Yönetmen, ltalyan meslekdaşlarını 
yüceltmesi de aynı şekilde etkileyici. 
Fellini ve Marcello Mastroianni'nin 
"La dolce vita"nın meşhur çeşme 
sahnesinde kısaca görünmelerinden 
tutun da, Nicola'nın "Bisiklet 
Hırsızları" saplantısına kadar, Scola 
ltalyan sinemacılıgının bir çagın ı  
sevgiyle yeniden yaratırken, film de 
bize gerçek ve kalıcı deger 
taşıyanın başarı degil, dostluk 
oldugu mesaj ını veriyor. 

• Ar che end of World W ar Il, dıree 
ideal istic resiscance fighters returo w 
Rome w rebuild cheir lives. Anronio 
becomes a hospital orderly, and qujckly 
falls in love wich Luciana, a beauriful 
aspiring accress. Anxious w show her 
off w his friend Gianni, a scruggling 
lawyer, Anronio wacches in dismay 
as che cwo immediardy become 
anracced w each odıer, and Gianni 
seeals his !over away. Bu c Gianni's 
relacionship w i dı Luciana ends soon, 
too, when he is courred by a rich 
induscrialisc's daughcer who can 
advance his career. Meanwhile, the 
third friend, Nicola, becomes a 
radical film scholar obsessed widı 
the movie "The Bicycle Thief' He 

firsc loses his job when he defends 
che film's socialism, chen loses a 
forrune on an I calian game show 
when he srubbornly insiscs chac he, 
and not che show's judges, knows 
how direcwr V icwrio de Sica made 
his young star cry. Luciana soon 
enrers in relacionship with Nicola . . .  

In  WE All LOVED EACH OTHER 
SO MUCH, Enore Scola craces che 
relacionship of three men over forty 
years, examining issues of friendship 
and success in a warm-spirited comedy 
drama chac is also a delighdw bomage 
w posrwar halian cinema. This is an 
imporcanr and very popular fi lm in 
which the direcwr reviews a srrecch 
of recenr I calian hiswry chrough che 
experiences of a few characcers. 
Gassman and Manfredi are 

parcicuarly involving as che film's 
complacenr lawyer and hoc
cempered orderly. Mosc of che film is 
a splendid hybrid of comedy and 
d rama in which Scola caprures che 
complicacions in chese men's l ives as 
chey are forced w compromise cheir 
drive for success wich cheir personal 
ideals. ]use as impressive is Scola's 
cribuce w his fellow Icalian 
filmmakers. From cameo appearances 
by Federico Fellini and Marcello 
Mascrianni in che famed founrain 
sequence in "La dolce vi ca", w 
Nicola's obsession wich "The Bicycle 
Thief', Scola lovingly recreaces an 
era of halian movie mak ing, w hile 
che film leaves us with che message 
chat friendship, and noc success, is of 
real lasring value. 

ETTORE SCOLA 

1 O Mayıs 1 93 1 'de ltalya'da, Napoli 
yakınlarındaki Trevico'da dogdu. 
Roma Üniversitesi'nde hukuk 
öğrenimi gördü ve ögrencilik 
yıllarında bazı mizah dergilerinde 
yazar ve desinatör olarak çalıştı. 
Radyo için komik piyesler kaleme 
aldıktan sonra, sinema yaşamına 
çok genç yaşta aoldı. Kısa zamanda 
komedi filmleri senarisri olarak 
üne kavuştu. 1 964'te ilk konulu 
uzun metraj filmi "Si permettete, 
parliamo di donne 1 lzninizle 
Kadınlardan Söz Edelim"i yönetti. 
O günden beri ltalyan sinemasının 
en parlak yönetmenlerinden biri 
olarak tanındı. 1 975'te BIRBIRIMIZI 
ÖYLE ÇOK SEVMIŞTlK KI ile 
En Iyi Yabancı Film dalında 
Fransızların Cesar ödülünü aldı. 
1 976 Cannes Film Festivali'nde 
En Iyi Yönetmen ödülünü aldı. 
Ertesi yıl, "Una giornata 
partieelare 1 Özel Bir Gün" ile 
Cannes'da bu kez de Jüri Özel 
Ödülü'ne layık görüldü. 

Bom in Trevico, Jraly, near Naples, 
on 1 0  May 1 93 1 .  He srudied law at 
the University of Rome and while 
a student, worked as writer and 
i l lustrator for several humor 
magazines. After writing comedy 
pieces for radio he began his cinema 
career very young. He quickly 
became a reputed scriprwriter of 
comedies. In 1 964 he direcred his 
fırst fearure film, "Si permerrete, 
parliamo di donne"and si nce then 
he has been recogn.ized as one of the 
most brilliant directors of ltalian 
cinema. W ith C'ERAV AMO 
T ANTO AMA Tl he was the 
recipient of a French Cesar Award 
in 1 97 5  for Best Foreign Film. 
He won an award for Best Directian 
at the 1 976 Cannes Film Festival. 
"Una giomata panicolare 1 A Special 
Day" won the Special J ury Prize 
at Cannes the fallawing year. 

Önemli Filmleri 
Selected Filmography 

1 974 C,eravamo lan to amı1ti 
Birbirimizi Öyle Çok Sevmiştik ki 

1 976 B mili, sp()rchi e caltivi 
Çirkinler. Kirliler ve Kötüler 

1 977 Una gi()rnala partico/are 
Özel Bir Gün 

1 979 La ten·azza Teras 
1 98 1  Passione d'amore 

Aşk Tutkusu 
1 982 La 1101/e di Varemıes 

Varennes Gecesi 
1 983 Ballando ballando Balo 
1 989 Sple1Uior 

Che Ora E Saat Kaç 
1 993 Mario, Maria e Mario 

Maric, Maria ve Mario 
1 995 Romanzo di tm giova11e povero 

Fakir Bir Gencin Romanı 





AN ISI NA: JEAN RENOIR 

Bu toplu gösteri, Fransız Dışişleri Bakanlıgı'nın 
degerli işbirl igiyle gerçekleştirilmiştir. 
Istanbul Fransız Kültür Merkezi'ne 
yardımlarından dolayı teşekkür ederiz. 

This rerrospective has been possible with the valuable 
cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of France. 
W e should l ike to thank the French Cultural Center 
in istanbul for their kind support. 

M A X FA C T O R 
I N T E R N AT I O N A L  

MAX FACTOR INTERNATIONAL'ın 
değerli katkılarıyla 
gerçekleştirilmiştir. 

W e should l i ke ro thank 

MAX FACTOR INTERNATIONAL 
for their conrriburions. 
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FRANSA FRANCE 

J EAN RENOIR 

• 1 5  Eylül 1 894'te, Paris, 
Fransa'da, Empresyonist ressam 
Auguste Renoir'ın ikinci oğlu 
olarak doğdu. 1 9 1 3  yılında d'Aix
en-Provence Ünversitesi'nde 
felsefe ve matematik eğitimini 
tamamlayıp, önce süvari, sonra da 
Fransız Hava Kuvvetleri mensubu 
olarak orduya katı ldı. I kinci Dünya 
Savaşı'ndan sonra terhis olunca, 
çömlekçi ve seramikçi olarak 
çalıştı. 1 920 yılında babasının kızıl 
saçlı güzel modeli Andree 
Madeleine Heuschling ile evlendi 
ve 1 924'te sinema için çömlekçiliği 
terk etti. Jean, babasından miras 
kalan parayla, finanse ettiği i lk film 
olan "Catherine"de oynadıktan 
sonra Catherine Hessling adını alan 
karısının beyazperde kariyerin i  
başiatabiimek için kendi bağımsız 
yapım şirketini kurdu. 
"Catherine"in setinde edindiği 
bölük pörçük teknik bilgiler, 
babasından miras kalan sanat 
sezgisi ve filmlerin, hele de Von 
Stroheim'ın defalarca izlediği filmi 
"Foolish Wives"ın ( 1 922) etkisiyle 
donanmış olan Renoir, ertesi yıl 
başrolünde karısı Catherine'in 
oynadığı i lk "La fiile d'eau"yu 
çevirmeye girişti. Filmin lirik nehir 
kıyısı görüntüleri, meslek hayatı 
boyunca sürekli olarak ortaya 
çıkacak olan neredeyse panteist 
doğa duygusunun habercisi oldu. 
Aslında, Renoir'ın sessiz filmlerinin 
çeşitliliği, daha sonraki yapıtlarının 
bazı özelliklerinin da habercisiydi: 
"Nana"daki Zolavari kasvetli 
gerçekçilik, "Sur un air de 
Charleston"un tuhaf fantezi si, "La 
petite marchande d'alumettes"in 
dramatik dokunaklıl ığı, "Le tournci 
dans la cite"deki tarihi törensi hava 
ve büyük bir kadronun ustaca 
kullanımı. 

Ancak Renoir'ın, bütün bu çeşitli 
elemanları tutarlı ve özgün bir 
bütün halinde bir senteze 
kavuşturarak gerçek olgunluğa 
erişmesi, sesin sinemaya gelişiyle 
oldu. Bir Feydeau farsı olan "On 
purge bebe"yi beyazperdeye 
uyarladıktan sonra, özellikle 
otantik mekan çekimleri ve müthiş 
stüdyo atmosferi ile dikkat çeken 
iki nefis gerilim fi lmi yaptı: "La 
chienne" and "La nuit du 
carrefour". Sonra da 1 930'1u 

yıllarda gerçekleştirdiği birkaç 
başyapıttan ilki olan "Boudu sauve 
des eaux"yu yönetti. Yeni
gerçekçil iğin habercisi olan, gerçek 
mekanda çekilmiş gerilim filmi 
"Ton i" ile; açgözlü, şehvet düşkünü 
bir yayımcının yanında çalışanlar 
tarafından katledilmesi üzerine 
genelde kolektif eyleme, özelde de 
solcu Halk Cephesi'ne selamlar 
gönderen sıradışı komik bir fantezi 
olan "Le erime de Monsieur 
Lange"ı yaptı. Aslında Renoir'ın 
1 930'1u yıllarda çektiği filmlerden 
çoğu toplumsal ve siyasal konular 
üzerinedir: "La vie est a nous" ve 
"La Marseillaise" Komünist Partisi 
ve bir sendikal örgüt için 
yapılmıştır. Lirik bir güzelliğe sahip, 
asla tamamlanamamış "Une partie 
de campagne"da ise, sınıf 
farklıl ıkları bir aşkı ortadan kaldırır. 
Ne var ki Renoir, solcu 
eği limlerine rağmen, her şeyi ya ak 
ya da kara göremeyecek kadar 
insancıl biridir; ve "La bete 
humaine"de öldürücü bir romantik 
üçgenin her psikolojik köşesini, 
zaaf ve tutkunun da aynı derecede 
bilincinde olarak işler. Ancak 
filmlerinin en iyisi, kırda bir şatoda 
hafta sonunu geçiren, yozlaşmış bir 
yüksek burjuvazinin romantik 
emrikalarının haritasını çıkaran, 
son derece dokunaklı ve karmaşık 
bir fars olan "La regle du jeu"dür. 
Esnek, yarı-değaçiamacı çekim 
yöntemleri başka hiçbir filmde 
olmadığı girift olay örgüsüne ve 
karakteriere belgesel bir tat 
vererek, dolaysız bir zaman ve 
mekan duygusuna ulaştığı bu film, 
aynı zamanda yönetmenin, yaşamın 
nasıl olup da tiyatronun bir 
biçimine dönüşebileceğine ilişkin 
büyük meditasyonlarından ilkidir. 

Renoir, 1 939 yazında Roma'daki 
sinema okulu Centro 
Sperimentale'de ders vermek ve 
Puccini'nin operası "La T osca"yı 
Luchino Visconti asistanlığında 
yönetmek için bir davet aldı. Film, 
Renoir'ın ekibiyle başladı ama, 1 O 
Haziran 1 940'ta italya Fransa'ya 
karşı Hitler satlarında savaşa 
katıl ınca, solcu siyasi görüşleri 
yüzünden Nazilerin imha listesinde 
yer alan Renoir, Robert 
Flaherty'nin yardımıyla Amerika 
Birleşik Devletleri'ne iltica etmek 

zorunda kaldığı için, başkaları 
tarafından tamamlandı. Orada 
çeşitli stüdyolarla çalışarak, birbiri 
ardınca süratle filmler çekti. 
"Swamp Water" and "The 
Southerner" (T exasl ı bir çiftçi 
ailesinin yoksulluk, kıskanç 
komşular ve düşman bir doğaya 
karşı kendi topraklarını işletme 
çabalarının yalın öyküsü) temelde, 
mekanda çekilmiş gerçekçi 
yapıtlarken, Renoir diğer Amerikan 
filmlerinde stüdyo olanaklarından, 
gerçeklikten süzülmüş yapay, 
fantastik bir dünya yaratmak için 
yararlandı: "This Land ls Mine (işgal 
altındaki Fransa'da Direniş 
kuvvetlerine adanmış etkileyici bir 
film), "The Diary of a 
Chambermaid" (yer yer "La regle 
du Jeu"yü hatırlatan garip bir kara 
komedi), and "Woman on the 
Beach" (karanlık bir atmosferi olan 
bir melodram), yönetmenin insan 
il işkileri üzerine gitgide daha 
soyutlaşan formalize bir düşüneeye 
doğru ilerlediğini gösterir. 
Hindistan'da yaptığı 'The River", 
gerçek mekanda çekildiği, ve 
dramatik doruk noktalarından 
yoksun öyküsüyle -bir Ingiliz 
ailesinin ölüm, doğum, ve 
ergenlikten yetişkinl iğe geçişin yol 
açtığı hayal kırıklıkları üzerine 
deneyimleri- kurgusaldan çok 
belgeseli hatırlatan sekansları 



' 09 olduğu halde, bu yönde bir adım 
daha atar. Filmin alabildiğine şi irsel 
sükuneti, yaşamın sonu olmayan 
bir dere, bireysel trajedileri aşan 
bir doğurganlık çevrimi olduğunu 
yansıtır. Renoir'ın ilk renkli fi lmi 
olan "The River"ı diğerlerinden 
ayıran ışıklı doğal renkler, "La 
carosse d' or", "French Cancan" ve 
"Eiena et les hommes"da yerlerini, 
yaşamı tiyatrodan ayıran hatları 
bulanıklaştırmak üzere tasarlanmış 
ressam işi bir palete bıraktılar. 
Birincisi Peru'daki bir commedia 
dell'arte kumpanyası üzerine, 
ikincisi babasının yaşadığı 1 890'1ı 
yılların Paris'inde, ve üçüncüsü ise 
on yıl önce aynı kentte geçen bu 
üç filmde de, kadın kahraman 
finalde yalnızca birkaç aşığından 
birini seçmek değil, aynı zamanda 
umutlar ve gerçeklik arasında da 
bir tercih yapmak zorunda kalır. 

Renoir'ın son filmleri tedirgin edici 
deneyselliklerini yitirmemişti. 
Yönetmen "Le testament du 
Docteur Cordelier" ve "Le 
dejeuner sur l'herbe"de 
televizyondan edinilmiş bir çoklu
kamera tekniği aracılığıyla ender 
bir kendil iğindenliğe sahip 
performansları yakalarken, "Le 
caporal epingle"de ise "La grande 
illusion"un temalarını kara bir 
mizahla işl iyordu. Renoir'ın aktif 
sinemacılık yaşamı, 1 969 yılında 
Fransız televizyonu için yaptığı, "Le 
petit theatre de Jean Renoir" adlı 
bir dizi kısa fılmle sona erdi. Bunun 
ardından Güney Kaliforniya'ya 
çekildi ve burada oyunlar, babası 
üzerine bir biyografi, yedi roman 
ve son olarak 1 975'te de 
hatıralarını yazdı. Aynı yıl meslek 
yaşamındaki başarısı için bir Onur 
Oscar'ına layık görüldü. 1 977 
yılında Los Angeles'teki Fransız 
konsolosunun evindeki sade bir 
törenle Fransız Legion d'Honneur 
nişanını aldı. Bu, adı Fransız 
sineması ve dünya sinemasında 
büyüklükle aynı anlama gelen bu 
adama, gecikmiş ve hayli mütevazi 
bir resmi saygı sunumuydu. Jean 
Renoir uzun bir hastalığın ardından 
1 2  Şubat 1 979'da Beverly Hil ls, 
Kaliforniya'da öldü. 

Dünya sinemasının tartışmasız en 
büyük ustalarından biri olan Jean 
Renoir, kendi başarılarıyla 
uzlaşmayı kararlı l ıkla reddetti. Kırk 
altı yıllık sinema mesleğinde, 
deneyler yapıp keşiflere çıkmayı, 
yeni yönlerde ilerleyerek yaratıcı 
canlılıPını tur;ırlı bir sekilde 

yenilerneyi hiç elden bırakmadı. "La 
regle du jeu", "La carosse d'or" 
dan ne kadar farklıysa, her ikisi de 
"T oni"den o kadar farklıdır. Buna 
karşın her üç film de kendi 
alanlarında birer başyapıttır. 
Sadece yapıtlarının zengin 
değişkenliği nedeniyle bile olsa, 
Jean Renoir gelmiş geçmiş en iyi 
sinemacılardan biri olurdu. Ancak 
onun büyüklüğü, gerçek olanla 
yapay olanı zahmetsizce birbirine 
katma deneylerindeki 
istekliliğinden, ister iyi olsun ister 
kötü, herkesin kendine göre 
nedenleri olduğu konusundaki 
derin ve duygusallıktan uzak 
görüşünden kaynaklanır. 

Renoir sesli sinemada derinlik 
kompozisyonunun öncülerindendi. 
Onun, derinlik kompozisyonu 
tekniğini "Citizen Kane 1 Yurttaş 
Kane"de mükemmelik noktasına 
çıkaran Orson Welles üzerindeki 
etkisi iyi bil inir (Welles, Renoir'ın 
ölümünün ardından Los Angeles 
Times'da yayımlanan çok dokunaklı 
bir yazıyı kaleme almıştı). Ayrıca 
!talyan yeni-gerçekçilik akımını da 
çok etkileyen Renoir, teknik dehası 
bir yana, belki de Batı sinemasının 
önde gelen isimleri arasında en 
insancıl olanıydı. Şöyle yazmıştı bir 
keresinde: "Ben yönetmen değil im 
- öykücüyüm ... Bu mantıksız, 
sorumsuz ve acımasız evrene 
getirmeyi bildiğim tek şey, sevgim." 

Renoir'ın fi lmlerinde biçim ve 
içerik birleşerek insan yaşamının 
kaosu, abzürdlüğü ve geçiciliğinin 
tutarlı ama çok cepheli bir 
portresini çizer. Ondan övgüyle 
söz edilmesinin birçok nedeni 
vardır: Sıcak insancıllığı; kalıcıl ığı ve 
güzelliği, insanoğlunun görece 
küçük, kısa ömürlü tutkularıyla ile 
tezat oluşturan doğaya duyduğu 
sevgi; karakterleri kesin hatlarıyla 
çizilmiş bir sosyopolitik çevrede 
görme yeteneği; anlatıma karşı 
benimsediği serazat, maceracı ve 
sonuçta gerçekçi tavır. Ne var ki 
son tah lilde Renoir'ın önemi, bütün 
bunların ve başka özel liklerin, geniş 
bir yelpazeye yayılmış, benzersiz 
bir zeka ve içtenl ik sergileyen 
filmierin birbiriyle etki leşiminden 
doğar. 

• Born on 1 5  Seprember 1 894 in 
Paris, France as the second son of the 
lmpressionisr painter Augusre 
Renoir. Afrer complering his studies 
in phi losophy and marhemarics ar 
rhP T Tn ivPrsirv cl' A ix-Pn-Provenre i n  

1 9 1 3 ,  he served in the army, firsr in 
the cavalry, rhen in Frenclı Flying 
Corps. Demobi lized afrer the WW 1 ,  
he worked as porter and ceramicisr. 
In 1 920 he married his far her' s 
beauriful redhead model Andree 
Madeleine Heuschling and 
abandoned pottery for cinema in 
1 924. Wirh rhe money he inherired 
from his farher, Jean was able ro ser 
up his own independent producrion 
company, mainly for the purpose of 
launching the screen career of his 
wife who rook the name Catherine 
Hessling following her 1 924 

appearance in "Catherine", the firsr 
film Renoir has financed. Armed 
wirh birs of rechnical knowledge he 
had picked up on the ser of 
"Catherine", the arrisric i nsrincr he 
had inherired from his farher, and 
the influence of the films he had 
seen, especially Von Srroheim's 
"Foolish Wives" ( 1 92 2), which he 
had viewed several times, Renoir ser 
out nexr year to direct his firsr fi lm, 
"La fiile d'eau", srarring his wife 
Catherine. The lyrical riverbank 
phorography of the film looked 
forward ro the almost pantheise sense 
of nature that would recur 
throughout his career. The variety of 
Renoir's silent films, in fact 
anricipared aspecrs of his later work: 
brooding Zolaesque realism in 
"Nana"; surreal, whimsical fantasy in  
"Sur un a i r  de Charlesron", dramatic 
poignancy in "La petire marchande 
d'alumerres", hisroric pageant and an 
experr hanciling of a large cast in "Le 
rournoi dans la ci te". 

It was w ith the advenr of sound, 
however, that Renoir achieved a real 
maturity, synthesising rhese various 
elements into a cohesive and original 
whole. Afrer adapting a Feydeau 
farce, "On purge bebe", he made two 
superior thrillers, "La chienne" and 
"La nuit du carrefour", norable, 
respectively, for aurhenric location 
shooting and superb studio 
atmospherics. Then Renoir directed 
"Boudu sauve des eaux"", the first of 
several masrerpieces he made during 
the '30s. Equally splendid were 
"Toni", a locarion-shor ehriller 
anticipating neo-realism, and "Le 
erime de Monsieur Lange", an 
offbeat comic fantasy in which the 
murder of a greedy, lecherous 

publisher by his employees serves as 
a celebrarion of collective acrion in  
general and of  rhe leftist Popular 
Front in parricular. Indeed, many of 
Renoir's '30s films are concerned 
w irh social and nol ir ical issues: "La 



1 1 0 vie esr a nous" and "La Marseil laise " regle du Jeu"), and "W aman on the Jean Renoir, indispurably one of the Filmleri 

were made for the Communisr Parry Beach" (a broodingly armospheric grear masters of world cinema, Filmography 

and a teades union organisarion, nair melodrama) saw the director resolurely refused to be 1 925 La fiile de l'et111 Su Kızı 
1 926 Nttnıt 

while in rhe lyrically beautiful ,  never progressing-towards a more compromised by his own succcess. In  1 927 Catherine (co-director) 
complered "U ne parrie de absrractly formalised contemplarion a career that spanned forry-six years Sur 1111 air de Charleston 

campagne"' a romance is quashed by of human relarionships. Made i n  o f  cinema, h e  never ceased to Charleston Teması Üzerin 
(medium-le1ıgth orta metr 

class differences. Despire Renoir's lndia, "The River" went sri ll furrher experiment and explore, to Mt�rquitta 
Lefrisr leanings, however, he was too in  this direcrion; rhough shor on consisrently renew his creative 1 928 La petile mtlrchande 

much the humanise to rhink i n  black locarion and fearuring sequences viraliry by srirking out in new d'alumettes 
Küçük Kibritçi Kız 

and white rerms: in "La grande more reminiscent of documenrary direcrions. "La regle du jeu" is as (co-director ortak yönetme 
i l lusion",  where the friendship rhar rhan ficrion, i rs srory - of an English different from "La carosse d'or" as Tire-au.-flanc 

arises berween prisoners-of-war and family' s experiences of dearh, birth borh are from "Toni" ,  and yer all Le tou,-,ıoi dans la citi 
Şehirde Turnuva 

commanders rranscends divisions and the disil lusionment of transi r ian three fi lms are masrerworks on rheir 1 929 Le b/ed 

wrought by class, creed and from adolescence ro adulrhood - was own rerms. If on! y for the rich 1 93 1  O u purge bibi 

narionaliry, each characrer is seen as drained of deamaric climaxes; i ts variety of his work Jean Renoir 
La ebietme Dişi Köpek 

1 932 La  nu it du carrefour 
a living, feeling, thinking being; and supremely poetic sereniry reflecred would remain one of the finesr film- Kavşak Gecesi 

in "La bere humaine", Renoir on the rheme of l ife as an endless makers ever. His grearness, however, B out! u sauvi des eaux 

examines each psychological corner stream, a fertile cycle of regenerarion lies also in his will ingness to 
Sulardan Kurtarılan Boudu 

1 933 Chotard et compagnie 
of a murderous romantic rriangle that rranscends individual rragedy. experiment i n  his effortless blending Chotard ve Arkadaşları 

wirh an equal awareness of frailry The luminous narural hues that of realism and arrifice, and in his 1 934 Madame Bovary 

and pass i on. The finesr of his films, disringuished "The River", his first profound, unsenrimenral view that 
1 935 Toni 
1 936 Le erime de J';fousieur Lan) 

however, was "La regle du jeu", a colour film, were replaced i n  "La everybody, good or bad, has his Bay Lange'nin Suçu 

supremely touching, complex farce carosse d' or", "French Cancan " and reasons. L.tt vie est ıl nous 
Yaşam Bizimdir 

charring the romantic intrigues of a "Eiena et !es hommes" by a painrerly U ne partie de campague 
decadent haure bourgeoisie palerre, designed to blur the l ines Renoir was the pioneer of Bir Kır Gezintisi 

weekending in a counrry chareau. In dividing l ife from rhearre. In all composition in  deprh in the sound (medium-length orta metr 
Les has-fonds 

no other film d id his flexible, semi- three films (the firsr abour a film. Renoir's influence on Orson Ayak Takımı Arasında 
improvisarional shooring merhods commedia dell 'arre rroupe in Peru, Welles, who broughr the rechnique 1 937 La graııde illmioıı 

arrain such an immediare sense of the second set in the 1 890s Paris of of composirion in deprh to i ts Büyük Aldanış 
1 938 ut Marsei/laise Marsilyalı f 

rime and space, rending the i nericare his farher, the third in the same ciry ulrimare perfecrion in "Cirizen La bile humaine 

plor and characrers a documentary a decade earlier), the heroine must Kane", is well known (Welles wrore Hayvanlaşan Insan 

feel; and yer, ar the same rime, i r  is finally choose not only from various a moving eulogy afrer Renoir's dearh 
1 939 ut regle du jeu 

Oyunun Kuralı 
rhe director's firsr grear mediration lovers, bur berween hopes and which appeared in the Los angeles 1 94 1  La Tosca 

on how l ife may become a form of reality. Times), and his impacr on ! ralian (co-director ortak yönetme 

rhearre. neo-real ism was srrong. H is 
Sımmp Water Bataklı Göl 

1 943 This Laud ls Miııe 
Renoir's lasr films were no less technical genius norwirhsranding, Bu Toprak Benimdir 

In the summer of 1 939, Renoir restlessly experimenral. In "Le Renoir was perhaps the most 1 944 Salu/e to France 

accepred an invirarion to reach ar the resrame nt du Docreur Cordelier" and humanisric of all Wesrern cinema's 
Fransa'ya Selam 
(short kısa film ) 

Centro Sperimenrale in Rame and to "Le deıeuner sur l 'herbe", multi- major figures. He wrore: 'Tm not a (co-director ortak yönetme 

direct the re a version of Puccini 's camera rechniques adopred from director - I '  m a srory-reller. . .  The 1 945 The Southemer Güneyli Ad< 
1 946 The Diary of a ChamhemM 

opera "La Tosca", wirh the assisrance relevision caughr performances of a only rhing I bring to this i l logical, Bir Oda Hizmetçisinin 
of Luchino Visconti .  The film was care spontaneiry, while "Le caporal i rresponsible, and cruel universe is Güneesi 

begun by Renoir's crew bur epingle" reworked themes from "La my love. .. 1 947 The \V oma n on the Beach 
Plajdaki Kadın 

complered by orhers, because Iraly grande i llusion" ro dark comic effecr .  1 9 5 ı The River N ehir 
joined Hitler's war againsr France on Renoir's film-making career ended In Renoir's films, form and cancent 1 9 53 Ut carosse d' or Altın Araba 

1 0  June 1 940, and Renoir, who was in 1 969 wirh a series of shorr plays combine to ereare a coherent bur 1 95 5  French Cancan 
Paris Egleniyor 

on the Nazis' exrermi narion list for French relevision entitled "Le multi-facered porrrair of the chaos, 1 9 56 Ele na el /es ho m me s 

because of his Lefrisr politics, was per i r  rhearre de Jean Renoir". Larer, absurdiry and transience of human Elena ve Erkekler 

forced to emigrare to the United Renoir rerired ro Sourhern l ife. Renoir maybe praised for his 
1 9 59 Le testament du Docteur 

Conlelier 
States wirh the lıelp of Robert California, where he wrore plays, a warm humanism; for his love of Dr Cordelier'nin Vasiyeti 

Flaherry. There he went ro work for biography of his farher, seven novels, nature, the permanence and beauty Le dejeuner sur l'herbe 

a variety of srudios, filming i n  rapid and, finally, his own memoirs i n  of which srands in  comrast to the 
Kırda Kahvaltı 

1 962 Le caporal ipingli 
succession. White "Swamp Water" 1 975 .  The same year he received an compararively perry, ephemeral 1 968 La directiou d'acteur par 

and "The Sourherner" (the stark rale honorary Oscar for career passions of mankind; for his abiliry jean Retwir 

of a Texan farmi ng family's efforrs ro accomplishment. In 1 977 he was ro see characrers wirbin a clearly 
Jean Renoir'ın Oyuncu 
Yönetimi 

work rheir own !and in the face of inducred as an affıeec of the Frene h defined sociopolirical m ilieu; for his (short documenlary kısa 

poverry, jealous neighbours and a Legion of Honor at a simple free-wheeling, advenrurous and belgesel) 
1 970 Le fJetit thidtre dejeıw 

hosrile narure) were basically realisr ceremony hel d at the home of French ultimarely real isr arrirude rowards Re1ıoir 
works shor on locarion, for his other cansul in Los Angeles. Ir was a narrative. Finally however, his Jean Renoir'ın Küçük 

American films Renoir made use of belared and rather modesr official imporrance resrs in the way rhese Tiyatrosu (TVJ 

srudio resources ro conjure up an cribuce to the man whose name had and other qualiries interacc w ith 
arrificial, fanrasric world disri lled become synonymous wirh grearness each other to ereare a w ide range of 
from reality: "This Land ls Mine (a in French and international cinema. films of unparalleled wir and 
moving rribute to the Resisrance i n  Jean Renoir died on 1 2  February immediacy. 
occupied France), "The Diary of a 1 979, at his home i n  Beverly H ills, 
Chambermaid" (a bizarre black California, afrer a long i llness. 
comedy at times reminiscent of "La 
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FRANSA FRANCE 

TON i 

• U.kabı Ton i olan bir i talyan taş 
ocağı amelesi, bir lspanyol göçmenin 
kızı olan Josepha'ya aşık olur. 
Ancak Josepha'yı arkadaşı Albert'le 
sevişirken yakalayan To ni, başka 
bir kızla evlenir. Josepha çok 
geçmeden Albert' le evlendiğine 
pişman olur, ve sevgi li lerinden 
biriyle kaçmayı planlar. Yolculuk 
için ondan para çalarken üzerine 
gelen Albert'i öldürür. To ni, 
cesetten kurtulması için Josepha'ya 
yardım etmeye çalışırken, yabancı 
düşmanı bir Fransız köylü 
tarafından vurularak öldürülür. 
Yeni bir ltalyan göçmen grubunu 
getiren bir tren istasyona varır . . .  

Fransa'da, 1 930'1u yıl larda, ulusal 
sinema lehine bir dönüm noktası 
sayılan TONI  Yeni Dalga 
sinemacılarını öylesine etkilemiştir 
ki, Godard, T ruffaut, Resnais ve 
başka pek çoğu, kendilerine 
"TONI'nin çocukları" adını 
vermiştir. Bu, sinemanın en büyük 
bireycilerinden biri olan Renoir'ın 
ikinci önemli fı lmiydi (birincisi, 
natüralist ve zalim bir tutku dramı 
olan, ilginçliğine rağmen sanatsal 
açıdan çok toplumsal açıdan önem 
taşıyan, 1 93 1  yapımı "La chienne"di). 
Renoir'ın ilk fi lmleri, 1 920'1i yılların 
ortalarında, izlenimci ressamların 
en büyüklerinden biri olan Auguste 
Renoir'ın oğlu olması bakımından 
yönetmenin doğal bir şekilde ilintili 
olduğu izlenimci anlatımla 
gerçekleştirilmişti. Renoir, daha 
sonraki başarılı döneminde, 
insanın içini acımasızca keşfe çıkan 
karanlık psikolojik çalışmalara 
yöneldi. Provence'daki ltalyan
lspanyol göçmen toplumunu altüst 
eden tutkuları yansıtan kaderci 
dram TONI, işte böyle bir fılmdir. 
i lk bakışta ilkel bir melodram gibi 
göründüğü halde, melodram değil, 
yaşamın ta kendisidir. Sadece, polis 
kayıtlarına geçen bir tutku suçu 
üzerine kurulu olduğundan değil, 
öncelikle Renoir bu gerçek olayı 
beyazperdede abartısız ve sade bir 
şekilde yeniden yaratmasını bildiği 
için böyledir. Toplumsal çevreye 
ilişkin özenli gözlemi ve stüdyoda 
çalışmaktan yeminliymişcesine 
kaçınması, daha sonra yönetmenin 
filmlerinin yeni-gerçekçiliğin 
öncüleri olarak tanımlanmasına yol 
açmıştı. Ama bu, Renoir'ın hakkını 

teslim etmek için belirtilmesi 
gereken hususlardan sadece 
biridir. Aslında TONI, ltalyan yeni
gerçekçilerinden bir adım daha 
ileri gitmiştir: burada ses sonradan 
eklenmemiş, doğrudan doğruya 
kaydedilmiştir. 

• An Italian quarryman nicknamed 
Ton i falls in love w ith Josepha, the 
daughrer of a Spanish immigranr. 
Having surprised Josepha making 
love to Alberr, his friend, Toni 
marries anorher gir i .  Josepha soon 
regrers her marriage to Albert and 
plans to escape w i tb a lover; sh e 
ki lis Albert who surprises her white 
stealing his money for the journey. 
White trying to help her by 
disposing of the body, Toni is shot 
dead by a xenephobic French 
peasanr.  A train arrives ar the 
station bringing a new barch of 
Italian immigranrs . . .  

Considered in France to be a turning 
poinr in the interesrs of the national 
cinema in the 30s, TONI has so 
influenced the filmmakers of the 
Nouvelle Vague that Godard, 
Truffaut, Resnais and many others 

called themselves "the chi ldren of 
TONI". It was the second signifıcanr 
work by Renoir, one of cinema's 
greatest individualists - the fırst was 
"La chienne" ( 1 93 1 ), a naturalisric 

and cruel d rama of passion; 
inreresring, but more importanr as a 
social phenomenon than an artistic 
one. Renoir's early fı lms had been 
made in the mid-20's in the 
Impressionist idiom wirh which the 
director was naturally associated as 
the son of Augusre Renoir, one of 
the greatest Impressionist painrers. 
In the later grear period, Renoir 
turned toward somber psyclıological 
studies which mercilessly explore 
the inrerior of man. TONI, a 
fatalisric drama of the passions 
raking the Iralian-Spanish 
immigranr community in Provence, 
is such a fılm. On fırsr sight this 
seems to be a primitive melodrama; 
it is not, however, a metodrama but 
l ife itself. Not simply because the 
fılm is based on a real erime passionel 

from potice records, bur primarily 
because Renoir knew how to 
recreare this authenric report on the 
screen, subtly and simply. His 
careful observation of the m ilieu and 
his avowed avoidance of studio work 
later led to the director's fılms being 
named as precursors of Neorealism. 
But this is only part of the j ustice 
which should be done to Renoir. In  
fact TONI goes a step further than 
the Italian Neorealists: here the 
sound was not added by post
synchronizarion, bur was directly 
recorded. 

Yönetmen Director: jean Renoir 
Senaryo Screenplay:Jean Renoir & 
Caı·l Eimtein. baJed on the novel "Ton i'' 
by). Leverr Görüntü Yön. 
Cinemarography: Clude Rerıoir & R. 
Ledur Müzik Music: Bozzi 
Oyuncular Casr: Charles 8/atJette. 

jemıy Hilia. Celia Montalvan, E. 
Delmollf. A ndrex, Max Dalban. 
Kobarhevitrh Yapım Producrion 
Co.: Films d'Aujourd'hui Dünya 
Hakları Exporr Age nt: Soriili 
Teledis ll, avenue Virıor Hugo. 7 5 1  1 6  

Paris. FRANCE; Phone: 33 1 4 5  O l  
8 9  5 5  Fax: 33 1 4 5  00 S I  68 

1 934 1 3 5 11111ı. 1 Siyah-Beyaz 
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1 1 2 ANISINA: JEAN RENOIR I N  MEMOR IAl\1: JEAN RENOIR 

FRANSA F RANCE 

YAŞAM BiZ iMDiR 
LA VIE EST A NOUS 

PEOPLE OF FRANCE 

• Resmen, aralarında Jacques 
Becker ile Henri Cartier
Bresson'un da bulunduğu bir 
yönetmenler grubu tarafından 
ortaklaşa çevri lmiş sayılsa da, 
YAŞAM BiZi MDIR apaçık bir 
biçimde denetçisi Jean Renoir'ın 
damgasını taşır. Aslında bir dizi 
kısa skeçten oluşan fi lm, Fransa'yı 
yönettiği söylenen 200 ailenin, 
dönemin Fransız Faşist 
gösterilerinin ve çeşitli çalışan 
insanların edimleri ile tepkilerinin 
bir "portre"sidir. Açıkça 
propaganda niyeti taşıdığı halde 
(sol eğil imli Halk Cephesi 
tarafından finanse edilmişti), 
birinci sınıf oyuncu kadrosunun 
ve teknik ekibin saf sanat anlayışı, 
YAŞAM BIZIMDIR'i döneminin 
en iyi yapımiarının düzeyine 
yükseltmiştir. "YAŞAM 
BIZIMDIR'in yapımı, beni işçi 
s ınıfını yürekten seven insanlarla 
temas haline getirdi. Işçilerin 
iktidara sahip olmasında, bizim 
yok edici benci l l iğimize karşı olası 
bir panzehir gördüm." - Jean 
Renoir 

• Alrhough offıcially arrribured ro 
a collecrive of d irecrors i ncluding, 
among orhers, Jacques Becker and 
Henri Carrier-Bresson, LA VIE 
EST A NOUS clearly bears rhe 
sramp of irs supervisor, Jean 
Renoir. Essenrially a series of shorr 
skerches, rhe film is a "porrrai r" of 
rhe 200 fami l ies said ro rule 
France, of French Fascisr 
demonsrrarions of rhe period, and 
of rhe acriviries and reacrions of 
various working people. Though 
clearly propagandisric in inrenr ( i r  
was fınanced by rhe lefr wing 
Popular Fronr), rhe sheer arrisrry of 
irs superb casr and crew elevares 
LA VIE EST A NOUS ro rhe !eve! 
of rhe fınesr producrions of rhe 
period. "The making of LA VIE 
EST A NOUS pur me in  rouch 
wirh people having a genuine love 
of rhe working class. I sa w in rhe 
workers' possession of power a 
possible anridore ro our desrrucrive 
egorism" . - Jean Renoir 

Yönetmenler Directors:jean 
Renoır, jacques Becker & Henrr Cari/e 
Brenun Oyuncular Cası:julren 
Berlheau. J\ladelenıe Sologne. t\lmul 
D11hamel. Gcuton t\lodol. }ean Dasti. 
Pierre l?enoır, Jacques Becker. jean
Paul /e Chano/J, Franus LmMrque. 
}cıcques Brmum. Yapım 
Production Co.: Popultlr From. 
FI?ANCE Dünya Hakları Expor 
Agent: ZOOBt\ BEL Ftlmı. 53 me 
Sainte-Anne. 7 5002 Paris. FgANCL 
Phone: 33 143 35 19 2<): Fax: 33 

143 22 85 3 5  

1 936 1 3 5  """· 1 Siyah-Beyaz 
(B& W) 1 66" 



13 ANISINA: JEAN RENOIR I N  1\ll:MORIAM: JEAN RENOIH 

FRANSA FRANCE 

BiR KIR GEZi NTiSi 
UNE PARYlE DE CAMPA GNE 

A DAY IN THE COUNTRY 

• 1 860 yılı baharında bir Pazar 
günü, Parisli bir küçük burjuva olan 
Bay Dufour, karısı, kızı ve aynı 
zamanda kızının nişanlısı olan 
yardımcısıyla birl ikte, kırda piknik 
yapmak üzere yola çıkar. Küçük 
grup, kırda bir gölün kıyısındaki 
küçük bir hana gelir. Dufour 
ailesinin hanımiarına göz dikmiş iki 
genç bekar olan Henri ve Rudolph 
da oradadır. Erkekler balık tutma 
tutkusuna kapılmışken, Dufour 
kadınları iki yabancının yelkenle 
dolaşma teklifini kabul eder. Anne 
Dufour, Henri'nin onu çalıların 
arkasına sürüklemesine izin verir. 
Kızı ise olgun bir yemiş gibi 
Rudolph'un koliarına düşer. Yıllar 
sonra Bayan Dufour kocasıyla 
birlikte aynı yere döndüğünde, 
tesadüf eseri, Rudolph da oradadır ... 

Genç film eleştirmeni Alexandre 
Astruc 1 946 yılında, "Bu sanatçı 
ailenin görkemli geleneği, filme 
hakim olmuş . . .  sahneler, tıpkı bir 
tuval üzerindeki tablolar gibi 
yapılandırılmış ... " diye yazmıştı. 
Büyük bir ressamın yapıtları gibi, 
taze bir soluğu olan BIR KIR 
GEZiNTISI. sanki Maupassant'ın 
öyküsünün sayfalarından fırlamış 
gibi, 1 9. yüzyıl atmosferini yaymakta. 
Renoir, doğanın güzelliğine övgüler 
düzen ve onun insan ruhu üzerindeki 
büyük etkisini teslim eden bu 
şiirsel denemenin çıkış noktası 
olarak özgün öyküden yararlanmıştı. 
Işığın yapraklarla otlara yansıması, 
kuşların ötüşü, nehir yüzeyinin 
baştan çıkarıcı parıltısı bir araya 
gelerek, bir yandan yeni duygular 
ve özlemler uyandırırken bir yandan 
da kent yaşamının rutinini felce 
uğratır. Bu imgelere ve atmosfere, 
Jean ve Claude kardeşlerin babaları, 
büyük ressam Pierre Auguste 
Renoir'ın tablolarında da kolayl ıkla 
rastlanır. Ama Auguste ile izlenimci 
arkadaşları sadece kısa pasaj larla 
konuşurken, Jean ve Claude, tabir 
caizse, olağanüstü akışkanlığı ve 
büyüleyici hafifliğiyle bütün bir şarkı 
bestelemişler. Sonuçta ortaya 
çıkan örnek film, sanatçı i le doğa 
arasında çekici bir diyalog. Çekimi 
1 936 yılında gerçekleştirilen fi lmi n 
bazı sahneleri hiçbir zaman 

tamamlanmamıştı. Ancak on yıl 
sonra bir araya getirilen 45 
dakikalık bu versiyon, gene de 
kusursuz bir bütünlüğü olan, 
duyarlı, şehevi, insani bir fi lm. 

• On a spring Sunday in 1 860, Mr. 
Dufour, a petit bourgeois from Paris, 
se ts out w ith his w i fe, daughter and 
assistant (who is alsa his daughter's 
fiance) for a picnic in the country. 
The little band arrives at a smail 
coumry inn on rhe banks of a pastaral 
lake. Hemi and Rudolph, two young, 
single men who covet the Dufour 
damsels, arrive as well .  While their 
men indulge their passian for fishing, 
the Dufour women succumb ro the 
offer ro go sailing wirh the two 
suangers. Mama Dufour allows 
Henri ro drug her i mo the bushes. 
Her daughter falls ! ike a ri pe fruit  
imo the arms of Rudolph. Years 
la ter sh e returns ro the place w ith 
her husband, and by chance, 
Rudolph is there as well . . .  

''The royal tradir ion of this family of 
artİsrs runs through this film . . .  the 
scenes are consuucted exactly !ike 
paiming on canvas" wrote the young 
fi lm eritic Alexandre Astruc in 1 946. 
UNE PARTIE DE CAMPAGNE 

has a fresh rouch, ! ike the creations 
of a great artise and exudes the 
atmosphere of the 1 9th century as if 
it  had jusr emerged from the pages 
of the srory by Maupassam. Renoir 
used the original tale as the starting 
po im for a poetic essay which praises 
the beaury of nature and acknowledges 
i ts mighty influence on the human 
psyche. The reflecrions of light in the 
leaves and grasses, the singing of 
birds, the provocative gl ittering of 
the surface of the ri ver all paralyze 
the routine of city l ife while lerring 
evolve new feelings and longings. 
These very images and this atmosphere 
can easily be found in the paimings 
of Pierre Auguste Renoir, the great 
father of the brothers Jean and 
Claude. But while Augusre and his 
fellow Impressionists could only speak 
w ith short phrases, as ir were, Jean 
and Claude composed an emi re song, 
of extraordinary fluidiry and 
fascinating lighrness. The result is an 
exemplary film - a charming dialogue 
between an artise and nature. Somes 
scenes from this fi lm, which was 

produced in 1 936, were never 
complered. It was only afrer ren years 
rhar rhe 45-minute version was 
assembled - a perfecrly finished film 
nonerheless, sensitive, sensual, human. 

Yönetmen Director: Jean Renoi,· 
Senaryo Screenplay:)ean Renoir. 
based on the stoı)' by G11y de 
Ma11passant Görüntü Yön. 
Cinematography: Claude Retıoir 
Kurgu Editing: Marg11erite Renoir 
Müzik Music:joseph Kosma 
Oyuncular Cast: Sylvia Bat ai/le. 
Georges Damoux, jean ne Maı·ken. 

jacques Borel. Paul Temps Yapımcı 
Producer: Pie,·re Bratmberger 
Yapım Production Co.: Panthion 
Production Dünya Hakları Export 
Agent: Sociiti Cinima du Panthion, 
1 7, me Ma sn il. 7 5 1 1 6 Paris. 
FRANCE: Fax: 33 1 4 7  04 27 84 
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FRANSA FRANCE 

BÜYÜK ALDANIŞ - HARP ESiRLERi 
LA GRANDE ILLUSION 

GRAND ILLUSION 

• Düşman hatları üzerinde 
gerçekleştirilen bir keşif uçuşunda 
iki Fransız havacı, usta bir Alman 
pilot tarafından vurulur. Bunlar 
aristokrat. ve profesyonel asker 
Yüzbaşı de Boeldieu ile sivil hayatta 
sıradan bir makinist olan Teğmen 
Mankhal'dir. Kamptan kampa 
nakledildikten sonra nihayet onları 
ilk esir alan, savaş gazisi Binbaşı 
von Rauffenstein'ın komutasındaki 
müstahkem bir şatoya getirilirler. 
Her ikisi de uluslararası 
aristokrasinin, aynı şeref anlayışını 
paylaşan, kültürlü üyeleri olan 
Fransız Boeldieu ile Alman komutan, 
doğal bir yakınlık hissederler. Bazen 
daha ayrıcalıksız bir kökenden gelen 
diğerlerinin anlamadığı bir dille, 
Ingilizce konuşurlar. Aralarındaki 
bütün farklılığa rağmen, Boeldieu, 
Marechal ve sivil hayatta zengin bir 
banker olan, yemek paketlerini 
herkesle paylaşan Yahudi Rosenthal 
arasında ise gerçek bir dostluk 
gelişir. Boeldieu, diğer ikisinin kaçışı 
sırasında, nöbetçilerin dikkatini 
kendi üstüne çekerek, canını feda 
eder; onlar da sonunda sınırı geçerek 
tarafsız lsviçre'ye ulaşmayı başarır .. . 

Jean Renoir'ın savaş, pasifrzm ve yeni 
bir dünya düzeninin yaradılışı temaları 
üzerine başyapıtı BÜYÜK ALDANIŞ, 
her zaman hem izleyiciler, hem de 
eleştirmenlerce çok beğenilen bir 
film olmuştur. Entelektüel ve 
duygusal bakımdan, yaklaşım, 
yöntem ve uygulama açısından 
doğru olanı yakalama konusunda 
en özenli fi lmlerden biridir. Bu 
efsanevi fi lmi çevreleyen gizem ise, 
adındaki "büyük aldanış"ın aslında 
tam olarak ne olduğudur. 1 9 1 8' den 
sonra çoğu kişiye hakim olan, 1 .  
Dünya Savaşı'nın bütün savaşları 
sona erdirecek savaş olduğu inancı 
mı? Savaşın soylu bir girişim olduğu 
fikri mi? Aslında insanları birbirinden 
ayıran unsur sosyal farklılıklar olduğu 
halde, bu ayrımın ulus-devletlerden 
geldiği yolundaki mit mi? Yoksa bu 
sınıf farkl ı l ıklarının üstesinden 
gelinebileceği "aldanış"ı mı? 
Böylesine çok sayıda yoruma açık 
olan fr lmin adı aynı zamanda, Jean 
Renoir'a özgü sevecen ve derinlikli 
bir üslupla savaşın doğasını deşen bir 

zenginl ik ve karmaşıklığı da yansıtır. 
"Bu fi lmi bir pasifıst olduğum için 
yaptım ... Bu, bir tür yeniden 
yapılmış bir belgesel, herhangi bir 
anda bir toplumun durumu üzerine 
bir belgesel" - Jean Renoir 

• Two Frenchmen, Captain Boeldieu, 
an aristocrar and professional soldier, 
and liemenanr Marechal, an ordinary 
mechanic in civilian l ife, are shot down 
by a German ace during a 
reconnaissance flighr over enemy lines. 
After being transferred from camp ro 
camp they finally arrive in a forrified 
casele commanded by the war invalid 
Major von Rauffenstein who originally 
cook them caprive. Boeldieu and rhe 
commandanr, borh educared members 
of the inrernational arisrocracy obeying 
the same code d'honneur, fınd a 
natural affıniry; sametimes they speak 
English which others, of less privileged 
origin, do not unders tand. Despire all 
differences, de Boeldieu, Marechal and 
Rosenrhal, aJewish who was in civilian 
life a rich banker and who shares his 

food parcels with everybody, devetop 
a genuine comradeship. De Boeldieu 
sacrifices his life ro distract the guards' 
attenrion from the escape of rhe other 
rwo who finally succeed in  crossing 
rhe fronrier ro neutral Switzerland . .  

Jean Renoir's masterpiece on the 
themes of war, pacifism, and rhe 
creation of a new world order, LA 
GRANDE ILLUSJON has always 
enjoyed enormous populariry among 
audiences and crirics al ike. 
lntellecrually and emorionally, ir is 
one of rhe most scrupulous of all 
fi lms in approach,  method and 
execution. The question surrounding 
this legendary film is whar, 
precisely, is the "great il lusion" of irs 
ritle' Is it  the belief, widely held 
after 1 9 1 8, that the WW 1 was rhe 
war rhar would end all wars" Is ir rhe 
idea that war is a noble enrerprise' Is 
it rhe myth that narion-srates are the 
things that separate men, when, in 
facr, ir is social differenriation' Or is 
ir rhe " i llusion" that these dispariries 
of class can be overconıe' The beaury 
of this title is open ro so many lines 
of inrerpretation, and thus reflects 
rhe richness and complexity of a film 
that probes rhe nature of war in the 
compassionare and profound sryle so 
characreristic of Jean Renoir. "I 

made this film because I am a 
pacifist . . .  lt is a sort of reconstructed 
documentary, a docunıenrary on the 
condirion of society at a given 
moment . " - Jean Renoir 

Yönetmen Di rector: jean Renmr 
Senaryo Screenplay:jean Rmo1r & 
Charles Spaak Görüntü Yön. 
Cine nıatography: Christi11n MatrtiJ 
Kurgu Edit ing: J\larJ:.IIente Reno1r 
Müzik Music: Emi/e Vmlfermoz 
Oyuncular Cast:jean Gabm. Pnm 
Freuwy. Erit-h Von Stroheim. Mareel 
Dct!io Yapımcı Producer: Frank 
Rollmer & A lbert PinkOI'itdı Yapı m 
Production Co.: Rial11atro1ıs d'A rt 
Cinematographique Dünya Hakları 
Export Agent: illimSiere c/es Ajfaireı 
Eırongfres Frante 01rectıon de lti 
Commmıictllnm-Bureuu du Cmima. 
244. B/ı-cl St. Gm11t1in 75007 Pariı. 
FRANCE: Phone: 33 1 40 o6 66 99· 
Fax: 33 1 40 66 65 !i8 
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FRANSA FRANCE 

HAYVAN LAŞAN i NSAN 
LA BETE HUMAINE 

THE HUMAN BEAST 

• Alkolik bir aileden gelen 
lokomotif makinisti Lantier, 
istasyon şefi vekilinin, geçmişte 
yaşlıca bir aşığını öldürmüş olan 
karısı Severine'e aşıktır. Lantier, 
metresinin ısrarları sonucu tam 
kocayı öldürmek üzereyken, 
yabancısı olmadığı cinsten bir 
zihin karışıklığına kapı l ır ve 
adamın yerine kadını öldürür. 
Sonunda bu suçun yükünü 
taşıyamayarak, kendini trenden 
atar ... 

i lk kez Renoir'ın kendisi 
tarafından tasarlanmamış ve ona 
önerilmiş bir film olmasına 
rağmen, yine de yönetmen 
HAYVANLAŞAN INSAN'ı 
inancın verdiği güçle 
gerçekleştirdi. Zola'nın romanının 
teması elbette Renoir'ın ilgi 
alanlarına yakındı. "La chienne 
Dişi Köpek"te insan doğasını 
acımasızca deşmeye başlayan 
yönetmen, onu en iyi biçimde 
"Toni"de ifade etmişti. Kitabın 
kasvetli ruh hali, o sıralarda Halk 
Cephesi'nin tarümar olduğu ve 
havada savaş kokusu sezilen bir 
dönemin atmosferine çok denk 
düşüyordu. Fi lm aslında edebi 
kaynağına çok benzer: onun gibi 
kötümser, vahşi ve acımasızdır. 
Renoir çekime büyük bir özenle 
hazırlanmış ve HAYVANLAŞAN 
INSAN'a çarpıcı görsel güçte ve 
kuşku götürmez bir gerçeklik 
duygusu uyandıran birçok sahne 
koymuştur (örneğin, 
başlangıçtaki, Abel Gance'ın 
demiryolu senfonisi "La Roue"yu 
anımsatan Le Havre'a yapılan tren 
yolculuğu, yağmur altında 
trenyolunda buluşma, katiedi lmiş 
Severine'in cesedinin bulunması). 
Yönetmen, her zaman olduğu 
gibi, ilginç bir ikna edici l ik ile 
psikolojik sezgilerden yararlanmış, 
ve bu sefer bunlar seçkin 
oyuncular tarafından olağanüstü 
bir olgunlukla ifade edilmişti. Bu 
fi lmde insan davranışlarının 
gözlenmesincieki isabet, 25 yıl 
sonrasının gizli kamera yöntemi 
ve "açık" dramatik akışı ile elde 
edilenlere yakındır. Ancak, buna 
rağmen film kusursuz olmaktan 

uzaktır: natüralist uygulaması göz 
önüne alındığında bi le, biraz fazla 
kontrastlı, ve yer yer bitmiş bir 
çalışmadan çok bir not defteri 
izlenimi veren dengesiz bir 
dramatik çizgiye sahiptir. 

• Lancier, a locomorive engineer 
from an alcoholic family,  loves 
Severi ne, rhe w i fe of a depury 
srarion masrer who had in rhe pasr 
k i lled her elderly !over. Goaded by 
his misrress, Lanrier is abour ro 
murder rhe husband bur kil is her 
insread in one of his brainsrorms. 
Finally, unable ro bear rhe guilr ,  he 
rhrows himself from his rrain . . .  

L A  BETE HUMAINE was, for a 
change, nor a fi lm planned by 
Renoir himself, bur suggesred ro 
h im,  yer he made ir  wirh ful l  
srrengrh of  convicrion. The rheme 
of Zola's novel was of course close 
ro Renoir's i nreresrs; he had srarred 
h is rurhless probing of rhe narure 
of man in "La chienne" and 
expressed i r  besr in "Toni" .  The 

somber mood of rhe book closely 
coincided wirh rhe armosphere in 
France ar rhe rime, where rhe 
Popular Fronr lay in ruins and war 
was in rhe air. In effecr rhe picrure 

is very much l ike irs l irerary source: 
pessimisric, brural and rurhless. 
Renoir prepared wirh grear care for 
rhe shooring and included in LA 
BETE HUMAINE many scenes of 
seriking visual power and an 
unmisrakably rrue rouch (e.g . ,  rhe 
opening rrain ride ro Le Havre, 
which brings back rhe memories of 
Abel Gance's railway symphony, 
"La Roue";  rhe meering on rhe 
railway rracks in rhe rain; rhe 
discovery of rhe murdered 
Severi ne). As usual, rhe direcror 
exercised remarkable persuasiveness 
and psychological i nsighr, which 
were in addirion expressed wirh 
exceprional ful lness by rhe 
oursranding acrors. The precision 
in observing human behavior is 
here close ro rhar achieved by rhe 
hidden camera merhod and "open" 
dramaric rhread of 25 years larer. 
In  spire of rhar however rhe fi lm 
rurns our ro be far from perfecr : i r  
is a bir over-concrasred even in  
view of irs naruralisric convencion 
and an unbalanced dramaric l ine, in  

places giving rhe i mpression more 
of a norebook rhan of a finished 
work. 

Yönetmen Director: jean Rmoir 
Senaryo Screenplay:Jean Renoir, 
bam/ on the novel by Emi/e Zola 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Curt Couranl Müzik Music: joseph 
Kosma Oyuncular Casr:Jean 
Gabin. Simone Simon. Fernand Ledoux. 
julien Care/le. Blanchelle Bmnoy. 
jenny Hilia. Colette Rigis. Jean Renoiı· 
Yapım Producrion Co.: Paris Film 
Productiom Dünya Hakları Export 
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FRANSA FRANCE 

OYUNUN KURALl 
LA REGLE D U  ]EV 

RULES OF THE GAME 

• Ünlü havacı And re Jurieux, kırsal 
kesimdeki La Coliniere şatosunun 
sahibinin ihmal edilmiş karısı 
Christine'i sevmektedir. Bir aile 
dostunun, bir vakitler virtüoz 
olmak istediği halde bu iş için çok 
tembel olan Octave'ın (Renoir'ın 
kendisinden harika bir performans) 
yardımı sayesinde Andre, sosyeteden 
kişilerle h ilmetkarların aşk peşinde 
koşuşturmalarının içiçe girdiği bir 
av partisine davet olunur. Herkes, 
herkese ihanet etmektedir, ve yine 
herkes bunun pekala farkındadır. 
Ama hiçbirisi aldırmaz; oyunun 
kuralı budur. Bunun bir tür 
karikatürü olan bir başka kural ise, 
h izmetkarlar arasında geçerlidir ... 

"Büyük Aldanış" gibi OYUNUN 
KURALl da gizemli bir is im. Bu, 
1 930'1u yılların Renoir'ının özel likle 
hoşnut olduğu bir yöntemdi. 
Böylece, filmin i lk sorunu, "oyun"u 
saptamak ve "kural" kelimesiyle ne 
demek istendiğini anlamaktan 
oluşuyordu. Söz edilen oyun, 
yaşamdır. Insan davranışlarının zevk 
ve oyalanma dışında bir anlamı 
olmadığı bir toplumda yaşam, oyun 
haline gelir. Kurallar ise, böyle bir 
toplumun üyelerinin yaşarken 
uymaları beklenen davranış biçimleri, 
ahlak anlayışı, toplumsal düsturdur. 
La Colin iere'in dünyasında bu 
kurallar, kaçak av mecazıyla yakından 
ilintilidir. Hiçbir ahlaki değer yoktur, 
herkes hile yapar, herkes başkasının 
arazisine tecavüz eder, herkes yalan 
söyler. Kibarlık, samirniyetten daha 
önemlidir. Gösterime ilk çıktığında 
(ikinci Dünya Savaşı'nın eşiğinde 
Fransız hakim sınıfını hicvettiği için) 
nefretle karşılanmış, acımasızca 
kesilerek neredeyse mahvedilmiş, 
1 959'da ise eksiksiz olarak özgün 
haline kavuşmuş olan OYUNUN 
KURALI, şimdi herkes tarafından 
bir başyapıt, ve belki de Renoir'ın 
en iyi filmi olarak kabul edilmektedir. 
Filmin her karesine Renoir'ın 
kişiliği sinmiştir sanki; oysa o 
kişiliğin en çekici yanları cömertliği, 
açıklığı, duyarlılığıydı. OYUNUN 
KURALl hem tam anlamıyla bir 
auteur fi lmi, hem de bir işbirliği ve 
etkin katı l ım ürünüdür. "Yaptığım 
bütün filmler içinde en fazla 

doğaçlamaya dayananı belki de 
budur. Senaryoyu oluşturmamız ve 
çekim yapacağımız yerleri 
saptamamız hep fılmin çekimi 
sırasında oldu." - Jean Renoir 

• And re ] urieux, a famous aviacor, 
loves Chrisrine, the neglecred wife of 
rhe owner of rhe counrry chareau La 
Col iniere. Through rhe good offıces 
of Ocrave, a friend of the fami ly and 
a music eritic who once wanred co be 
a virruoso bur was coo lazy 
(splendidly playeel by Renoir 
himself), Andre is i nvired co a hum 
during which the amorous pursuirs 
of the sociery people are inrerrwined 
w ith those of the servanrs. Everybody 
is berrayed by everybody else and 
knows ir perfecrly well. But nobody 
cares - this is the rule of rhe game. 
Anather tule, a caricarure of this one, 
is in force among the servanrs . . .  

Like "La grande i llusion", LA 
REGLE DU JEU is an enigmaric 
r i rle, a device of which Renoir, i n  

the 30s, was especially fond. So the 
firsr problem of this film is co 
idenrifY the "game" and co 
understand what is meanr by the 
word "rules". The game is l ife. Life 
becomes a game in a society when 

human behavior has no meaning 
beyand pleasure and di version. The 
rules are the manners and morals, 
the social code, by which such a 
sociery expecrs i ts members co li ve. 
In the world of la Caliniere rhese 
rules are closely allied with the 
meraphor of poaching. There is no 
moral iry, everyone chears, everyone 
rrespasses, everyone lies. Polireness is 
more İnıportant rhan sinceriry. 
Deresreel when i t  firsr appeared (for 
saririzing the French ruling class on 
the brink of the WW2), almosr 
clesrroyed by brural curring, restareel 
i n  1 959 co virrually i rs original 
form, LA REGLE DU JEU is now 
universal ly acknowledgecl as a 
masrerpiece and perhaps Renoir's 
supreme achievemenr. Every frame 
of the picrure seems daminared by 
Renoir's personali ey; yer the most 
appealing facers of rhar personali ey 
are generosiry, openness, 
responsiveness. This is ar once rhe 
cmteur film par exeellence and a work of 
co-operarion and active 
parriciparion. "Of all the fılms I have 
made, this one is probably the most 
i ınprovised. W e worked out the 
script and decicled on rhe places we 
were going ro shoor as we wenr 
along". - Jean Renoir 

Yönetmen Director:)tan Rmoır 
Senaryo Screen play: .Jwn l<enorr. 
Cari Koc h & Camelle Fran(OIS 
Görüntü Yön. Cinematography 

.Jean Barhe/et Kurgu Edi ring: 
Marguente 1/uulet-l<enu/1· Müzik 
Music: Rogır Oewrmli:rtJ 
Oyuncular Casc: t\lımel Oıt!m. 
Nm·a C rigor, Rolanel Toutain. )i!an 
Renoır. Al da Parily. Caston t\Jodot. 

)u/um Care/le. Anne Ala;en. P�t·rre 
Na; . Piene t\lagnier Yapımcı 
Producer: Ciam/e Renocr Yapı m 
Producriun Co.: La Nunvd/e Ed11i01 
Frt<l!f"<IIJ< Dünya Hakları Expurr 
Agenr: Les G•·a•uls Films ClaiJiqtm. 
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ALTIN ARABA 
LA CARROSSE D'OR 

THE GOLDEN COACH 

• Camil la, 1 8. yüzyıl Peru'sunda, 
bir gezginci tiyatro kumpanyasında 
aktristir. Genel Vali Ferdinand, bu 
genç kadına tutulur. Kısa süre önce 
Avrupa'dan altın bir araba ithal 
eden Vali, hem sarayın hem de 
kilise konseyinin gazabı ile hasetinin 
hedefi olmuştur. Bir matador ile 
genç bir lspanyol soylusu asker de 
Camilla'ya göz koymuşlardır. 
Valinin sevgisinin gücünü denemek 
için kadın ondan bu tantanalı 
arabayı kendisine armağan etmesini 
ister. Vali, bu jestin meslek hayatını 
mahvedeceğini bi le bi le bu isteği 
yerine getirince mahçup olan 
Camilla, onu kurtarmak için 
adamla hiçbir ilgisi kalmarlığını 
açıklar ve ölmek üzere olanlara 
son Kutsal Ekmekler'in taşınması 
için arabayı kil iseye armağan eder ... 

AL Tl N ARABA, Presper 
Merimee'nin Peru'da geçmiş gerçek 
bir olayı ele alan tek perdelik oyunu 
üzerine kuruludur. Senaryolarını 
bir başlangıç noktası olarak kullanıp 
sonra da olay örgüsünü yaşama ve 
insan doğasına ilişkin kendi özel 
bakışının çevresine dokumak, 
Renoir'ın alışkanlığıydı. Fi lmin 
commedia dell'arte'den esinlenen 
pitoreskliği Renoir'ın ömür boyu 
itibar ettiği temalardan birini içerir: 
hayal ile gerçek, yaşam ile tiyatro, 
insanların gerçekte ne oldukları i le 
neyi aynadıkları arasındaki 
bağdaşmazl ıktır bu. Camilla, üç 
romantik seçeneği arasında tereddüt 
ederken çeşitli çehreler takın ır: 
Genel vali ile birlikte lüks bir yaşamı 
tercih edebilir; sadık askerle birlikte 
Peru yerlileri arasında daha basit 
bir yaşamı seçebil ir; ya da hayran 
olunan ateşli matadorla havai bir 
il işkiyi yeğler. Ama onun gerçek 
hayatı, gerçek aşkı tiyatrodur, ve 
sonunda aşıklarının üçünü de şaşırtır. 
Filmin görsel açıdan muhteşem 
yüzeyi altında, insanın aşkın değerini 
ve kendini beğenmişliğin nelere yol 
açtığını sorgulamaya davet edildiği 
Renoir dünyasının çıldırtıcı şekilde 
girift ahlak labirentleri yatmaktadır. 
Sanatçı kimliğiyle Renoir'ın yaratıcı 
duyarlıl ığı açısından en önemli 
husus ise, filmde sanatçının alma 
değil verme sorumluluğunun 

vurgulanmasıdır. Böylelikle sanatçı, 
en büyük gücünü ve gerçek 
insanlığı tadacaktır. Renoir'ın 
sıcaklığının, iyi huyunun ve olmadık 
şeyleri gülünç gösterişinin bir kanıtı 
olan ALTIN ARABA her yönüyle 
cana yakın bir fılmdir. 

• Camilla is an acrress in a rroupe of 
craveliing rhearre players in I Srh 
century Peru, where rhe Viceroy 
Ferdinand falls for her charms. The 
viceroy has jusr incurreel the wrarh 
and envy of his courr and the church 
council by im porring a golelen coach 
from Europe. A matador anel a 
young Spanish nobleman/soldier also 
vie for Camilla's affecrions, and so ro 
rest rhe srrength of the viceroy's love 
she demands that he make her a gifr 
of the sumpruous coach. When he 
does, knowing full well that rhe 
gesrure will desrroy his career, the 
humbled Camilla renounces him ro 
save him, presenring the coach ro the 
church so ir can be used ro carry rhe 
lasr sacramenrs ro the elying . . . .  

LA CAROSSE D'OR is based on 
Prosper Merimee's one-acr play which 
derived from a real-life Peruvian 
incidenr. As was his pracrice, Renoir 
used his seripts as a starting poinr, 

rhen wove rhe plor araund his own 
special view oflife and human narure. 
The commedia dell 'arre-inspired 
picturequeness of rhe film encompasses 
one of Renoir's l ifelong rhemes - the 
disaffıniry berween illusion and 
real iry, l ife and rhearre, whar people 
really are versus rhe roles rhey play. 
Camil la wears a variety of faces as she 
wavers among her three romantic 
choices: she can opr for rhe life of 
luxury w i rh rhe viceroy; sh e can 
choose a simpler life among rhe 
Peruvian Indians wirh the fairhful 
solel i er; or sh e can elecr a volari le 
relarionship wirh rhe aclored and 
fiery matador. Bur rhe rhearre is her 
real l ife, her real love, and she 
astonishes all rhree lovers ar rhe enel. 

Benearh rhe splendid visual surface 
of rhe film lies rhe maddeningiy 
im ri care moral maze of the Renoir 
world where one is invired ro quesrion 
whar love is worth and whar vaniry 
has wroughr. Mosr imporranr to rhe 
ereari ve sensibiliry of Renoir rhe 
arrisr, rhe film concerns rhe arrisr's 
dury to give, nor rake; by doing so 
he experiences his grearesr power 
and rrue humaniry. A restarnem to 
Renoir's warmrh, good humor and 
sense of whimsy, LA CAROSSE 
D'OR is a rotally charming film . .  

Yönetmen Direcror:Jean Renoir 
Senaryo Screenplay:jean R<�wir. 
Renzo Aı,enzo. Ginlio lllocchi, jack 
Kirk/and & Cinelle Doynel. based on 
the play ··La Carrosse dn Saint
Sacrement" by Pr01per Mlrimie 
Görüntü Yön. Cinemarography: 
Ciande Rmoiı· & Ronald Hill Kurgu 
Editing: Mario Serrmdrei & Oat'id 
Hawkim Müzik Music: Antonio 
Viı,aldi. Arehange/o Coreili & 0/iı,ier 
Metra Oyuncular Cast: Anna 
!ılagnani. Duncan Lamoflf. Odom·do 
Spadaro, Riccardo Rio/i. Paul 
Campbell. Nada Fiorelli, Georges 
Higgins. Oante Yapımcı Producer: 
Franresco A/liata & Ray Ventura 
Yap1m Production Co.: Panoira 
Fi/ms, Roche Prod11ctions Dünya 
Hakları Export Agent: Beta Film 
GmbH & Co. Vertriebsegesellschafı. 
Robert-Biirklwrasse 2, 85 7 3 7 
lsmaning GERMANY; Phone: 49 
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FRANSA FRANCE 

CLAUDE CHABROL 

• 24 Haziran 1 930'da Paris'te doğdu. 
Daha çocukken sinemaya ve polisiye 
öykülere i lgi duydu. Tipik bir Paris 
burjuva çevresinin ürünü ve bir 
kimyagerin oğlu olarak, önce, aile 
işine girme düşüncesiyle, Paris 
Üniversitesi'nde eczacılık eğitimi 
gördü. Öğrenimi sırasında Sinematek 
ile sanat filmi gösterilen salonlarda, 
üniversitedekinden fazla vakit geçirdi 
ve Godard, Truffaut, Bazin ve 
Rohmer ile tanışarak Fransız sinema 
çevresiyle ilk kez ilişki kurdu. 
Askerliğini yaptıktan sonra, 20th 
Century Fox'un Paris bürosunda, 
tanıtım bölümünde işe girdi. Sonra 
Arts dergisi yazarı ve film eleştirmeni 
oldu, etki li Cahiers du Cinema'ya 
1 953  i le 1 957 arasında düzenli 
olarak yazı yazdı. Sinemaya 1 956'da 
Jacques Rivette'in bir kısa filminin 
yapımcısı ve senaristlerinden biri 
olarak girdi. 1 957'de, Eric Rohmer 
ile birlikte, daha sonra üslubundan 
etkileneceği Hitchcock üzerine 
analitik bir kitap yazdı .  Ertesi yıl i lk 
karısı Agnes'den kalan küçük bir 
mirasla, şimdi çoğunluk tarafından 
Fransız Yeni Dalgası'nın ilk ürünü 
kabul edilen, i lk filmi "Le beau 
Serge 1 Yakışıklı Serge"i finanse 
etti. Bir sonraki filmi "Les cousins 1 
Kuzenler"in ( 1 959), Berlin Film 
Festivali'nde Altın Ayı Ödülü'nü 
kazanmasıyla birl ikte, hem saygınlık 
kazandı, hem de uluslararası çapta 
üne kavuştu. Daha sonra, cinayet
gerilim fi lmlerinden burjuvazinin 
zaafları ve budalalıklarını konu 
alanlara kadar, çok sayıda ve 
birbirinden farklı filmler yaptı. 1 964'te 
aktris Stephane Audran'la yaptığı 
evlilik ve birlikte çalışmaları daha 
sonraki filmlerini açıkça etki ledi. 

Chabrol'un yapıtlarını iddiasız ve 
popüler janr filmi ile iddialı ve elitist 
sanat fi lminin karması olarak 
görmek belki de en doğrusudur: 
Chabrol'un fi lmleri, inanılmayacak 
kadar bilinçli, kendinden emin bir 
üslubu olan gerilim fi lmleri olma 
eğilimi gösterir; yani kendi öneminin 
farkında olan iddialı melodramlardır 
bunlar. Yönetmen farklı başlangıç 
noktalarından yola çıkar ve çok 
değişik konuları işler gibidir. Fransa'ya 
uydurulmuş Amerikan polisiye 
romanları, sansasyonel gazete 
haberlerine ya da, alternatif olarak, 
bir fantezi temel ine dayalı özgün 
senaryolar. Chabrol genellikle 

çağdaş Fransa'ya hicvederek bakan 
bir vakanüvis olarak kabul edilir, 
ama bu yaklaşım onun mizahının, 
özgünlüğünün ya da nükseden 
saplantılarının hakkını tam vermez. 
En sevdiği hedefın, gençliğinin 
çevresi olan kentli Fransız küçük 
burjuvazisi olduğu doğrudur. Kişisel 
filmlerinin gişe hası latı düşük 
olduğunda, Chabrol i lerki projeleri 
için fon toplamak üzere öncelikle 
ticari nitelik taşıyan işlere girişmiştir. 
Farklı fınansman düzenlemeleriyle 
gitgide daha fazla ilgilenerek, birkaç 
uluslararası ortak-yapımın yanı sıra, 
televizyon filmleri de çevirmiştir. 

Bir eleştimen, Chabrol'un yapıtlarının 
bütününü, Hitchcock'a bir saygı 
sunu mu olarak görüyor. Oysa, 
Chabrol sık sık Hitchcokvarl yapılar 
ve mecazlar kullansa da, onun çok 
kendine ait bir teması vardır: bir 
orta sınıf ailesi, bir aşk üçgen i, hatta 
küçük bir toplum içinde var olanlar 
gibi, küçük ve mahrem bir insan 
ilişkileri ağındaki bir tutku suçu gibi. 
Chabrol bu i l işkilerin psikolojik 
karmaşıklıklarını, kl inik bir kesinlikle 
teşrih; eder, ama olgun filmlerinde, 
malzemesine karşı takındığı bu 
ironik tarafsızlığı asla kayıtsızlık ya da 
soğukluğa dönüşmez. Iyi ihtimalle 
gerçek bir trajedi duygusu ve 
duygusuz bir sevecenliğe de yol 
açabilir. Belki de Chabrol'un bu 
yönden asıl benzediği kişi, 
Hitchcock'tan ziyade Fritz Lang ve 
onun belirlenirnci olay örgülü 
kader sinemasıdır. Chabrol 
filmleri ni, gönüllü olarak anlattığı 
öyküden çekildiğini gösteren bir 
planla bitererek, bir sanatçı olarak 
bağımsızlığını hiçbir kuşkuya yer 
vermeyecek şekilde kanıtlar. 

Chabrol'un çağdaş töreler ve 
psikolojiyi serinkanlı, kuşkucu bir 
şekilde incelemesi, dekor, hareket 
ve geometrik olarak yaratılmış 
ilişkilerin anlamlı kullanımıyla ayırt 
edilir. Ne var ki, başlangıçtaki 
başarısını bazı başarısızlıklar izlemiş, 
o da birkaç yıl boyunca ticari işlerle, 
daha çok casusluk-gerilim filmleriyle 
alay eden fılmlerle yetinir 
görünmüştür. 1 968'den sonra ise, 
burjuva ailesi ve bu ailenin, genellikle 
dışarıdan birinin müdahalesiyle 
başlatılan ve şiddetle sonuçlanan suç 
işleme kapasitesi teması üzerine bir 
dizi olgun, formalize edilmiş 

çeşitlerneyle yeniden form 
tutmuştur. Chabrol'un, burjuvazinin 
saygınlık i le mevcut durumu 
muhafaza etme yolundaki yakıcı 
arzusu üzerine incelemelerinin 
sapiantı i ı  doğası (cinayete karşı 
tepkileri yoluyla), onun bir grup 
oyuncuyu (Michel Bouquet, Jean 
Yanne, ve kendi karısı Stephane 
Audran) ve sembolik karakter 
adlarını sürekli biçimde kullanmasıyla 
sergilenir: Helene (güzel ve mesafeli 
kadın), Paul (sefa ehli, tehdit unsuru 
oluşturan adam), ve Charles 
(duyguları bastırılmış, ciddi burjuva 
erkek). Jean Renoir bütün büyük 
yönetmenlerin tekrar tekrar aynı 
filmi yaptıklarını söylemişti; belki de 
hiç kimse bu şiarı Chabrol kadar 
ciddiye almamıştır. Burjuva 
varlıkları daha önce baskı altında 
tuttukları tutkuya artık hakim 
olamayan Charles, Helene ve Paul 
kaderlerindeki rolleri oynarken, 
bütün bu filmler bir tür formal 
geometriyi temsil eder. 

Sinemacılığın ortaklaşa ketarılan bir 
iş olduğuna inanan Chabrol, "Les 
biches"ten ( 1 967) bu yana, çevresine, 
her fı lmde onunla birlikte çalışan 
bir iş ortakları ekibi toplamıştır. Bu 
ekipte, senaryoları birlikte yazdığı 
Paul Gegauff; görüntü yönetmeni 
Jean Rabier; sanat yönetmeni Guy 
Littaye; kurgucusu Jacques Gaillard; 
bestecisi Pierre Jan sen, ve baş 



2 1  aktrisi (ve karısı) Stephane Audran Chabrol's work can perhaps best be relacionships. His initial success, Filmleri 

vardır. Son zamanlarda, Chabrol'un seen as a cross berween the unassuming however, was fol lowed by a number Filmography 

çoğu projesinde Audran'ın yerini and popular genre film and the of fai lures, and for several years he 1 958 Le beau Serge Yakışıklı Serge 
Les cousins Kuzenler 

lsabelle Huppert almıştır. pretentious and elirise art film: seemed content wirh commercial 1 959 A double tour 
Chabrol's films tend to be thrillers chores, mainly in the form of spoof Tehlikeli Rabıralar 

Chabrol, 1 970'1i yılların başından with an incredibly self-conscious, spy-thrillers. Not until 1 968 did he 1 960 Les boıuıes femmes 
Iyi Kadınlar 

itibaren sık sık televizyonda da self-assured style - that is, pretentious return to form with a series of mature, Les Godelureaux 
çalışmıştır. Zaman zaman reklam melodrama, aware of i ts importance. formalised variations on the theme of 1 9 6 1  Les sept pichis capitaux 

filmleri yapmış, tiyatro yönetmenliğini The director appears to take different the bourgeois family and irs capacity (episode "LJavarice") 
Yedi Büyük Günah 

üstlenmiş, kendi filmleri ile başka starting points and work from very for criminal behaviour, resulring i n  ("Cimrilik" bölümü) 
yönetmenlerin fi lmlerinde küçük di verse subject matter: American violence usually erigereel by the L'oeil du Mali11 

roller oynamıştır. Inanılınayacak dereeti ve novels transpaseel to France, intervention of an outsider. The Şeytan'ın Gözü 
1 962 Ophilia 

kadar verimli bir sinemacı olarak, original seripts based on sensationalist obsessive nature of Chabrol's Landm Kadın Katili 
çoğunun senaryolarını tek başına newspaper repo res, or alternativel y a examinations (through rheir reactions 1 963 Les plus bel/es escroqueries 

ya da başkalarıyla birlikte yazdığı fantasy basis. Chabrol is generally to murder) of the bourgeoisie's all-
du mor1de 
Dünyanın En Güzel 

toplam 48 konulu uzun metraj film, considered a satirical chronicler of consuming desire to preserve Üçkii!ııtları 

bir belgesel ve 20 TV filmi ya da concemporary France, bur this view respectability and the status quo was (episode uL'homme qui 

mini-dizisi gibi şaşırtıcı sayıda film does not do jusrice to his humour, his displayed in his reperirive use of a 
vendit la tour Eiffe/" 
"Eyfel Kulesini Satan Adam " 

yöneten Chabrol, tema konusundaki originaliry or his recurrent obsessions. group of actors (Michel Bouquer, bölümü) 

tutarlığı ve kendinden emin, etkileyici Ir' s rrue that his fuvorire targer remains Jean Yanne, and his own wife 1 964 T igre a im e la chfl ir [raf che 

üslubuyla, kesinlikle Yeni Dalga the urban French perire-bourgeoisie, Stephane Audran) and of symbolic 
Kaplan Taze Et Sever 
Paris VII par . . .  

akımından çıkmış yönetmenlerin the milieu of his your h. Whenever character-names: Helene (beauriful . . .  'nın Gözüyle Paris 

en önemlilerinden biridir. his personal films have failed to and aloof woman), Paul (heodonisric, (episode uLa muette" 
"Sessiz Kız" bölümü) 

ignire the box-office, despire ofren rhrearening man), and Charles 1 965 Marie-Chantal contre Dr Kha 

• Born on 24 June 1930 in Paris. posirive critica! responses, Chabrol (repressed, serious bourgeois man). Şeytan T uzaııı 

As a child he felr  attracred towards embarked on primari Iy commercial Jean Renoir has said that all grear Le tigre se parfmne a la 
dynamite 

cinema and derecrive stories. The assignments to raise funds for his directors make the same film over Kaplan Dinarnit Kokar 
producr of a typical Paris bourgeois future projects. Increasingly and over; perhaps no one has taken 1 966 Uı ligne de dbna·rcation 

environment and the son of a chemis c, inceresred in exploring different this dietum as seriously as Chabrol; Sınır Çizgisi 
Le scmulale Öldüren Şampanya 

he was rrained inirially in pharmacy financing arrangements, he has made indeed, all these films represent a 1 967 La. route de Corhıthe 

at the University of Paris, inteneling relevision films as well as several ki nd of formal geomerry as Charles, Corinthe Yolu 

to enter the family business. During international co-producrions. Helene and Paul play out their fareel 
Les biches Ceylanlar 

1 968 La [emme infide/e 
his studies he spent more time in the roles, the srructures of c heir bourgeois Vefasız Kadın 

Cinematheque and the arr-movie One eritic sees the whole body of exisrence unable to conrain rheir 1 969 Que la bete meure 

houses rhan at the University and Chabrol's work as an exrended previously repressed passion. 
Hayvan Ölecek 
Le boucher Kasap 

began his first conracts w ith the French hornınage to Hitchcock. Bur while 1 9 70 La rupture Aile Çıkmazı 

cinema environment meeting with he frequently employs Hitchcockian Chabrol believes that film-making is 1 9 7 1  juste a·v�1n.t la n u  it 
Gece Olmadan 

Godard, Truffaur, Bazin and Rohmer. sttucrures and meraphors, Chabrol a collecrive enterprise, and si nce "les La dieade p.-odigieme 
Afrer his milirary service, he gor a job has a the me that is very mu ch of his biches" ( 1 967) he has garhered around Harika Bir Ongün 

at the publiciry department of the own - the impact of a erime of passion him a team of collaborators who work 1 9 72 Docteur Pop�11tl 
Çirkinleri Severim 

Paris office of 20rh Century-Fox. He on a smail bm intimate network of wirh him on every film. These include 1 973 Les 1ıoces rouges Kanlı Aşıklar 
rhen became a wrirer and film eritic human relarionships, such as those his co-scenarisr, Paul Gegauff; his N ada 

for Ares magazine and was a regular which exist wirbin a midelle-class directOr of phorography, Jean Rab i er; 1 9 74 U11e partie de plaisir 
Bir Keyif Partisi 

contriburor ro Cahiers du Cinema from family, a love rriangle, or even a smail his art director, Guy litraye; his editor, Les inuocents aux mains sa/es 

1953  to 1 957.  He made his cinema communiry. Chabrol disseccs the Jacques Gaillard; his composer, Kirli El l i  Masumlar 

debut in 1 956 as producer and co- psychological complexiries of rhese Pierre Jansen, and his leading actress 
1 9 75 Les magicieus Büyücüler 
1 976 Polies bourgeoises 

seenarise of a short film by Jacques relarionships wirh elinical precision, (and wife), Stephane Audran. larely Burjuva Çılgınlıkları 

Riverre. In 1957, wirh Rohmer, he yer in his marure films this ironic lsabelle Hupperr replaced Audran in Al ice ou la de,..,ıifre fugue 

wrore an analytical book on Hirchcock, decachment from his marerial never most ofChabrol's projects. 
Son Kaçış 

1 977 Les liem de smıg Kan Balıları 
whose sryle was to inAuence his own. becomes indifference or coldness, and 1 978 Violette Noziere Zehiri i Çiçek 

The following year, a li etle in hericence at i ts best can evoke a rrue sense of Chabrol has ofren worked for 1 980 Le che va/ d'oı·gueil Kibir Atı 

from his firsr w i fe Agnes enabled him rragedy and compassian devoid of television si nce the beginning of the 
1 982 Les fantômes du chapelier 

Şapkacının Hayaletleri 
to finance his own first film, "le beau senciment. Perhaps ir is Fritz lang and '70s. He has occasionally made 1 983 Le sang des tlll tre s 

Serge", now wiclely regarded as the his dererminisrically plotted cinema commercials, directeel for the theatre Başkalarının Kanı 
1 9 84 Poulet au vinaigre 

firsr feature of the French Nouvelle of desriny, rather than Hirchcock, and appeared in cameo roles in his Sirkeli Piliç 
Vague. He won the Golden Bear Award whom Chabrol most resembles in own films and those of other 1 985 Jnspecteur LAvardin 

at the Berl in Film Festival for his next this respect. Chabrol conclusively directors. An incredibly prolific Komiser Lavardin 
1 986 Masques Maskeler 

film, "les cousins" ( 1 959), and gainecl proves his artisric i ndependence by fi lmmaker, he has directeel a grand 1 987 Le eri du hibou 

respectabil iry and international wilfully eneling his films with a shot total of 48 feanıre films, one Baykuşun Çı!ılı!ıı 

recognition. His ourpm si nce rhen that evokes his own wirhdrawal from documentary and 20 TV films or 1 988 U11e affaiı·e de femmes 
Bir Kadın Meselesi 

has been prol ific and varied, from che story he has been relling. mini-series, for most of which he has 1 989 Docteur M. 

straightforward murcler dıril iers to w ri tt en or co I laborared on the 1 990 jours traııquiles a Clichy 

studies of foibles and folllies of the Chabrol 's cool, cynical examinarions seri pts. Wirh his consisrency of 
Clichy'de Sakin Günler 

1 99 1  Madame Bo·vary 
bourgeoisie. His marriage in 1 964 of contemporary mores and psychology theme and assured, expressive style 1 992 Betty 

and working relar ionship wirh acrress have been clisringuished by an he is cerrainly one of the most 1 993 L'oeil de Vichy Vichy'nin Gözü 

Stephane Auclran has clearly inspired expressive use of decor, movemeııt, important direccors to have emerged 
(dowmeııtary belgesel) 

1 994 L'eııfer Cehennem 
his larer films. and geometrical Iy conceived from the Nouvelle Vague. 1 995 La cirimouie Seremoni 
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FRANSA FRANCE 

BETTY 

• Daha önce de birkaç kadeh 
içmiş olan Betty, bir yabancının 
kendisini bir bara sürüklemesine 
engel olmaz. Solgun bir zarafeti 
olan Laure ise her gece buraya 
yemek yemeye gelmektedir. Barın 
sahibi Mario, Laure'nin sevgi lisidir. 
Betty, aynı akşamın erken 
saatlerinde kocası ile onun yüksek 
tabakaya mensup ailesinin kendisini 
nasıl reddettiklerini ve evden 
attıklarını anımsar. Aslında hiç 
evlenmek istememiştir, çünkü her 
zaman her şeyi mahvettiğini, çok 
içki içtiğini ve mutlaka aşıklara 
ihtiyaç duyduğunu bilir. Laure 
Betty ile ilgilenir ve ona kendi otel 
dairesinde istediği kadar 
kalabileceğini  söyler. Elinde 
geçmişteki kaçamaklarının ve keyifli 
anlarının anılarından başka şey 
kalmamış olan Betty, Laure'yi 
kıskanır. Öyle bir an gelir ki, Betty 
kendini kurtarmak için bu yeni 
edinilmiş dostu harcamaya karar 
verir ... 

"Betty", Georges Simenon'un 
ticari olarak en başarısız 
yapıtlarından biri olduğu halde, 
Chabrol yaşama karşı acımasız 
yaklaşımıyla bunu, çağdaş 
yaşamdaki şefkat eksikliği üzerine 
küçük bir mücevhere 
dönüştürmüş. Kendi üst sınıf 
ortamını belgeseli andırır bir 
kesinlikle resmeden, geçmiş i le 
geleceği incelikl i bir ustalıkla bir 
arada ören, hatırı sayı l ır 
yeteneklerinin doruğundaki bir 
Chabrol bu. Onun son 
zamanlardaki kadın  kahramanları 
ya giyotine yollanmış ("Une 
histoire de femmes") ya da arsenik 
almıştı ("Madame Bovary"); ama 
BETTY'ye adını veren kahraman 
zincirleme sigara tüttüren, 
haddinden fazla içki içen, kocasını 
aldatan ve bu davranışları için 
ödüllendirilen bir kadın. Bu film, bir 
burjuva evliliğinin sıkıcı, tutkusuz 
hapishanesine tıkı lmış özgür bir 
ruhun biraz bozulmuş bir portresi. 
Betty büyük bir kentte kaybolmuş 
genç bir kadın; dünyayı, aşkı ve 
mutluluğu anlama lüksüne sahip 
olmayan umutsuz, yalnız bir insan. 
Hiçbir şeye ulaşamıyor; siyah 
giysisi, ucuz makyaj ve sahte 
mutluluk duygusuyla, bir kötülük 
müptelası. Öykünün gerilimi, Laure 

ona gittikçe daha da iyi 
davrandıkça, Betty'nin gittikçe daha 
yırtıcılaşmasından doğuyor. 
"BETTY ile ben de, tıpkı Simenon 
gibi, tüm sırları na vakıf olma 
konusunda zerrece umut 
beslemeksizin, bir insanı tahlil 
etmek istedim." - Claude Chabrol 

• Betry, who has already had a few 
drinks, lets herself be dragged along 

ro a bar by a srranger, Laure, a lady 
of faded elegance, comes here every 
night ro ear. Mario, che landlord, is 
Laure's lover. Berry remembers how 
she was disowned by her husband 
and his posh family and rhrown our 
of the house earlier that same 
eveni ng .  She had never really wanced 
ro marry because she knew very well 
rhar she always destroyed 
everyrhing, rhar she drank roo much, 
and rhar she needed ro have lovers. 
Laure looks afrer Betry and offers her 
che use of her horel suite for as long 
as she li kes. Having nothing left 
herselfbur her memories of past 
escapades and hard knocks, Betry 
envies Laure. At same poinr, Betry 
decides ro deseray her new friend 
Laure in order ro save herself. . .  

Despire che facr rhar "Berry" was 
Georges Simenon's leasr 
commercially successful  work, 
Chabrol with his grim approach ro 

life cransforms ir i neo a lirrle gem 
abour the lack of tenderness in 
conremporary life. This is Chabrol ar 
the rop of h is considerable powers, 
depiceing his upper/class mi lieu 
with almosr docuınenrarian 
precision, weaving a past and presenr 
rogerher wirh subrle dexreriry. 
Chabrol's recenr heroines have 
gotren che guillorine ("U ne hisroire 
de femmes") and lobbled arsenic 
("Madame Bovary"), bur, che ri ele 
characrer in BETTY is a woman who 
chainsnıokes, overdrinks, cheats on 
her huband, and is basically 
rewarded for her behavior. The 
picrure is a slighry deconsrrucred 
portrait of a free spirir boxeel i neo rhe 
redious, passionless confınes of a 
bourgeois marriage. Berry is a young 
woman losr in a big ci ey, a desperare 
lonely being who cannar afford ro 
understand che world, love or 
happi ness; sh e cannot reach 
anyrhing; she is addicred ro evil wirh 
her black dress, cheap make-up and 
false sense of happiness. The srory's 
rensian springs from che facr rhar, as 
Laure exrencls grearer kindness, 
Betry becomes more predarory. 
"Wirh BETTY 1 wanrecl, ı usr l ike 
Simenon, ro analyse a human being 
wirhour having any hope of be ing 
able ro penerrare inco all her secrets . "  
- Claucle Chabrol 

Yönetmen Director: Cla11ılt· 
Chabrol Senaryo Scrcenpıay: 
c:lculllt! Cbabrol. bmr:cl rm thı: IJOZ'tl lı) 
GrorgeJ Sımwon Görüntü Yön. 
Cint:matog:raphy: BLnlt�rt! 
Zttzermcllm Kurgu Edi ring: J\f()nıqm: 
FardoultJ Müzik Music: i\la!tbum 
Chabrol Oyuncular Casr: "'""" 
Trui!!XIIlllll, Stiphallı: J\ mlran. )ıdii
Fraupns Garreaud. Yı,es l..ambredH. 
Chrrstwm: J\f mazZ(J/i. Pterre VtnıİI:r. 
Nathalte Komm:t::.o/f Pu:rre Mar/ot. 
Tbrmwr C/: }(rbraf. y·a·.ı v�rhoeı ·w 
Yap1mcr Producer: J\farin K�rrmll:. 

Yapım Producıion Co.: JIIK1 
ProdmfloflJ. 5 5  me Trtn•ersıtre. 7 5 0 1 .! 
Paris. F/11\ NCE: Pbone: 33 1 ·i l  07 
91 74:  Fax: 33 1 43 41  31 30.  CF.D 
Pmdu(/Wm. fRJ Films Prud11ctmm 
Dünya Hakları Export Agenı: 
M K1 Otffmitm. 55 me Tı-aı•ersiiı·e. 
7 5 0 1 1  Prms, FRA 'CF.: PhMJe: 33 1 
-i3 97 91 74: Fax: 33 1 43 � 1 31 30 

/ ')91 1 3 5  111111. 1 Renkli Color /011' 
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FRANSA FRANCE 

CEHENNEM 
L'ENFER 

HELL 

• Fransa'nın göbeğinde, Saint-Ferreol 
Gölü'nde idilik bir yaz. Otuz beş 
yaşındaki Paul, göl kıyısındaki lüks 
tatil merkezinde yıl larca çalıştıktan 
sonra, ağır bir borca girerek orayı 
satın almıştır. Hayatından pek 
memnundur, özellikle yeni karısı 
Nelly'den. Genç kadın ona bağlı, 
becerikli, güler yüzlü, şehvetli ve 
son derece güzeldir. Masumiyeti ve 
tomurcuklanmakta olan cinselliği, 
bütün erkek müşterilerin hayran 
bakışiarına yol açar. Her şey yolunda 
gitmektedir: müşteriler hoşnuttur, 
otel hep doludur, çift bir çocuk sahibi 
olmaya karar verir. Nelly, kocasının 
küçük kıskançlık belirtilerini, onun 
aşkının kanıtı olarak yorumlar. 
Derken, haddinden fazla çalışan, 
haddinden fazla gergin, durmadan 
alkol ve uyku hapı alan Paul, birden 
Nelly'nin onu yerel garajın yakışıklı 
tamircisiyle aldattığını kurmaya 
başlar. Çok geçmeden bu maceranın 
"kanıtlarını" toplama saplantısına 
kapılır ve işler meşum bir hal alır. 
Nelly'nin kocasını memnun etmek 
için yaptığı her şey aleyhine kullanılır; 
en masum jestler bile en nankörce 
ihanetin işareti olarak görülür. Bu 
cehennem nasıl sona erecektir? ... 

Claude Chabrol ile müteveffa Henri
Georges Clouzot'nun daima pek 
çok ortak yanları olmuştur. Her 
ikisinin yönetiminde incelik vardır; 
hem olağanüstü bir teknik yeteneğe, 
hem de muhteşem bir kara mizah 
duygusuna sahiptirler. Clouzot 
öldüğünde, ardında Chabrol'un çok 
sevdiği türden psikolojik bir korku 
öyküsü olan bir senaryo bıraktı: 
"L'enfer". Aslında 1 964'te Clouzot, 
Romy Schneider and Serge Reggiani 
ile fi lmi çekmeye başlamıştı, ama 
çekimin üçüncü gününde Reggiani 
zatürree olunca yapı m durdu. Jean
Louis Trintignant'ın deneme 
çekiminin ortasında, Clouzot kalp 
krizi geçirdi. Çekim tamamlanamadı. 
Otuz yıl sonra, taşra ahlak öykülerinin 
hiç yabancısı olmayan, Fransız 
sinemasının gerilim ustası tecrübeli 
Chabrol, bu malzemeyi güncel hale 
getirmiş ama özüne dokunmamış. 
Filmin öyküsü hayli basit, oysa 
Chabrol basit olmaktan hep çok 
uzaktır ve sırf hiç kimsenin bu tür 
bir davranıştan uzak olmadığını 

anlamamız için, bizi Paul'ün 
kuruntularının içine çekiyor. Mantık 
yelpazesi içinde en aşırı ucuna 
götürülmüş temel bir duyguya net, 
sert, acımasız ve çoğu kez ironik 
bir bakış atıyor. Ayrıca, her 
düzeyde formda bir Chabrol filmi. 

• Ir's an idyllic surnmer on Lıke Saint 
Ferreol in Lauraguais in rhe hearr of 
France. Afrer years of work at a deluxe 
waterfront resorr, 35-year-old Paul has 
gone massively inro debr ro purchase 
ir .  He is overjoyed, especially wirh 
his new wife, Nelly. She is devored, 
efficienr, sunny, sensuous, absolurely 
beaurifi.ıl. Her mixrure of innocence 
and budding sexuality wins the 
admiring looks of che male clientele. 
All goes well: clienrs are sarisfied, rhe 
hotel is consranrly fi.ıll, rhe couple 
decides ro have a baby. Nelly inrerprers 
her husband's l i rrle demonsrrations 
of jealousy as proof of his love. B ur 
rhen, overworked and oversrressed, 
downing alcohol and sleeping pills, 
Paul suddenly smrrs ro imagine rhar 
Nelly is being unfairhful ro him wirh 
rhe handsome local garage mechanic. 
Soon he is obsessed wirlı garlıering 
"proof' of lıer affair, and rlıings rurn 
sinisrer. Everything Nelly does ro 
appease her husband is used againsr 
lıer; even rlıe mosr innocem gesrures 

are seen as signs of rlıe mosr cynical 
of berrayals. How will rhis beli end) . .  

Claude Chabrol and rlıe Iate Henri
Georges Clouzor have always had a 
grear dea! in common. There is a 
refinemenr of direcrion and an 
exrraordinary reclınical abiliry in 
borlı , as well as a lovely clark sense of 
lıurnour. Wlıen Clouzor died, he lefr 
belıind a script, "L'enfer", a 
psychological horror srory of rlıe sorr 
Clıabrol is fond of. Clouzor acnıally 
srarred shooring ir in 1 964 wirh Romy 
Sclıneider and Serge Reggiani, bur 
producrion sropped when Reggiani 
came down wirlı pneumonia on rlıe 
rlıird day of shooring. In rlıe middle of 
Jean-Louis Trinrignanr's screen rest, 
Clouzor suffered a lıearr arrack. The 
shooring was never complered. Now, 
rlıirry years larer, vereran Chabrol, rlıe 
Frene b master of suspense w bo is no 
novice ar provincial moral rales, lıas 
updated rlıe marerial, wlıile leaving 
irs core inracr. The film' s narrative is 
simple enouglı, bur Chabrol is always 
far from simple, involving us in Paul's 
delusion jusr ro ler us know rhar no 
one is above rlıis ki nd of behaviour. 
Ir is a clear, lıard, cruel, and ofren 
ironic view of a basic emorion raken 
ro i rs logical exrreme. Ir is also 
Chabrol in fine form on every level. 

Yönetmen Director: Cla11de 
Chabrol Senaryo Screenplay: 
Claude Chabrol. from an original 
screenplay by Henri-Georges CI011ZOI 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Benwrd Zitzermamı Kurgu Edi ring: 
Moniq11e Fardotdir Müzik Music: 
Matthiet! Chabrol Oyuncular Cast: 
Emmanuelle Biart. Franrois Clıtıer, 
M are L.avoine. Nathalie Cardone, 
A ndri \'(li/nu. Christiane Alinazzoli 
Yapımcı Producer: Marin Kannitz 
Yapım Production Co.: M K2 
Prod11ctions. 55 rue Traversiere, 7 5 0 1 2  

Paris. FRANCE: Phone: 3 3  I 43 0 7  

1 5  1 0 :  Fax: 3 3  1 43 44 2 0  1 8 :  CED 
Productiom. Fram·e 3 Cinima, 
Cinimanuel Dünya Hakları 
Export Agent: M K2 DijfiiJion. 5 5  

m e  Traversifre. 7 5 0 1 2  Paris. 
FRANCE: Phone: 33 I 43 07 1 5  1 0: 

Fax: 33 1 43 44 20 1 8  
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FRANSA-ALMANYA FRANCE-GERMANY 

SEREMONi 
LA CEREMONIE 

A JUDGEMENT IN STONE 

• Catherine Lelievre, Sophie'yi, 
kocası George'la paylaştığı büyük 
ve görkemli kır malMinesinin yeni 
kahyası olarak tutar. Sophie, hayattaki 
yegane iki zevki çikolata yemek ve 
TV izlemek olan genç, titiz, disiplinli 
ve itaatkar bir çalışandır. Aile 
tatildeyken, Sophie köyün postane 
memuresi Jeanne'la tanışır. Bir gün, 
iki kadın kendilerini, bir zamanlar 
cinayet işlediklerini delaylı yoldan 
itiraf ederken bulurlar: Biri kızını, 
diğeriyse babasını öldürmüştür. Iki 
vakada da, yetki l i ler aleyhlerinde 
yeterince deli l  toplayamamışlardır. 
Durumlarının benzerliği ve 
tepkilerindeki kuşkulu alaycılık, 
onları suç ortağına dönüştürür. 
Yavaş yavaş, Lelievre ailesinin 
üyeleri, ve en önemlisi de baba, 
Sophie'yi küstah, hatta "tiksindirici" 
bulmaya başlar. Çoğu geceler 
gizlice arkadaşında kalan Jeanne'dan 
bir daha malikaneye adım atmaması 
istenir. Durum giderek kötüleşir 
ve Lelievre ailesi Sophie'yi kötü 
davranışlarından dolayı kovar. Iki 
genç kadın, kendi yöntemleriyle 
intikam almaya karar verirler ... 

Chabrol'un olağandışı kariyeri, bıkıp 
usanmadan Fransız burjuvazisi üzerine 
odaklanmıştır. Çok az sanatçı bu 
kesimin ilgilerini ve saplantılarını 
böylesine halden anlar ve alabildiğine 
ironik bir bakış açısıyla yakalamıştır. 
Çünkü, Chabrol bir taraftan 
karakterlerini severken, diğer 
taraftan da onların zayıfl ıklarıyla 
büyülenir. SEREMONI, onun bugüne 
kadar yaptığı en yıkıcı filmlerden biri. 
Yönetmen, iki insan grubu arasındaki 
psikolojik bir savaş olarak başlayan, 
ama giderek şiddetli bir hal alan bir 
durumun taslağını çıkarıyor, ve ona 
birçok sosyal ve siyasal imalar içeren 
katmanlar ekliyor. Ruth Rendeli'in 
öyküsünün uyarlamasında, Chabrol 
romanın sınıf çatışması temasını, ve 
köklü tutkulara sahip karmaşık 
karakterlerini korumuş, ama öykünün 
duyarlı l ıklarını güncelleştirmiş. Onun 
stilize yönetimi ve güçlü oyuncu 
kadrosunun performansı, 
SEREMONI'yi yepyeni, nefis bir 
Chabrol tarzı psikolojik gerilim 
fi lmine dönüştürüyor. "lsabelle 
Huppert'e, bunun son Marksist film 
olduğunu - ben kendim Marksist 

olmamama karşın - söyleyerek dalga 
geçtim. Ama insanın, kendi Marksist 
olmadığı halde son Marksist fi lmi 
çekmesi de gerçekten çok 
eğlencel i." - Claude Chabrol 

• Catherine Lel ievre hires Sophie as 
her new live-in housekeeper at the 
large and gorgeous coumry esrare 
she shares with her husband Georges. 
Sophie is a young, conscientious, 
disciplined and obediem worker whose 
only pleasures are eating chocolate 
and watching TV. While the family 
is in holiday, Sophie gers to know 
Jeanne, the vil lage's post office clerk. 
One day cwo women find rhemselves 
indirect!y confessing to murder: one 
has kil led her daughter and the other 
her farher. In l:xırh cases the authoriries 
were unable to garher evidence 
against rhem. The similariry of their 
situations and the cynicism of rheir 
reactions make them accomplices. 
Li etle by li etle, the members of the 
Lelievre family, and above all the 
father, begin to find Sophie insolem, 
even "repugnam". Jeanne, who often 
secretly spends the night with her 
friend, is requested not to set font in 
the house again. The situarinn 
degenerates to the poim where the 
Lelievre family dismisses Sophie for 
bad behavior. The two young 

women set out to take revenge in 

their own way . . .  

Chabrol's exrraordinary career has 
tirelessly focused on the French 
bourgeoisie, and few arrists have 
captured their concerns and 
obsessions with such a sympat!ıetic 
and deeply ironic eye. For, while 
Chabrol loves his characters, he is 
alsa fascinated by their weaknesses. 
LA CEREMONIE is one of his most 
deeply subversive films to dare. He 
charcs w hat begins as a psychological 
bart!e berween rwo groups of people, 
but which evemually turns violem, 
and layers it wirh many social and 
pali rical implicarions. In adapting 
Ruth Rendell's story, Chabrol has 
preserved the novel 's the me of class 
struggle and i ts complex characrers 
ruled by deep-seated passions, but he 
has updated the srory's sensibilities. 
His stylish direction, and the 
performances of his high-powered 
casr, turn LA CEREMONIE i mo 
anather delecrable, Chabrolian 
psychological thriller. "I amused 
myselfby saying to Isabelle Huppert 
that this was the lasr Marxise film -
even rhough I' m not a Marxise 
myself - but ir's amusing to make 
the lasr Marxise film when one 
isn't ." - Claude Chabrol 

Yönetmen Director: Ciande 
Chabı·ol Senaryo Screenpıay: 
Ciande Chabrol & Carolwe Elwchejf. 
basecl on the noı·el by !?nt h Rendeli 
Görüntü Yön. Cinemarography: 
Beruard Z1tzermamı Kurgu Edit ing: 
A·l onique Pardoulis Müzik Music: 
Mallhien Chabrol Oyuncular Casr: 
lsabel/e Hupperl. Sa11drine Bomıan·e. 

jacqudine BisJet. Jean-Pierre Cassel. 
Virginie l...edo;en, Valmtin Merleı. 

Jnlien Rochefort, Domimque Frot 
Yapımcı Producer: Alar11ı Karmitz 
Yapım Producrion Co.: MK2 
Produaions. 5 5  me Trat1ersiere. 75012  
P<triJ. FRANCE: Phone: 33 1 44  67 
30 00; Fax: 33 1 43 41 32 30: 
Prokino Fil111produktion. GERMAN Y  
Dünya Hakları Export Agenr: 
M K2 Diffmion. 5 5  rue Traı'ersiere. 
75012  Paris. FRANCE: Phone: 33 1 
44 67 30 00: Fax: 33 1 43 4 1 32 30 
Kaynak Source: Belge Fil111. A)han 
l11k S ok . . 281 1 ,  Beyoğlu. istanbul. 
TURKEY: Phone: 90 2 1 2  252 2 5  .!5: 
Fax: 90 2 1 2  25 1 36 3 7  

1 99 5 1 35 111111. 1 Renkli Color l l l / '  
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ABD USA 

J IM JARMUSCH 

• 2 2  Ocak 1 953'te Akron, Ohio, 
ABD'de doğdu. Üniversitede bir 
gazetecil ik kursuna katı ldıktan 
sonra New York Üniversitesi 
Sinema Yüksek Okulu'nda 
Nicholas Ray' in asistanı olarak 
ders verdi ( 1 976-79) ve 1 980'de 
Ray'in fi lmi "Lightning Over 
Water"da yapım asistanı olarak 
çalıştı. l ik filmi, yabancilaşmış bir 
yeniyetmenin New York'ta 
mahzun ve avare dolaşmasın ın 
gevşek yapı l ı  bir öyküsü olan ve 
en çok da stilize mekan 
görüntüleriyle hatırlanan 
"Permanent Yacation 1 Sürekli 
Tati l ' ' dir ( 1 980). Ilk filmiyle 
Avrupa'da hem bir kült yönetmen 
oldu, hem de eleştirmenler onu 
izlemeye başladılar. Ama senarist
yönetmenin daha geniş çapta bir 
ilgi topladığı film, "Stranger Than 
Paradise 1 Cennetten de 
Garip" dir. ( 1 984). O devri n 
modasına uygun sıradan 
yaşamları, genç bir Macar kızın 
beklenmedik biçimde gelişiyle 
değişen, gülünç biçimde 
hareketsiz (az konuşan, kafayı 
kendilerine takmış, pespayelik 
bağıml ısı) iki arkadaş üzerine 
yalın bir şekilde siyah-beyaz bu 
fi lm, tümüyle kısa, aksiyonsuz ve 
her biri tek bir statik çekim olan 
sahnelerden oluşuyordu. Üslup 
olarak minimalist yapıdaki film, 
devre uygun ama belirgin biçimde 
sudan diyaloğuyla, ağarmış 
manzaralarıyla (karlı bir Cleveland 
i le güneşli bir Florida kumsal ını 
aynı şekilde kasvetli ve şi irsel 
göstermeyi başaran görüntülerdi 
bunlar) ve biraz abzürdist 
mizahıyla etki yaratıyordu. 
Aslında bir kızın New York'a 
gelişine i l işkin (Wim Wenders'in 
bir fikrinden doğmuş) kısa bir 
anekdot olduğu halde, üçlünün 
düşten farksız, tenhalaşmış bir 
Amerika'da yolculukların ı  içeren 
iki bölümün sonradan 
eklenmesiyle genişleti lmiş olan 
fi lm; yuva, ait olma, yalnızlık ve 
yabancılık kavramları hakkında 
sıradışı, özgün bir incelemeydi. 
"Down by Law 1 lçerdekiler" 
( 1 986) dışarıdan birinin gelişiyle 
kendilerinden hoşnutlukları -
geçici de olsa - değişen pozcu 
uyuşuklar üzerine bir diğer 
öyküsüydü. Gene son derece 

serinkanlı davranışlar, temel 
insani gereksinim ierin fark 
edilmesine yol açıyordu. Parlak 
siyah-beyaz görüntüleriyle film, 
gene gönül lü eylemsizliği, mecburi 
hapsi ve hareket serbestisini 
merkez alan üç bölümden 
oluşuyordu; bir kez daha bana! 
konuşmalar şi ir ve mizahla 
doldurulmuştu. Yarı masal, yarı 
kara fi lm olan "Down by Law 1 
lçerdekiler", karakterlerin in 
egzantrikliklerine hem sevgiyle 
yaklaşır, hem de bundan komedi 
yaratır. Mizah, modaya uygunluk 
eği l imini  dengelemede, daha 
önceki fi lminden daha büyük bir 
rol oynasa da, Jarmusch gene de 
el iptik kurgulu, doruk noktası 
oluşturacak bir aksiyondan 
yoksun öyküsü ve "realizm"i 
durmadan hafifleten dakikası 
dakikasına uymaz tutumu ile bell i 
bel irsiz bir deneysel estetiğe sadık 
kalır. Bu fi lmi, harap bir Memphis 
otel in i  mekan olarak kullanarak 
birbiriyle örtüşen üç öyküyü 
ustaca iç içe ören, aynı derecede 
komik "Mystery Train 1 Gizem 
Tren i" ( 1 989) izledi, ama 
yönetmen bu sefer çarpıcı bir 
biçimde renkten yararlanmıştı. 
Jarmusch, bir sonraki fi lmi "Night 
on Earth 1 Dünyada Bir Gece"de 
( 1 99 1  ), beş şehri aynı gecede 
dolaşan beş taksinin şoför ve 
yolcuları aracıl ığıyla, daha önce 
ele aldığı ternalara eğiliyordu. 
Geçen Cannes Fi lm Festivali'nde 
prömiyeri yapılan üç saatl ik son 
fi lmi "Dead Man 1 Ölü Adam" 
( 1 995), kendi deyişiyle "western 
janrını çıkış noktası olarak 
kullanan duyguları-kışkı rtıcı-bir
siyah-beyaz-mikro-destan". Gene 
genç bir adamın hem fiziksel hem 
de ruhsal olarak, hiç aşina 
olmadığı bir bölgeye yolcu luğunun 
öyküsüydü bu. 

Başkaların ın flmlerinde de, ses 
kayıtçısı, kameraman ve özellikle 
aktör olarak çeşitli şekillerde 
çal ışmış olan Jim Jarmusch, 
yönettiği fi lmlerle, Amerikan 
bağımsız sinemacıların ın en 
yaratıcısı, hayal gücü en kuvvetli 
olanı ve en kolayca erişilebi l iri 
olduğunu göstermiştir. O, genel
geçer fi lmierin sınırlarına 
fırlatı lmış inan ı l ır karakterlerin, ve 

geleneksel sınıflandırmaya karşı 
koyan, ferahlatıcı bir şekilde 
melez fi lmierin tuhaf yaratıcısıdır. 
J im Jarmusch'un fi lmleri mutlaka 
"gündelik olanın şi iri" içinde yer 
al ırlar. Karakterleri hep hareket 
halindedir, coğrafi olarak ait 
oldukları yerle ve evleriyle 
i l işkilerini kesmişlerdir, bu 
gezintilerin bir ritmi olsun diye 
yanlarına teyplerini alıp hiçbir 
şekilde kayda değer olmayan 
kasaba ve kentlerde gezin irler. 
Hepsi de, uyum sağlamanın bir 
yolunu bulmaya çalışan yalnız 
insanlardır. Fi lmlerini yaratan 
"küçük" anlardan, narin bir 
dokunakl ı l ık ve kırı lgan bir 
güzell ik çıkar. Jarmusch'un 
görsel l ik duyusu mükemmel, 
atmosfer üzerindeki hakimiyeti 
güçlüdür ve ulaştığı başarı onun 
son derece bireysel üslubundan 
vazgeçmesine yol açmamıştır. 
Underground fi lmler i le deneysel 
fi lmler nadiren çok özel bir grup 
izleyic in in ötesine ulaşır. Ne 
mutlu ki, J im Jarmusch'un işlerin i  
çevreleyen kültün boyutu zaman 
içinde büyüyebi l ir; çünkü zeka, 
espri ve sıcakl ık onun yanında. 

"Ne kadar çok genel-geçer fi lm 
izlersem, aklımın başka yerlere 
gittiğin i  ve sahneler arasında neler 
olduğunu, o küçük arızi şeyleri 



126 merak ettiğimi fark ediyorum. 
Ben popüler türde bir sinemacı 
değilim. Genel-geçer fi lmler ya da 
müzik ya da edebiyada birebir 
i l işki kuramıyorum. Ben, ne yazık 
ki, uçlarda olan, ya süprüntü ya da 
"fazla sanatsal" sayılan şeyleri 
seviyorum ... Sanayidekiler, sinema 
izleyici lerinin sadece ticari başarı 
kazanmış bir fi lmin beşincisini , ya 
da bekaretin yiti rilmesi üzerine 
komedileri görmeye gittiğin i  
düşünüyorlar sanki; ama ben 
fi lmierin Hol lywood'da 
değerlendiri l iş şekliyle ilgi l i  olarak 
epeyce alaycı bir tavır benimsemiş 
durumdayım. Üstel i k  i nsanlar, 
kendine bir izleyici bulabilen ve 
kişisel bir bakışı olan iyi filmleri 
izliyorlar; her şey bilgisayara 
geçmiş bir pazarlama tahl i l inden 
ibaret değil. Avrupa fi lmlerinde 
bile Hol lywood'u taklit etme 
yolunda ölümcül bir eğilim söz 
konusu. Görünüşe bakılırsa, 
bugünlerde u luslararası sinema 
sanayii, sadece stüdyolara, 
yapımcılara ve yıld ızlara hizmet 
sunmak için varlığın ı  sürdürüyor. 
Bundan nefret ediyorum." - J im 
Jarmusch 

• Born on 22 January 1 95 3  in 
Akron, Ohio, USA. Afrer doing a 

journalism course ar university, he 
was a reaching assistant ro Nicholas 
Ray ar New York University 
Graduare Fi lm School ( 1 976-79) 

and i n 1 980 worked as a 
producrion assistant on Ray's 
"Lighrning Over Water". He rhen 
began making his own fi lms.  His 
fearure debur was " Permanenr 
Vacation" 0 980), a loosely 
srrucrured accounr of an alienared 
reenager drifr ing dejecredly araund 
New York and memorable mainly 
for i ts srylish locarion photography. 
Wirh his firsr film he gained a culr 
status as well as crit ica! fallawing 
in Europe, bur i r  was with 
"Srranger Than Paradise" ( 1 984) 

that the wrirer-direcror first won 
wider public arrenrion. Abour rwo 
hi lariously inert friends - laconic, 
self-obsessed, acidiered ro sleaze -
whose fashionably aparhetic lives 
are transformed by the unexpecred 
arrival of a young Hungarian gir! 
(cousin ro one of the pair), the fi lm, 
shor in  stark black and white, 
consisrs emirely of brief, acrion-free 
scenes, each a single sraric shor . 
Minimalist in sryle, i r  impresses 
through hip bur norably rrivial 
dialogue, bleached landscape 
photography (which manages ro 

make a snowy Cleveland and a 
sunny Florida beach look equally 
bleak and poetic) and genrly 
absurdisr humour. Originally a 
short aneeelare (based on W im 
Wenders' idea) abour the girl 's 
arrival i n  New York bur expanded 
by the addi tion of two furrher 
segmenrs in which rhe trio rravels 
araund a dreaml ike, depoputared 
America, the film is an offbear, 
original examinarion of conceprs of 
home, belonging, solirude and 
srrangeness. "Down by Law" 
( 1 986) was anather ral e of 
posturing deadbears whose self
regardi ng complacency is 
transformed - if only remporari ly -
by the advenr of an outsider. U lrra
cool behaviour again yields ro a 
realisarion of basic human needs; 
again, the fi lm,  in lusrrous black 
and white, comprises three acts, 
centred on wil lful  i nerria, enforced 
i mprisonmenr, freedam of 
movemenr; once more bana! 
conversarions are i mbued w ith 
poerry and humour. Part fai ry-rale, 
part nair mood-piece, "Down by 
Law" borh celebrares and derives 
comedy from i rs characrers' 
eccenrricir ies. If humour plays a 
grearer part i n counreracri ng the 
rendeney rowards rrendiness rhan 
in rhe earlier film ,  Jarmusch 
nonerheless remai n s rrue ro a 
vaguely experimenral aesrheric, 
wirh ell iprical edir ing, a srory 
deprived of cl imacric acrion, and 
moody mannerisms that 
conrinually undercur 'real ism' .  This 
was followed by the equally funny 
"Mysrery Train" ( 1 989), which, 
using the serr ing of a run-down 
Memphis hotel, cleverly inrerwove 
three overlappi ng srories; bur this 
r ime the d irector made srunning 
use of colour. His nexr film,  
"Nighr on Earrh" ( 1 99 1 ) , wirh five 
raxis cruising five differenr ciries 
on the same nighr, enabled 
Jarmusch ro continue wirh his 
favorire preoccuparions. His lasr 
film,  three-hours long "Dead Man" 
( 1 995),  which premiered ar the lasr 
Cannes Fi lm Festival is, in his own 
words, "a black-and-whire
psychedelic-micro-epic which uses 
the genre of the "western" as a 
poinr  of deparrure". It is again the 
srory of a young man's journey, 

borh physically and spirirual ly, 
inro very unfamil iar rerrain .  

J i m  Jarmusch has alsa worked in  
other people's fi lms in  various 
capacities - sound recordisr, 

cameraman and parricularly acror. 
In his own work, Jarmusch has 
shown h imself ro be one of rhe 
most innovarive, imaginarive and 
accessible of American independent 
fi lmmakers. He is  the quirky 
erearar of credible clıaracrers who 
are usually relegared ro the margins 
of mainsrream mavi es, and of 
refreshingly hybrid movies that 
resisr convenrional caregorisarion. 
The films of J im Jarmusch 
invariably locare rhemselves in 
whar one migtı r  cal! the 'poerry of 
the everyday" .  His characrers are 
constanrly on the move, 
geographically and domesrically 
uproored, ramblin' through 
unremarkable rowns and ci ries, 
accompanied by rape recorders ro 
give the ramblin'  a rhyrhm . 
Emanaring from the 'smail' 
momenrs that make up his fi lms is 
a delicare poignancy and fragile 
beaury. All the lonely people, jusr 
looking for a way ro fi r 
in .Jarmusch's visual sense is 
superb, his control of atmesphere 
srrong; and success d id not 
compromise his h ighly individual 
sryle. Rarely do undegraund or 
experimenral films reach beyand a 
smail specialisr audience. Happi ly, 
the culr surraunding the work of 
J im Jarmusch may increase in size; 
wir and warmrh are on his sidc. 

"When I warch more mainserearn 
fi lms, I realize I drifr away and 
wonder whar happened berween 
scenes, the li rtle incidenral rhings . . 

I '  m not a mainsrream ki nd of guy. 
I jusr don 'r retare ro mainsrream 
movies or music or l i rerarure. 1 ! ike 
rhings that are on exrremes, eirher 
whar's considered rrash or whar's 
considered "arrsy",  unforrunarel y . . .  
The indusrry seems ro rhink that 
maviegoers only wanr ro see Part V 
of same h ir ,  or comedies abour the 
lass of virgini ry, bur rhen J 'm 
pretty cynical abour the way fi lms 
are rhoughr of in Hollywood . Bur 
people are seeing that good fi lms 
wirh a personal visian can find an 
audience - ir 's not all compurerized 
marketing analysis. Even in the 
European fi lm rules a fatal 
rendeney ro copy Hollywood . J r  
seems that rhe international fi lm 
indusrry exisrs nowadays only ro 
serve the srudios, producenrs and 
stars. I hate that." - J im Jarmusch 

Filmleri 
Fiımography 

1 980 Permaneni Vauılion 
Sürekli Tatil 

ı 984 S tranger Than Paradise 
Cennetten de Garip 

ı 986 Dou•n by La u• Içerdekiler 
C offee and C iga re/le s 
Kahve ve Sigara 
(short kısa film) 

ı 989 Mystery Trai11 Gizem Tren 
Coffee and Cigarel/es 
(Memphis Versioll) 
Kahve ve Sigara 
(Memphis Versiyonu) 
(short kısa film) 

ı 99 ı Ni gbt on Earth 
Dünyada Bir Gece 

ı 993 Coffee a11d C igflrefles 
(Somewlıere in Califonıia) 
Kahve ve Sigara 
(Kaliforniya'da Bir Yerde) 
(short kısa film) 

ı 995 Detld Ma11 Ölü Adam 



27 USTALARA SAYGI THI B lTES 

ABD USA 

KAHVE VE SiGARA 
COFFEE AND CIGARETTES 

• Bob adında bir !talyan i le 
Amerikalı Steven, sıradışı bir 
kafede i lk kez karşılaşırlar, "kahve 
ve sigara eşliğinde" konuşmaya 
başlarlar . . .  "KAHVE VE SIGARA, 
yapmakta olduğum, hepsi de 
"Kahve ve Sigara" adını taşıyan 
bir dizi kısa fı lmin ilk parçası. Bu 
filmler, hem birer kısa film olarak 
kendi başlarına varolmaları, hem 
de sonunda birarada 
gösterilmeleri için yapılıyor." - J im 
Jarmusch 

• An lcalian, Bob, and an 
American, Sreven, meer for rhe fı rsr 
rime in an offbear cafe for a 
conversarion "over coffee and 
cigarerres'' . . .  ''COFFEE AND 
CIGARETTES is parr of an 
ongoing series of shorr fılms I am 
nıaking, all enrirled "Coffee and 
Cigarerres"' . These fı lnıs are 
inrended borh ro exisr on rheir 
own, as shorrs, and also evenrually 
be presenred rogerher . .. - J im 
Jarmusch 

- � • 
. �  . 

Yönetmen Direcr:or:Jim)armmd 
Senaryo Screenplay:) im )amımrh 

Roberto Benigni & Steı•en \'(/right 

Görüntü Yön. Cinematography: 
Tom DiCillo Kurgu Editing: 1\Jelotl; 

London Oyuncular Cast: Roberto 

Bmigni. Stemz \'(/right Yapımcı 
Producer:)im Stark Yapı m 
Production Co.: B/ark Snake. Ine 

Produ(fion. Neu• York. USA Dünya 
Hakları Export Agent: Christa 
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KAHVE VE SiGARA (KALiFORNiYA'DA B iR  YERDE) 
COFFEE AND CIGARETTES (SOMEWHERE IN CALIFORNIA) 

• Kal iforniya'da bir yerde, yol 
kenarındaki bir barda, lggy Pop i le 
Tom Waits karşılaşır, amel iyat, 
sigara içmenin iyi yanları, Abbott 
i le Costello, ve daha bir sürü 
başka konu üzerine, "kahve ve 
sigara eşliğinde" tartış ırlar . . .  Bu 
fi lm, 1 989'da çekilen "Kahve ve 
Sigara (Memphis Versiyonu)" adlı 
ikinci bölümü yasal sebeplerden 
dolayı artık gösterilemeyen bir 
dizi kısa fi lmin üçüncü bölümüdür. 

• Iggy Pop and Tom Wairs meer 
and discuss surgery, rhe fine poinrs 
of cigarerre smoking,  Abborr and 
Casrello and orher subjecrs, "over 
coffee and cigarerres" in a roadside 
bar sornewhere in Cal i fornia . . .  This 
is rhe rhird parr of a series of shorr 
films of which rhe second episode, 
"Coffee and Cigarerres (Memphis 
Version)", made in 1 989, cannar be 
shown any more ar all ,  for legal 
reasons. 

Yönetmen Director: j mı jarmmı"h 

Senaryo Screenplay:Jon)am//lfob 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Frederick El111es Kurgu Editing: 
Melod; London Oyuncular Cast: 
fxg) p,,p, To111 \'(/aiiJ Yapımcı 
Producer: Deme/ra)- MuoBride & 
Birgit Stautlt Yapı m Produccion 
Co.: Cou:sthesia Produowm Ine .. :!-1 
Pnnre Stn:et. Ne-ır Ym·k. NY 1 00 1]. 
USA Dünya Hakları Export 
Age ne Chnsta Sareth, 1 9  

011/iemtras.re. 80!!3 Ziirich. 
S WJTZEI?LAND: Phone: �/ 1 -!!i3 

70 20: Fax: -! 1 1 �(ı] 71 80 
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CENNETTEN DE GARiP 
STRANGER THAN PARADISE 

• Macaristan'dan henüz gelmiş 
olan on altı yaşındaki Eva, kuzeni 
Willie'nin New York'taki evinin 
kapısında belirir. Willie biraz çalışıp, 
çokça uyuyarak, ama hepsinden 
fazla arkadaşı Eddie i le bira içip 
poker oynayarak on yıldır ABD'de 
yaşamaktadır. Hayatta en son 
istediği şey, iletişim yoksunu 
kuzinine dadıl ık etmektir. Eva da 
ondan hoşlanmaz ama, vasisi olan 
Lotte teyze Cleveland'de hastaneden 
çıkana kadar, Aşağı Doğu 
Yakası'ndaki bu tek odalı evde 
mecburen birlikte kalacaklardır. 
On gün boyunca zincirleme sigara 
içip TV izledikten sonra, Eva Ohio'ya 
gitmek üzere yola çıkar. Ancak 
Willie artık ondan hoşlanmaya 
başlamıştır, ve neredeyse kız gider 
gitmez, onu özlediğini fark eder. 
Bir yıl sonra bir araba ödünç alır 
ve yanında kalender Eddie i le 
birlikte Cleveland'a kadar kızın 
peşinden gider. Orada Eva'yı, 
güneydeki Florida denen 
"cennet"e onlarla birlikte yolculuk 
etmesi için ikna ederler . . .  

J im Jarmusch'un ikinci konulu uzun 
metraj filmi CENNETTEN DE 
GARIP, 1 984 Cannes Festival i'nde 
sürpriz bir Altın Kamera aldı ve bu 
New York Üniversitesi Sinema 
Okulu mezununu bir kült figürüne 
dönüştürdü. Jarmusch'a fi lmin 
fikrini veren, Wim Wenders'in 
"The S ta te of the Things" adlı 
yapıtından kesilmiş kırk dakikal ık 
bir bölüm olmuştu. Wenders, bu 
bölümü beş dakikalık bir kısa fi lm 
halinde kurgulasın diye, Jarmusch'a 
kendisi vermişti. CENNETTEN 
DE GARiP'in diyalogları, olay 
örgüsü gibi yalın. Karakterler 
konuştukları zaman da bunlar 
genellikle mantıktan uzak ve çoğu 
kez Willie'nin hazır yemeğindeki 
bezelyeleri üflemesinden, ya da 
Eva'nın vakit geçirmek için 
esnemesinden başka hiçbir şey 
olmadan üç-dört dakika geçmekte. 
Ama onların ciddi kisvesi altındaki 
gülünç karakterizasyonları, yalnızca 
acayip ifadeleriyle bile çok neşeli 
sekanslar yaratıyor. Tom 
DiCillo'nun görüntüleri de çok 
zekice. Her salıneyi bir sonrakinden 
siyah bir karenin ayırdığı bu siyah 
beyaz fi lmde, çok ustaca meydana 
getirildikleri için grenli Stieglitz 

fotoğraflarını andıran birçok imge 
var. Sonuçta, böylesine stilize bir 
mekanda takılan bu Macar 
göçmenlerinin yarattığı etki, 
Amerikan Rüyası'na şimdiye kadar 
rastlanılmamış bir güzelliği ya da 
gülünç bir anlamsıziiğı yansıtan bir 
görüntü vermekte. 

• Eva, a sixreen-year-old fresh from 
Hungary, shows up at her cousin 
Willie's doorstep in New York. 
Wil lie has l ived in the United States 
for ren years, working a lirrle and 
sleeping a lot, bur mosrly drinking 
beer and playing poker wirh his 
friend Eddie. The lasr rhing he 
wanrs to do is babysir his 
uncommunicarive cousin .  Eva 
doesn't ! ike him eirher, bur they are 
sruck with each other in his one
room Lower East S ide aparement 
unril her guardian, Aunr Lorre, gets 
out of the hospiral in Cleveland. 
Afrer ren days of chain-smoking and 
warching TV, Eva sets out for Ohio, 
bur by this rime Willie has grown 
fon d of her and fı nd s that he m is ses 
her al most as soon as she leaves. A 

year larer, he borrows a car and, 
with the easygoing Eddie in row, 
fol lows her to Cleveland, where they 
convince Eva ro travel on with them 
to a "paradise" in the south called 
Florida . .  

J im Jarmusch's second fearure, 
STRANGER THAN PARADISE, 
was the surprise winner of the 
Camera d'Or ar the 1 984 Cannes 
Film Festival and starred a culr 
following for this NYU Film School 
graduare. The idea for the film came 
ro Jarmusch from a forry-minure 
piece cur from W im Wender's film 
"The Srare of the Things" .  Wenders 
had given Jarmusch this foocage to 
edir inro a fıve-minure shorr. The 
dialogue in STRANGER THAN 
PARADISE is as ausrere as i ts plor. 
When the characrers do ralk, ir's 
usually in  non-sequirurs, and three 
or four minures ofren roll by wirh 
norhing bur Will ie blowing on his 
TV dinner peas or Eva yawning to 
fill the rime. Yer rheir deadpan 
characrerizations ereare hilarious 
sequences through their droll 
expressions alone. Tom DiCillo's 
c inematography is also very clever. 
Shot in black and white wirh a black 
screen dividing each screen from the 
nexr, this fi lm i ncludes several images 
so well construcred they appear to 
be grainy Stieglitz photographs. Jn  

the e nd , the effecr of  these 
Hungarian immigranrs hanging out 
in such a stylized serring ereares a 
vision of the American Dream that 
has never been as beauriful or as 
humorously inane. 

Yönetmen Director: Jim Jarmmch 
Senaryo Screenplay:J im Jamımch 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Tom DiCillo Kurgu Ediıing:Jim 

Jarmmch Müzik Music:john Lurie 
Oyuncular Cası:john Lurie, Eszter 
Balint. Cecilla Stark, Richard Edson. 
Dallll)' Rosen Yapımcı Producer: 
Sara Driver Yapı m Producrion 
Co.: Cinesthesia Prods. Ine . . 24 Prince 
Street, App. 7, Neu· York. N. Y. 
10012. USA: Phone: 1 2 12 226 1 3  

4 1 :  Fax: 1 2 1 2  226 2 0  5 4  Dünya 
Hakları Export Agent: Christa 
Scn·edi. 1 9  011/iemtrasse. 8003 Ziirich. 
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70 20: Fax: 41 1 463 71 SO 
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iÇERDEKiLER 
DOWN E Y LA W  

• Jack ve Zack, bir Louisiana 
hapishanesinde aynı hücreyi 
paylaşmaktadırlar: Zack, bagajında 
ölü bir adam bulunan çalıntı bir 
Jaguar'ı kul landığı için içeri atı lmış 
işsiz bir disk-jokeydir. Jack ise, 
polisin bir tuzağı olduğu ortaya 
çıkan, revaçtaki yeni ve rüştünü 
ispat etmemiş bir fahişeye iş teklif 
eden küçük çapta bir pezevenktir. 
Her ikisi de birlikte yaşadıkları 
kadınlar tarafından sepetlenmiş ve 
sonunda da tutuklanmışlardır. Aynı 
kaderi paylaşokları halde, birbirlerine 
sevgi beslemezler. Derken hücrede 
Bobby belirir. Bobby, bulunduğu 
her ortama bukalemun gibi uyum 
sağlayan iradesi kuvvetli bir ltalyan 
turisttir. Pokerde hi le yaparken 
yakalandığında, oyunculardan birini 
istemeden bir bilardo topuyla 
öldürmüştür. Bu ufak tefek ltalyan 
aynı zamanda ekibin kafası çalışan 
kişisidir ve çok geçmeden onlara 
bir kaçma yolu bulur. Hapishanenin 
dışında, günlerce bir bataklıkta 
mahsur kal ır ve burada garip 
simbiyotik i l işki geliştirirler. 
Mutluluğu bulmuş gibidirler, ta ki 
Bobby Nicoletta'ya aşık olana kadar ... 

IÇERDEKILER, ciddi kisvesine 
bürünmüş mizahı ve toplumun 
sınırlarında yaşayan soyut Amerikalı 
portreleri ile geniş bir hayran kitlesi 
edinmiş olan Jim Jarmusch'un üçüncü 
konulu uzun metraj filmi. Film daha 
çok, üç sıradışı karakterinin kapalı 
mekanlarda nasıl bir etkileşim içinde 
oldukları üzerine. Aslında herbiri 
teker teker komiktir, ama üçü 
biraraya gelince bir cümbüş olurlar 
- tabii özellikle bir şey söylediklerinde. 
Jack afıli afıli yürür, sert sert konuşur, 
Zack zaman zaman disk-jockey 
rap'lerine kaptırır kendini, ve de 
Bobby, Ingilizeesi hiç iyi olmadığı 
halde, durmadan klişeler yumurtlar. 
Film, görsel olarak hep ilginçtir. 
Bobby Mul ler'in kamerası 
bataklıklarda ve alt sınıf New 
Orleans semtlerinde pan yaparak, 
perişanlığın şaşırtıcı güzel liğini 
yakalamıştır. Hücredeki zekice 
ayarlanmış çekimleri de, benzer 
türde bir güce sahiptir. "Öykü, 
belirli bir zaman dil iminden 
kaçınarak, soyut biçimde New 
Orleans'ı ve burayı çevreleyen 
Louisiana'nın yoğun bataklıklarını 
mekan edinmiştir. Filmin üsiGbuna 

"yeni-tempolu-kara-mizah" 
diyebilirim; görenekieri açıkça kabul 
eden bir öyküsü, ve bir parça 
karabasandan, bir parça da masaldan 
oluşan bir atmosferi var." - J im 
Jarmusch. 

• Jack and Zack become eellmates 
in a Louisiana prison: Zack is an 
unemployed disc-jockey in for driving 
a stolen Jaguar w i ch a dead man in 
the trunk. Jack is  a small-cime pimp 
who makes an offer to a hor new 
hooker who turns ouc co be an 
underaged secup by che police. Boch 
of the m have been kicked out by che 
women they were living wich and 
arrested afterwards. Although they 
are suffering the same fare, they 
have no love for one another. Then 
Bobby shows up in cheir cel l .  Bobby 
is a strong-willed Icalian tourise who 
adapes h imself l ike a chameleon to 
whacever environmenc he finds 
himself in .  When caughc cheating 
at poker, he has unincencionally killed 
one of che players wich a pool bali. 
This tiny Italian is  also the brains of 
the outfit, and before long, he finds 
a way for chem to escape. Outside 
prison, che three are stranded for 
days in a swamp, where they develop 
a strange symbiotic relationship. 
They seem to find happiness, unci l 
Bobby falls i n  love w ith Nicoletta . . .  

DOWN BY LA W was the third 
feature fi lm by Jim Jarmusch who 
had aleeady developed quite a 
following for his deadpan humor 
and abscract port ra i ts of Americans 
who live on che fringe. The picture 
is moscly concerned with how i ts 
three unlikely characters inceracc in  
confined spaces. Each i s  individually 
funny, but the three together are a 
riot - that is, when they are saying 
something.  Jack scruts and talks 
tough, Zack launches inco 
occasional deejay raps, and Bobby, 
though his English is poor, 
incessancly spouts cl iches. Visually, 
che film is always incerescing. 
Bobby Muller's camera pans 
through swamps and lower-class 
New Orleans neighborhoods 
capturing remarkable beauty in the 
desolation. His cleverly arranged 
shots inside the cell carry the same 
ki nd of power. "Avoiding a specific 
rime period, the story is set, 
abstractly, in New Orleans and the 
dense, surrounding swamps of 
Louisiana. I would cal! the style of 
the film "neo-beat-noir-comedy", 
wich a story-l ine that openly accepts 
convencions, and an atmosphere that 
is part nightmare and part fa i ry
cale" - Jim Jarmusch. 

Yönetmen Director:Jwıjarmm<'h 
Senaryo Screenplay:}ull}amımch 
Görüntü Yön. Cinemarography: 
Bobb; Miiller Kurgu Ediring: 
Melody London Müzik Music:john 
Lurie & Tom Wai/1 Oyuncular 
Cast: Tom \'(/(lits, joh11 Lurie, Rob<rto 
Benigni, El/en Barkin, Billıe Neal. 
RtKkets Redglare. Vmtel Bagnms 
Yapımcı Producer: Ala11 Klewberg. 
Tom Rothma11 & jim Stark Yapı m 
Producrion Co.: Black Snake. 
Grokenberger Film Prodımwn Dünya 
Hakları Exporr Agenr: Chmta 
Sa redi. 1 9  Ouliemtrasse. 8003 Ziirich. 
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GiZEM TRENi  
MYSTERY TRAIN 

• Memphis, Tennessee'de, 
yirmidört saat içinde geçen bu 
fani  komedi, biraraya gelip ayrılan, 
yolculuk eden ve kendi yaşadıkları 
karşısında dehşete düşen insanları 
anlatıyor. Bu, Elvis görüntüleri ve 
yalın gülmece sahneleriyle dolu 
bir Memphis noktürnü: Japon 
turistler Graceland'e mi yoksa 
Sun Stüdyolarına mı gideceklerine 
bir türlü karar veremezler; Mafya 
bağlantılı bir Romalı dul ve kaçak 
bir kadın aynı odayı paylaşmaya 
karar verir; terkedilmiş bir koca 
ve onun berber kayınbiraderi 
üzüntülerini burbonla unutur . . .  

Görünüşte birbirinden ayrı bu üç 
bölümdeki olaylar, aslında aynı 
ses ve görüntüleri paylaşmakta. 
GIZEM TRENI, ana eylemi 
yürümek olan bir yol fi lmi. Bu da, 
bakımsız sinemaları, çöplükleri ve 
terkedilmiş benzin istasyonlarını 
perdeye getiren karelerin yatay 
biçimde gel iş imini izleyen 
hareketlere olanak sağlamakta. 
"Nedense bu, "Cennetten de 
Garip" ve "lçerdekiler"i de içeren 
bir üçlemenin son fi lmi gibi 
geliyor bana. Aslında GIZEM 
TRENI'nin kendisi üç ayrı fakat 
birbirine bağlı öyküyü anlatan bir 
üçleme; tıpkı birkaç hayalet 
öyküsünden oluşan Japon filmleri, 
ya da romantik komedileri 
biraraya getiren eski ltalyan 
fi lmleri gibi. Oysa Memphis'te 
hayaleti gören ltalyan, romantik 
eği l imleri olanlar da Japon, ve her 
zaman olduğu gibi fi lmin sonunda 
ortalık epeyce karışıyor. 
Karakterler hiç karşılaşmasa da, 
GIZEM TRENI'nin ayrı bölümleri 
yalnızca bir tür kıl ık değişikliği, ve 
aslında bu üç öykü, aynı trenin 
çektiği üç ayrı vagon; 
"Canterbury Öyküleri"nin çağdaş, 
minimalist bir çeşitlemesi." - J im 
Jarmusch 

• A remporal comedy rhar rakes 
place wirbin one rwenry-four hour 
period in Memphis, Tennessee, 
abour people connecring and 
disconnecring, rravel i ng rhe road 
and being awed by rhei r own 
experiences. This is a Memphis 
nocrurn complere wirh Elvis 
sighrings and sim ilarly serene 
slapsrick: Japanese rourisrs argue 
wherher ro visir Graceland or Sun 
Srudios; a mob widow from Rome 
and a runaway wife agree ro share a 
room in a flaphouse; an abandoned 
husband and his barber brorher-in
law drown rheir sorrows wirh 
bourbon . . .  

Seemingiy rhree separare episodes, 
rhese evenrs acrually borrow sounds 
and i mages from one anorher. 
MYSTER Y TRAIN is a road 
movie, and walking is irs prinıary 
movemenr, which allows a lor of 
rracking, making rhe frames evolve 
horizonral ly, revealing di lapİdared 
movie rhearers and junkyards and 
abandoned gas srarions. "For soıne 
reason, I rhink of ir as che final fi lm 

in a rrilogy formed also by 
"Srranger Than Paradise" and 
''Oown By Law" .  MYSTERY 
TRAIN, in facr, is irself a rrilogy 
which i ncludes rhree separare bur 

connecred srories, l ike rhose 
Japanese fi lms madeup of several 
ghosr srories, or rhe l ralian ones 
consisring of romanric comedies. 
Bur in Memphis, i r 's rhe l ralian 
who is visired by a ghosr, and rhe 
Japanese who are romanrically 
inclined, and as usual, everyrhing 
gers prerry fucked up by che e nd . 
Alrhough che clıaracrers never 
really meer, in MYSTERY TRAIN 
rhe episodic form is finally jusr a 
disguise, and rhe rhree srories jusr 
separare cars pulled by che same 
rrain, a modern, minimalisr's 
version of rhe Canterbury Tales" . 
J im Jarmusch 

Yönetmen Direcror:}i111}ar111mrh 
Senaryo Screenplay:}r111}ammsch 
Görüntü Yön. Cinemarography: 
Robby M iiiier Kurgu Ediıing: 
Melody London Müzik Music:john 
L11rie Oyuncular Casc: Yo11ki 
K11doh. /llasaroshi Nagase. Cinq11e Lee. 
Screamin'ja; Hmckim. Nirolefltl 
Brasrhi. Elizabeth Brarro, joe Stmll/11/el" 
Yapımcı Producer:Jim Stark 
Yapım Production Co.: Mysrery 
Train h1r . . 24 Prinre S tr. Neu• York. 
N. Y. 10012. USA: Phone: 2 1 2 226 
13 4 1 :  Fax: 2 1 2  226 20 54 Dünya 
Hakları Exporı Agent: Christa 
Sa redi. 1 9  011/remrrasse. 8003 Ziiı·irh. 
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DÜNYADA B iR GECE 
NIGHT ON EARTH 

• Beş taksiyle bir gecede devr-i 
alem. Los Angeles'da, bir kasting 
görevl is i ,  taksi şöförü kadını 
fi lmlerde oynaması konusunda 
ikna etmek için boşuna çaba 
göstermektedir . . .  New York'ta, 
palyaçoya benzeyen ve şair gibi 
konuşan Doğu Alman bir taksi 
şöförü, direksiyonu müşteris ine 
bırakır . . .  Paris'te, yakışıkl ı bir 
Afrikalı sürücü, arabasına aldığı 
kör kızın halinden etki lenir . . .  
Roma'da, arabasına binen rahibe 
günahlarını itiraf etmek 
konusunda ısrar eden şöför, 
müşterisinin ölmek üzere 
olduğunun farkında deği ldir . . .  
Son olarak da, Helsinki' l i  as ık 
suratlı ve kırı lgan taksi şöförü, 
sarhoş müşterilerine dertlerini 
birer birer anlatır . . .  

Beş şehri aynı gecede (hatta farklı 
saat kuşaklarını bile dikkate 
alıyor: gece, yavaşça gündüze 
dönüşüyor) dolaşan beş taksi 
üzerine kurulu yaratıcı düzenek, 
Jarmusch'a, DÜNYA'DA BIR 
GECE'de de, daha önce zihnini 
meşgul etmiş meselelerle 
ilgilenmeye devam etme fırsatı 
veriyor. Önceki fi lmleri 
yönetmenin yabancı bir diyarda 
yabancı olma hissini yansıtırken, 
DÜNYA'DA BiR GECE, 
karakterlerini insan deneyiminin 
eridiği potadan alıyor. F i lm, kadim 
bir kentsel i l işkiyi, taksi şöförüyle 
müşterinin i l işkisini inceliyor. 
Taksi, iki taraftan birinin, değişmiş 
olarak değilse bile, en azından 
sarsı lmış bir halde içinden 
çıkacağı, dünyadan soyutlanmış 
bir koza görevi görüyor. Hareket 
halindeki yaşamın s ıradanlığını 
gösteren bu kısa, çoğunlukla da 
tuhaf ve komik yolcu luklar, başka 
filmiere göndermelerle dolu 
minimalist bir yönetimle 
birleştiriliyor. Yine de 
Jarmusch'un bu gecede, evrene 
saçı lmış olduğunu keşfettiği bütün 
üzüntüye, yalnızl ığa ve kedere 
karşın,  gizem, komedi ve garip 
karşılaşmalada dolu bir dünya bu. 
Jarmusch, adıyla özdeşleşmiş olan 
dolaylı mizah konusundaki 
ustalığın ı  bir kez daha gösteriyor. 

• Around the world in one night 
in fıve taxi cabs. In Los Angeles, a 
casr ing agenr is rrying in vain ro 
persuade the young lady driver i mo 
taking up film acring . . .  In New 
York, an East German cabdriver 
who looks ! ike a clown and talks 
! ike a poet hands the wheel over ro 
his passenger. . .  In Paris, a 
handsome African driver is moved 
by the pl ight of the blind gir! he's 
picked up . . .  In Rome, the 
persistant driver who is determined 
ro confess his sins ro the priest he 
has picked up, does not notice that 
his passenger is dying . . .  Finally, 
the dour and fragile Helsinki 
cabdriver provides his drunken 
passengers w i th an accounr of the 
troubles he's going through . . .  

The ingenuous device of fıve taxis 
cruising five ci ties on the same 
night (even allowing for differenr 
time zones, the night slowly fades 
i mo day), enables Jarmusch to 
conrinue wirh his favourire 
preoccuparions in NIGHT ON 

EARTH . Whereas his earl ier fi lms 
represenred the fı lmmaker's sense 
of being a foreigner in a srrange 
!and, NIGHT ON EARTH draws 
i ts characrers from rhe meiring pot 
of human experience. The film 

explores a primal urban 
relar ionship, that of rider and taxi 
driver, the cab becoming a 
disrincrive cocoon from which one 
of the parries w i l i  emerge, if nor 
changed, rhen ar leasr shaken up. 
These brief, ofren srrange and 
funny journeys portraying the 
commonplaceness of lives in 
motion are brought rogerher by a 
minimalist direction ful l  of 
references to other fı lms. Yer for all 
the sadness, loneliness and 
disconsolarion that Jarmusch 
discovers scarrered throughout the 
universe on this partİnılar nighr, 
it '  s a  world ful l  of mysrery, comedy 
and srraııge encounrers. Jarmusch 
demonsrrares once more his 
mastery of rhe oblique h u mor that 
has become synonymous wirh his 
name. 

Yönetmen Direcror:Jım)t�rm!lhl  
Senaryo Screenplay:j 1111 j,m11urdı 
Görüntü Yön. Cinenıaıographı : 
Fmlmde Elme.ı Kurgu Ediıing: .faJ 
Rabmou•itz Müzik Music: Tom 
Waits Oyuncular Cası: \Y't�wlla 
Rydt:r. Cma /?()u'lantlr. Cialirario 
E.rjHırito. A rm in i\luelltr-Sralıl. l?rme 
Perez. lsaach de Btmkole. 81:'tllrırt 
Dal/e. l?obtrto Be111gni. Paolo 
BontHtdli. Afatlt Pellmıpiiii. Karı 
Vti'tintinen. Sakarr Kommanen. Tonu 
Salmela Yapımcı Producer:jtm 
jarmmch Yapı m Production Co.: 

Lrx:m So/m Int .. 24 Prm(e S tr. # 7. 

Ntıl' York. N\' 10012. U.\A: Phrm<. 
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ABD USA 

ÖLÜ ADAM 
DEAD MAN 

• William Blake, 1 9. yüzyılın ikinci 
yarısında bir vakit, Amerika'nın en 
batıdaki sınırlarına seyahat eder. 
Yolunu kaybetmiş ve fena halde 
yaralanmışken, Blake'in aslında aynı 
adlı ölü Ingiliz şair olduğuna inanan, 
"Nobody 1 Hiç kimse" adlı çok garip, 
toplum dışına atı lmış bir kızılderiliye 
rastlar. Öykü, Nobody'nin de 
yardımıyla, William Blake'i bazen 
komik, bazen şiddet dolu durumlara 
sürükler. Koşullar Blake'i, doğasına 
aykırı olarak, yasa koruyucularının 
peşine düştüğü yasadışı bir kişiye, 
bir katile ve fiziksel varlığı yavaş 
yavaş yok olup giden bir adama 
çevirir. Kendini hem acımasız, hem 
de kargaşa içindeki bir dünyada 
bulunca, yaşayanların diyarını 
tanımlayan kırılganlığı da fark eder. 
Sanki bir aynanın yüzeyinden 
geçiyor ve öbür tarafta var olan, ne 
var ki daha önce bilinmeyen bir 
dünyaya giriyor gibidir ... 

Western'e büyüleyici şekilde farklı 
bir yaklaşım getirmesinin yanısıra, 
derhal bir Jarmusch fi lmi olduğu 
anlaşılan ÖLÜ ADAM, genç bir 
adamın son derece yabancı bir 
mekana yaptığı fiziksel ve ruhsal 
yolculuğun öyküsü. Jarmusch'un 
haşin sınır bölgesi abzürd, güzel ve 
acımasız; vahşi bir şiddetle sanrısal 
mistisizme yol açan yabanıl bir bölge. 
Tempo zaman zaman istikrarsız 
görünse de, fılmin gözüpekliği, 
esprisi ve yaratıcılığı bunu kat kat 
telafi etmekte. Bir de sıradışı ama 
muhteşem iyi seçilmiş oyuncu 
kadrosu, Neil Young'un uluyan 
müziği ve Robbie Müller'in çarpıcı 
siyah-beyaz görüntüleri var, elbette. 
"ÖLÜ ADAM, western janrını çıkış 
noktası olarak kullanan bir siyah
beyaz-psikedelik-mikro-epik. Ta 
başından beri siyah-beyaz bir film 
olarak tasarlanmıştı. Bu kararın 
birçok nedeni var. Bunların ilki ise, 
öykünün, onu, aşina olduğu herhangi 
bir şeyden gittikçe daha uzaklara 
götüren bir yolculuğa çıkmış bir 
adamı anlatıyor olması. Bir de, ÖLÜ 
ADAM 1 9. yüzyılda geçtiği için, hatırı 
sayıl ır miktarda bilginin yokluğu da 
(rengin sağladığı bilgiler), bir tür 
tarihi mesafe kazanma, gene belirli 
nesneler ve mekanlarla var 
olabilecek bir aşinalığı nötralize 
etme yöntemi oluşturuyor. 

Western janrını seçtim, çünkü 
hem mecaza çok açık, hem de 
klasik anlatım biçimleri içindeki 
kökleri derinlerde." - Jim Jarmusch 

• William Blake rravels to the 
excreme western fromiers of America 
sornerime in the second half of the 
l 9th cemury. Lost and badly 
wounded, he encoumers a very odd, 
omcast N ari ve American, named 
"Nobody", who believes Blake is 
acrually the dead English poet of the 
same name. The story, with 
Nobody's help, leads William Blake 
through siruations that are in rurn 
comical and violem. Comrary w his 
nature, circumsrances transform 
Blake i mo a hLınted outlaw, a ki ller, 
and a man whose physical existence 
is slowly slipping away. Thrown i mo 
a world that is cruel and chaotic, his 
eyes are opened w the fragil iry that 
defınes the realm of the living. lt is 
as though he passes through the 
surface of a mirror, and emerges i mo 
a previously-unknown world dıat 
exisr on the other side . . .  

A fascinatingly differem take on  the 
W_estern and at once recognisably a 
Jarmusch movie, DEAD MAN is the 
story of a young man's journey, both 
physically and spirirually, imo very 

unfamiliar terrain. Jarmusch's gri m 
fronrier territory is absurd, beautiful 
and cruel; a wilderness that allows 
for savage violence and hallucinawry 
mysticism. If the pace is sornet i m es a 
little uneven, there's more than ample 
compensation to be had from the 
fılm's audacity, wit and invenriveness, 
not w mention the eccenrric but 
spectacularly well-chosen cast, Neil 
Young's howling score, and Robbie 
Mi.iller's stunning black and white 
photography. "DEAD MAN is a 
black-and-white-psychedelic-micro
epic which uses the genre of the 
Western as a point of departure. Ir 
was conceived as a black-and-white 
film from the very beginning. There 
are several reasons for this decision. 
The primary one is that the swry is 
about a man who takes a journey 
which carries h im further and 
furdıer away from anything fami liar. 
Also because DEAD MAN is ser in 
the 1 9th century, the absence of wo 
much information (that provided by 
colour) is a way of gaining some 
hiswrical distance, again 
neutral iz i ng a cerrain fami l iarity 
w ith specifıc objects and locations. I 
chose the Western genre because i t  
is very open w metaphor and has 
deep roots in classical narrative 
forms." - Jim Jarmusch 

Yönetmen Director:)imjarmusch 
Senaryo Screen play: )im Jammsch 
Görüntü Yön. Cinemarography: 
Robby t�liiller Kurgu Ediring:Jay 
Rabinoll'itz Müzik Music: Neil 
Young Oyuncular Casr:johnny 
Depp, Gary Farmer, La nce Herıriksen. 
Michael \'(/inco/1. Gabı·iel Byme.john 
Hurt. Alfred Mo/ina. Robert Mitrhmn 
Yapımcı Producer: Demeira 
Macbride Yapı m Producrion Co.: 
12 Gauge Produrtions Ine. . 24 Prince 
Street. No 7, Neu· York, N Y  / 00 / 2, 

USA: Phone: 1 2 1 2  226 1 3  4 1 :  Fax: 
1 2 1 2  226 20 54; Pandora Film. 

JVC. Newmarket Capital Group 
Dünya Hakları Exporr Agent: 
Ciby Sa/es. 1 0  Stephen Mews, London 
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HONG KONG HONG KONG 

STANLEY KWAN 

• 9 Ekim 1 957'de Hong Kong'da 
doğdu. Kanton adı, Kwan Kam
pang'dır. Annesiyle babasının evliliği, 
mutlu bir birliktelik değildi. Babası, 
onlar Kıta Çini'nden Hong Kong'a 
göç ettikleri sırada parçalanmış olsa 
da, hayli zengin bir ailenin oğluydu. 
Ama yeterince hırslı değildi ve 
kazancıyla ailesini kıt kanaat 
geçindirebiliyordu. Stanley, ücretini 
güçlükle ödeseler de, ayrıcalıklı 
kişilere özgü bir okula gitmişti. 
Yeterince büyüdüğünde, geçinmek 
için part-time özel öğretmenlik 
yapmaya başladı. Koleje gittiğinde, 
T elevisian Broadcasting Company'nin 
(TYB) oyunculuk sınıfına çömez 
olarak girdi. Böylece hayatında yeni 
bir fasıl açıldı. Orta öğrenimi 
sırasında, fen bölümünü seçmişti. 
Sanata özel bir ilgi duymuyordu 
ama çok iyi bir şarkıcıydı. Liseden 
mezun olduktan sonra, Hong Kong 
Baptist College'da kitle iletişimi 
okudu ve TV istasyonundaki 
eğitimini sürdürdü. Çok iyi bir 
öğrenciydi, hep birincilik ödülü alırdı. 
Ama kendisine vadedilen bir rolü 
alamayınca duyduğu hayal kırıklığı 
yüzünden oyunculuğu bıraktı ve 
TV bürosunda oyuncuların çalışma 
takvimlerinin koordinasyonundan 
sorumlu yapım asistanı olarak 
çalışmaya başladı. Birkaç ay sonra, 
script-boy olarak yapım ekibine 
transfer olmuştu. Buradaki işi bütün 
vaktini aldığı için üniversiteyi bıraktı. 
Ann Hui, Jackie C han ve Leung Po
Ch i gibi ünlü yönetmenlerin asistanı 
olmadan önce televizyonda çeşitli 
görevler aldı. 

1 985 yılında i lk konulu uzun metraj 
filmi "Women 1 Kadınlar"ı yönetti. 
"Kendi filmim üzerinde çalışmaya 
başladığımda, bunu kocası en yakın 
arkadaşıyla ilişki kurmuş bir 
dosturnun deneyimleri üzerine 
kurmaya karar verdim. "Women" 
iyi hasılat yaptığı halde erkek
şovenist diye eleştirildL Önce hayli 
üzüldüm ama sonra eleştirmenlerin 
haklı olduklarını fark ettim." 

Ancak ilk filminin gişe başarısı, 
gene arkadaşlarının deneyimlerine 
dayalı bir kolaj olan ikinci projesi 
üzerinde çalışmasını sağladı. "Komşu 
evdeki cinayet, bir film yıldızı olma 
mücadelesi, biri bir star öteki ise bir 
sekreter olan arkadaşlar arasındaki 
ayırım. Bu küçük "öyküler"i 

senaristimle tartıştım ve temayı, 
yani yaşamla ölümün anlamını 
aktaracak ana karakterin ölmek 
üzere bir polis olmasına karar 
verdik. Bu ikinci fi lmim, "Love 
Unto Waste 1 Ziyan Olan Aşk"tı. 
Tek hatam, senaryo tamamlanmadan 
çekime başiamam oldu. Gene de 
bunun yaptığım en iyi film olduğunu 
düşünüyorum. Aynı karakterlerle, 
bunca yıl sonra yaşamlarının nasıl 
değiştiğin i  gösterecek bir devam
filmi yapmak isterim." 

Film gişe açısından başarıl ı  
alamayınca, yapımcılar Kwan'ın, 
Şanghaylı bir ailenin Hong Kong'lu 
insanlara tepeden bakması üzerine 
bir komediye ilişkin önerisini 
reddettiler. Bunun yerine ona, başka 
bir yönetmenin geri çevirdiği "Rouge 
1 Kızıl" önerildL "Kabul etmedim, 
ama sonra sevdiğim bir senaristle 
çalışabileceğimi öğrenince, işe 
koyuldum. Yeni senaryoda modern 
çağa ilişkin bölümü kısalttık ve bunun 
yerine geçmişteki aşk macerasını 
vurguladık. Bu filmle bir Altın At 
Ödülü aldığım halde, filmi sevmem. 
Belki de artık bütün duyguların 
düzmece olduğu melodramlardan 
hoşlanmadığım içindir. Bundan 
böyle, diye karar verdim, gerçek 
bir duyguyu dramatik bir duyguya 
dönüştürmeye gerek yok." 

Dördüncü filmi "Full Moon in New 
York 1 New York'ta Dolunay", bir 
Chinatown öyküsü için Hong Kong, 
Tayvan ve Kıta Çini'nden üç ünlü 
aktrisi bir araya getirmiş olan 
bağımsız bir yapımcının Kwan'a 
sunduğu projeydi. "I ltica etmiş 
Çiniilere derin bir sempati 
duyuyorum. Çinli oldukları için hep 
acı çekecekler. Asla dönmeyecek 
olmalarına ve başka ülkelerde çok 
daha iyi bir yaşam sürdürmelerine 
karşın geçmişi unutamıyorlar ve 
hiçbir şey bağışlanmıyor. Onların 
içinde bulundukları zor duruma 
karşı duyarlı olduğum halde, tema 
bana yabancıydı. Sadece Maggie 
Cheung'un oynadığı karakteri 
anlayabiliyordum, çünkü ikimiz de 
Hong Kong'danız. Film benim için 
bir utanç kaynağı oldu." 

"Ruan Lingyu 1 Sahne" ise farklı bir 
şey yapma yolunda bir çabaydı. 
Kwan yeni bir film yapmakla 
il�ilenmiyordu. "Belirli bir döneme, 

modern bir bakış açısından bakmak 
istedim. Bu fikir aklıma, "Rouge 1 
Kızıl"ı yaparken geldi. 1 930'1u yıllar 
Çin sinemasının kraliçesi Ruan 
Lingyu üzerine bir retrospektif 
izlemiştim ve ona ilişkin duygularım 
yeniden canlanmıştı. Onunla ilgili 
bir film yapmak istiyordum. "Rouge 
1 Kızıl" deneyimim, bir başka dönem 
filmiyle kendimi tekrarlamama 
kararı almama yol açtı. Melodram 
formatından kaçındım ve hem 
Maggie Cheung'a, hem de Ruan'a 
filmde yer verdim ki, Ruan'ı 
geçmişte izliyor olmayalım, hem 
onun ve hem de Maggie Cheung'un 
yaşamı üzerine kafa yoralım. 
Oyunculara, izleyicilere ve kendime 
düşünmek için daha fazla fırsat 
yaratmaya niyetliydim." Kwan bu 
filmiyle Chicago Film Festivali'nde 
En Iyi Yönetmen Ödülü'nü aldı. 

Stanley Kwan'ın son filmi "Red 
Rose, White Rose 1 Kırmızı Gül, 
Beyaz Gül" e kadarki tüm filmlerinin 
merkezinde kadınlar vardır. Sinema 
çevrelerinde bu filmler üzerinde 
tartışılmış ve hepsi beğeniyle 
karşılanmışlardır. Stanley Kwan'ın 
kendi deneyimlerine dayanan en iyi 
fi lmleri, duygusal gelişme, duygusal 
bağlanmanın araştırılması ve bir 
i l işkiyi sürdürmenin zorlukları 
hakkındadırlar. "Şimdiye kadarki 
filmlerimin hemen hemen tümü 
kadınlar üzerineydi. Sanırım bu, 



13 5 kadınların durumuna sempati 
duymamdan kaynaklanıyor. Ve 
kökeni de, annemle ararndaki 
karmaşık ilişkide. Cinsel tercihinıle 
de biraz ilgisi var. Çok genç yaşta, 
daha okuldayken eşcinsel oldum. 
Oturduğumz odanın karşısında bir 
tiyatro vardı; pencereden erkek 
tuvaleti görülürdü. Öpüşen ve 
kucaklaşan iki erkek bedeninin 
hayal meyal görüntüsü hep 
çarpardı gözüme ... Aslında, Alman 
TV'si için bir proje olan bir sonraki 
fılmim, ergen bir eşcinsell ik 
öyküsü. Kendi yaşamını üzerine 
kurulu. Gene de, ne olduğumu 
annerne aniatmanı doğru mu, değil 
mi bilemiyorum ... " - Stanley Kwan 

• Born on 9 Ocrober 1 957 in Hong 
Kong. His canronese name is Kwan 
Kam-pang. His parenrs' marriage 
wasn'r a happy one. His farher came 
from a fairly rich family, even rlıouglı 
ir was broken by rlıe rime rlıey moved 
ro Hong Kong from Mainland Clıina. 
He wasn'r ambirious enough in life 
and whar he earned barely supporred 
rheir family. Stanley had arrended a 
school that was for the privi leged 
rlıough they could barely afford ro 
pay the fees. When he was old enouglı 
he rook up a job as a part-rime 
privare teaeber ro supporr himself. 
When he srarred going ro college he 
joined the Television Broadcasring 
Company (TVB) as an apprenrice in 
the acring class. This opened a new 
chaprer in his l ife. In secondary 
school he had majored in science. He 
rhen had no parricular inreresr in rhe 
arrs bur he was a grear singer. Afrer 
he graduared from high school he 
srudied mass communicarions ar the 
Baprisr College in Hong Kong and 
conrinued wirh his rraining lessons 
ar the TV station. He was very good 
and always won the firsr prize. Bur 
afrer his frusrrarion in not gerring a 
role promised ro him, he quirred 
acring and swirched over ro being a 
producrion assistant in the TV office, 
responsible for the coordinarion of 
the arrisrs' sclıedules. A few monrhs 
larer he was transferred ro the 
producrion team as a script-boy. 
Here he was fully occupied by the 
work and he quirred college. He 
worked for relevision in various 
capaciries before becoming assistant 
director wirh well-known film
makers such as Ann 1-lui, Jackie 

Chan and Leung Po-Chi. 

In 1 985 Kwan direcred his firsr 
fearure "Women". "When I srarred 
work on my own film I decided to 

base it on the experiences of a friend 
of mine whose husband was having 
an affai r w i rh her best friend. 
"Women" was successful ar the box
office bur was ericicised as being 
male-chauvinisr. I was quire upser 
inirially bur larer I realised that the 
crirics were righr ."  

However, rlıe success of his firsr film 
allawed him ro work on his second 
project whiclı was a collage, once 
again based on the real experiences of 
his friends. "The homicide nexr 
door, rhe srruggle ro be a film srar, 
the feel ing of discriminarion 
berween friends one of w bom is a 
srar and the other a secrerary. I 
discussed rhese li rrle "srories" wirh 
my scriprwrirer and we decided ro 
have a dying cop as rlıe main 
characrer who would convey the 
rheme - the meaning of l ife and 
dearlı . This became my second film,  
"Love Unro Wasre" .  The only 
misrake I made was ro start slıooring 
wirlıour a complered script. Sri ll, I 
rhink ir is the best film I ever made 
and I would !ike ro make a sequel ro 
ir wirh the same clıaracrers ro see 
how rheir l ife has changed afrer all 
rhese years ."  

The film failed ar rhe box-office so 
the producers rejecred Kwan's 
proposal for a comedy abour the 
condescending arrirude of a 
Shanghai family rowards the people 
of Hong Kong. He was offered 
"Rouge" insread which had been 
turned down by anather director. "I 
refused bur ser to work on i r  when I 
found rhar ı could work wirlı a 
scriprwrirer ı l iked. W e cur down on 
the part that dealr wirlı modern 
times and emphasised the love affair 
in the pasr in rlıe new script. Even 
rhough I received a Golden Horse 
Award for this film, I srill don'r ! ike 
the film. This may be because ı no 
langer ! ike melodrama as a form in 
which al l  emorion is made up. 
Henceforrh, 1 decided, rhere was no 
need to transform a real feeling inro 
a d  ramatic one." 

His fourrh film "Full Moon in New 
York" was a project assigned ro 
Kwan by an independent producer 
who bad l ined up three famous 
acrresses from Hong Kong, Taiwan 
and Mainland China for a 

Chinatown story. "I feel deeply for 
rhe Chinese who have emigrared. 
They will always feel anguished 
abour being Chinese. Despire the 
facr that rhey wil l  never rerurn, 

leading a berrer l ife overseas, they 
cannot forger rlıe pasr and norlıing is 
forgiven. Tlıough I am sensirive ro 
rheir plighr, the rlıeme was alien ro 
me. I could only feel for rlıe 
clıaracrer played by Maggie Cheung 
because we are borh from Hong 
Kong. The film turned our ro be an 
embarrassmenr." 

"Ruan Lingyu 1 Cenrre Srage" was an 
arrempr ar somerhing differenr. 
Kwan was not inceresred in making 
a new film. "I  wanred ro look ar a 
parricular period from a modern 
poinr of view. The idea came ro me 
when I was making "Rouge". I had 
seen a rerrospecrive of Ruan Lingyu, 
rlıe goddess of Clıinese cinema of rlıe 
30s, and my feelings rowards her 
were revived. I wanred ro make a 
film on her. My experience wirh 
"Rouge" made me decide not ro 
repear myself wirlı anorlıer period 
film.  I avoided rlıe melodrama 
formar and I had borlı Maggie 
Clıeung and Ruan appear rogerher in 
the film so that we are not warching 
Ruan in the pasr bur are reflecring 
on her l ife as well as on Maggie 
Clıeung's. I inrended ro leave nıore 
space for the acror/acrress, the 
audience and me, ro rlıink." Wirlı 
this film Kwan won rlıe Best Director 
Award ar rlıe Chicago Film Festival. 

All of Stanley Kwan's filnıs up ro 
"Red Rose, White Rose" have 
cemred on women and srirred 
conrroversy and won acclainı in 
cinenıa circles. Stanley Kwan's best 
work draws from his own experience 
and is concerned wirlı emorional 
development, an explorarion of 
enıorional conınıirrnıenr and the 
difficulries of mainmining a 
relarionship. "Space is İnıporram for 
a director ro open up. Alnıosr all my 
filnıs so far have been abour women. 
I thin k that is because of my 
symparlıy for the posirion of women. 
This dares back ro the conıplex 
relarionship I had wirh my morlıer. 
Ir also has somerlıing ro do w ith my 
own sexual preference. I becanıe gay 
very early in life, in school. Opposire 
rlıe room where we lived was a 
rhearre. The nıen's room was visible 
from rhe window. I could always see 
the obscure i mage of rwo mal e 
bodies kissing and embracing . . .  My 
nexr film, a project for German TV 
is, in facr, an adolescenr gay srory. Ir  
is based on my own life. However, I 
srill don'r know wherher it is righr 
ro rell my nıom whar I anı . . . " 

Stanley Kwan 

Filmleri 
Fiımography 

ı 985 Nureıı xhı Kadınlar 
ı 986 Dixia qing Ziyan Olan Aşk 
1 988 Yangıhi kou Kızıl 
1 989 Ren zai niuyue 

New York'ta Dolunay 
1 99 1  Ruan Liııgyu Sahne 
1 992 Too Happy for Words 

Kelimelerle Analtılamayacak 
Kadar Mutlu (short kısa film) 

1 993 Siqiıı Gaowa Special (video) 
Two Sisters 
Iki Kızkardeş (TV) 

1 994 Hoııg ıneigui, bai meigui 
Kırmızı Gül, Beyaz Gül 
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ZiYAN OLAN AŞK 
DIXIA QING 

LOVE UNTO W ASTE 

• Billie Yuen ile Tayvan'dan gelmiş 
olan iki arkadaşı Jade Screen ve 
Jane Chiu, aynı ideale sahiptirler: 
üne kavuşmak. Üç kadın bir barda 
sarhoş Tony Cheung'le tanışırlar. 
Tony umursamaz tavırlı Jade 
Screen' e çılgınca aşık olur ve aynı 
evi paylaşmaya başlarlar. Bir gece 
Jade Screen eve geç geldiğinde, 
Jane'i öldürülmüş bulur. Jade 
Screen, Billie ve Tony'yi teker 
teker sorguya çeken polis komiseri 
Lan, Jane'in odasında bir banka 
cüzdanı ve Tayvan'da yaşayan 
erkek arkadaşı John Chow için bir 
kaset bulur. Otopsi raporu, Jane'in 
bir kürtaj geçirmiş olduğunu ortaya 
çıkarır. Tony, Jade Screen'e eve 
götürür. Görüntü yüreğini 
sızlatmıştır, ve Tony onu 
rahatlatmak için epey çaba harcar. 
Karısından ayrılmış ve kanserden 
ölmekte olan Lan onları ziyaret 
ettiğinde, ilişkileri açığa çıkar. Jade 
Screen'in hamile olduğu haberi 
Bill ie'yi sarsar, Tony ise seçmekte 
zorlanmaktadır .. . 

Stanley Kwan'ın ikinci filmi, genç ve 
kurnaz takımın materyalizmi ve 
duygusal korkakliğı üzerine hayli acı 
bir tabioyu gözler önüne seriyor: 
hedonizm eriyip bitiyor, korkular 
ve pişmanlıklar saklandıkları yerden 
çıkıyor ve karakterler, sürpriz finali 
hem dokunaklı, hem de bir bakıma 
ferahlatıcı kılan bir duygusal 
içtenl iğe doğru i lerliyorlar. Kwan'ın 
buradaki en önemli başarısı, 
anlatırnın ortaya çıkardığı atmosfer 
ve tempo: seyircinin kafasına 
kakılmayan, bir çeşit serinkanlı 
duygusali ık. "ZIYAN OLAN AŞK, 
şimdiye kadar yaptığım en iyi film 
( 1 993 itibarı ile). Yaşamlarının, onca 
yılın ardından, nasıl değiştiğin i  
görmek için, aynı karakterlerle bir 
devam filmi çekmeyi isterdim. Bu 
fi lm, ekipteki kadınlar, birlikte 
çalıştığım aktrisler gibi tanıdığım 
kişilerin deneyimlerinden doğdu. 
Onların bana kendileri hakkında, 
i l işkileri ve arkadaşları hakkında 
anlattıklarından, bu senaryo için 
fikirler çıkarttım. Aslında senaryo, 
çekim sırasında yazıldı... Duygusal 
olarak kendini birine bağlama 
konusundaki isteksizlik, 
tanıdıklarım arasında yaygın. Belki 

ben de biraz öyleyim. insanlar bir 
grup olarak birbirlerine yakınlar, 
ancak iş bireysel olarak bağlanmaya 
gelince, korkuyorlar. Belki de bu, 
şu günlerde çok yaygın bir durum." 
- Stanley Kwan 

• Bill ie Yuen and her rwo friends, 
Jade Screen Li u and Jane Ch i u who 
have come from Taiwan, share rhe 
same ideal of becoming famous. The 
rhree women meer the drunken 
Tony Cheung ar a lounge. Tony falls 
madly wirh rhe indifferenr Bill ie and 
they srarr ro share the same 
aparrmenr. One nighr, when Jade 
Screen comes home lare, she finds 
Jane murdered. Jade Screen, Bi ll ie 
and Tony receive Sergeanr Lan's 
inquiry i ndividually. A divorced and 
dying cop, Lan finds ar Jane's room, 
a bank-book and a cassene rape 
which is for her boyfriend, John 
Chow, who lives in Taiwan. The 
auropsy report indicares Jane had an 
aborrion. Tony accompanies Jade 
Screen back home. The sighr has 

seriken a chord in her hearr and 
Tony rries hard ro comforr her. 
When Lan visirs rhem, rheir love 
affair is broughr ro lighr. The news 
rhar J ade Screen is pregnanr shocks 
Billie, whereas Tony feels difficulry 
ro choose . . .  

Stanley Kwan's second fearure seems 
ro shape up as a fuirly acid skerch of the 
marerial ism and emorional cowardice 
of the young sman ser: hedonism 
wasres away, fears and regrers come 
out of hiding and the characrers edge 
rowards an emorional candour that 
makes the surprise ending borh maving 
and, in a sense, liberaring. Kwan's 
most imporranr success here is the mood 
and tempo which the narrative imparrs 
- a ki nd of cool-roned emorionalism 
which isn'r jack-hammered inro rhe 
minds of the audience. "LOVE UNTO 
W ASTE is the best film I ever made 
(as of 1 993) and I would like ro make 
a sequel ro ir wirh rhe same characrers 
ro see how rheir l ife has changed 
afrer all rhese years. Ir ariginared from 
rhe experience of people I k now: 
women in rhe film crew, acrresses ı 
have worked wirh. From rhe stories 
rhey rell me abour rhemselves, rheir 
relarionships, and dıeir friends, I 've 
come up wirh ideas for rhe scripr. Ir 
was acrually wrirren during rhe 
shooring . . .  The relucrance to commit 
oneself emorionally is comman 
among rhe people I know. Perhaps ı 
am a bir l ike rhar roo. People are 
close as a group, bur when ir comes 
ro making individual commitmenr, 
they are afraid . Perhaps this is very 
comman nowadays ."  - Stanley Kwan 

Yönetmen Director: Stanle) 
Kıl'all Senaryo Screenplay: Lai K11 

& Chill Tdi An-ping. based rm tı SlfJ'} 
by L.ai Kit Görüntü Yön. 
Cinemaıography:jo/m11y Koo 
Kurgu Ediıing: Chou• Cheung-ka11 
Müzik Music: Violet 1�1111 

Oyuncular Cası: TOIIJ Leu11g. Chrm 
)"mı-fat. frene \Van. Elaınejm. Tı't�t 
Cb 'in, i\le1 Fang. C ho u· Sa11-lan. )"ıp 
Kuen-rhi. A 11gie C hall Yapımcı 
Producer: Dickso11 Pomı Yapım 
Producıion Co.: D & B Filım Co. 
Ltd . .  5 Ke111 l?oad. Kou /oo11 To11g. H K
Koıdoo11. HONG KONG: Pho11e: 85.? 

338 78 88: Fax: 852 338 67 2 1 :  
Pearl Cil) Produaio11 Dünya 
Hakları Export Agenı: D & B 
Films Co. Ltd . B29-43 Basemelll. 
Tsim Sha Tsui Cmtre. No: 66. Mod) 
l?oad. Tsim S ha Tsm Emt. HK
Koll'loon. HONG KONG: Phone: 85.? 
27 39 .?8 28: Fax: 852 27 39 1 7  1 7  
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HONG KONG HONG KONG 

KlZil 
YANZHI KOU 

ROUGE 

• Mekan, çağdaş Hong Kong. Güzel 
bir kadın, sırtında medası geçmiş 
giysilerle, ilan vermek için bir gazete 
bürosuna gelir. Ilan bölümünün 
başındaki genç adam, günün sonunda 
evine giderken, yolun her 
dönemednde esrarengiz bir şekilde 
ortaya çıkan bu kadınla karşılaşıp 
durur. Kadının aklı karışmış gibidir, 
bir şeyler aramaktadır  sanki; genç 
adamın anlamadığı, ve hakçası pek 
başına sarmak istemediği bir hüznün 
etkisi altındadır. Kadın bir hayalet 
olduğunu açıkladığında, adam bu 
bilgiyi de olduğu gibi kabul eder ve 
kadını beraberinde eve getirir; ama 
bağımsız ruhlu sevgilisinin kıskanç 
öfkesiyle karşılanırlar. Sonunda ikisi 
de, güzel hayaletin elli yıl önceki 
sevgilisini arayışına karışırlar. Kadının 
anlattığına göre, bahtsız beraberlikleri 
çifte intiharla sonuçlanacaktır sözde, 
ama genç adam cesaretini kaybetmiş 
ve ölmemiştir. Çinli ler, ruhların 
dünyasındaki bir günün yeryüzündeki 
elli yıla eşdeğer olduğuna inanırlar. 
Bu yüzden de bu soylu fahişe kayıp 
aşkını aramaya geldiğinde, yıl 1 987 
olmuştur bile. Hong Kong müthiş 
değişmiştir ve hayalet de umutsuz 
şekilde kaybolmuştur. Böylece 
1 930'1u yıllar Hong Kong'unun 
tiyatroları, genelevleri, zengin 
evleri ve afyon batakhanelerinde 
geçen harika bir öykü başlar ... 

KlZlL'ın esprili ve zekice senaryosu, 
modern töreler ve tavırları, geçmişin 
görenekieri ve gelenekleriyle 
karşılaştırırken, her türlü duygusal 
ve sinematik engelleri de ortadan 
kaldırarak ilerliyor, ve eski moda bir 
hayalet öyküsünün anlatıldığı çağdaş 
film setinde doruk noktasına vanyor. 
Rlmin bolca mizahı, ön plana çıkmayan 
duyarlı bir oyunculuğu, birinci sınıf 
görüntüleri ve sanat yönetimi var, 
teknik yönden de çok parlak. "KlZlL 
benim bir romandan uyarladığım ilk 
film. Özgün öykünün berbat bir 
melodram olduğunu düşünüyordum; 
onun için de senaristimle birlikte, onu 
alışılagelmişten biraz farklı bir yapıta 
dönüştürmeye çalıştım. 1 930'1u 
yıllar genelevlerinin görünüşü ve 
havası bende bir sapiantı halini ald ı ;  
dönemin ayrıntılarını ve atmosferi 
yerli yerine oturttuğumuzdan emin 
olmak için çok araştırma yaptık. 

Ana karakterlerin tümü, Kanton 
şarkılarına duydukları ortak ilgi 
sayesinde bir araya geliyorlar: Ben, 
çok küçükken, annemle birlikte 
Kanton operaları dinlemeye 
gidişimizi hatırlıyorum; bu anı beni 
hala terk etmedi." - Stanley Kwan 

• The scene is contemporary Hong 
Kong. A beautiful woınan dressed in  
an ourınoded sryle appears in a 
newspaper office ro place an ad. On 
his way home ar the end of the day, 
the young man who is in charge of 
the classifıed seetion keeps meering 
this woman as she mysreriously 
appears ar every turn of the road. She 
seems ro be confused, searching, 
haunted by a sadness which the young 
ınan can'r understand and doesn'r wanr 
ro be borhered wirh anyway. When 
the woman reveals that she is a ghost, 
he rakes the information in srride and 
rakes her home wirh him - only to 
be greered wirh jealous fury by his 
independent girlfriend. Eventually 
they become enrangled in the beauriful 
ghost's search for her !over of fıfry 
years ago. Their srar-crossed affair was 
supposed ro end in a double suicide, 
but the young man losr his nerve and 
didn'r die. It is a Chinese belief that a 
day in the spirirual world is equjvalenr 
ro fıfry years on earth, so when the 

courresan rerurns to seek her losr !over, 
it is already 1 987. Hong Kong has 
changed drasticall y, and the ghost is 
hopelessly losr. And thus a wonderful 
tale unfolds, ser in the rhearres, 
brorhels, wealrhy homes, and opium 
dens of Hong Kong in the 1 930s . . .  

The wirry and elever script ofROUGE 
contrasrs modern mores and attitudes 
w ith the cusroms and rraditions of 
the pasr, pulling out all the emorional 
and cinemaric srops along the way 
and elimaxing on the contemporary 
ınovie ser of an old-fashioned ghost 
srory. The fılm has lors of humour, 
subdued and sensirive acring, superb 
cinemarography and art direction, and 
rechnical gloss galore. "ROUGE is my 
fırst fıl ın ro be adapred from a novel. 
I rhought the original srory was a 
lousy melodrama, so I rried wirh my 
scriprwrirer ro make ir a bit differenr 
from the usual rhing. I becarne obsessed 
wirh the look and feel of 1 930s 
whorehouses and we d id a lot of 
research ro make sure the period 
derait and atmosphere was righr. The 
main characrers are all drawn rogerher 
by a shared incerest in Canronese songs: 
I remember going wirh my morher 
ro hear Canronese opera when I was 
smail, and the memory of that is sri l l  
wirh me." - Stanley Kwan 

Yönetmen Director: Stanley 
Ku·an Senaryo Screenplay: Lei 
Bi k-ım & Chill Da i A n-ping. based on 
the novel by Lei Bik-wa Görüntü 
Yön. Cinemarography: Bi/1 \Vong 
Kurgu Edit ing: Cheung \'11-ISI/flg 
Müzik Music: Lei Si11-tin 
Oyuncular Cast: Anita M11i. Leslie 
Che11ng. Man Tsz-le11ng. Emily Ch11. 
Tam Tsin-h11ng. Ch11 S11i-tong. \Van 
Bik-ha Yapımcı Producer:Jackie 
C han Yapım Production Co.: 
Golden Harı•est (H K) Ltd. : 8 H amme,. 
Hill Road. HK-Ko!l'loon, HONG 
KONG: Phone: 852 352 8222: Fax: 
852 3 5 1  7 683 Dünya Hakları 
Export Agem: Media Asia 
Distrib11tion. 4 1 2-416 4/FL. World 
Conmıen·e Cenlre. No: l l ,  Canton 
Road. Tsim Sha Ts11i. Kouloon. 
HONG KONG: Phone: 852 23 14 42 
88; Fax: 852 23 14 42 4 7  
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HONG KONG HONG KONG 

N EW YORK'TA DOLUNAY 
REN ZAI NIU YUE 

FULL MOON IN NEW YORK 

• New York'ta, biri Tayvanlı, diğeri 
Kıta Çini'nden, üçüncüsü ise Hong 
Konglu üç Çinli göçmen kadının 
öyküsü. Üçü de, onların inandıkları 
değerlere pek önem vermeyen bir 
topluma ayak uydurmakta 
zorlanmaktadır. Üçü arasında belki 
de en gelenekçi olan, Şanghaylı 
Chao Hong, New York yaşantısını 
benimsemiş Çinli-Amerikalı Thomas 
ile evlidir. Ümitsizce ortama ayak 
uydurmaya çalışır, Çin'deki annesi 
için endişelenir ve Thomas' ın 
anlayışsızi iğı yüzünden sıkıntı çeker. 
Tayvanlı hevesli aktris Wang Hsiung 
Ping, son on yıldır New York'da 
yaşamaktadır, fakat bir Amerikalıyla 
kalıcı bir i l işkiye giremez. Yine de, 
sorunlarını göz ardı etmez, ve bir 
şekilde üstesinden gelir. Üçüncü 
kahraman ise, Li Feng jiao'dur. Tipik 
bir Hong Konglu kadındır o: verimli, 
girişimci ve başarılı. Bir restoranı 
ve bir dükkanı olan bu hırslı ve işini 
bil ir kadın yalnız yaşamaktadır. Bütün 
taliplerini de şu cümleyle geri çevirir: 
"Bir erkek nasıl bu kadar enerjiyle 
başa çıkabil ir?" Sosyal statü ve 
içinde bulundukları koşullar 
açısından aralarındaki büyük 
farklılıklara karşın, üç kadının New 
Yorklularla da ortak bir yanı vardır: 
sürdükleri yaşam, sürmeyi 
istediklerinden çok farklıdır . . .  

Stanley Kwan, nefıs "Kızıl"ının 
ardından çok farklı türde bir film 
çekti. Birbirleriyle sadece New 
York'un Çin Mahallesi'nde 
karşılaşabi lecek türden, değişik 
bölgelerden gelen üç Çinli kadının 
arkadaşlığını anlatırken, kültürel ve 
siyasi imalarda bulunmaya yönelik 
iddialı bir denemeydi bu. Kwan bu 
ince grup portresine alttan alta bir 
melankolik ton katmış, ama bunu 
yaparken karakterlerinin sarsılmaz 
iyimserliğini ve esnekliğini bozmamaya 
da dikkat etmiş. Bu fılmin batı lı 
hayranları Kwan'ın New York ile 
"fung shui"yi eşit saymasından ve 
Manhattan'ın bu kadar hoş renklerle 
çekilmiş olmasından zevk aldılar. 
Ama yönetmenin bu, genişletilmiş 
Çin ailesinin (anavatan, Hong Kong 
ve Tayvan) yabancı bir çevredeki 
yaşamı gibi "büyük" bir temayı ele 
alma girişimine damgasını vuran, 
uçanlıkla sözde derinliğin bir karışımı. 

Kwan, aynı temayı "Sahne"de çok 
daha ferasetli bir biçimde ele alacaktı. 

• The srory of three Chinese 
emigranrs in New York: one of them 
is from Taiwan, the other from Ch ina 
and the third is from Hong Kong. 
All three women are having crouble 
adapting ro a sociecy chac cares liccle 
for che values chey believe in.  Chao 
Hong from Shanghai, perhaps che 
mosc cradirionaJ of che crio, is married 
ro Thomas, a Chinese-American who 
has already assimilaced ro life in 
New York. She desperarely cries ro 
adapc, worries about her morher in 
China and suffers because of Thomas' 
lack of underscanding.  Wang 
Hsiung Ping, an aspiring Taiwanese 
accress, has been living in New York 
for the past twelve years buc is 
i ncapable of entering into a 
permanent relacionship with an 
American. She doesn't ignore her 
problems, however, and somehow 
manages ro cope. The third 
protagonist is Li Feng J iao, a typical 
woman from Hong Kong - effıcienr, 
enterprising and successful. This 
ambicious and hard-nosed woman 
owns a restaurant and a shop, and 
l ives alone. She dismisses all her 
suirors with this phrase: "how would 
a man cope with so much energy'" 

Despite tlıeir vast differences of 
social status and background, all 
three women have something in 
common with many New Yorkers: 
the lives they lead and the lives they 
would !ike ro lead are poles apart . . .  

Stanley Kwan has followed up  his 
exquisite "Rouge" witlı a very 
differenr ki nd of movie, an 
ambitious attempc ro read 
culturallpolitical implications into 
the friendshi p of three Ch i nese 
women from different regions who 
could only have met each other in 
Chinarown, New York. Kwan 
inscills a melancholic rone inro this 
elegant group portrait, ensuring, 
however, not ro quash che characters' 

buoyant optimism and resi lience. 
Wescern fans of this movie rel is h 
Kwan's equation of New York and 
"fung shui" and the way Manhactan 
is shot through with such 
sympathecic colours. Bur it's a 
mixcure offrivolicy and mock 
profund i ey chac marks che direcror's 
accempt ro dea! wich the "big" 
theme of che excended Chinese 
family (the mainland, Hong Kong 
and Taiwan) in an alien environment 

- a subject which Kwan would dea! 
wich much more perspicaciously in 
his "Center Scage". 

Yönetmen Director: Stanle; 
Kwan Senaryo Screenplay: Zhong 
Achmg & Qiu-Dai A nping Görüntü 
Yön. Cinematography: Bill \\\'on!( 
Kurgu Editing: Steve \\'l'ong & Chou 
Chetmg Kan Müzik Music: C hang 
Htmg \'i Oyuncular Cast: Syft.ia 
C hang. Maggie Cheung. Siqtn Gaoım. 
Ke Yizheng Yapımcı Producer: 
Henry Fong Yapım Production 
Co.: Shiobu Film Company. lth Floor 
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Nathan l<oad. HK-Kou•loon. HONG 
KONG Dünya Hakları Export 
Agent: Sil-Metropo/e International 
Ltd . .  1 5/FL. Smzbeam Commem 
Bm/ding, No: 469, Na than l<oad. 
HK-Kou·loon. HONG KONG: Pho1w: 
8 5 2  27 RO 53 5 5 :  Fax: 852 23 5 9 
30 4 7 
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HONG KONG-TAYVAN HONG KONG-TAIWAN 

SAHN E  
RUAN LING YU 

CENTER ST AGE 

• Ruan lJng Yu, Greta Garbo, Marlene 
Dietrich, Lillian Gish ve Mary 
Pickford'un tek bedende birleşmiş 
haliydi. Zamanındaki gazetelerde, 
Çin'in bu gelmiş geçmiş en büyük 
yıldızı hakkında, Çen Kay Şek ya da 
Japon istilası üzerine olanlardan daha 
fazla haber vardı. Sesli film Çin' e 
1 93S'e kadar gelmedi, bu yüzden 
(çoğu kaybolan) 29 fi lminin hepsi 
de sessizdi. Oyunculuğa 1 6  yaşında 
başlayan Ruan Ling Yu, en ucuz 
fahişeden şaşkın gözlü masumlara 
kadar her tipi oynayabilen olağanüstü 
bir aktristi. Her filmin sonunda, 
karakteri ya parmaklıkların arkasında, 
ya mutsuz bir evl i l iğe zorlanmış, ya 
ölü, ya da en azından ölümcül 
derecede hastaydı. Kariyerinde ne 
kadar başarılı olursa olsun, özel 
hayatı bir ıstırap kataloğuydu: 
karşılıksız aşk, sadık kahnmayan 
ilişkiler, ve nihai ihanet. 25 yaşında, 
basının kendisine karşı yürüttüğü 
bir kampanyanın ardından, pekala 
kendi melodramlarından birine 
konu olabilecek yaşamına kendi 
eliyle son verdi. Basın, yıkıcı çamur 
atma kampanyası için, onun evli bir 
adamla ilişkisini bahane etmişti. 
Gerçekte ise, basının Japonlarla 
işgal sırasındaki gizli anlaşmasını 
ortaya çıkaran bir film yaptığı için 
ondan nefret ediyorlardı ... 

SAHNE'de, Stanley Kwan Ruan Ling 
Yu'nun dünyasını mükemmel ve 
alışılmadık bir şekilde yeniden yaraoyor. 
Onun hayatını dramatize ediyor, 
elde bulunan filmlerinden parçalar 
koyuyor (sonra da bu sahnelerin 
çekilişini gösteriyor), ve oyuncularıyla 
onun hayatını, ve onun yapmakta 
oldukları filmde en iyi nasıl ele 
alınabileceğini tartışıyor. Bunun 
sonucunda, Ruan Ling Yu'ya değişik 
açılardan yaklaşılıyor, ve bize sadece 
onun kim olduğu üzerine değil, başına 
neler geldiği, ve bütün bunların 
zamanımızla ne tür bir ilgisi olduğu 
üzerine düşünme fırsatı da veriliyor. 
Film cömert, romantik ve dokunaklı. 
Ayrıca Çin sinema tarihinin zekice 
bir çözümlemesi ve geçmiş ile bugün 
arasındaki bağlantılar üzerine bir 
meditasyon (tıpkı Kwan'ın "Kızıl"ı 
gibi). ''Söyteşiler bölümü, Şanghay'daki 
dış mekan çekimlerinin hemen 
ardından, Hong Korıg'a döndüğümüzde 

çekildi. Soruları hazırladım, ya da 
oyuncuları bahsetmek istediğim 
şeyler üzerine konuşturdum. Ama 
temelde, onlara neler soracağıını 
bilmiyorlardı." - Stanley Kwan 

• Ruan Ling Yu was Greta Garbo, 
Marlene Dietrich, Lillian Gish, and 
Mary Pickford, all rolled inro one. She 
was the biggesr film srar Clıina ever 
had, and in her time more newsprinr 
and incerest concerned her than Clıaing 
Kai-slıek or the Japanese invasion. 
Sound didn'r come ro China inro 1 935,  
so al l  of her 29 films were silenr (most 
of them now lost). Ruan Ling Yu, 
who has begun acring at 1 6, was a 
remarkable actress, able to play anyrhing 
from prosritutes of the lowest sort to 
wide-eyed innocence. Ar rlıe end of 
each film, her clıaracrer was eitlıer 
behind bars, was rorced into an unhappy 
martiage, dead, or, ar the very leasr, 
rerminally i l l .  No matter lıow 
successful the acrress was in her career, 
her personal l ife was a catalogue of 
misery: unrequired love, unfulfilled 
relationships and ulrimate betrayal .  

A t  the age o f  25 ,  slıe ended a life 
that could well have been a plot for 
one of her own melodranıas, following 
a long press campaign against her. 
The press u sed her affair w i tb a 
married man as an exeuse for rlıeir 

devastaring smear. In fact, they 
lıared her because slıe made a film 
exposing press collusion wirlı the 
Japanese during the occuparion . .  

In  CENTER ST AGE, Stanley Kwan 
perfecdy recreares Ruan Ling Yu's 
world in  an unusuat way. He 
dramarizes her l ife, insert foocage 
from surviving films (and rlıen 
slıows those same scenes being slıot), 
and discusses witlı his cast her l ife 
and the best means of dealing wirlı i t  
in the fi lm they are making. This 
means that Ruan Ling Yu is 
approaclıed from differenr angles, 
allowing us to pander not only who 
slıe was, but wlıat lıappened to her, 
and w hat retevance all of this has to 
our times. The film is lavish, 
romanric, and moving. It is also an 
intelligem reading of the history of 
Chinese cinema and a mediration (as 
in Kwan's "Rouge") on the 
connections between past and 
presenr. "The inrerviews seetion was 
done after location slıooting in  
Shanghai, when we  had come back 
to Hong Kong. 1 prepared the 
questions, or led the players to talk 
about wlıat I wanred to talk about. 
But basically they didn't know w hat 
I was going to ask tlıem."  - Stanley 
Kwan 

Yönetmen Director: Stanle; 
KU'an Senaryo Screen play: Ya u 
Ta i On-Ping, based on a story by Peggy 
Chiu Görüntü Yön. 
Cinemarography: Poon Hang-Seng 
Kurgu Ediring: Che;mg Yan Chung, 
Keung TJtten Tak & Cheung Kaı· Fei 
Müzik Music: Si u Chung 
Oyuncular Casr: Maggie Cheımg. 
Tony Leımg. Shin Hong, Carina Lau. 
LaUJYence Ng. Waise Lee. Cheuııg 
Chımg Yapımcı Producer: \Villie 
Chan & Tsui Hsiu Ming Yapım 
Producrion Co.: Golden Haroest 
Paragon Fibm Limited. 8 Hanuner 
Hill Road, HK-Kowloon, HONG 
KONG: Phone: 852 3 5 2  8222; Fax: 
852 3 5 1  /683 Dünya Hakları 
Export Agenr: Media Asia 
Dimibution, 4 1 2-41 6  4/FL. World 
Commerce Centre, No: 7 1 ,  Canton 
Road. Ts im S ha Tsui. HK-Kowloon, 
HONG KONG: Phone: 852 23 1 4  42 
88; Fax: 852 23 1 4  42 4 7  

1 99 1  1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 46'  
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ROBERT WISE 

• 1 O Eylül 1 9 1 4'te, Winchester, 
Indiana'da doğdu. Gazeteci l ik  
öğrenimi yapmaya başladı ama 
Büyük Ekonomik Bunal ım'ın zor 
koşulları, onu iş aramak 
mecburiyetinde bıraktı. 
Hol lywood RKO stüdyoların ın 
idari bölümünde çalışan kardeşi 
David ona kurgu bölümünde iş 
buldu. Genç Robert' in hocası, 
Hol lywood'un en iyi 
kurgucularından Wil l iam 
Hamilton'dı .  Kendisi de 1 938 
yıl ında kurgucu oldu. "Citizen 
Kane 1 Yurttaş Kane" ve "The 
Magnificent Ambersons 1 
Muhteşem Ambersonlar"da 
Orson Welles, ya da "The 
Hunchback of Notre Dame 1 
Notre Dame' ın Kamburu" i le "All 
That Money Can Buy''da Wil l iam 
Dieterle gibi önemli 
yönetmeniere kurgucu luk yaptı. 
Gunther von Fritsch, korku fi lmi 
"The Curse of the Cat People"i 
( 1 944) yapı m takvimine göre 
yürütemeyince, onun işini 
devralarak yönetmenliğe başladı. 
On günde tamamladığı film, Val 
Lewton korku filmleri çevriminin 
en iyi lerinden bir i  olan kaliteli bir 
psikolojik geri l im fi lmi oldu. Ertesi 
yıl Wise, Lewton için, dönem 
atmosferi ve dehşetin zekice 
istismarı ile dikkati çeken, korku 
janrının klasiklerinden "The Body 
Snatcher"ı yönetti. 1 940' 1 ı  yıl ların 
sonunda yaptığı b ir dizi rutin B
kategorisi film arasında 
profesyonel boksun köhne 
dünyasının acımasızca samimi bir 
portresi olan ve gelmiş geçmiş en 
iyi boks fi lmi sayı lan "The Set Up 
1 Demir Yumruk"u ( 1 949) yaptı. 
Fi lm, Cannes Fi lm Festival i 'nde 
Eleştirmenler Ödülü'nü aldı. Wise 
bu fi lmin 1 9SO'I i yıllarda da "The 
Day The Earth Stood Sti l i  1 
Dünyanın Nefesin i  Tuttuğu Gün", 
"Executive Suite", "Somebody Up 
There Likes Me", "1 Want to Live 
1 Yaşamak Istiyorum" ve "Odds 
Against T omorrow" gibi kaliteli 
fi lmler çekti, başka yapımlar da 
gerçekleşti rdi. "West Side Story 1 
Batı Yakasının Hikayesi" 
(koreograf Jerome Robbins i le 
birl ikte) and 'The Sound of Music 
1 Neşeli Günler" i le yönetmen 
olarak iki kez Akademi Ödülü'nü 
aldı. 1 992 yıl ında saygın l rving G. 

Thalberg Yaşam Boyu Başarı 
ödülü'nü de almış olan Wise, 
Yönetmenler Birliği 'n in eski 
başkanı ve Sinema Sanatı ve Bil imi 
Akademisi'nin yönetim kurulu 
üyelerinden biridir. Wise son on 
yıl ı , gönül çelici "The Fantasy 
World of George Pal" ( 1 986) gibi 
sevdiği projeler üzerinde çalışarak 
ve çok aranan bir danışman ve 
hami görevini yerine getirerek 
geçirmiştir. 

Robert Wise kel imenin tam 
anlamıyla yaşayan bir sinema 
efsanesid ir. Dört kez Oscar 
kazanan, içlerinde sinema 
tarihinin en tanınmış fi lmlerinden 
bazı ların ın da bulunduğu SO'yi 
aşkın konulu uzun metraj fi lmin 
yönetmeni, kurgucusu ve 
yapımcısı olarak, yarım yüzyı l ı  
aşkın süreyle sinemacı l ık yapma 
onuruna sahiptir. Ilginç olanı 
Wise'ın istisnasız her janrda 
(western, polisiye, 
aksiyon/macera, müzikal, savaş, 
korku, bi l imkurgu, geril im, tarihi 
epik) çal ışarak, her kategoride 
kayda değer bir fi lm yapmış 
olmasıdır. Wise' ın en iyi 
çalışmaları, teknik ehliyet ile 
performanslar, ritm ve mekaniara 
i l işkin duyarl ı l ığın, seyir keyfi çok 
yüksek, hatta akıldan çıkmayan 
sinema ürünlerini ortaya 
koyabi leceğini  gösterir. 82 
yaşındaki, yorulmak bilmez ve 
önüne geçilmez Wise, 
yönetmenlikte ilk tercih olarak 
kendisinden yıl larca genç olanlarla 
rekabet eden biri sıfatıyla, sinema 
endüstrisiyle s ıkı bağl ı l ığını 
sürdürmektedir. 

• Born on 1 0  September 1 9 1 4  in 
W inchester, Indiana. He starteel 
out studying journal ism, but the 
hard economic conditions of the 
Depression obliged him ro look for 
work. His brother David, who was 
an administratOr in the Hollywood 
RKO studios, got him a job in the 
montage department. Young 
Robert was taught by one of the 
fınest fi lm edirors in Hollywood, 
Wil l iam Hami l ron, becoming an 
ediror himself in 1 938.  He carried 
out this job for d irecrors as 
important as Orson Welles, on 
"Ci tizen Kane" and "The 

Maginifıcent Ambersons", or 
Wil l iam Dieterle, on the 
"Hunchback of Notre Dame" and 
"All That Money Can Buy". W ise 
became a direcror by default when 
Gunther von Fritsch fai led ro meet 
the production schedule of the 
horror fi lm "The Curse of the Cat 
People" ( 1 944). He rook over and 
completed the fi lm in ten clays. l t  
turned out ro  be a high-quality 
psychological thril ler, one of the 
best in the V al Lewron cycle of 
horror fılms.  The following year, 
W ise d irecteel for Lewron a dassic 
of the horror genre, "The Bocly 
Snatcher", notable for its period 
atmosphere and intell igem 
exploitation of the macabre. Afrer 
directing a number of roll[ine B
pictures in the Iate 40s,  W i se ınacle 
what is considered ro be one of the 
best boxing picrures ever filmecl, 
"The Set Up" ( 1 949), a mercilessly 
candid portrait of the seecly world 
of the professional ring. It won the 
Critics' Prize at the Cannes Fi lm 
Festival. W ise fol lowed this in the 
50s with such high-quality fı lms as 
"The Day The Earth Sroocl St i l i " ,  
"Executive Suite", "Somebocly Up 
There Likes Me", "I Want ro Live", 
and "Odds Against Toınorrow", as 
well as several other procluctions . 
He won Acacleıny Awarcls for the 
directian of West Side Srory ( in 



col laborarion wirh choreographer Filmleri 

Jerome Robbins) and "The Souncl Filmography 
of Music". Roberr W ise is rhe 1 944 The Curse of the C at People 

recipienr of rhe presrigious l rving 
Kedi Insanların laneti 
lllademoiselle F i [i 

G. Thalberg Prize for l i ferime 1 945 The Body Suateber Parazit 

achievemenr, was awarcled rhe A Game ofDeath 

National Medal of Arrs in 1 992, is 
Ölüm Oyunu 

1 946 Crimhwl Court 
a former presidenr of rhe Director' s Agır Ceza Mahkemesi 

Guild and currenr member of rhe 1 947 Boru to  Kil/ Dogu�tan Katil 

board of di rectors of rhe Academy 
1\lyste'J! in 1\·lexico 
Meksika'da Gizem 

of Morion Picrure Arrs and 1 948 Blood on the Moon Ayda Kan 

Sciences. W ise has spenr rhe lasr 1 949 Tlıe Set-Up Demir Yumruk 
1 950 Tu•o Flags \flest 

decacle concenrraring on per Batıya Iki Bayrak 
projeers J ike rhe charming Three Seere/s Üç Sır 

documenrary "The Fanrasy World 
1 9 5 1 The House 011 Telegraf>h Hill 

Tepedeki Ev 
of George Pal "  ( 1 986) and acring as The Day the Earth St()()(/ Stili 

a much soughr-afrer advisor and Dünyanın Nefesini T uttugu 
Gün 

menror. 1 952 Tlıe Captiı•e City Esir Kent 
Something for the Birds 

Robert Wise is a l iving cinema Ku�lar Için 

legend in rhe rrue sense of rhe 
1 953 Tlıe Desert Ra ts Çöl Fareleri 

Des/incilion Gohi 
word. Four r ime Oscar winner, Yasak Bölge 

director, ediror and producer of So Big Çok Büyük 
1 954 Execulive Su ile 

more rhan 50 features inciuel i ng lhtiras Çemberi 
some of rhe besr known fı lms of all  1 955 Trihute to  a Brul Ala u 

r ime, he has more rhan half a Kötü Adam 
1 956 Somebody Up There Li kes Ille 

cenrury of fi lmmaking ro his Yukarda Biri 
cred i r .  Remarkably, Wise has H elen ofTroy Truva'lı Helen 

worked in pracrically every genre - 1 95 7  This Could he tlıe Niglıt 
O Gece 

wesrern, erime noir, Uutil They Sa il 

acrion/advenrure, musical, war, Denize Açılıncaya Kadar 

horror, science-fıcrion, rhril ler, 
1 958 Ruu Silen!, Run Deep 

Sessiz ve Derinden Git 
hisrorical epic - and proclucecl a 1 W'ruıl to Liııe 

signifıcanr fı lm in each caregory. Ya�amak Istiyorum 

Wise's fınesr work reveals rhar 
1 959 Odds Agt�insl Tomorrou• 
1 96 1  lflest S ide Story 

rechnical profıciency, and Batı Yakasının Hikayesi 

sensiriviry ro performance, pace 1 962 Tıi'O for the See sa u·  

and serr ing may resul r  in highly 
Salıncakta Iki Ki�i 

1 963 Tlıe Hc111nting lanetli Ev 
warchable, even memorable 1 965 The Sound of Mmie 

ci neına. Ar 82, W ise conrinues ro Ne�eli Günler 
1 966 The Smıd Pebbles 

be closely l inked wirh rhe cinema Kızıl Çin'de 44 Gün 
i ndusrry, r i reless and i rreppressible, 1 968 St<ır! Yıldız 

rival l ing rhose ınany years his 1 9 7 1  The Andromeda Strairı 
1 97 3  Two People Iki Ki�i 

junior as fı rsr clıoice ar rhe hel m .  1 97 5  The Hiudenburg 
1 97 7  Audrey Rose 
1 979 S tar Trek: The Motiou Piclure 

Uzay Yolu 
1 989 Rooftops Çatılarda 
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DEMiR YUM RU K  
THE SET-UP 

• Otuz beş yaşındaki profesyonel 
boksör Bill "Stoker" Thompson, 
ayakta kalmaya ve mesleğinde daha 
da yükselmeye azimle çabaladığı 
halde, şimdiden sona yaklaşmıştır. 
Biraz umutlu olduğu dört raundluk 
bir maça, ş ike olduğunu bilmeden, 
ciddi bir şekilde hazırlanır. Son 
anda durum kendisine 
söylendiğinde ise, menajerinin 
emrine karşı çıkar. Dramatik bir 
mücadeleden sonra maçı kazanır 
ama, bu zaferin olası bedel in in 
farkındadır. Şikeyi düzenleyen 
örgütün adamları, salonun kapısı 
dışında beklemektedir. Bir başına 
olan Stoker, bu mücadeleyi 
kazanamayacaktı r . . .  

Amerikan profesyonel boks 
dünyası, kuşkusuz beyazperdeye 
yansıtılan en zihin çelici temalardan 
biridir. Görsel çekici likle toplumsal 
gözlemi böylesine bir araya getiren 
bir başka çevre bulmak kolay 
değildir. Mevki mücadelesi veren 
bir adamın psiklojisini enine boyuna 
incelemek için daha iyi bir motif 
bulmak da aynı derecede zordur. 
Ringin ipleri etrafında dolaşıp 
duran sinemacılar, işin geri planına 
da göz atmış, ve yozlaşmanın 
çürüttüğü bir dünyanın, buraya 
bulaşan insanların çöküşünün, 
şöhrete tutkuyla göz dikmiş 
kişi lerin çapulcular tarafından 
istismar edil iş inin acı tablolarını 
çizmişlerdir. Robert Wise da 
DEM i R  YUMRUK'ta aynı şeyi 
yapmış ama, bununla yetinmemişti. 
Film, Joseph Mancure March'ın 
bir ş i irinden yola çıkan ve, daha 
sonra, spor yazarı Art Cohn 
tarafından, yaşlanmakta olan bir 
küçük kasaba boksörünün 
yaşamındaki 72 can alıcı dakikayı 
"gerçek zaman"da canlandıran bir 
senaryoya dayanıyordu. Wise' ın  
bakışı, tek yönlü bir gazeteci 
eleştirisiyle s ın ırl ı  kalmayıp, 
boksun vahşetine i l işkin tüm 
gerçeği özetliyordu. Yönetmen, 
yer yer i lkel sahnelemenin, olay 
örgüsünün melodramatik 
sığlığın ın ve standart tipiemelerin 
ardında gizli duran, ve bu mütevazı 
öyküyü, vakarını korumak için 
kadere meydan okuyan bir adama 
övgüye dönüştürmede yararlandığı 
genelleştirici bir i lkenin farkına 
varmıstı. Eski bir üniversite boks 

şampiyonu olan Robert Ryan, zor 
bir rolü duygusall ığa kaçmayan bir 
inandırıcı l ıkla oynamış ve hatta 
h ırpani bir soyluluk duygusu 
uyandırmayı bile başarmıştı. 

• Bil l  "Stoker" Thompson is a 
35 -year-old professional boxer 
determinedly rrying to sray on the 
surface and to eli mb higher in his 

career, but alteady coming to a 
close. He gravely prepares for a 
four-round fıght to which he 
attaches cerrain hopes; not 
knowing that the fıght has been ser 
up. Told abour it  ar the last 
moment he rejecrs his manager's 
orders. Afrer a dramatic srruggle he 
wins, alrhough he is aware of the 
probable price of this victory. The 
Syndicate are wai ting outside the 
door of the hal l .  The lonely Stoker 
wil l  not win this struggle . . .  

The world o f  American professional 
boxing is doubtless one of the most 
tempting rhemes ever put on the 
screen. It is diffıcult to fınd anather 
mi l ieu that to a grearer exrenr 
combines visual attracrion with 
social observarion; it seems equally 
diffıcult to ger hold of a better 
motif for deliberations about the 
psychology of a man srruggling for 
oosirion. Film-makers hoverinır 

araund the ropes of  the ring have 
also looked backsrage and showeel 
bitter pictures of a world corroded 
by corruprion , of the desrrucrion of 
the people involved and of the 
predatory exploitation of the 
ambirious prerenders to fame. 
Robert Wise did the same in THE 
SET-UP, but he offered much 
more. The film starteel l ife as a  
poem by Joseph Mancure March 
and was subsequently wrned inro a 
screenplay by sporrswriter Arr 
Cohn depiceing in "real-time" 72 
crucial minutes in the l i fe of  an 
ageing ranktown boxer. Wise's 
visian is not l imited to one-sided 
journalisric criticism,  bur sums up 
the whole truth abour the brurality 
of box ing .  From behind the 
sametimes primit ive sraging, the 
melodramatic shoals of the plot and 
the srereoryped situations, the 
director glimpsed a general izİng 
principle which he used to 
transform this modest story inro 
praise for a man who chal lenges 
fare in areler preserve his d ignity .  

Roberr Ryan, a former 
inrercollegiare boxing champion, 
played a diffıcult part wirh 
undersrared convicrion and even 
managed ro im part a sense of 
shabby nobility.  

Yönetmen Director: Rr1berr \Y'ıJt 
Senaryo Screen play: Art ÜJhn. 
haseel on a poem by Jmeph t\lmımre 
!l ı<tnb Görüntü Yön. 
Cinemarography: i'rlılton Krawer 
Kurgu Editing: l?oltmd Crosı 
Müzik Music: Comıcımin 
B<tkaleinkoff Oyuncular Casr: 
l?obert !?yem. A udrey Totft.'r. George 
Tobias. i\ lan Baxter. \V tt !lı� re Ford. 
Pm; He/ton. Hal Fieberling. Drm;I 
1/ickman Yapımcı Producer: 
l?icbr�rd Coldstone Yapı m 
Production Co.: !?KO !?m/w 
PtrtllreJ. Hollywood CA . USA Dünya 
Hakları Exporr Agenr: A l?! ES. 
.;() ai 'Cime Kliber. 7 5 1 1  (i Pa m. 

FI?A NCE: Pbone: 3 3  1 47 55 t/2 (ı(,; 
Fax: 3 3  1 47 55 14 93 Kaynak 
Source: Champagne Piper-1·/eidıieck 
S. A . ,  5 1  BrJ/Ifet,arrl HemJ-Vasnıt!r. 
5 1 1 00 l?ei111s. FI?A NCE: Pbone: 33 

26 t/5 O 1 94: Fax. 3 3  ](i 82 tl� 4� 

J <J49 1 3 5 111111. 1 Siyah Beyaz 
( B&W) / 72 · 
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DÜNYANI N  N EFESiN i  TUTTUGU GÜN 
THE DAY THE EARTH STOOD STILL 

• Bil inmeyen bir gezegenden, 
dünyaya tek bir uzay gemisi gelir. 
Geminin iki sakini vardır: iki 
buçuk metre boyundaki robot 
Gort, ve dünyahya benzer bir 
görünümü olan uzaylı bir 
diplomat. Bu ikil i ulak olarak, 
dünyanın insanlarını uyarmaya 
gelmişlerdir. Galakside üzerinde 
yaşam olan tüm diğer gezegenler 
barışçıl bir örgütte biraraya 
gelmişlerdir; ve evrensel barışı, 
dünya halkının nükleer savaşları 
tehdit etmektedir. Bu durumda, 
birleşmiş gezegenler dünyayı yok 
etmeye hazırdır. Dev uzay gemisi 
Washington D.C.'de Beyaz 
Saray'ın hemen yanına iner. 
Adam, robotu bekçi olarak geride 
bırakıp, insanların nasıl olduğunu 
kendi gözleriyle görmek için, 
aralarına karışır. Gördüğü sürekli 
tartışmalar ve güvensizlik, dünya 
insanları adına pek de olumlu 
puan deği ldir. Bu durum, doğal 
olarak dünyada bir korkuya yol 
açar ve ABD, uzay gemisini ve 
robotu korumak için tanklarını, 
havan toplarını vb. seferber eder. 
Bir taraftan da, adamı bulmak için 
hummalı bir arayış sürmektedir . . .  

Bu çok önemli bil imkurgu 
filminde, hem doğrudan hem de 
allegorik olarak incelenen temalar 
- Soğuk Savaş bekleyişi, anti-faşist 
duygular, nükleer tehdit ve 
insanın kendini yoketme gücü - o 
zamandan beri birçok fi lmde 
yinelendi. Zekice, tereddüde yer 
vermeyen ve şaşırtıcı bir 
yoğunluğu olan film, ayrıca çarpıcı 
teknik harikalara ve mükemmel 
bir oyuncu kadrosuna sahip. 
1 952'de, Washington'da üç gün 
arka arkaya uçan daireler 
görüldüğü yolunda haberler 
alınmıştı; bu söylentiler 
DÜNYANIN NEFESINI 
TUTTUGU GÜN'ün hasılatma 
öylesine etkide bulundu ki, 
şüpheci kişiler, Robert Wise'ın 
uçan daireleri parayla tuttuğunu 
bile iddia etti. Harry Bates'in pek 
bilinmeyen ama tam zamana 
uygun öyküsü "Farewell to the 
Master"dan uyarlanan fi lm, 
"yukarıdan uyarılar" türünde 
bil imkurgunun hala en iyi örneği 
sayılmaktadır. 

• A single spaceship from an 
unideneifıed planet in outer space 
arrives on earth. The ship has two 
occupants, Gort, an eighr-foot 
robot, and an alien diptomar wirh 
an earrh-like human appearance. 
They have come as messengers ro 
w arn the earth 's people that all 
other inhabited planers in the 
galaxy have banded rogerher ineo a 
peaceful organization and that 
universal peace is being rhrearened 
by the nuclear wars of the earth
people. If that happens, the inrer
planetary union is prepared ro blast 
the earrh out of the universe. The 
vast spaceship lands beside the 
White House in Washington, D.C. 
and the man, leaving the robot on 
guard, leaves ro h ide among the 
people, ro d iseover for h imself w hat 
they are ! ike. His fındings of 
constant bickerings and m istrust 
aren't roo favorable for the earth 's 
humans. Situation narurally ereares 
fear throughout the world and the 
US brings out army tanks, 
howirzers, ere, ro guard the ship 
and the robot, w hi le a frantic 

search goes on for the man . . .  

The themes explored both l iterally 
and allegorically in this p ivotal 
science-fıcrion fi lm - Cold War 

anricipation, anti-fascist 
senrimenes, the nuclear rhreat and 
man's capacity for self-desrrucrion -
have s ince been recurrent in many 
pictures. Intell igene and 
unhesitating, this surprisingly 
ineense film is also srrik ingly 
equipped with technical marvels 
and a perfect casting .  In 1 95 2 ,  

there were reports that, for three 
nights in succession, flying saucers 
had havered over Washington; the 
news had such an effect on the box
office receipts of THE DAY THE 
EAR TH STOOD STILL that 
cynics suggested they were in the 
pay of Robert Wise. Based on an 
obscure but t imely srory, "Farewell 
ro the Master" by Harry Bates, i t  
remains the best of the "warnings 
from above" type of science-fıction 
movie. 

Yönetmen Director: Robert WiJe 
Senaryo Screen play: Edrmmd H. 
N ort h. based on a story by Harıy BateJ 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Leo Tover Kurgu Editing: William 
Rttynolds Müzik Music: Bernard 
Hermrann Oyuncular Cast: Michael 
Remıie. Patricia Neal. Hugh Marlou'e, 
Samjaffe, Bi/Iy Gray Yapımcı 
Producer:jrtlian Bla11stein Yapım 
Production Co.: RKO Radio 
Pictum. Hollywood CA, USA 
Kaynak Source: Champagne Piper
Heid.rieck S.A . ,  5 1  Bordevard Henry
Vamier, 5 7 100 Reims. FRANCE: 
Phone: 33 26 85 Ol 94: Fax: 33 26 
82 84 44 

1 95 1  1 35 111111. 1 Siyah-Beyaz 
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ABD USA 

YAŞAMAK iSTiYORUM 
I W ANT TO LIVE 

• Bir parçalanmış aile kurbanı, 
fahişe, kalpazan ve hüküm giymiş 
yalancı tanık Barbara Graham, 
Santo ve Perkins adlı iki düzenbaz 
için çalışmaya başladığında zaten 
hapiste üç yıl yatmış biridir. Kadın bu 
işleri bırakmaya çalışır, evlenir, çocuk 
doğurur. Ama parasızlık ve kocasının 
uyuşturucu alışkanl ığı normal bir 
yaşamı imkansızlaştırmaktadır. 
Barbara, iki kumarbaz ortağının 
işlediği bir cinayet yüzünden 
tutuklanır. Suç ortakları savcılık 
adına tanıklıkta bulunup onu bu 
cinayetle suçlayınca, umutsuzca bir 
yalancı tanık bulmaya çalışır. Bu 
çabası mahkemede açığa vurulur ve 
kadın ölüme mahküm edilir. Suçsuz 
olduğunda ısrar eden Barbara, bu 
hüküm için, onun aleyhinde bir 
basın kampanyası başlatmış olan 
muhabir Ed Montgomery'yi acı bir 
biçimde suçlar ve onu infaza davet 
eder. Montgomery birden, davada 
ve hükümde yolunda gitmeyen bir 
şeyler olduğu duygusuna kapılır. 
"San Francisco Examiner"da çıkan 
bir dizi yazı ve seçkin kriminal 
psikolog Cari Palmberg'in yardımıyla, 
mahküm edilmiş kadını kurtarmak 
için bir kampanya başlatır .. . 

Idam cezasına karşı etkili bir savunma 
olan YAŞAMAK ISTIYORUM, 
Amerikan hukuk tarihindeki gerçek 
bir vakaya dayanmakta. S Haziran 
1 9SS'te, iki yıl önce yaşlıca bir dulu 
öldürmekten suçlu bulunmuş 32 
yaşındaki bir kadın San Quentin'de 
gaz odasında öldü. Barbara Graham 
son ana kadar masum olduğu 
konusunda ısrar etmişti ve bugün 
de suçluluğu konusunda hala 
şüpheler bulunmaktadır. Gazeteci 
Edward J. Montgomery onu 
kurtarnıayı başaramadığı halde, 
Kanlı Barbara'yı savunduğu için 
Pulitzer Ödülü'ne layık 
görülmüştü. Daha sonra da kendini 
Amerikan hukuk sisteminde bir 
reform uygulanmasına adadı. Fi lmin 
senaryosu, onun yayımlanmamış 
notlarına, duruşma kayıtlarına ve 
Graham'ın mektuplarına dayalıydı. 
Fi lmin özellikle ikinci bölümü çok 
güçlüdür. Wise edebT laflar ve 
süslemelerden uzak durmuş, 
sahnelerini kısa ve keskin tutmuş, 
gerilim dolu atmosferi tamamen 
sinemasal araçlarla yakalamıştı. 
Mükemmel bir performans sunan 

Susan Hayward, bu rolle daha 
önce üç kez kaçırdığı Oscar'a 
kavuşmuştu. Bu arada Johnny 
Mandel'in klasik caz müziği ni büyük 
başarıyla yorumlayan Gerry 
Mull igan'dan da söz etmek gerekir. 

• Vicrim of a broken home, prosrirure, 
forger and convicred perjurer, Barbara 
Graham has already served three years 
in  jail when she srarrs work for rwo 
crooks, Sanro and Perkins. She tries to 
go srraighr, gets married and gives 
birrh ro a child. B ur money difficulries 
and her husband's drug addicrion make 
normal l ife impossible. She is 
arresred for the murder comm itred 
by her rwo gambler associares. When 
rheir accomplice rurns srare's ev idence 
and accuses her of the ki ll ing, she 
desperarely rries to buy a false al ibi 
which is exposed in  courr and results 
in her being senrenced to dearh. 
Insisring on her innocence, Barbara 
birrerly blames Ed Monrgomery, the 
reporrer who led a press campaign 
againsr her, for the verdicr, and invires 
him to the execurion. Monrgomery 
has a sudden hunch that somerhing 
was not righr wirh the rrial and 
senrence. In a series of arricles in the 
"San Francisco Examiner" he srarrs 

to inquire inro rhe case and, togerher 
wirh rhe nored criminal psychologisr 
Cari Palmberg, launches a campaign 

to save the convicred woman . . .  
An eloquenr plea againsr capital 
punishmenr, I WANT TO Ll VE is 
based on a real episode in American 
judicial history. On June 5 ,  1 955 , a 
32-year-old woman died in the gas 
chamber at San Quenrin, having 
been found guilry of murdering an 
elderly widow, rwo years previously. 
Barbara Graham insisred to the lasr 
that she was innocenr, and rhere is 
doubr as to her guilr to this day. 
Edward ] .  Monrgomery was awarded 
the Pulirzer Prize for the defense of 
Bloody Barbara, alrhough he failed 
to save her. He larer devared himself 
to the cause of reforming the 
American j udicial system . The script 
of the film was based on his 
unpublished nores, rhe transcript of 
the rrial and on Graham's lerrers. 
This is a very powerful picrure, 
parricularly in the second part. W ise 
sreers clear of lirerary poses and 
ornamenrarion, srages scenes sharply 
and rersely, and obrains the rense 
elimare purely through cinemaric 
means. Susan Hayward, who gives 
an excellenr performance, was 
rewarded wirh the Oscar which had 
eluded her dıree times in rhe past. 
Mention should alsa be macle of 
Gerry Mull igan's fıne renelering of 
Johnny Manclel's classic jazz 
sounclrrack. 

Yönetmen Director: Rohtrt W/ıst 
Senaryo Screenplar: N<hon 
Culdıng & Don 1 \lı�nktw 1(:. bustd (j!J 
mwrpapt:r artides h) Ed J\fontp,rmıer; 
am/ lt!lterr of 8arharr1 C rtt!Jcull 
Görüntü Yön. Cineınaıographr: 
Lmnt!l Luulrm Kurgu Editing: 
\'(Id/ram 1/om/mk Müzik MLısic: 

john n> J\l"ndel Oyuncular Casr: 
Sman Ila) U'artl. Sımon Oakland. 
Vırgmw Vnt(nt/, TberJdrm· Bi kd. Lou 
Km�1111111. Pht!ip CooluiM<· \'(/rsle; La u 
}alllf! Pht!brook. Bart/tl/ Ro!Jimon. 
G"K' Clark Yapı m cı Producer: 
W'alttr \f'angt!,. Yapı m Producrion 
Co.: MG/\1/Umted A rwts . .!500 
Bmadu •tt)'. Smıta Monmı. (a/rforma 
90-iO-i. USA : Phonr: 1 3 1 0 -1-19 30 
o9: F,tx: 1 3 1  O -1�9 ) 1 0-1 Kaynak 
Sourcc: 1\1Gt\I/U111ted A ı'IIJIJ . .!500 
Broadu·a) . Salilti tılomca. Ctı!rfornra 
90�()-1. USA: Phonr: 1 3 1 0 -1�9 30 
o9; l'ax: 1 3 1 0 449 .l l 0-i 
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SALlNCAKTA iKi KiŞi 
TWO FOR THE SEESAW 

• Omahalı bir avukat olan Jerry 
Ryan, onu duygusal yönden 
yaralayan bir boşanmanın ardından 
New York'a taşınmıştır. Bir ara, 
tek başına avare avare sokaklarda 
dolaşmayı bırakıp Greenwich 
Yi lage'da bir arkadaşının evindeki 
bir partiye gider ve orada, kendini 
Gittel Mosca olarak tanıtan bir kızın 
söylediklerine kulak misafiri olur. 
Ertesi sabah buzdolabını satın alma 
bahanesiyle ona telefon eder. 
Buluşup birbirlerini tanımaya 
başlarlar. Cömert ve özgür ruhlu 
Gittel, umut veren bir dansçıdır. 
Doğum günü olduğu ve sevgiye çok 
ihtiyaç duyduğu için, Jerry'nin geceyi 
kendisiyle geçirmesine izin verir. 
Ama Jerry kızın dairesinden kaçar. 
Sabah onu arayarak özür di ler ve 
onun sadece bir hayır işlemeye 
çalıştığını düşünerek korktuğunu 
açıklar. Jerry, Frank Taubman'ın 
hukuk bürosunda iyi ücretli bir iş 
bulur, Gittel için dans çalışıp ders 
verebilsin diye bir stüdyo kiralar . . .  

Bir i l işkiyi sürdürmekte güçlük 
çeken iki yalnız insanın öyküsü olan 
SALlNCAKTA IKI KIŞI titizlikle 
ayrıntılanmış, ancak içeriğine göre 
biraz uzun ve sahne kökenini biraz 
fazla belli eden ciddi bir komedi, 
ya da hafif bir dramdır. William 
Gibson'ın, iki yıldız oyuncu için 
yazılmış özgün oyunu öylesine 
kırılgandı ki, hareketin yokluğunu 
abartan, en ufak cansızlık imasını 
vurgulayan bir hareket mecrası 
olan beyazperdeye uyarlanması çok 
zordu. Sonuçta ortaya çıkan fi lm 
de pek ilginç sayılmaz. Üstelik de 
oyunun hoşluğu, sezgileri, esprisi 
ve sevecenl iğine; senarist Isobel 
Mennart'ın  ı l ıml ı  revizyonları ve 
eklemelerine; kendisine bir oyuncu 
olarak olanak sağlayan, insanı teslim 
alacak kadar içten, son derece iyi 
kalpli Gittel rolünde Shirley Mac 
Laine'in bulaşıcı canl ı l ığına; ve fi lm 
versiyonunu biçimlendirip uygulayan 
Wise'ın gösterdiği tüm özene 
rağmen. Başlıca kusurları ise, eserin 
fazla konuşmalı bir oyun oluşu ve 
salıncağın, daha doğrusu 
"tahteravalli"nin dengesizliği gibi 
görünmektedir. Jerry Ryan rolü için 
Robert Mitchum'u seçmek, akıllıca 
bir karar olmamıştı. Gittel'in Jerry'ye 
duyması gereken güçlü çekim, 
Mitchum'un uyuşuk ve gözkapakları 

düşük performansı yüzünden daha 
az inanılır bir hal almakta. Bu aşk 
ilişkisini perdede gerçeğe 
dönüştürmek için daha gönül çelici 
ve çekici bir aktör gerekliydi. 

• Jerry Ryan, a lawyer from Omaha, 
has moved ro New York afrer an 
emorionally crippling divorce. He 
inrerruprs his lonely roaming of the 
srreers ro go ro aparry ar the apattmenr 
of a friend in Greenwich Village, 
where he overhears a conversarion 
with a gir! who inrroduces herselfas 
Girtel Mosca. The nexr morning he 
calls her with the exeuse of wanring 
ro buy her refrigeraror. They meer 
and begin ro ger ro know each other. 
Gittel is a free-spirired aspiring dancer 

w ith a generous narure. She decides 
ro ler Jerry s pe nd the nighr wir h her 
when she learns ir's his birrhday and 
that he is so need of affecrion, bur he 
slips out of her apartment. In the 
morning, he calls her, apologizes, and 
explains that he was affraid she was 
jusr being charirable. Jerry gers a well
paying job in Frank Taubman's law 
office and renrs a lofr for Gittel ro 

pmcrice her daneing and give lessons . . .  

The srory of rwo lonely people who 
have diffıculry in susmining a 
relarionship, TWO FOR THE 
SEESA W is a serious comedy or 

light drama, mericulously derailed 
bur a lirrle bir long for irs conrenr 
and roo revealing of i ts srage orlgins. 
Will iam Gibson's original play, a 
piece for rwo srar players, was of 
such fragi l i ry that ir was roo diffıculr 
ro adapt ir  on the silver screen - a 
medium of motion that exaggerares 
irs absence, that emphasizes rhe 
slighrest hint of listlessness. So the 
resulring film is  not exacrly rivering, 
in sp i re of the charm, insighr, wir 
and compassion of the play, the 
savvy and sense of seenarise Isobel 
Lennarr's mild revisions and 
additions, the infecrious friskiness of 
Shirley MacLaine' s performance in 
the meary role of the disarmingly 
candid, stupendously kindhearred 
Gittel, and the consummate care 
raken by W ise who shaped and 
mounred the fi lm reproducrion. The 
basic flaws appear ro be the play' s 
innare ralkiness and the unbalance of 
the rwo-way "see-saw". The selection 
of Robert Mirchum for the role of 
Jerry Ryan proves not ro have been a 
wise one. The srrong attracrion 
Gittel is supposed ro feel for Jerry 
becomes less plausible because of 
Mirchum's lerhargic, droopy-eyed 
enacrmenr. Somebody more 
appealing and magneric is needed ro 
make this love affair ring rrue on the 
screen. 

Yönetmen Director: Robert Wise 
Senaryo Screenplay: Isobel 
Lennart, based on the s ta ge play by 
William Gibson Görüntü Yön. 
Cinemarography: Ted McCord 
Kurgu Editing: Stuart Gilmore 
Müzik Music: Andri Previn 
Oyuncular Cast: Robert Mitchmn, 
Shirley MacLaine. Edmon Ryan, 
Elisabeth Fraser, Eddie Firestone, Billy 
Gray Yapımcı Producer: W alter 
Mirisch Yapım Production Co.: 
MG M/United Artists, 2500 
Broadway, Sa11ta M011ica, California 
90404, USA; Phone: 1 3 1 0  449 30 
69: Fax: I 3IO 449 31 04 Kaynak 
Source: MG M/United ArtiJIJ, 2500 
Broadway, San ta M on i ca, California 
90404, USA; Phone: I 3 I  O 449 30 
69; Fax: I 3I O 449 31 04 
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N EŞELi GÜNLER 
THE SOUND OF MUSIC 

• Salzburg'daki Nonnberg 
Manastırı'nda bir rahibe adayı olan 
Maria, vaktinin gerekenden fazla 
bölümünü dogaya ve dış dünyaya 
hayran kalınakla geçirir. Başrahibe, 
Maria'nın önceliklerini yerli yerine 
oturtabilmesi için, dul Kaptan von 
T rapp ve yedi çocugunun yanına 
mürebbiye olarak gönderilmesini 
önerir. Karısı öldü öleli Von Trapp 
evini, tıpkı gemilerinden biri gibi, 
oyuna hiç vakit bırakmayan askeri 
bir disiplinle yönetmektedir. Maria 
bu eve sıcaklık ve müzik getirir, 
Kaptan'ın kalbini yumuşatır ve 
Avusturya Nazilerin eline geçmeden 
az önce birbirlerine aşık olurlar ... 

Rodgers & Hammerstein'ın, Von 
Trapp ailesi şarkıcıları ve onların 
Nazi işgalindeki Avusturya'dan 
kahramanca kaçışlarının gerçek 
öyküsü üzerine kurulan son 
Broadway müzikalinin beyazperdeye 
uyarlanması için, 20th Century Fox 
önce Billy Wilder'a, sonra da William 
Wyler'a tekiifte bulundu, ama bir 
sonuca varamadılar. Robert Wise 
da filmi yönetme teklifini üç kez geri 
çevirmişti. Ancak Steve McQueen'in 
hastalıgı sonucu "The Sand Pebbles" 
projesi ertelenince, Wise teklifi 
kabul etti. Yönetmen, dogal bir 
fiziksel kısıtlaması olan sahne yapıtını 
kameranın daha geniş olanaklarına 
uydurmak için, "West Side Story 1 
Batı Yakasının Hikayesi"nde de 
kendisiyle çalışmış olan aynı yaratıcı 
ekibi seçti. Filmi gerçek mekanlarda 
çekmeye karar verdi ve Bavyara 
Alpleri'nin görkemli ortamında 1 1 
hafta süren çekimleri gerçekleştirdi. 
Wise, müzik ile dekorun ustaca 
düzenlenmiş görüntülerle bir araya 
getirildigi fi lmde, bu çekimlerden 
çarpıcı bir etki yaratacak biçimde 
yararlandı. Filmin sihri ve çekiciligi; 
dogal oyunculugu ve yetenekli 
şarkıcılıgı i le perdeyi aydınlatan Julie 
Andrews'un başını çektigi parlak 
bir kadroyla pekiştirildi. Bu dev 
bütçel i  süper müzikal, izleyicilerin 
coşkulu tepkisiyle karşılandı ve iki 
yıl içinde, gelmiş geçmiş en fazla iş 
yapan filmler listesinde "Gone with 
the Wind 1 Rüzgar Gibi Geçti"nin 
yerini aldı ( 1 973'te de bu ünvanı 
"The Gadfather 1 Baba"ya devretti). 
Sekiz mi lyon dolarlık harcamaya 
karşın toplam 1 SO mi lyon dolar 
hasılat getiren (ilk gösterimi ile 

daha sonraki iki gösterim, artı TV 
haklarından elde edilen gelir) "Neşeli 
Günler" e bir mucize fi lm gözüyle 
bakan Hol lywood, ona, aralarında 
En Iyi Film ile En Iyi Yönetim'in de 
bulunduğu beş Oscar verdi. 

• Maria, a postulam in the 
Nonnberg Abbey in Salzburg, 
spends more rime adoring nature 
and the outside world rhan slıe 
should. To help adjusr her prioriries, 
the Morher Abbess suggesrs Maria is 
sem to work as a governess for 
Caprain von Trapp, a widower, and 
his seven children. Si nce his wife 
died, Von Trapp has run his house 
! ike one of his ships, wirh a mil irary 
discipline which leaves no rime for 
play. Maria brings warmrh and 
music imo this home, sofrens 
Caprain's hearr and they fal l  in love 
jusr before the rakeover of Ausrria by 
the Nazis . . .  

For the screen adapeation of  Rodgers 
& Hammersrein's last Broadway 
show, based on rhe rrue story of the 
von Trapp family singers and their 
heroic escape from Nazi-occupied 
Ausrria, 20th Century Fox offered 
rhe direcrion in turn to Billy W i Ider 
and Will iam Wyler, wirhour 
success. Robert W ise had also turned 
down the direcrion three times and 

accepred ir only when the illness of 
Sreve McQueen caused the 
posrponmem of "The Sand Pebbles". 
W ise drew on rhe same team of 
creative ralenr associared wirh him 
on "W esr Side Story" to converr the 
srage properry, wirh i ts narural 
physical l imirarions, to rhe more 
expansive possibiliries of the camera. 
He decided to use acrual locarions, 
and spenr l l  weeks filming amidsr 
the pageanrry of the Bavarian Alps. 
W ise urilized rhem to srunning 
effecr as music and serting are 
ultimarely wed by skilfully 
orchesrrared images. The magic and 
charm of rhe film was enhanced by a 
brilliam casr headed by Julie 
Andrews who lighes up the screen 
wirh her narural acring and ralemed 
singing. The ulr imare big-budger 
super-musical received a very 
enrhusiasric response from audiences 
and, wirbin rwo years, ir overcook 
"Gone Wirh the Wind" as the top 
box office arrracrion off all rime (ro 
be derhroned by "The Godfarher" in 
1 973). Earning a total of $ 1 50 
mill ion (income from irs inirial 
release and rwo subsequenr reissues, 
plus TV righrs) over an expenditure 
of $ 8 mill ion, Hollywood regarded 
ir as a  miraele fi lm, voring ir five 
Oscars, i ncluding Best Picrure and 
Best Direcrion. 

Yönetmen Director: Robert \Vm 
Senaryo Screenplay: Emm 
/...,ehman. bmed on the st age mm tea! b) 
Richard RodJ!,tri & Oıcar Hammerstem 
ll from the book by Hoıl'ard Lil/(b,ty & 
R11mll Crome Görüntü Yön. 
Cinematography: Ted M cC ord 
Kurgu Editing: Wtlliam Rf) no/ds 
Müzik Music: Rodgm & 
Hammeruern Oyuncular Cast:)tdıe 
Andreu'J. Christopher Plımımer. Eleanoı 
Parker. Rtrhr�rd Haydn. Pegg; lflood. 
Charmit11ı Carr. H tather Menzies, 
NırholaJ Hmnmond. D11ane Chase, 
A ngela Cartuoright. Debbie Tumer KJ11 
Karath Yapımcı Producer: Robert 
\Vm Yapı m Production Co.: 20th 
Cemury Fox Studios. 1020 1 .  IV. Ptro 
Boulevard. Los Angeles. California. 
P.O. Box 900. Beı'tr!) Hı/ls. CA 
902 1 3 .  USA; Dünya Hakları 
Export Agem: 20th Cemury l'ox 
lnternationrJI. 3 1132 Soho Sqt�<�re. 
London IV/V OAP. ENGLA D: 
Phone: 44 1 7 1  3 1 4  70 07: Fax: 44 

1 7 1 753 0 1 3 5  

1965 1 3 5  111/rt. 1 Renkli Color 1 1 72 '  



7 USTALARA SAYGI 'l l OBI ·ı FS 

ABD USA 

AUDREY ROSE 

• Janice ve B i l l  T empleton, b ir  
yabancı 12  yaşındaki kızları lvy'nin 
gittiği okulun çevresinde sinsi 
sinsi dolaşmaya başlayıp Janice i le 
çocuğu dairelerine kadar izleyene 
dek, New York'ta mutlu bir 
yaşam sürerler. Bir gün bu 
yabancı adam kendini El l iott 
Hoover diye takdim eder ve 
davranışının nedenlerini açıklar. 
On iki yıl önce karısı i le küçük 
kızı Audrey Rose'u bir araba 
kazasında kaybetmiş, kızı diri d iri 
yanmıştır. Bu trajediden sonra 
Hoover meditasyondan medet 
ummuş ve Hindistan'da kaldığı 
sırada, re-enkarnasyon gerçeğini 
öğrenmiştir. Audrey Rose'un 
ölümünden birkaç dakika sonra 
doğmuş olan lvy'nin, sevgil i kızın ın 
ruhunu taşıyan k iş i  olduğuna 
inanan Hoover, ızdırap içindeki 
ruhu kızdan çıkarmada kendisine 
yardımcı olması için Janice'e 
yalvarır. Templeton'lar Hoover'in 
öyküsünü bir delinin zırvaları 
olarak görür ve ciddiye almaz; 
ancak lvy'nin sürekli yanma 
kabusları görmesi üzerine Jan ice, 
adamın söylediklerinde bir gerçek 
payı olabileceğine inanır . . .  

Frank De Felitta'nın re-enkarnasyon 
üzerine romanı ve senaryosu, 
beyazperdeye tüm yaratıcı yönler 
açısından başarı l ı  bir biçimde 
geliyor. AUDREY ROSE re
enkarnasyon üzerine bir film 
olmasına karşın, sayısız şeytan 
çocuk filmlerinden bir diğeri değil. 
Senaryo, gereğinden fazla didaktik 
olmaksızın, ya da can sıkıcı bir 
şekilde her şeyi ortaya 
dökmeksizin, re-enkarnasyonun 
felsefi ve metafizik açıklamalarını 
satır aralarına yerleştirmeyi 
beceriyor. Burada, kent sokakları, 
mahkeme salonları, okullar ve 
izleyicilere aşina diğer sıradan 
yerler, öykünün ruhani yanlarını 
alttan alta daha güçlü hale getiren 
mekanları oluşturuyor. Wise'ın 
bu ilginç fi lmi, para-normal 
safsatanın duygusal yönden 
yarattığı kötü durumu merkezine 
aldığı için kayda değer. Aslında bu, 
evl i l ik uyuşmazlıklarının, olumlu 
anlamda eski moda bir "üslup" ve 
tasarım gözeti lerek filme alınmış 
ağırbaşlı bir portresi. "lvy rolü 
için birçok adayla konuştum ve 

h iç film deneyimi olmayan Susan 
Swift'e karar vermeden önce dört 
tanesinin de deneme fi lmini  
çektim. On yaşındaki bir çocuk 
için öyle zorlayıcı bir roldü ki; 
ama ben onun verebileceğin in en 
iyisini almayı başardım." - Robert 
Wise. 

• Janice and Bil l  Templeton lead a 
happy l ife in New York City until a 
stranger starts prowling the school 
atended by the ir 1 2-year-old 
daughter, Ivy, and fol lowing Janice 
and the child ro their aparement 
building. One day, the srranger 
inrroduces himselfas El l iot Hoover 
and explains rhe reason for his 
behavior. 1 2  years ago he had lost his 
wife and l i rrle daughrer, Audrey 
Rose, in a car accidenr, the gir! 
having been bumed alive. Mrer the 
tragedy, Hoover sought solace in 
mediration and during a stay in 
lndia, leamed of the realiries of 
reincarnation. Convinced rhat Ivy -
bom j ust minures after Audrey 
Rose's death - is the person who 
holds the soul of his beloved 
daughter, Hoover pleads with Janice 
to help him free the tonured soul 
from the gir!. The Templetons 
dismiss Hoover's story as the ravings 
of a lunatic, but Ivy's recurring 
nightmares of be ing bumed make 
Janice believe that maybe there is 

truth in what he said . . .  

Frank De Felitta's novel and 
screenplay of reineamation comes to 
the screen fully realized in all 
creative aspects. AUDREY ROSE is 
about reincarnation, but it ' s not one 
in the long line of demonic kiddie 
pictures. The script does a good job 
in interpolating the necessary 
philosophical and metaphysical 
explanations of reineamation 
without being overly didactic or 
tediously expository. Herein, city 
streets, courrrooms, schools and 
other m undane locations fami l iar to 
audiences are the serring for the plot 
making the ethereal aspects even 
more subrly powerfuL Wise's fi lm is 
notable for centering on the 
emotional plight of the para-normal 
malarkey. lt is ultimately, in fact, a 
serikingiy sober portrait of the 
incompatibiliries of marriage, filmed 
with an attenrion to "sryle" and 
design that is  positively old
fashioned. "I inrerviewed many 
candidares for the role of lvy and 
wound up resring four of them 
before deciding on Susan Swift, who 
was not experienced in film at alL It 
was such a challenging role for a 
litrle ten-year-old but l've managed 
to ger the very best out of her." -
Robert Wise. 

Yönetmen D irector: Robert Wise 
Senaryo Screen play: Frank de 
Felitta, based on his own novel 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Virtor). Kenıper Kurgu Editing: 
Cari Kress Müzik Music: Michael 
Smail Oyuncular Cas c: A nthony 
Hopkim, Marsha Mason, Susan Swift, 
john B ec k, Nonnan Llyod, john 
Hillemıan, Robert Waldm, Philip 
Sterling Yapımcı Producer:joe 
Wizan & Frank De Felitta Yapı m 
Production Co.: MGM/United 
Artists, 2500 Broadway, Santa 
Monica, California 90404, USA; 
Phone: 1 3 10 449 30 69; Fax: 1 3 1 0  
449 3 1  04 Kaynak Source: 
MGM/United A rtists, 2500 
Broadway, Santa Monica, California 
90404, USA; Phone: 1 3 1 0  449 30 
69; Fax: 1 31 O 449 31 04 

1 977 1 35 nım. 1 Renkli Color / 1 13 '  
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NO SKIN 
Yönetmen Director: Alessandro D'Aiatri 
Senaryo Screen play: Almandro D'Aiatri 
Görüntü Yön. Cinematography: C/audio 
Collepicrolo Kurgu Editing: Cerilia ZanuJo 
Müzik Music: Or•adia & Alfi·edo Laroregliaz 
Oyuncular Cast: Anna Galiena. MaJJimo 
Glıini. Kim Rossi Stuart. Alaria Crazia 
Grıusini. Lurio Alloaia. Paola Tiziana 
Crurimıi. Leila Durallle Yapımc1 Producer: 
1\fm·ro Poaioni & Afarco Valsania Yapı m 
?roduction Co.: Rodeo Driı•e. ı•ia G. 
Antonelli 29. 00 1 9 7  Rome. ITALY; Phone: 3 9  
6 808 1 6  44; Fttx: 3 9  6 808 58 8 1  Dünya 
Hakları Export Age nt: Adriana ChieJa. via 
Banuıbo Oriani 24A. OU 1 97 Rome: Phone: 3 9  
6 808 6 0  5 2 :  Fax: 3 9  6 8 5 8  78 5 5  

1 994 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 90' 

• Gina postahenede çalışır, 
Riccardo ise otobüs şoförüdür. 
Dört yaşındaki oğullarıyla birl ikte 
yıl lardır beraber yaşarlar, ama evli 
deği l lerd ir; Riccardo'nun ayrı 
yaşadığı karısı ondan boşanmayı 
reddetmektedir. Buna rağmen 
genç çift, üç odalı minic ik 
dairelerinde makul ölçüde 
mutludur. Derken bir gün, 
Gina'ya bir yabancıdan çiçekler ve 
hatta telefonlada aşk mektupları 
gelmeye başlar. Önce bu 
esrarengiz tal ibin romantik i lgisini 
bir i ltifat olarak gören Gina, çok 
geçmeden rahatsız olmaya, hatta 
endişelenmeye başlar. Sevgi l is inin 
kıskanacağından korkmaktadır. 
Gerçekten de Riccardo durumu 
öğrenince çok kızar ve bu işi 
"erkek erkeğe" halletmek için 
meçhul rakibini bulmaya gider. 
Sonunda onu bulduğu zaman ise, 
çok şaşırır. Rakibinin dairesine 
dalan Riccardo, karşısında hassas 
ve duyarlı, annesiyle birl ikte 
yaşayan genç bir adam bulur. 
Saverio her gün postahanedeki 
bölmesinin camı arkasından 
gördüğü Gina'ya tutkuyla aşık 
olmuştur. Gina'nın önerisi 
üzerine çift, zararsız görünen bu 
genç adama yardımcı olmaya 
çalışır; ama Saverio'nun 
sorunlarını ortadan kaldı rmak, 
önce kendi sorunlarını ortadan 
kaldırmayı gerekti rmektedir. 
Bunun ise, ilk başta sandıklarından 
çok daha zor olduğu anlaş ı l ır  . . .  

"Sakin düzensizliğimiz"in başka 
birisi tarafından bozulduğunda 
neler olabileceğini incelemeye ilgi 
duyan Alessandro D'Aiatri, 
DERISIZ'i i ki psikiyatrın işbirliğiyle 
ve psikozlu kişilerin tedavi 
maksadıyla biraraya geldiği bir 
toplu lukta gönül lü çalışmalar 
yaptıktan sonra yazdı .  "Yaşamın 
giderek daha karmaşık, hiç değilse 
çapraşık  hale geldiği 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 
arayış ın ın onları, yaşamda en asiT 
ve samimi olanın bir parçası 
haline getirdiğini fark etmelerini 
hedefledim." - Alessandro 
D'Aiatri 

• Gina works ar the post office and 
Riccardo i s a bus driver. They have 
been l iving rogerher for several 
years with their four-year-old son, 
but are not married - Riccardo's 
estranged wife refuses ro divorce 
h im.  Despite this, the young 
couple are reasonably happy wirh 
their tiny three-room aparrmenr. 
Then one day, Gina begi ns 
receiving love lerters from a 
stranger, along wirh flowers and 
even phone calls. At first flarrered 
by the mysterious suiror's romantic 
atrenrions, Gina soon feels 
annoyance and even anxiery; she's 
afraid of her companion's jealousy. 

When Riccardo finds it out, he is 
furious and goes out in  search of his 
unknown riva! ro serrle this affair 
"man ro man".  His  surprise is grear 
when he finally does find him. 
Bursting i nro his aparrmenr, 
Riccardo d iscovers a sensirive and 
r imid young man, Saverio, who 
leads a reclusive l ife wirh his 
morher and has fal len passionarely 
in love with Gina afrer seeing her 
daily behind her window ar the 
post office. At Gina' s suggestion, 
the couple rry ro help this 
seemingly-harmless young man, 
but curing Saverio's problems 
enrails curing rheir own . And this 
proves a lot more difficulr rhan 
they first imagine . . .  

Inceresred ro examine whar 
happens when our "peaceful 
disorder" is disrupred by someone, 
Alessandro D'Aiatri wrore SENZA 
PELLE with the collaborarion of 
rwo psychiarrisrs and after having 
done volunreer work in a 
rherapeutic community for 
psychorics. "More and more, I have 
the feel i ng that l i fe has become 
increas ingly complicated, or ar 
leasr incrasingly complex . . .  In this 
srory, I wanred all the characrers 
wirh no exceprion, ro srrive ro find 
a delicare balance between fairness 

and selfishness. And ro realize 
maybe that this search for a 
solution makes the m pan of w har 
is the most essenrial and sineere in  
l ife . " - Alessandro D'Aiarri 

1 9SS'te Roma'da dogdu. Çok 
küçük yaşta oyunculuk 
meslegine atı ldı :  Anton 
Çehov'un, Luchino Viscami 
tarafından sahnelenen "Vişne 
Bahçesi"nde oynadıgında daha 
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 Pierrangel i ,  Valerio 
Zurlini ve Ettore Scola'nın 
filmlerinde oynadı. Y erişkin 
çagında ise, asistan olarak 
reklam yapımına geçti. Ondan 
sonra da, 1 984 yılından 
başlayarak yönetmenlik yaptı; 
özel l ikle Cannes ve Venedik'te 
kendisine öneml i  uluslararası 
ödüller getiren yüzü aşkın 
reklam sporuna imza attı. 
1 99 1 'de ilk konulu uzun metraj 
filmi olan "Americano Rosso 1 
Kızıl Amerikalı"yı yönetti. Bu 
film ona, ltalya'nın en prestijli 
sinema ödülü olan David di 
Donatello'yu getirdigi gibi, 
başka başarılar da kazandırdı. 
DERISIZ ( 1 994) yönetrigi ikinci 
konulu uzun metraj fi lmdir. 

Born in  Rome in ı 955. He 
be,gan an acring career ar an 
early age: he was eighr when he 
appeared in Anron Chekhov's 
'The Cherry Orchard",  sraged 
by Luchino Visconri .  He rhen 
acred in a number of television 
adaptarions. In the cinema, he 
acred in Virrorio de Sica's "The 
Garden of rhe Finzi-Conr inis" as 
well as fi lms by Anronio 
Peirrangeli ,  Vaıerio Zurlini and 
Errore Scola. As an adulr, he 
moved iııro commercial 
produetion as an assisranr. Afrer 
producing commercials he began 
direecing rhem h imself in ı 984, 
making more rhan a hundred ad 
spors which broughr him rhe 
rop inrernarional publicity fi lm 
awards, norably in Cannes and 
Venice. In 1 99 ı ,  he directed his 
first ficrion fi lm ,  rhe fearure
length "Americano Rosso" .  The 
film won him the David di 
Donarel lo Award ( l raly's rop 
fi lm award) and several orher 
honors. SENZA PEL LE ( l 994) 
is his second fearure. 
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ISRAIL I SRAEL 

YENi ÜLKE 
ERETZ HADASHA 

NEW LAND 
Yönetmen Director: Orna Ben Oor-N iv 
Senaryo Screen play: Kobi N iv Görüntü 
Yön. Cinematography: Anmon Zlayet 
Kurgu Edi ring: Einaı Ciazer Müzik 
Music: Ori \Vidislau·sk.i Oyuncular Cast: 
Ania Buk.sıein. Michael Pe/man, Eti Ank.ri. 
Shuli Ra nd, Ram i Dannon, Asher Zarfaıi, 
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Producer: C ha im Sharir Yapı m 
Producıion Co.: Sharir Filmagir Lıd . . 25 
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• Tuhaf bir şekilde sessiz kalan 9 
yaşındaki Polenyalı kız Anna, ergen 
ağabeyi Janeck, pis oyuncak ayısı 
ve kayıp annesinin lime l ime 
fotoğrafıyla savaştaki Avrupa'dan 
lsrail'e gider. Annesinin de 
Nazilerden kaçmış olduğu umuduyla 
mülteci kampını dolaşan Anna, 
birçok mültecinin onu evlatl ık 
edinme tekliflerini reddeder. 
Bunun yerine beklemeyi seçer, ve 
diğer göçmenlerin sevinçlerine ve 
acılarına tanık olur. i lk çocuklarını 
bekleyen Yunanlı Rosa ve Tzadiko, 
bir yandan da ailelerini yitirmiş 
olmanın üstesinden gelmeye 
çalışırlar. Faslı Bardugo, karaborsayı, 
dolayısıyla da birçok mültecinin 
kaderini elinde tutmaktadır. Yine 
Faslı olan duyarlı Malul, 
Bardugo'nun acımasızlığı yüzünden 
acı çeker; Polenyalı Pinhas' ın 
Hıristiyan karısı Marushka, 
kocasına son derece gerekli olan 
ilaçları alabilmek için fahişelik 
yapma zorunluluğuyla karşı 
karşıyadır. Polenyalı bir Yahudi 
olarak sürdürdüğü eski hayatı 
geride bırakıp lsrai l l i  olmaya karar 
veren Janeck, Anna'yı kabul 
etmemelerine rağmen, bir 
kibbutz'a taşınır. Ağabeyinin onu 
terketmesinin ızdırabıyla Anna 
ciddi şekilde hastalanır. Onu 
sadece Malul'un şifa verecek bir 
i laç hazırlamadakı kararlı l ığı ve 
Rosa'nın duaları kurtarır. Janeck'le 
yeniden karşılaştığında, Anna onu, 
Nazilerle işbirliği yaparak ailesine 
ihanet eden amcasından farksız 
olmakla suçlar . . .  

l l .  Dünya Savaşı'nın ardından lsrail'e 
yeni gelen göçmenler üzerine güçlü 
ve etkileyici bir deneme olan YENI 
ÜLKE'nin temaları sağlam ve cesur. 
Soykırım kurbanları sadece toplama 
kamplarında yaşamış oldukları 
deneyimin değil, kurtulmuş olmanın 
- ve kurtuluşlarını garantiye almak 
için yaptıklarının - da üstesinden 
gelmeye çalışırlar. Yerli lsrailliler 
ve kendileri gibi sağ kalmış olanların 
çoğu, kamplardan kurtulan her genç 
kadının, bunu Nazilere fahişelik 
yaparak sağladığını varsaymaktadır. 
Trajik bir biçimde, mülteci 
kampındaki kadın ların bazıları, 
kendi lerini , bu sefer Yahudilerin 
el inde olmak üzere, aynı güç 
dinamiği içinde bulurlar. Soykırım'ın 
duygusal serpintileri üzerine bu 
çarpıcı incelemede, Janeck ve 
Anna göçmenin kendi kiml iğiyle 
verdiği savaşı temsil ediyor. 

• Anna, a srrangely quiet 9-year

old Polish girl ,  arrives from war 
ravaged Europe to Israel,  with her 
adolescenr brorher Janeck, her 
soiled reddy bear and a tanered 
photo of her losr morher. Anna, who 
wanders the refugee camp, hoping 
her morher also escaped the Nazis, 
refuses many refugees' offers of 
adoption . Insread, she chooses to 
wait, si lently wirnessing the joys 
and sorrows of other immigranrs. 

Rosa and Tzadiko from Greece await 
rheir fırst chi ld while rrying to 
recover from the loss of rheir families. 
Bardugo, a Moroccan, conrrols the 
black market and rhus the fares of 

many refugees. Malul ,  a sensirive 
fellow Moroccan, suffers Bardugo's 
cruelries; Marushka, the Christian 
wife of Pinhas from Poland, faces 
prostiruting herself ro obrain medicine 
her husband desperarely needs. 
Janeck, who is  derermined to shed 
his previous l i fe as a Polish Jew and 
become an Israel i ,  moves to a 
kibburz, even rhough Anna is not 
accepted rhere. Disrressed by her 
brother's desertion, she falls gravely 
i l l .  Only Malul 's determination to 
concoct a remedy and Rosa's 
prayers save her. Upon meeting 
Janeck again, Anna accuses him of 
being just ! ike their uncle who 
berrayed the family to the Nazis . . .  

A powerful and fascinating essay on 
the rravails of new immigranrs in 
Israel after WWII,  NEW LAND's 
themes are srrong and courageous. 
Holocaust victims srruggle not only 
with experiences in concentration 
camps but with guilt over having 
been the ones to survive - and over 
the things they did to ensure rheir 
survival . Thus, the narive Israelis 
and many of the i r  fellow survivors 
assume that any young woman who 
made it through the camps did so by 
becoming a Nazi whore. Tragically,  
same of the women in the refugee 
camp fınd themselves victims of the 
same power dynamic, this r ime at 

the hands of other Jews. Janeck and 
Anna represenr the immigranr's 
struggle with self-identity in this 
srunning explorarion of emorional 
fallour from the Holocaust. 

ORNA BEN DOR-NIV 

1 955'te dogdu. TicarT 
gösterime giren ve 
eleştirmenlerce yıl ın en iyi filmi 
seçilen "Because of the W ar 1 
Savaş Yüzünden" ( 1 988), 
"Cioud Burst 1 Bulut 
. . . . . . . . . . . . . . .  " ( 1 988) ve "The 
Story of Every Woman 1 Her 
Kadının Öyküsü" ( 1 984) gibi 
ödül almış fılmlerle, adını bir 
belgesel fılmci olarak duyurdu. 
Belgesel-dramaları "Saralı" 
( 1 99 1 )  ve i srail F i lm 
Kurumu'nun En Iyi Fi lm 
ödülünü alan "Mania Shohat" 
( 1 986), lsrail Televizyonu'nda 
s ık sık gösterilmektedir. YENI 
ÜLKE, yönetmenin i lk  konulu 
fılmidir. 

Born i n 195 5. Sh e m ade her 
name as a documenrary 
fı l mmaker with such award
winning fılms as "Because of 
That War" ( 1 988), which was 
commercially released and 
chosen by Israeli fıl m  critics as 
the best f ı lm of that year, 
"Cloud Burst" ( 1 988) and "The 
Srory of Every Woman" ( 1 984). 
Her docu-dramas "Saralı" (1 99 1 )  
and "Mania Shohat" ( 1 986), 
which received the lsraeli F i lm 
I nstitute's Best Fi lm Award, are 
screened repeatedly on Israeli 
Television. NEW LAND is her 
fırsr fıcrion feature fı lm.  
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• 25 yaşındaki ismail, kendini  
suçlu hissettiği bir ai le trajedis inin 
ardından, 1 4  yaşındaki erkek 
kardeşi Mouloud'la birl ikte, 
Marsilya'da göçmen işçi olarak 
çalışan amcaları Gramy'yi ziyaret 
etmek üzere Paris'ten ayrı l ır. 
Anne ve babaları, i lk  kuşak 
göçmenlerin vataniarına geri 
dönmesi için teşvik sağlayan yen i  
Fransız politikası doğrultusunda 
artık Tunus'ta yaşayan gençler, 
aile evinde çok sıcak karşılanırlar. 
Aslında lsmail'e de, Mouloud'u 
Tunus'a götürme görevi 
verilmiştir. Ama, Mouloud hiç 
bilmediği anayurduna dönmek 
konusunda isteksizdir. Fransa'dan 
ayrılmamak için kuzeni Rhida'nın 
yardımıyla kaçar ve tehl ikeli bir 
yerel uyuşturucu satıcısı olan 
Renard ile i l işki kurar. lsmail, 
kendisini hem iten hem de çeken 
bu çok-ırklı kentte, umarsızca 
Mouloud'u arar. Amcasının 
inşaatında çal ış ır, patronun 
oğluyla arkadaş olur, onun 
sevgi l isine gönül verir. Ancak 
sapiantısı değişmez: küçük 
kardeşin i  pek çok Beur'ün ortak 
kötü kaderinden kurtaracak gücü 
kendinde bulmalıdır . . .  

Karim Dridi 'n in bu ikinci fi lminin 
baş karakterleri, Fransa'da doğan 
i kinci kuşak Kuzey Afrika kökenli 
göçmenlere verilen argo isimle, 
genç Beur'ler. Zaten yönetmenin 
kendisi de onlardan biri. Iyi 
gözlemlenmiş karakterleri ve 
sıradışı müziğiyle, BYE-BYE aile içi 
i l işkilere keskin bir bakış getirip, 
bir yönetmen olarak Dridi'nin 
yeteneğini doğruluyor. 

• After a family rragedy for which 
he feels gu i lty, Ismai 1, 2 5 and his 
1 4-year-old brorher Mouloud leave 
Paris ro visir rheir uncle Gramy, an 
emigram worker in Marseille. They 
are warmly welcomed in rhe family 
house. Acrually, Ismail is given rhe 
responsabil iry ro rake Mouloud 
back ro Tunisia where h is parenrs 
now live, in l i ne wirh rhe current 
French policy ro encourage firsr
generarion immigranrs ro return 
home. But Mouloud is relucranr ro 
go ro his parenrs' home counrry 
wirh which he is unfamiliar. So, ro 
avoid rhis deparrure, he runs away 
wirh rhe help of his cousin Rhida 
and gers involved wirh Renard, a 
dangerous local drug dealer. !smail 
desperarely seeks Mouloud in  this 
mulriracial rown which rejecrs and 
arrracts him. He works on his 
uncle's building site, becomes 
friends with rhe boss' son and falls 
in love with che son's gi rlfriend. 
But his obsession remains: he musr 
fı nd che srrengrh ro sa ve his 
younger brorher from the rragic 
fare of so many Beurs . 

This second feature by Karim Dridi 
has as i rs main characrers young 
Beurs - a slang name given ro rhe 
second generatian of Norrh African 
immigranrs, born in France - ! ike 
the director himself. Wirh a casr of 
fınely observed characrers and an 
outstanding musical score, BYE
BYE provides a keen eye for 
fami l ial relarionships and an 
immediacy confırming Dridi 's 
talenrs as a direcror. 

KARlM  DRIDI 

9 Ocak 1 96 1  'de Fransa' da 
doğdu. Ailesi Tunus kökenl idir. 
1 985 yılından bu yana altı kısa 
film yaptı. lik konulu uzun 
metraj filmi "Pigalle"i 1 994 
yılında çekti. BYE-BYE 
yönettiği ikinci filmdir. 

Born on 9 January l 96 L i n  
France. H is parenrs are from 
Tunisia. Si nce 1 985 he's made 
six shorrs. He d i recred his fırsr 
fearure, " Pigalle", in 1 994. 
BYE-BYE i s  his second fi lm .  
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iSVEÇ SWEDEN 

YOLCU 
PASSAGERAREN 

THE PASSENGER 
Yönetmen Director: Michael Dmker 
Senaryo Screenplay: !ll tcharl Dmker 

Görüntü Yön. Cinematography: /-/ara/d 
Paaly,ard Kurgu Editing: Smmım: Lımıman 
Müzik Music: Magnmjarlbo Oyuncular 
Cas c: A mtmda Ooms. Peter A nderSJOII. Mathitıs 
ErkhoffYapımcı Producer: Peter Kı·opinin 
Yapı m Production Co.: Ome�" Ftlm & 
Teltz Hwn AB.  Box 2 7888. 5- 1 1 5  \13 

Sr"'·kholm. S W EDEN: Phone: �6 8 20 05 5 5: 
Fax: -16 8 20 05 \15 Dünya Hakları 
Export Agenc: Su r:ılisb Ftlm lmtilllte. Box 
T 126. S- t rJ2 52 Stockholm. S \'i!EDEN: 
Phrme: -16 8 665 / / ()(!: F"�: 4(, 8 60/ / 8  20 

I <J'15 3 5  111111. Renkli Color 78' 

• Taksi çalan bir kadın, müşteri 
olarak si lahlı bir yolcu almak 
zorunda kalır. lsveç'in kı rsal 
bölgesindeki yolculukları boyunca 
bir motosikletli onları izler. 
Üçünden bi ri, diğer ikisinden 
biriyle birl ikte bir suç işlemiştir. 
Ama kimdir bunlar, ve 
birbirleriyle ne tür bir i l işkileri 
vardırl Bu kimlik belirsizliği, fi lmi 
bir yol fi lmine, psikolojik bir 
gerilim fi lmine dönüştürürken, iki 
baş karakterin de başına iş açar. 
Gece boyunca meçhu l  bir kadere 
doğru yol alan bir takside geçen 
büyüleyici bir öykü . . .  

• A woman, who has stolen a cax i ,  
is obliged ro  cake an armed 
passenger as a cl ient. They are 
fol lowed on rheir voyage through 
rhe Swedish counrryside by a 
mororcyclist. One of rhe rhree has 
commitred a erime rogether with 
one of rhe other rwo. B ur, who are 
they and how are they relared ro 
one anorher' This i ncogniro makes 
rhe film inro a road movie, a 
psychological ehril ler and a work 
for rwo leading characrers. A 
fascinar ing srory which rakes place 
in a raxi driving through the nighr 
rowards an unknown destiny . . 

M ICHAEL DRUKER 

1 957 yıl ında Stockholm'de 
doğdu. YOLCU i lk konulu 
uzun metraj fılmidir. Daha 
önce tiyatroda ve birkaç 
televizyon programında aktör 
ve yönetmen olarak çalıştı. 
"Strul"  ve " 1 939" adlı sinema 
filmlerinde de oyuncu olarak 
görev yaptı. 

Born in  1 957  in Stockholm .  
THE PASSENGER i s  h i s  fırst 
feature film .  He previously 
worked as an acror and d i recror 
of several theatre works and a 
few television programmes. He 
alsa acted in the fılms "Strul" 
and " 1 939". 
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RUSYA RUSSIA 

ARALIK MÜZiGi  
MUZYKA DLIA DEKABRIA 

MUSIC FOR DECEMBER 
Yönetmen Director: Ivan Dykhwitchny 
Senaryo Screen play: Ivan Dykhovitchny 
Görüntü Yön. Cinemarography: Serg11ei 
Kozlov Kurgu Edi ring: Eleonora Belova 
Müzik Music: Anton Batagoı• Oyuncular 
Casr: Elena Safonova. Natalia}11kova, Grigori 
C/adi. Nikolai'Chindyakine. Dimitri 
Dykhovitrhny Yapımcı Producer: Leonid 
Lebedev Yapı m Producrion Co.: Tsekh 
St11dio, K11t11zov A ven11e. 3 0/32 - Mosrow 
1 2 7 165 .  RUSSIA: Phone: 7 095 249 06 34; 
Fax: 7 095 252 2 1  32 Dünya Hakları 
Exporr Agenr: lnteninema Agenry, 1 5 .  

Druzhinnikovskaya. 1 23242 Moscoıv. 
RUSSIA; Phone: 7 095 2 5 5  90 52; Fax: 
095 973 20 29 

1 995 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 93 ' 

• Ünlü ressam ve sabık Sovyet 
yurttaşı Alexandre Larin, 
çocukluğunu bildiği genç ve güzel 
Masha Bersenjeva'yı görmek için 
ABD'den Rusya'ya döner. Larin o 
dönemde, Masha'nın annesi 
Anna'yla evlenmek üzereyken, 
Masha'ya aşık olunca bu günah 
dolu aşktan ürkmüş, ve her iki 
kadına da ihanet ederek çekip 
gitmiştir. Aradan altı yıl geçmiştir. 
Anna zengin ve başarılı bir Rus 
işadamıyla evlenmiştir. Masha ise 
nişanlıdır. Larin' in tekrar ortaya 
çıkması, anne i le kızın garip, acı 
dolu ama düzenli yaşamlarını 
altüst eder. Larin'in ziyareti, artık 
var olmayan bir ü lke ve çoktan 
kayıplara karışmış bir aşkla olan 
bağların ı  yeniden kurma yolunda 
umarsız bir çabadır. Geçmişi, 
herşeyden önce, kendi kendine 
ihanet ettiği için ondan intikam 
alır. Bunu özellikle, kendi 
özgürlük ve bağımsızlık haklarını 
koruyabilen ve öne sürdüğü 
değerlerle yaşam i lkelerini 
savunabilen bir del ikanlı olan, 
Masha'nın nişanlısı M itja i le yüz 
yüze geldiğinde fark eder . . .  

• Alexandre Larin, a famous 
painter and former Soviet citizen, 
comes back from the USA to 
Russia, w see Masha Bersenjeva, a 
young beautiful woman whom he 
knew when she was a child. At the 
time he was going to marry her 
mother, Anna; but fal l ing in love 
with the daughter, Larin got 
frightened of s inful love, berrayed 
both women and lefr. Six years 
have passed since. Anna married a 
rich and successful Russian 
business man. Masha is engaged. 
Lar i n' s appearance desrroys the 
strange, painfu l  but stable l i fe of 
the morher and daughter. Larin's 
visit is a hopeless attempt to 
reestablish l inks both with a 
country which does not exisr, and a 
love which has vanished. The pasr 
takes arevenge on him for having 
betrayed h imself, above all .  He 
recognizes it  especially face to face 
to Mitja, Masha's fiance, a young 
man who is  able to stand up for his 

righrs to freedom and 
independence, and defend his 
declared values and principles of 
l i fe . . .  

IVAN DYKHOVITCHNY 

16 Ekim 1 947'de Moskova'da 
doğdu. Sanat eğitimi gördü ve 
1 970 yılında Chukin Tiyatro 
Akademisi'nden mezun oldu. 
1 970-80 arasında "Na 
Tagantze" Tiyatrosu'nda çalıştı. 
1 982'de film yönetimi üst 
kurslarından mezun oldu. l ik  
kısa filmleri "Eija lsakovitch ve 
Margarita Prokofyevna" 
( 1 98 1  ), "Bratya 1 Kardeşler" 
( 1 982), ve Krakow Uluslararası 
Film Festivali'nde "Altın 
Ejderha" ödülünü kazandığı 
"lspytatel 1 Test Pilotu" ile ilgi 
çekti. Çehov'un kısa 
öyküsünün rafine bir biçimde 
stilize edilmiş uyarlaması olan 
'T chornyi monakh 1 Kara 
Keşiş''ten ( 1 988) sonra, 
Fransa' da "Krasnaja serija 1 
Kızıl Dizi" adlı orta uzunlukta 
bir belgesel yaptı. Bir sonraki 
filmi "Prorva 1 Moskova'da 
Geçit Töreni"nde ( 1 992) Stalin 
döneminin gösterişli yaşamını 
canlandırdı. ARALIK MUZlGI 
( 1 995) yönettiği üçüncü konulu 
uzun metraj fi lmdir. 

Born in Moscow on 16 Ocrober 
1 947. He srudied arr and 
graduared in 1 970 from rhe 
Chukin Academy of Drama. He 
worked in rhe Thearre "Na 
Taganrze" from 1 970-80. In 
1 982,  he graduared from 
Superior Courses of fi lm 
direcrion and arrracred arrenrion 
by his firsr shorr films "Eija 
lsakovirch and Margarira 
Prokofyevna" ( 1 98 1 ), "Brarya 1 
Brothers" ( 1 982), and " lspyrarel 
1 Test Pilot" ( 1 985) for which he 
won "rhe Golden Dragon" ar the 
International Fi lm Festival in 
Krakow. Afrer a stylisrically 
refined adaprarion of Chekhov's 
shorr srory "Tchornyj monakh 1 
The Black Monk" ( 1 988), he 
made a middle-length 
documenrary, " Krasnaja serija 1 
Red Series" ( 1 988), in France. In 
the following fi lm, "Prorva 1 A 
Moscow Parade" ( 1 992),  he 
evoked, a pompous sryle of 
Stalin ian era. MUZYKA OLlA 
DEKABRIA ( 1 995)  is the third 
fearure fi lm he direcred. 
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ALMANYA GERMANY 

KATiL 
DER TOTMACHER 

THE DEATH MAKER 
Yönetmen Director: Romuald Karmakr1r 
Senaryo Screenplay: Rom11ald Karmakar & 
Jll !rhael Frmn Görüntü Yön. 
Cinemaıography: Fred Srh11ier. A .S. C. 
Kurgu Ediıing: Peter Przygodda 
Oyuncular Cası: Go)z Georxe . .Jiirxm 
Hwiiıh. Pu-rre Fra11ckh. Ham-tll!chael 
Rehberg. Maii!JiaJ F11ch1. tllarek Har/of! 
Chm11a11 Hrmhold Yapımcı Producer: 
ThrJIIIaJ Scl>iihl) Yapı m Producıion Co.: 
Pamıra Film GmbH. \VmdntiJCher R1111djtmk 
Kij/11. GEJ?,\IANY Dünya Hakları Exporı 
Agent: Pıuuera Fılm GmbH. Framıbofr:rstr. 
:!?11. HO<!ô<) M1111irh. GE/?MANY: Phrme: 49 
8!) :!O l :!H :!!J: Fax: 49 8<) 202 2 7  4 5  

1 1.)')5 3 5  mm. Renkli Color 1 1 1 � ·  

• 1 924 yıl ında, Friedrich W. 
Murnau"nun "Son Kahkaha"sın ın 
gösterime girdiği, Thomas 
Mann'ın "Sihirli Dağ"ının 
yayımlandığı ve Adolf Hitler 
Münih'te vatana ihanetle 
suçlandığı sırada, Hanover'deki 
bir cinayet davası Almanya'da 
büyük heyecan yaratır. Tezgahtar 
Fritz Haarmann, 24 genç adamı 
öldürüp gövdelerini parçaladığını 
itiraf eder ama yamyamlık 
suçlamalarını reddeder. Profesör 
Erns Schultze, Haarmann'ın akli 
melekelerinin yerinde olup 
olmadığını saptamak için 
psikiyatrik bir rapor hazırlamakla 
görevlendiril ir. Profesörün altı ay 
sürecek incelemesi, 1 924 yı l ının 
Ağustos ayında, Göttingen Eyalet 
Akıl Hastanesi'nde başlar . . .  

Frizt Haarman, ya da "20. yüzyı l ın 
en korkunç kati l i", daha önce de 
Otto Dix, George Grosz ve 
Alfred Hrdl icka gibi sanatçılara 
esin kaynağı olmuştu. Onun 
kişil iği, Alfred Döblin' in "Berlin 
Alexanderplatz" adlı romanındaki 
Franz Biberkopfun, ve Fritz 
Lang'ın "M" fi lminde Peter 
Lorre'un oynadığı karakterin ruh 
halleri için de referans noktası 
sağlamıştı. Haarmann ile Profesör 
Schultze arasındaki gerçek 
diyalogların bir stenograf 
tarafından kaydedi lmiş tutanakları 
bu fi lm için bir temel oluşturmuş. 
1 993'de yayıncı arkadaşı M ichael 
Farin, yönetmen Karmakar'a bu 
görüşmelerin özgün metinlerini 

gösterdi. Karmakar metinleri 
okur okumaz, içinde bu konuda 
bir film yapma isteği doğdu. 
"KATIL  bana bir bakıma, 
belgeselden kurgusala ideal bir 
sıçrama sağladı. Fi lmin tamamı 
profesörün muayene odasında 
geçiyor, benim tanımımla bir 
"Kammerlichtspiel". Aslında, her 
şey sadece bir odanın içinde değil, 
bir masanın etrafında olup 
bitiyor!" - Romuald Karmakar 

• In 1 924, as Friedrich W .  

Murnau's "The Last Laugh" comes 
our, Thomas Mann's "The Magic 
Mounrain" is published and Adolf 
Hitler is i ndicred for high treason 
in Munich, a criminal case in 
Hanover causes a sensarian in 
Germany. The shopkeeper Frirz 
Haarmann canfesses ro having 
kil led 24 young men and cur rheir 
bodies inro pieces, yer denies the 
accusarion of cannibalism. Professor 
Ernsr Schulrze is commissioned ro 
prepare a psychiatric report ro 
dereemine wherher Haarmann is of 
sound mind. In August 1 924, 
begins h is six-week examinarion ar 
rhe Görcingen Provincial Menral 
Asylum . . .  

Frirz Haarmann, "the most terrible 
20th century murderer' ,  as he is 
called, has aleeady inspi red anisrs 
such as Orco Dix, George Grosz 
and Alfred Hrdlicka, and his figure 
was a reference for the psychogram 
of Franz Biberkopf in Alfred 
Döblin's novel "Berlin 

Alexanderplatz" and the character 
played by Peter Lorre in the fi lm 
"M" by  Fritz Lang. Prorocols of  the 
actual dialogue berween Haarmann 
and Professor Sc h u!  tze have been 
taken down by a srenographer and 
the aurhenric text served as the 
basis for this fi lm .  In 1 993, 
direcror Karmakar was approached 
by his publisher friend Michael 
Farin with the original transeripts 
of these meerings. His immediare 
reacrion on read ing them was ro 
wanr ro make a fi lm.  "DER 
TOTMACHER has offered me an 
ideal j ump, in a way, from 
documenrary ro ficrion. The whole 
film takes place in the senior 
consultanr's examination room and 
is  what I would cal! a 
" Kammerl ichtspiel" .  In fact, i t  
doesn't j ust all happen in one 
room, but around the one tabJe ı " 
Romuald Karmakar 

ROMUALD KARMAKAR 

1 S Şubat 1 96S'te, Almanya'da 
Wiesbaden'de dogdu. 1 96S'ten 
1 977'ye kadar Atina'da yaşadı. 
1 98S'te Monaco'ya yerleşti, ve 
bagımsız bir yönetmen olarak 
çalışmalarını sürdürdü. Ilk filmi 
"Eine Freundschaft i n  
Deutschland 1 Almanya'da Bir 
Dostluk" ( 1 985), süper-B bir 
kısa fi lmdi. Kısa bir belgesel 
olan bir sonraki filmi "Coup de 
Boule" ( 1 987), Berlin Film 
Festival i 'nin Panorama 
bölümünde gösterildi. Bunu 
birkaç belgesel ve video 
çalışması izledi. 1 99 1  yıl ında 
belgesel kısa filmi "Demontage 
IX. Unternehmen Stahlglocke 1 
Çelikçan Harekatı" 
Oberhausen Festival' inde En Iyi 
Kısa Fi lm ödülünü aldı. 1 989-
92 arasında, Locarno ve Berlin 
Film Festivalleri'nde sunulan, 
Felix Film Ödülleri'ne Almanya 
adına katılan belgeseli 
"Warheads 1 Savaş Başlıkları" 
üzerinde çalıştı. J 994'te iki 
belgesel film daha yaptı. KA TIL 
( 1 995) yönettigi i lk konulu 
uzun metraj filmdir. 

Born on 1 5 February ı 96 5, i n 
Wiesbaden, Germany. He l ived 
in Arhens from 1 965 r i l i  1 977 .  
S ince ı 985 he has  ser d ed in 
Monaco and worked as an 
independenr direcror. His firsr 
work, "E ine Freundschafr in  
Deurschland 1 A Friendship in  
Germany" ( 1 985) ,  was a shorr 
made in super-8. His  nexr fi lm 
"Coup de Boule" ( 1 987), a shorr 
documenrary, has been presenred 
in Panorama secrion of rhe 
Berlin Fi lm Fesrival. He 
fol lowed ir wirh a couple of 
documenraries and video works. 
His ı 99 ı documenrary shorr 
"Demoorage I X ,  Unrernehmen 
Srahlglocke 1 Operarion 
Sreelbell" won rhe Best Shorr 
F i lm prize ar rhe Oberhausen 
Ferival. From 1 989-92 he 
worked on "Warheads", a 
documenrary which has been 
presenred in Locarno and Berlin 
Film Fesrivals and was rhe 
official enrry from Germany in 
Felix Film Awards. He made 
rwo more documenraries in 
ı 994. DER TOTMACHER 
( 1 995 )  is rhe firsr fearure fi lm be 
d i recred. 
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MABOROSi 
MABOROSI NO HIKARI 

MABOROSI 
Yönetmen Director: Hirokazu Kore-Eda 
Senaryo Screenplay: Yoshihisa Ogita, based 
on the story by Tem 1\l iyamoto Görüntü 
Yön. Cinemaıography: Masao Nakabori 
Kurgu Edi ring: Tnmoyo Ohshimct Müzik 
Music: C hen Ming-chicmg Oyuncular Cast: 
1\Jakiko Esumi. Takashi Naitoh. Tadanobu 
Asa11o. Gohki Kmhi;ama. Na0111i \flata11abe. 
1\lutsuko Sakura. H idekaz u Akai. H i rom i 
hhida Yapımcı Producer: Nctoe Gozu 
Yapım Production Co.: TV 1\1mı U11İ011, 
30-13 1\loto- Yoyogi. Shibuya-Ku. Tokyo 1 5 1 , 

}APAN: Phone: 81 3 5478 1 6: Fax: 81 3 
5478 8 1 4 1  Dünya Hakları Exporr 
Age nt: TV Man Union, 30- 1 3  Moto-Yoyogi, 
Shibuya-Ku. Tokyo 1 5 / . }APAN: Phone: 8 1  3 

5478 1 6: Fax: 81 3 5478 8 1 4 1  

1 995 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 1 0'  

• Yumiko yaşam boyu tüm 
sevdiklerini yitirmiştir. Büyükannesi, 
o oniki yaşındayken ölmüştür. Yaşlı 
kadının vefat ettiği günün anılarıyla 
ızdırap çeken Yurniko, mutluluğu 
gizemli, dakikası dakikasına uymayan 
ikuo'da arar. Ikisinin bir oğulları 
olur, sessiz ve tatmin edici 
romantik bir yaşam kurmuş gibi 
görünürler. Ama bir gün lkuo 
kendini bir trenin altına atar ve 
geride yalnızca bisikletinin 
anahtarını bırakır. Yumiko şaşkına 
dönmüştür, çok kederlidir. Beş yıl 
sonra, deniz kıyısındaki bir köyde 
sekiz yaşındaki kızıyla yaşayan dul 
Tamio ile evlenir. Bir kez daha, bir 
tür mutluluğa kavuşmuş gibidir. Ne 
var ki, eski evine yaptığı bir 
yolculukta, ilk kocasının anıları 
birden net bir biçimde geri 
döndüğü zaman, kaygı ları gene su 
yüzüne çıkar. Yeni yaralar ruhunu 
parçalarken, onu karşı konulamaz 
bir şekilde derin sulara çeken 
okyanusun güzel ışığı 
"maborosi"nin sihrine kapıl ır . . .  

MABOROSI, sevilen bir kişinin 
nedeni belirsiz ölümünün geride 
kalanlar üzerindeki büyük etkisi ile 
bir kadının kederinin derinlemesine 
ve çarpıcı incelemesi. Yönetmen, 
yapımcı, senarist ve akrtis, hepsi 
için ilk olan bu fılmde, soluk kesici 
bir başarı elde ediyorlar. Lirik ve 
ağırbaşlı MABOROSi, büyüleyici 
bir üsiGbu ve havası olan bir film. 
Yönetmen Kore-Eda, Yumiko'nun 
trajik öyküsünü anlatırken, ışık ve 
gölgeyi, ipekimsi grilerle koyu 

mavileri ve çoğu kez hareketsiz 
olan kamerayı ustaca kullanıyor. 
Yönetmen bir yandan görsel olarak 
Yumiko ile aramıza bile bile mesafe 
koyarken (çoğu sahne uzak 
çekimlerle gerçekleştirilmiş ve 
düşünebilelim diye çoğu kez 
natürmort benzeri imgelerle 
bitiyor), bir yandan da, genç kadın 
yaşamı gizemli ve açıklanamaz bir 
olgu diye kabul ederken, bütün 
dikkatimizi ona vermemizi sağlıyor. 
Sonuçta ortaya çıkan dingin filmden 
herkesin hoşnut kalmayacağı 
aşikar, ama MABOROSI sinemanın 
has bir örneği. '"'Kaybetme"nin en 
derin karanlığı her zihne hakimdir. 
Derken birden kalbin içinde bir ışık 
yanar. Bu fılmin, bir kadının içinde 
yanıp sönen "ışıklarla gölgeler"in 
bir belgesi olduğunu fark etmeniz, 
beni çok memnun edecek." 
Hirokazu Kore-Eda 

• All her life long, Yumiko has 
been losing her beloved. Her 
grandmather died when she was 1 2 .  
Torrured with the memory of the day 
the old lady passed away, Yumiko 
seeks happiness widı the enigmatic, 
mercurial Ikuo. Togedıer they have a 
son and seem ro esrablish a quiedy 
satisfying romantic l ife. Bur one day, 
lkuo throws himself under a running 
rrain, leaving only the key ro his 
bicycle behind. Yumiko is left 
confused and full of grief. Five years 
later Yumiko marries a widower, 
Tamio, who lives with his eight
year-old daughter in a seaside 
village. Once more Yumiko seems ro 

serde inro some ki nd of happiness. 
But the anxiety resurfaces when she 
rakes a trip home and memories of 
her first husband come back in sharp 
relief. As fresh wounds tear her soul 
once more, she is fascinated by the 
ocean's beautiful l ight, the 
"maborosi" ,  that i rresistibly allures 
her i nro deep waters . . .  

MABOROSI is a profound and 
moving examination of one woman's 
grief and the impacr of unexplained 
dearh on a loved one's survivors. 
Direcror, producer, writer and 
actress made their debuts w ith this 
picrure and their achievemenr is 
breadıtaking. Lyrical and stately, 
MABOROSI is a film with a 
captivating sense of scyle and mood. 
Direcror Kore-Eda masterfully 
employs light and shadow, sil ky 
greys and deep blues, and a mosdy 
motionless camera co depice 
Yumiko's rragic srory. Kore-Eda 
delibemrely distances us from her 
visuall y - many see n es are i n long 
shot and ofcen end almost as stili l ife 
images for our conremplacion -
whilst ensuring our rota! absorption, 
as Yumiko comes ro accept life as 
mysterious and inexplicable. The 
resul c is obviously not for every taste 
but this is cinema at i ts best. "The 
deepest darkness of "losing" control s 

over a mi nd. Then suddenly a light 
shines inside of the hearr. I would be 
pleased if you realize that this film is 
a documenr of "l ights and shadows" 
which fl ickers inside of a woman." 
Hirokazu Kore-Eda 

HIROKAZU KORE-EDA 

1 962 yılında Tokyo'da doğdu. 
1 986 yılında Waseda 
Üniversitesi'nin yaratıcı yazarlık 
bölümünden mezun olduktan 
sonra, TV Man Union, Ine. için 
televizyon belgeselleri yapmaya 
başladı. Televizyon filmleri, 
Japon Sinema Yönetmenleri 
Birliği tarafından "Umut Veren 
Sanatçı" dalında iki kez aday 
gösterilmesine yol açtı. 
Çalışmalarının ana teması 
"yaşam ve ölüm"dür. 
Yönetmen, aynı zamanda bir 
senaryo ("Wonderful Life") ve 
bir roman ("But. . .  A W elfare 
Bureaucrat: A T ra ce to 
Death") yazmıştır. MABOROSI 
( 1 995) yönettiği ilk konulu 
uzun metraj fılmdir. 

Born i n  1 962 in  Tokyo, )apan. 
After graduaring from Waseda 
U niversity in 1 986 wirh a 
degree in creative wrir i ııg, he 
srarted maki ng television 
documenraries wirh TV Man 
Union ,  I ne. His fl lms for 
relevision has led ro rwo 
nom i nations for "Brightesr 
Hope" from the Japancse Movie 
Di recror's Associarion. 
Throughout his work, the main 
thenıe rcmains " l i fe and death". 
He i s  al so the author of a 
screenplay ("Wonderful Life")  
and a novel, (" B u r .  . .  A W elfare 
Bureaucrar: A Trace ro Death"). 
MABOROSI ( 1 995)  is his 
feanıre debut. 
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• 1 960'1ı yıl larda Dublin, lrlanda. 
Yerel kasap dükkanının üstünde, 
kız kardeşiyle birlikte oturan elli 
küsur yaşındaki şiir aşığı Alfred 
Byrne, 24A hattındaki otobüsün 
kondüktörü olan iyi huylu bir 
adamdır. Bu gözleri yıldız yıldız 
parlayan, eğlenceden hoşlanan 
adam, her gün yolcularına sevgi l i  
Oscar Wilde'ından hikmetler ve 
dramatik bölümler okuyarak hoşça 
vakit geçirtir. Daima muzip 
fıkirlerle, insanlarla ve hayata i l işkin 
sezgilerle doludur. Alfıe'nin hayali, 
her biri kendi çapında tam birer 
karakter olan kafadarları ile 
arkadaşlarının hepsine rol vererek 
Wilde'ın "Salome"sinin amatör bir 
prodüksiyonunu sahnelemektir. 
Bir gün, kente yeni gelmiş olan 
güzel taşralı kız Adele Rice 
otobüse bindiğinde, Alfıe Prenses 
Salome'sini bulduğundan emin olur 
ve onu piyeste rol alması için ikna 
etmeye çalışır. Ancak Irianda 
başkenti aslında, herkesin 
başkasının işine burnunu soktuğu 
bir taşra kasabasından farksızdır. 
Alfıe'nin kızkardeşi onun sanata 
gösterdiği ilgiyi onaylamaz. 
Arkadaşı kasap katı bir tutucudur 
ve "bakire" sözcüğünden hiç 
hoşlanmamaktadır. Peki rahip ne 
diyecektir, hele de bu tartışmalı 
oyunun kilisede sahneleneceği 
düşünülürse? Adele'in, Alfıe'nin 
hayatında ve sanatında belirmesi, 
onu kendi karışık cinsel kiml iği ile 
yüz yüze gelmek zorunda bırakır. 
Adele'e aşık mıdır? Yoksa otobüs 
şoförü Robbie'ye karşı babaca 
yaklaşımı bazı cinsel imalar mı 
taşımaktadır? ... 

ÖNEMSIZ ADAM'ın romantik ve 
biraz da eğlenceli yüzeyinin altında, 
entrika ve aldatmanın karanl ık 
gölgeleri dolaşmakta. Suri 
Krishnamma, seyirciyi içine alan, 
ince işlenmiş bir yapım olan bu 
ikinci konulu uzun metraj filminde, 
sinema dünyasına heyecan verici 
yeni bir yeteneğin geldiğini 
kanıtlıyor. Bu duyguları harekete 
geçiren, samimi dramda, güçlü bir 
Ingil iz ve Iriandalı oyuncu kadrosu 
görkemli performanslar sergiliyor. 
Ancak ÖNEMSIZ ADAM 
hepsinden çok Albert Finney'in 
filmi. Finney, Alfıe rolünde, gönül 
çelici bir ustalık ve yumuşaklık 
karışımıyla, hayatının 
performanslarından birini 
sunmakta. 

• Dublin, Iretand in the '60s. 
Alfred Byrne, a good-natured bus 
conductor on the 24A roure, is a 
poetry-lover, a man of fıfty 
someching who lives with his sister 
above the local butcher shop. This 
twinkle-eyed, fun-loving man each 
day regales his passengers by 
reading witticisms and dramatic 
excerpts from his beloved Oscar 
W ilde, always ful l  of mischief and 
insights i neo people and life. Alfıe's 
dream is ro stage an amateur 
production of Wilde's "Salome", 
using all his cronies and friends for 
acrors, each one of them a vericable 

character in their own right. When 
one day Ade le Rice, a beauriful 
country girl  who's new in town, 
gets on his bus, he' s convinced that 
his Princess Salome is found and sets 
out to court her for his production. 

But the Irish capital turns out to be 
a provincial rown, where everybody 
sticks their nose in other people's 
business. Alfıe's sister frowns upon 
his incerest in art. His friend the 
burcher is a stern moralist and 
doesn't ! ike the word "virgin" .  
What will  the priest say, and afrer 
all, che concroversial production is 
ro be sraged in church' Adele's 
appearance in Alfıe's l ife and art 
forces him to confront his own 
confused sexual identity. Is he in  
love with Adele' Does his farherly 
attitude roward the bus driver 
Robbie have any sexual 
connocations' . . .  

Beneach che romantic and sornewhat 
amusing surface of A MAN OF NO 
IMPORTANCE, lurk darker tones 
of intrigue and decepcion. In his 
second feature, an embroiled, 
convolmed production, Suri 
Krishnamma proves that another 
new exciting talent has arrived. The 
rousing, heartfelt drama features 
magnifıcent performances by a 
strong British and Irish cast; but 
above all this is Albert Finney's fi lm 
and, as Alfıe, he gives one of che 
performances of his l ife w ith an 
endearing m ix of bravura and 
cenderness. 

SURI KRISHNAMMA 

1 96 1  yılında, Ingiltere'nin güney 
kıyılarının açığındaki Wight 
adasında doğdu. 
Bournemouth'ta, fotoğrafçı l ık 
bölümünden film bölümüne 
geçtiği sanat okuluna gittikten 
sonra, Londra'daki Ulusal 
Sinema Okulu'na devam etti. 
1 989'da buradan mezun olarak, 
televizyonda çalışmaya başladı .  
Önceleri Channel 4, BBC, 
Central ve Thames T elevision 
için televizyon dizileri yönetti. 
Filmi "Water' s Edge 1 Suyun 
Kıyısı", aralarında 1 989 
Chicago Film Festivali'nden 
aldığı Gümüş Hugo da dahil 
olma üzere, birçok ödüle layık 
bulundu. lik konulu uzun 
metraj filmi "O Mary This 
London"ı 1 993'te yönetti. 
Bunu, 1 994'te ÖNEMSIZ BIR 
ADAM IZLEDI. 

Born in ı 96 ı on the l s  le of 
Wight, off England's south 
coasr. After arrending art college 
in Bournemouth, where he 
switched from phorography ro 
fı lm,  he studied at the National 
Film School in London. When 
he graduated in ı 989, he began 
working in television, primarily 
directing episodic dramas for 
Channel 4, the BBC, Central 
and Thames Television. His 
fı lm,  "Water's Edge", won 
several awards, i ncluding a 
Si lver Hugo at the ı 989 
Chicago Fi lm Festival. He 
directed his  fırst feature fılm,  "O 
Mary This London" ,  in ı 993. 
He fol lowed i t  with A MAN OF 
NO IMPORTANCE in 1 994. 
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JUSTINO, UN ASESINO DE LA TERCERA EDAD 
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Screenplay: La C11adrilla Görüntü Yön. 
Cinematography: F!at1İo J\1artinez LAbiano 
Kurgu Editing: Cristina Otero Müzik 
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Saturnino Garcia. Carlos Lucas. Cannen 
Segarra. Francisco J\llaeslre, Alria Hermida, josi 
Alias. Rosario Sallfesmases Yapı mc ı 
Producer:}ose Maria Lam Yapı m 
?roduction Co.:josi Marie� La ra P.C., 
Travesia Monte Monjardin. 4. 3 1 006 
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• Boğaya öldürücü darbeyi 
vurmakla görevli olan Justino, 
arenanın ortasındayken kuvvetli 
bir alkış al ır. Bu onun son 
günüdür, çünkü otuz beş yıl 
boyunca "puntillero" olarak 
görev yaptıktan sonra, erken 
emekl iye ayrılmaya zorlanmıştır. 
Altmış iki yaşındaki Justino'nun 
morali ,  arenada görmeye al ıştığı 
saygının uçup gitmesiyle bozulur. 
Yeni tür bir düzenle karşı karşıya 
kaldığı evindeki yaşama bir türlü 
alışamaz. Eski dostu Sansoncito 
tarafından teselli edildiği halde, 
Justino çok geçmeden toplumda 
artık yeri olmadığını fark eder; 
eski görkemini hatırlatan tek şey, 
mesleğinin pırı l pırı l  aletidir. 
Justino'nun oğlu ve gel iniyle olan 
i l işkileri gittikçe daha fazla 
gerginleşir, özell ikle de kendinden 
geçene kadar içip hastaneye 
yatırıldığı zaman. Oysa sorunlarının 
kısa, keskin çözümü el inin 
altındadır ve bir gece Justino 
ikisini birden öldürür. Bu kadar 
kolay oluşu onu çok etkiler: 
hançeri nereye dayayacığını tamı 
tamına bi lmiştir. O günden sonra, 
herhangi bir özel nedeni 
olmaksızın, hata işlemez bir katile 
dönüşür. Justino'nun gürültü 
yaptığından şikayet etmeye gelen 
komşu öldürülür. Suçlarını itiraf 
edip teslim olmak için karakola 
gelen emekl iye gülen iki polis, 
bunu hayadarıyla öder. Justino bir 
düşkünler evine taşın ır ama, 
burada da huzur içinde 
yaşayamaz . . .  

Keskin hatlı, yüksek kontrastlı 
siyah/beyaz görüntüleriyle bu 
iğneleyici lspanyol cinayet fi lmi, 
hem çarpıcı biçimde gerçekçi, 
hem de muzip bir i roniye sahip. 
Ceset yığınları ve hınzır mizah bir 
yana, fi lme başından sonuna kadar 
duygulandırıcı bir melankoli 
hakim; bu da Saturnino Garcia'n ın 
mükemmel bir nüansla çizdiği, 
istismar edilmiş Justino 
portresinde özetlenmiş halde. 

• Justino, who is  in charge of 
giving the coup de griice to the 
bull, receives a resounding ovation 
in the centre of the bull-ring. It is 
his lasr afternoon as he has been 
obliged to take early retirement 
after serving as a "punti l lero" for 
3 5  years. 62-year-old man is  
depressed to fınd that the respect 
he commanded in the bull-ring has 
evaporated. Faced with a new ki nd 
of domesric organisarion, he fınds 
he can'r ger used to l i fe at home. 
Alrhough consoled by his old 
friend Sansoncito, J ustino soon 
realises that he has no place in  
sociery; the only remainder of  his 
former glory is  the gleaming tool of 
his trade. Justino's relarions with 
his son and daughter-in-law 
become increasi ngly srrained, 
especially when he is hospitalised 

after drinking h imself senseless. 
But the shorr, sharp solution to his 
problems is at hand, and one night, 
Justino k i l is both of rhem. He can't 
ger over how easy it was: he knew 
exactly where to point the dagger. 

From then on, and for no special 
reason, he becomes an infall i bl e 
murderer. A neighbour who comes 
up to complain that Justino is 
making noise ends up dead. The 
rwo palicemen who laugh at the 
pensioner when he goes to confess 
his crimes and give himself up, also 
pay with thei r lives. Justino moves 
into an old folks' home, but even 
here he can't l i  ve in peace . . .  

Fi lmed in hard edge, high comrast 
black and white, this mordane 
Spanish murder movie is both 
serikingiy realistic and playfully 
ironic. P iles of bodies and wicked 
humour aside, an affecring srreak of 
melancholy runs through the fi lm -
one that is encapsulated in  
Saturnino Garcia's beautifully 
nuanced portrayal of the put-upon 
Justino. 

Bu iki yönetmen, her seferinde 
adlarını degiştirerek birl ikte 
birkaç kısa fi lm yazmış ve 
yönetmiştir: "Cupido se 
enamora" ( 1 984), "Sh h . . .  " 

( 1 986 ) , "Tarta-tarta-hey" 
( 1 987), "La hija de Fu-manchu 
'72" ( 1 990). Escuadrilla 
Lafayette, Escuadra Cobra, 
Escuadron Sufle ya da Cuadlilla 
Amalilla, kullandıkları takma 
adlar arasındadır. 

These rwo direcwrs have writcen 
and directeel several shorrs 
wgether: "Cupido se enamora" 
( l 984), "Shh . . . " ( 1 986), "Tana
rarra-hey" ( 1987), "La hi ja de 
Fu-manchCı '72"  ( l 990), 
changing rheir name every time. 
They have used pseudonyms l ike 
Escuadril la Lafayene, Escuadra 
Cobra, Escuadron Suflt' or 
Cuadl i l la Amalilla. 
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• Diger insanlara önem veren, 
eglenceli ve hayli sıradan bir delikanlı 
olan Harry, gene de daha önceki 
bir psikozun yaralarını taşımaktadır. 
Ilaç almak için düzenli olarak ugradıgı 
bakım merkezinde, aynı nedenle 
orada bulunan Kate ile karşılaşır. 
Kendi özel sihirli dünyasında yaşayan 
bu genç ve heyecan verici kadına 
sırılsıklam aşık olur. Ve Harry, her 
şeye ragmen, birl ikte bir daireye 
taşınmalarını saglayacak kadar uzun 
süreyle bir işte kalmayı becerir. 
Karşılıklı tutkuları sınırsızdır, çok 
geçmeden Kate hamile kalır. 
Doktorlar ve akrabaları, çocugu 
dogurmasına karşıdır ama Kate, 
daha şimdiden Astral adını verdigi 
bebegin Harry ile kendisini anne
baba olarak seçtiginden emindir. 
Çift, sistemle mücadele ederek 
bebegi dünyaya getirmek azmiyle 
gözükara bir fedakarlıkta bulunur, 
ve ona bir zarar gelmesin diye ilaç 
almaktan vazgeçerler. Bunun, hayal 
edebileceklerinden çok daha güçlü 
çıkan içlerindeki şeytana karşı, 
eşitlikten uzak bir savaş oldugu 
anlaşılır. Onların son derece hassas 
ve tedirgin edici yapılarına ihtiyatla 
yaklaşan bir topluma karşı, bütün 
kuvvet ve cesaretlerini ortaya 
koymaları gerekecektir ... 

MELEK BEBEK Avustralya semalannda 
yeni, parlak bir yıldızın doguşuna 
işaret ediyor. Bu, aşkın gücü hakkında 
ve toplumun uçlarında yaşayan iki 
kişi üzerine bir Romeo-Juliet öyküsü. 
Ne büyük beklenti leri, ne de daha 
iyi bir geleceğe ilişkin umutları var, 
ama onlar birbirlerine sahipler. 
Doğmamış bebekleri, onların, hayatı 

yaşamaya deger hale getirecek, 
anlamlı ve gerçek bir şey yapma 
yolundaki tek şansları. Coşkun taşkın, 
uçuk-kaçık, tılsımlı, ama aynı zamanda 
azimli ve sokakların yaşamına da 
vakıf olan MELEK BEBEK, başarıyla 
gerçekleştirilmiş bir ilk film. Insanı 
hem duygusal olarak tatmin eden, 
hem de tüketen bir film. Yönetmen 
ve film fanatiği Michael Rymer 
izleyicilerini etkilemek istemiş; 
içimizde bir şeylerin harekete 
geçmesini istemiş: "Filmler, benim 
soluduğum havadır - görebildiğim 
her fi lmi görürüm; onlar benim en 
büyük tutkumdur. Türlü türlü sinemacı 
vardır ve ben de, sadece eğlendirmek 
için yapılan filmlerden tutun da, daha 
derin bir anlamı olanlara kadar, türlü 
türlü film yapmak isterim. Ama 
insanları, ve belki de yaşamlarını 
etkileyen filmler yapmayı amaçlıyorum ... 
bu, kulağa ne kadar idealistçe 
gelirse gelsin." - Michael Rymer 

• Harry, an amusing and rather 
ordinary young man who cares for 
other people, stili has deep scars 
inside from an earlier psychosis. At 
the care cenrre dıat he regularly visits 
for medicine he meets Kare, who is 
there for the same reason. He falls 
head over heels in love wirh the young, 
exciting woman who lives in her 
privare magic world. Against all odds 
Harry manages ro keep a job long 
enough for the loving couple ro move 

into a flar rogerher. Their muwal 
passian knows no limits and Kare soon 
gets pregnanr. Docrors and relatives 
are against her keeping the baby bur 
Kare is convinced that Asrral , which 
she has already named the baby, has 

chosen her and Harry as i ts parenrs. 
Determined ro fight the system and 
have the baby, the couple decide ro 
make a bold sacrifice and srop taking 
rheir medicine so as not ro harm che 
baby. It wrns out ro be an uneven 
bartle against their inner demons 
stronger than they could ever 
imagine, and it puts all their 
srrengdı and courage ro the test in a 
society that is wary of their deeply 
sensitive and disturbing narures . . .  

ANGEL BABY marks the debur of 
anather bright new light in the 
Australian firmamenr. This is a 
Romeo and J uliet srory about the 
power of love and abour two people 
who li ve at the edge of society. They 
have neither large expectations nor 
hope of a berter future, but they have 
eaclı other. The unborn baby may be 
che ir only chance ro have somerhing 
meaningful and real that make life 
worth living. Effervescenr, wacky and 
charming, but at the same time gritry 
and street-smart, ANGEL BABY is 
a beautifully realized firsr fi lm. Ir 
leaves the viewer simultaneously 
emotionally fulfilled and exhausted. 
The director and film fanaric, 
Michael Rymer, wanrs ro move his 
audience; he wanrs somerhing ro 
happen inside us: "Films are the air I 
brearlı - I  see every film I can; rhey're 
my grear passion. There are all sorts 
of filmmakers and l'd ! ike ro make 
all sorrs of films, from pure 
enrerrainmenr ro something deeper. 
Bur I aspire ro make films that rouch 
people, and maybe even alter their 
lives . . .  however idealistic rhar m ay 
sound." - Michael Rymer 

MICHAEL RYMER  

1 963 yılında Melbourne, 
Avustralya'da dogdu. 1 98 1 'de, 
Güney California 
Üniversitesi'nde sinema egitimi 
görmeye başladı. 1 989 yıl ında 
aktörler için Stanislavski 
yöntemine dayal ı  iki yıll ık 
yogun bir egitim programına 
katıldı. Bu sırada Los Angeles 
Sanat Tiyatrosu'nda 
sahnelenen iki oyun yazdı ve 
yönetti: "Darkness at Noon" 
and "Ensenada". MELEK 
BEBEK ( 1 995), i lk konulu uzun 
metraj fılmidir. 

Born in  1 963 in  Melbourne, 
Australia. In 1 98 1  he began to 
study fi lm at the University of 
Southern California. In 1 989 he 
enrolled in an intensive two year 
Stanislavsky-based training 
program for actors. During this 
r ime he wrore and d irected two 
plays: "Darkness at Noon" and 
"Ensenada", staged ar the Los 
Angeles Art Theatre. ANGEL 
BABY ( 1 995 )  is  his fi rst feature 
fi lm.  
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BELÇiKA BELGIUM 

iŞEYEN ÇOCU K  
MANNEKEN PIS 
Yönetmen Director: Frank Van Passel 
Senaryo Screen play: Christophe Dirickx 
Görüntü Yön. Cinematography:jan 
Vancaillie Kurgu Editing: Karin Vaerenberg 
Müzik Music: Noordkaap Oyuncular 
Cast: Antje De Boeck, Frank Vercru;ssen, Ann 
Petersen, \Vim Opbrouck, Stany Crets Yapı m cı 
Producer: D irk I111pens Yapı m Production 
Co.: Fat'OIIrite Films, rue VandenbuSJchestraat 
3. 1 030 Bruxe//es, BELGIUM; Phor�e: 32 2 
242 4 5  1 0; Fax: 32 2 242 1 4  08 Dünya 
Hakları Export Agent: Seawe/1 Fi/ms, 45,  
rue Pierre Charron. 75008 Paris. FRANCE; 
Phone: 33 1 47 20 18 7 3: Fax: 33 1 47 20 

15 43 

1 994 1 3 5 111111. 1 Renkli Color 1 92 '  

• Harry birisine sevgisini her itiraf 
ettiğinde, bir kaza olur. l ik sefer 
olduğunda, henüz bir çocuktu. 
Ailesiyle yaptıkları bir yolculukta, 
babasından, işernek için arabayı bir 
demiryolu geçidinin tam ortasında 
durdurmasını istedi. "Seni 
seviyorum, anne" dedi. Ve daha o 
düğmelerini kapatamadan, aile 
gelen trenin altında kalıp ezildi. On 
altı yıl sonra tatlı bebek suratlı 
dazlak Harry, iş ve kalacak bir yer 
bulmak için Brüksel' e gelir. 
Tramvayda, genç bayan kondüktör 
Jeanne ile tanışır. Uğursuz 
kapıcının herkesi gözetiediği garip 
bir apartınana taşınır ve mesai 
arkadaşlarının kendisinden de 
tuhaf olduğu çok kötü bir 
lokantada bulaşıkçı olarak işe 
başlar. Harry ve Jeanne birbirine 
aşık olunca, en acaip olaylar ve 
kişiler bile hayli normal 
görünmeye başlar. Hamlelerin 
çoğu kızdan geldiği halde delikanlı 
duygusal yönden bağlanma 
yolunda tek adım atamaz. Birçok 
karşılaşmadan ve buluşamadıkları 
durumlardan sonra Jean ne nihayet 
Harry'nin kollarındadır. H içbir 
eksik kalmasın diye, tek bir şey 
ister: Harry'nin onu sevdğini 
söylemesini . Harry ise bunu her 
yaptığında mutlaka bir kaza 
olacağını bi l ir . . .  

Hem acımasız, hem de şefkat dolu 
IŞEYEN ÇOCUK, sıradışı müthiş 
bir film. Bu, "oğlan kıza rastlar" 
türünden bir aşk öyküsü ama 
karakterler, mekan ve içten içe 
yanan aşka (ve sonrasına) giden 
olaylar çılgın, neredeyse 

gerçeküstü komedi ile yürek 
paralayan trajedi arasındaki o bıçak 
sırtı çizgide dolaşıyor. Film beş-altı 
karakteriyle, gerçekdışı, kendi 
kendine yeterli ve içinde onların 
duygularından başka hiçbir şey 
bulunmayan bir dünya yaratıyor. 
Akıllıca bir tempo, az sayıda 
mekanın ritmik bir şekilde bir 
jonglör ustalığıyla değişmesi ve 
zengin karakterizasyonu ile, hiçbir 
zorlama duygusu uyandırmadan 
sonuna kadar giden bir fi lm. Van 
Passel, bu ilk konulu uzun metraj 
filminde tramvaylar, harap 
apartmanlar ve sağlığı tehdit eden 
lokantalar dünyasının görüntüleriyle 
sihir yaratırken, karakterlerini de, 
içlerindeki zengin insani değerlere 
dokunabilelim diye, kendilerine 
has görünüşleriyle parlamaları için 
özgür bırakıyor. 

• Every r ime Harry declares his 
love for someone, an accidenr occurs. 
The firsr r ime this happened, he was 
only a child. During a journey w ith 
his family, he asked his farher to 
stop the car righr in the middle of a 
railway crossing so that he could 
pee. "I  love you, Mama", he said. 
And before he could burton up, his 
family was crushed, run over by an 
onearning rrain .  1 6  years larer, 
sweet baby-faced skinhead Harry 
comes to Brussels looking for work 
and a place to live. On the rram he 
ralks to Jeanne, the young lady 
driver. He moves inro her srrange 
aparement building,  where the 
sinister concierge spies on everyone, 
and gers a job as a dishwasher in a 
very bad restaurant, where his co-

workers are even odder rhan he is. 
As Harry and Jean ne fa l l  i n  love, che 
most bizarre evenrs and people 
begin to seem quire normal. While 
she makes most of the moves, he 
remains unable to make an 
emorional commirmenr. Afrer many 
encounrers and, also, occasions on 
which they failed to meet, Jean ne is 
finally in Harry's arms. So that 
everything will be perfecr ,  she 
demands only one rhing: that he 
declares his love. And Harry knows 
that every rime he does that, an 
accident wil l  surely occur. . .  

Both cruel and render, MANNEKEN 
PIS is  an ourrageous film.  It's a love 
story of the "boy meers gir!" sorr, 
bur the characrers, the serring, and 
the events leading up to the slow
burning romance - and after - ride 
that thin l i ne berween mad, almosr 
surreal, comedy and hearr-rending 
rragedy. The film consrrucrs an 
unreal, self-conrained world of some 
half-dozen characrers in which 
norhing exisrs other rhan rheir 
emorions. Through elever pacing, 
rhyrhmic juggling of a smail 
number of locations and rich 
characrerisarions, the film manages 
to go the disrance wirhour any sense 
of srrain .  While Van Passel, in his 
fearure debut, has worked magic on 
the appearance of the world of 
rrams, deerepir aparrmenr 
buildings, and health-rhrearening 
restaurants, he frees his characrers to 
shine through their appearances so 
we can touch the rich humanity 
inside. 

FRANK VAN PASSEL 

1 964'te, Vilvoorde, Belçika' da 
do�du. 1 988'de Brüksel'deki 
St. Lucas Hogeschool'dan 
yönetmenlik dalında mezun 
oldu . Marc Diden'in "Sailors 
Don't Cry" ( 1 988) ve "Man n en 
maken plannen"inde ( 1 992), 
Stijn Coninx'in "Koko 
Flanel"inde ( 1 989) ve Jacob 
Biji'in "De gesloten 
kamer"inde ( 1 992) yönetmen 
yardımcısı olarak çalıştı. Kısa 
filmleri "De geur van de 
regen" ( 1 988) ve 'Ti am o" 
( 1 989) i le Brüksel Film 
Festivali'nde iki kez Flaman 
Toplumu Ödülü'nü aldı. Ayrıca 
birçok reklam filmi ve video 
klibin yanısıra, TV dizisi "Bex 
and Blanche"ın üç bölümünü 
yönetti: "The Price of Love", 
"The Sikh Story" ve "Buddy's". 
1 993 yılında yaptı�ı bir başka 
kısa film olan "De 
Smeerlappen"ın ardından, i lk 
konulu uzun metraj fi lmi olan 
ve geçen yılki Cannes Film 
Festivali'nde Uluslararası 
Eleştirmenler Haftası'nda 
gösterilen IŞEYEN ÇOCUK'u 
çekti. 

Born in ı 964, Vilvoorde, 
Beıgium. In ı 988 he obtained a 
degree "cum laude" in d i recting 
from rhe Sr. Lucas Hogeschool of 
Brussels. He worked as assistant 
director on Marc Diden's 
"Sai lors Don't Cry" ( 1 988) and 
"Mannen maken plannen" 
( ı  992), Sri jn Coninx's "Koko 
Flanel" ( ı  989) and Jacob Bi j l's 
"De gesloren kamer" ( 1 992). He 
has rwice w on rhe A ward of the 
Flemish Community at the 
Brussels Film Festival with his 
short films, "De geur van de 
regen" ( ı  988) and "Ti am o" 
( ı 989). He has al so d i recred 
several commercials and videos, 
besides making three episodes -
"The Price of Love", "The Sikh 
Srory" and "Buddy's" - of the 
TV series "Bex and Blanche". 
Following "De Smeerlappen", 
another shorr made in ı 993 , 
MANNEKEN PIS ( ı 994) is his 
debut fearure and was shown in 
the International Critics Week 
ar rhe last Cannes Film Festival. 
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TOMAS �------------------------------------------------------------------� GUTI ERREZ ALEA 
ÇiLEK VE Ç iKOLATA 
KÜBA-MEKSIKA-ISPANYA CUBA-ME X I CO-SPAIN 

FRESA Y CHOCOLATE 

THE STRA WBERRY AND THE CHOCOLATE 
Yönetmen Director: Tomas Gutibrez Alea 
& }uan Carlos Tabio Senaryo Screen play: 
Sene/ Paz Görüntü Yön. Cinematography: 
Mario Gardajoya Kurgu Editing: Miriam 
Talavera & Osvaldo Donatiin Müzik Music: 

josi Marfa Vitier Oyuncular Cast:}orge 
Perugorrfa. Vladimir Cr11z, Mirta lbarra1 
Francisco Gatorno Yapımca Producer: 
Miguel Mendoza Yapım Production Co.: 
/CA/C (CUBA): /!11CINE & Tabasco Films 
( MEXICO); Telemadrid & SGAE (SPAIN) 
Dünya Hakları Export Agent: 
Distribuidora flllernarional de Pelim/as /CA/C, 
Cal/e 25 d/O y 12, Vedado, Habana, CUBA; 
Phone: 537 33 30 78; Fax: 537 33 30 72 

1 993 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 1 10 '  

• David yakışıklı, dürüst ve sinirleri 
gergin bir sosyoloji öğrencisidir. 
Şimdiden belli olan bir geleceğe, 
düz, dar bir yoldan ilerlemektedir. 
Bir gün tamamen tesadüfen, bu 
tipik "devrim çocuğu" dondurma 
almaya giderken hiç tanımadığı 
birine rastlar. Sıcakkanlı, kemik 
Diego'da yaşamdan zevk alan, ne 
istediğini bilen ve her şey hakkında 
bir fikre sahip olan kişilerin parıltısı 
vardır. Çok okur, Maria Callas 
plakları dinler, sanattan coşku duyar 
ve hep doğru soruları sorar. Üstelik 
ikisi, cinsel yönden de birbirinin 
taban tabana zıddıdır: David 
heteroseksüeldir, Diego ise eşcinsel 
olduğu gibi ayrıca David'i de gözüne 
kestirmiştir! Yağ ve su gibidirler ... ya 
da çilekle çi kolata gibi. Bu karışımın 
içine, Diego'nu n, kendisi de bir erkek 
bulsa hiç şikayetçi olmayacak yüzsüz, 
girgin ve güzel komşusu Nancy'yi, 
ve David'in, Diego gibilerine 
ayıracak vakti olmayan okul 
arkadaşı M iguel'i de katın hele . . .  

Yeni Küba sinemasının 
kurucularından biri olan Tomas 
Gutierrez Alea, 70 yaşına 
yaklaşırken, halen taze, tartışmalara 
yol açan yapıtiara imza atan etkin 
bir sanatçı olmayı sürdürmekte. 
Filmlerinin kavramları, aniatısal ve 
yapısal üsiOpları büyük farklıl ık 
gösterdiği halde, yönetmenin en 
güçlü fılmlerinde, devlet kontrolu 
altındaki sosyalist bir ülkede çalışan 
inanmış devrimci bir sinemacı 
oluşundan kaynaklanan temasal bir 
tutarlı l ık görülür. Bu kez, rejimi 
bövl��in� :ıi:Jır bir s�kild� �ı�stir�n 

kışkırtıcı bir film sunabilmesinin 
açıklamasını, belki de onun usta bir 
sinemacı sıfatıyla sahip olduğu 
tartışılmaz statüde aramak gerek. 
Juan Carlos Tabio ile beraber 
yönettiği, canl ı l ık ve enerji saçan 
ÇILEK VE ÇlKOLA TA, konunun 
özüne inen, çok keyifli bir mücevher. 
Havana ile, eşcinselliğe hiçbir 
zaman iyi gözle bakmayan Küba 
toplumunun oluşturduğu fonun 
önünde, film çeşitli fikirler ve 
olaylarla kaynıyor. Castro rejimine 
karşı habis darbeler içeren ÇILEK 
VE ÇlKOLA TA, cinsel zıtlıklar 
üzerine kışkırtıcı ama çok insani 
bir film. Berlin'de Gümüş Ayı'yı ve 
Havana'da hemen hemen bütün 
ödülleri alan fi lm, tutkulu bir 
hoşgörü ve anlayış çağrısı yapmak 
için önyargılarla fobileri deşerken, 
birçok temel noktaya da değiniyor. 

• David is a handsome, upright, 
upcight sociology student, craveliing 
a straight and narrow path toward a 
prediccable fucure. One day, quite 
by chance, this typical "child of the 
revolution" links up with a 
complete stranger while on his way 
for an ice cream. Warm, funny 
Diego has the gleam of a man who 
enjoys l ife, knows what he wants, 
and has an opinion about everyching. 
He reads prodigiously, liscens to 
Maria Callas records, revels in  all the 
ares and asks all che right quescions. 
To top it off, the two are also sexual 
opposites: David is scraight, Diego 
is gay, and Diego has his heart set 
on David' They are !ike oil and 
w�tPr nr c;;.trawhPrrv �ncl rhnrnl:::atP 

Throw into this mix Diego's brash, 
ballsy, beautiful neighbour, Nancy, 
who wouldn't mind finding a man 
of her own, and Miguel, a fellow 
scudent of David's who has no time 
for people ! ike Diego . . .  

Tomas Gutiı�rrez Alea, one of the 
founders of the new Cuban cinema, 
remains a fresh, comroversial force 
as he approaches his 70th year. 
Though che concepts of his films, 
and cheir narrative and scruccural 
styles, have varied widely, his 
strongest works reveal a chemaric 
consistency, based on his position as 
a committed revolutionary 
filmmaker working within a 
socialistic state-controlled industry. 
His undisputable status as a master 
filmmaker probably explains che 
libercies he could take in presenting 
such a provocative film strongly 
critica! of the regime. FRESA Y 
CHOCOLATE by Gutierrez Alea 
and his collaborator, ] uan Cari os 
Tabio, is an incisive, delightful 
gem, radiating vitality and energy. 
Set against the backdrop of Havana, 
and a Cuban society that has always 
looked askance at homosexuality, it 
bubbles with ideas and situations. 
Filled with malicious swipes against 
the Castro regime, it' s a  provocacive 
but very human comedy about 
sexual opposites. Winner of the 
Silver Lion in Berlin and nearly 
every prize in Havana, the film 
touches many bases as it cuts 
through prejudice and phobias to 
make a passionate plea for tolerance 
:::anrl nnclPr<::t::anrl i n o  

1 1 Aralık 1 928 'de Küba'nın 
Havana kentinde do�du. 1 943'ten 
1 948'e kadar müzik, 1 946-5 1 
arasında da hukuk okudu. 1 95 1  'de 
Roma'ya giderek Centro 
Sparimentale de Cinematografia'da 
sinema e�itimi gördü. 1 956'dan 
Küba Devrimi'nin gerçekleşti�i 
1 959 yılına kadar, kısa metraj l ı 
filmler çekti. 1 959'da, devrimden 
sonraki ilk belgeseli gerçekleştirdi. 
Aynı yıl i lk uzun metraj konulu 
filmi, "Historias de la Revoludon 
1 Devrimden Öyküler"i yönetti. 
1 96 1  'de Domuzlar Körfezi'nde 
savaş muhabiri olarak çalıştı ve 
bir belgesel çekti. Küba'nın en 
başarılı film yönetmeni sayılan 
sanatçının daha sonraki filmleri. 
sinema ustaları adına düzenlenen 
gösterilerde izleyicilere sunuldu. 
Filmlerinin yan ısıra, dergilere 
makaleler yazmakta, karikatürler 
çizmektedir. Ayrıca bir de 
deneme kitabı yayınlamıştır. 

Born on l ı  December 1 928 in 
Havana, Cuba. He srudied music 
from ı 943-48 and law from ı946 
- 1 95 1 ,  In 1 95 ı he went ro study 
film at che Cencro Sperimencale 
de Cinematografıa in Rome. From 
ı 956 until the Cuban Revolution 
in ı 959 he made shorr fi lms. In 
ı 959 he filmeel the firsc docwnemaıy 
afcer the revolution. He also filmed 
the firsc fiction fearure-length 
film: "Historias de la Revolucion". 
In ı96l  he was a war correspondem 
at the Bay of Pigs and produced a 
documencaıy. Considered as 
Cuba's most accomplished and 
acclaimed director, h is later film� 
have been included in several 
hommages and retrospecrives. 
Apart from making fi lms, he 
writes anides and draws carroon! 
for vatious magazines. He is also 
the auchor of a book of essays. 

Önemli Filmleri 
Selected Fi lmography 

1 959 Esta tierra nueslra 
Bu Topraklar Bizim 
(documentary belgesel) 

1 960 Hislorias de la revolucion 
Devrimden Öyküler 

1 966 La muerte de un burocrala 
Bir Bürokratın Ölümü 

1 968 Memorias del subdesarro/lo 
Azgelişmişlik Anıları 

1 976 La ultima cena Son Yemek 
1 983 Hasta cierto punto 

Bir Noktaya Kadar 
1 988 Carlas del parque 

Parktan Mektuplar 
1 993 Fresa y chocolate 

Çilek ve Çikolata 
1 995 Guanlanamera 

1 943 yılında do�du. ICAIC'de 
yönetmen yardımcısı olarak 
çalıştı ve 1 963 ile 1 980 arasında 
belgeseller gerçekleştirdi. 80'1i 
yılların başında yönetmenlik 
yapıp senaryo yazmaya başladı. 

Born in ı 943. He worked as an 
assistant director for !CAl C, and 
made documentaries from 1 963 
to ı 980. In early Eighties he 
turned to directing and writing 
scripcs. 
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29  Eylül 1 9 1 2'de ltalya'nın 

PAR DEU LES NUAGES Ferrara kentinde do�du. 
Bologna Üniversitesi'nin 
ekonomi ve ticaret bölümünden 

BEYOND THE CLOUDS mezun olduktan sonra 1 6  

Yönetmenler Directors: Michelangelo Antonioni 
& W im Wenderı Senaryo Screenplay: Tonino 
Guerra. Michelangelo Antoniorıi & W im Wenders 
Görüntü Yön. Cinemacography: A/fio Comini 
& Robby M iiiier Kurgu Editing: C/audio di 
Mauro, Michelangelo A nrmıioni, PeteP' Przygodda & 
Uırien Segura Müzik Music: Lucio Da Ila. Lauren/ 
Pt111ga11d. Van !l!orrison & U2 Oyuncular Cast: 
john MalkDt'irh, Marre/lo Masrroianni, Jeomıe 
!lıoreau, Sophie Marreau, Fa11ny 1\rdanı, lri11e)arob 
Yapımcı Producer: Philippe CarcaJiomıt & 
Stephane Tchal GadjieffYapım Production Co.: 
Sumhine; 52 Rue Char/()f. 75003 Paris. FRANCE; 
Ctah1 Gori Group Tiger Cillemarograflca (ITALY); 
Road MovieJ Zu<ite Produktio11ert (GERMANY) 
Dünya Hakları Export Agent: Meram 
Diıtribution, 48 me ek la Co/onie, 75013 Paris, 
FRANCE Pbo11e: 33 1 44 16 88 44 Fax: 33 1 45  
6 5  07 47 Kaynak Print Source: FILMA Ltd., 
Leı<nt Cad Güvercin S ok. No: 3 1 .  /. Leve11t 80620 
lstallbul. TURKEY: Phone: 90 2 1 2  280 8374; 
Fax: 90 212 268 6305 

1995 1 35 r11m. 1 Renkli Coıor 1 1 14 '  

• Bir sinemacı, cep kamerasıyla 
bazı Fransız ve !talyan şehirlerinde 
bakışını dolaştırır. Onun iç arayışı, 
ortaya dört güzel aşk öyküsü 
çıkarır. l lkinde, genç bir adam bir 
kıza öylesine aşıktır ki, zevk adına 
arzusunu feda edip etmemeye 
karar veremez. lkincisinde, 
yönetmen "Babamı öldürdüm" 
diyerek itirafta bulunan genç bir 
kadının büyüsüne kapılmıştır. 
Üçüncüsünde, Paris'te çiftler 
birbirinden ayrılır, ve bu iki 
ayrılık, bir kadını ve bir erkegi 
biraraya getirir. Son öykünün 
teması ise, aşkın bastırılmasıdır: 
tek bir kalp, hem Tanrı'yı hem de 
erkekleri sevebil ir mi? . . .  

Bu fi lm, karşılaşmalada ilgi l i .  
Hepimizce, yani tüm izleyicilerce, 
beklenmedik ya da beklenen, 
korkulan ya da gizlice ve derinden 
arzulanan karşılaşmalar. Konuşma 
yetenegini  yitirmesine yol açan 
bir krizin ardından, on yıl boyunca 
tam anlamıyla sessiz kalan ltalyan 
usta Michelangelo Antonioni, 
kendisine son derece uygun bir 
biçimde, büyüleyici gücünün 
büyük bölümünü sessizlikten alan 
yeni fi lmiyle dönüyor. 
BULUTLARlN ÖTESINDE, son 
derece özel, hatta özyaşamsal bir 
fi lm. Antonioni'nin yazdıgı dört 
kısa öykü üzerine kurulan fi lm, 
ltalya ve Fransa'da aşka dört 
kaçamak bakıştan oluşuyor. Bu 
dört kaçamak bakış ise birarada, 
20. yüzyılda heteroseksüel arzu, 
yanılsama, tutku, ve cinsel 
çılgınlıgın bir portresini 

oluşturuyor. Atmosferini 
mevsimlerden, mimariden, 
havadan ve insanların 
karşılaşmaları i le ayrılmalarından 
alan öyküler, tuhaf, karmaşık ve 
tedirgin edici. Dünyanın  en 
başarılı oyuncularından bazılarına 
yer veren fi lm, bu projede onun 
talimatını yerine getiren ve fi lmin 
önsöz, sonsöz ve ara bölümlerini 
çeken Wim Wenders'le mutlu bir 
ortak çalışmaya giren 
Antonioni'nin, hala Avrupa'nın en 
büyük yönetmenlerinden biri 
oldugunu kanıtlıyor. Başarı l ı  
oldugu kadar dokunaklı bir 
ortaklık da bu. " I nanılmaz bir 
deneyimdi. Michelangelo'yu setine 
tamamen hakim olarak görmek 
ve vizyonunu parça parça 
oluşturuşunu izlemek büyük bir 
ayrıcalıktı." - Wim Wenders 

• Equipped with a pocket 
camera, a fi lmmaker lets his gaze 
wander through some French and 
ltalian cities.  His i nner quest 
prompts four beauciful  love 
stories. In the first, a young man 
is  so i n love w i ch a g i  rl that he 
cannot make up his m ind to 
sacrifice his desi re for the sake of 
pleasure. In  the second, the 
d i rector i s  fasci nated by a young 
woman who canfesses to h im :  " I  
have ki l l  ed my fat her" . In  the 
third ,  couples split up in Paris, 
and two break-ups bring a man 
and a woman together. The 
su bl i mation of love i s  the theme 
of che last story : can the same 
hearc love both God and men' . . .  

This is a film dealing with meetings 
- meetings that are unexpected or 
foreseeable, feared or deeply desired 
by each one of us, the spectators, i n  
secret. After being l iterally silent 
for over a decade - following a stroke 
which has robbed him of his speech 
- ltalian master Michelangelo 
Antonioni recurns with his new film 
which, appropriacely, relies for much 
of i ts mesmerizing power in silence. 
PAR DELA LES NUAGES is a very 
personal, i ndeed autobiographical 
fi lm.  Based on shorc stories that 
Antonioni wrote, the picture consists 
of four glimpses of love in Italy and 
France, which cogether form a 
complete porcraic of heterosexual 
desire, i llusion, passion and carnal 
madness in the 20th century. The 
stories, which draw atmosphere 
from the seasons, the architecture, 
the weacher and the tensions of 
human encounters and separations, 
are strange, complex and disturbing. 
Using the talents of some of the 
world's most accomplished actors, 
che fi.lm confirms that Antonioni 
has lost none of his power as one of 
the greatest European directors -
here working in happy tandem 
with Wim Wenders, who execuced 
Antonioni's i nstructions and shot 
the film' s prologue, epilogue and 
i nterludes. A collaboration as 
touching as it is successful .  " lt  was 
an incredible experience. To see 
Michelangelo in complete control 
of his set and co watch h im put 
togecher his vision piece by piece 
was a great privilege". - Wim 
Wenders 

mm'lik deneysel filmler çekti, 
senaryolar yazdı ve bir bankada 
çalıştı. 1 939'da Roma'ya 
giderek, Faşist Parti'nin resmi 
sinema dergisi "Cinema"ya 
makaleler yazdı. Çok geçmeden 
ünlü ltalyan sinema okulu 
Centro Sperimentale di 
Cinematografia'da sinema 
e�itimi görmeye karar verdi. 
1 950'de, 38 yaşındayken, i lk  
konulu filmi "Cronoca di un 
amore 1 Bir Aşkın Güncesi"ni 
yönetti. 1 960' da ilk uluslararası 
başarısı olan ve kendine özgü 
esteti�i, teması ve kamera 
biçemiyle olgunluk dönemini 
öngören "L'aventura 1 Macera"yı 
çekti. Başarısının doruk noktası, 
açık karamsarlı�ının dramatik 
ve görsel bir anlatıma kavuştu�u. 
"Le amiche 1 Kadınlar Arasında" 
ve "ll deserto rosso 1 Kızıl Çöl" 
arasındaki on yıllık dönemdir. 
Neşe ve gülmeceden alabildi�ine 
uzak yapıtlarıyla, kendini 
izleyicisine, duyarlı ve derin bir 
ahlakçı olarak tanıtmıştır. 

Born in Ferrara, Iraly, on 29 
Seprember 19 12 .  Afrer graduaring 
from rhe University of Bologna 
in 1935 wirh a degree on 
Economics and Commerce, he 
experimenred wirh 1 6m m  films,  
wrore fi lm seripts and worked 
for a bank. He wenr ro Rame in  
1 939 and rhere he conrribured 
arricles ro "Cinema", the official 
fil m  magazine of the Fascisr 
Parry. He soon decided ro pursue 
cinema seriously in  the Cenrro 
Sperimenrale di Cinemarografia, 
rhe famous Iralian fil m  school. 
In 1 950, ar 38, he direcred his 
firsr fearure fil m ,  "Cronoca di un 
am o re". I n 1 960 he scored his 
firsr international rriumph, 
''L'avenrura", which marked the 
coming of maruriry of his unique 
aesrheric and of his rheme and 
his camera s tyle. His grearesr 
achievemenr was in those films 
of rhe decade berween "Le amiche" 
and " l l  deserra rosso" in which 
his lucid pessimism found 
assured deamaric and visual 
expression. I n a body of work 
al mos c devoid of lighr
hearredness and humour, he has 
show n himself ro be a sensirive 
and profound moralisr. 

Önemli Filmleri 
Selecced Filmography 

1 955 Le amiche Kadınlar Arasında 
1 95 7  ll grido Çıglık 
1 960 L'aventura Macera 
1 96 1  LA rıotte Gece 
1 962 L'eclisse Baran Güneş 
1 964 ll deserto rosso Kızıl Çöl 
1 966 Blow-Up Cinayeti Gördüm 
1 970 Zabriskie Point 
1 975 Professiotıe: Reporter Yolcu 
1 982 ldentificazimıe di una 

dotına 
Bir Kadının Tanımlanması 

1 99 5  Par dela /es nuages 
Bulutların Ötesinde 
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IRAN IRAN RAKHSHAN 
1------------------------------------t BANI-ETEMAD 
MAVi YAŞMAKLI 
RUSAR/YE ABI 

THE BLUE-VEILED 
Yönetmen Director: Rakhshan Bani
Etemad Senaryo Screen play: Rakhshan 
Bani-Etemad Görüntü Yön. 
Cinemarography: Aziz Sa'ati Kurgu 
Editing: Abbas Ganjavi Müzik Music: 
Ahmad Pezhman Oyuncular Cas<: 

Ezultollah Emezami, Fatenıeh 1\fotamed-Aria, 
Go/ab Adineh. Aftar Asa di, )armhid 
Esrruıilkhani Yapımcı Producer: !ılajid 
llladarresi Yapı m ?roduction Co.: M. 
Modarmi ?roduction Film Compan; . No. 39. 
Nilofar St . .  Khoramshahr Ave. , Tehran, IRAN; 
Phone: 98 21 8 7  65 392: Fax: 98 21 8 7  60 
488 Dünya Hakları Exporı Agent: 
Farabi Cinema Foundation. No. 55. Sie-Tir 
A11e . . 1 1 358 Tehran, IRAN: Phone: 98 2 1  
6 7 1 0 1 0: Fax: 9 8  2 1 678 1 5 5  

1 995 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 85 ' 

• Altmış yaşlarındaki Rasul 
Rahmani, domatesler üzerinde 
uzmanlaşmış muazzam bir meyve 
ve sebze işinin mutlu sahibid ir. 
Dokuz yı ldır dul olan ve kızıyla 
birl ikte yaşayan Rasul, kendini 
tümüyle işine adamış, iyi  kalpl i bir 
patrondur. Daima yanında 
çalışanları, özellikle tarladaki 
işçilerini memnun etmeye çalışan 
Rasul ,  bir gün, kadın işçilerinden 
Ashgar' ın, yarı deli, ilaç etkisiyle 
uyuşturulmuş bir anne, 
uyuşturucu satışıyla geçinen bir 
erkek kardeş ve iş bulamayan bir 
kız kardeşle birl ikte, sefalet içinde 
yaşadığını öğrenir. Onların 
durumunu biraz olsun düzeltmek 
için kızkardeş Nobar'ın yanında 
çalışmasına izin verir. Rasul çok 
geçmeden kıza aşık olur, ama 
görenekler bir işverenin yanında 
çalışan işçilerden birini sevmesine 
izin vermediği için, Nobar 
başlangıçta ona karşı mesafeli 
davranır. Nobar, Rasul'un aşkın ın 
samimi olduğunu anladığı güne 
kadar yaşlı adamı reddetmeyi 
sürdürür. Gizlice buluşmaya 
başlarlar; çünkü Rasul'a göre 
"duygular gizli kalmalı"dır. 
Derken dedikodular yayıl ır. Kısa 
süre sonra kızın ve Rasul 'un 
yakınları bu "doğal olmayan" 
i l işkiyi sona erdirmek için baskı 
yapmaya başlar . . .  

Son Locarno Fi lm Festival'nde 
"Bronz Leopar" ödülünü alan 
MAVI YAŞMAKLI, toplumsal 
statülerinden dolayı (ya da böyle 

bi raraya gelerneyen insanların 
gereksinimlerini anlatıyor. 
"Fi lmimin ana karakteri Nobar, 
çalışan kadınların, sorumlulukların 
aslan payını taşıdığı b ir toplumsal 
sın ıfa ait. MAVI YAŞMAKLI, 
yaşları ve toplumsal statülerindeki 
fark nedeniyle toplum dışı kalan 
bir adam ile bir kadın arasındaki 
i l işkiyi tanımlıyor . . .  Eğer Nobar 
için aşk ekonomik güvence 
anlamına gel iyorsa, Rasul için de 
huzurlu bir yaşam ve 
yalnızlığından kaçış demek. Ancak, 
böyle bir yaklaşım toplumsal 
normlara uymadığı için kabul 
görmüyor. Öyleyse MAVI 
YAŞMAKLI, eşit olmayan bir 
mücadelenin, bu insanların 
arzuları i le en derindeki 
gereksinimlerini toplumsal 
normlarla uzlaştırmaların ın 
imkansızlığının öyküsüdür." -
Rakshan Bani-Etemad 

• Rasul Rahmani, sixryish, is the 
happy owner of a vast fruit  and 
vegerable business specializing in  
romaroes. A widower for nine years 
now, he lives alone with his 
daughrer. He is a kind-hearred 
boss, emirely devored ro his work 
and always seeking ro please his 
many employees as best as he can, 
especially the field workers. One 

day Rasul learns that Ashgar, one 
of his female workers is l iving in  
dire poverry, wirh a half-insane, 
drugged morher, a beorher who 
l ives off his drug peddling, and a 
sister who cannot find work. To 
" l l �  .. :"•� •h�:. ��-..1 : .:�- ho " 1 1�.,,. 

the sisrer, Nobar, ro come work for 
him. Rasul soon falls in love wirh 
her, bur Nobar at firsr keeps her 
disriınce, as social convencions 
forbid an employer ro love one of 
his workers. She keeps rejecring che 
elder man uncil the day she realizes 
that his love is s incere. They start 
meering discreerly; for Rasul 
"feel ings must remain hidden" .  
Then the rumours spread. Soon, the 
gir! and Rasul's encourage beg in 
applying pressure ro put an end ro 
this "unnarural" relar ionship . . .  

Winner of the "Bronze Leopard" in 
the lasr Locarno Film Festival, 
RUSARIYE ABI is the srory of the 
needs of people who, because of 
rheir social srarus (or lack of) 
cannot come rogerher. "The main 
character of my fi lm, Nobar, 
belongs ro that social class in which 
working women bear the major 
share of responsibil it ies. 
RUSARIYE ABI deseribes the 
relarionship berween a man and a 
woman whose differences in age 
and social status make them 
outcas ts . . .  If, for Nobar, love is 
synonymous with economic 
security, it represencs for Rasul a 
peaceful existence and an escape 
from his loneliness. Such an 
att itude does not conform ro social 
norms, it  is  considered 
unacceptable. RUSARIYE ABI , 
then, is the srory of an unequal 
struggle: the impossibil iry to 
reconci le their desires and deeper 
needs with the social norm . " -
o " ı,ı...ı.."- n " - '  ı:-��"..ı 

1 954 yılında Tahran'da do�du. 
Güzel Sanatlar Akademisi'nde 
film yönetmenli�i e�itimi 
gördü. 1 973'de devamlı l ık 
yazmanı ve yönetmen 
yardımcısı olarak Islam 
Cumhuriyeti Devlet 
Televizyonu'na girdi. Iran TY'si 
için bir dizi kısa belgesel 
yönettikten sonra, bürokratik 
karmaşa üzerine bir hiciv olan 
ilk konulu uzun metraj filmi 
"Kharez Az Mahdoudeh 1 
Sınırsız"ı gerçekleştirdi. Daha 
sonra "Zard-e Ghanari 1 
Kanarya Sarı sı" ( 1 989), "Poul-e 
Khareji 1 Yabancı Para" ( 1 990), 
"Nargess" ( 1 992) ve MAVI 
YAŞMAKLI'yı ( 1 995) çevirdi. 
Son iki filminde, Iran'da işçi 
s ınıfından kadınlar üzerine 
yaptı�ı araştırmalardan 
esinlenmiştir. 

Born in Teheran in 1 954 .  She 
snıdied fi lm direecing ar rhe 
School of Fine Arrs. In 1 973  she 
enrered rhe I R IB (Srare 
Television of Iranian lslamic 
Republic) as conrinuiry girl and 
assistant director. She rhen 
d i recred a series of documenrary 
shorrs for Iranian TV before 
making her firsr feanıre, 
"Kharez Az Mahdoudeh 1 Off 
rhe Limirs", a sarire on 
bureaucraric mix-ups, in 1 989. 
She rhen direcred "Zard-e 
Ghanari 1 Canary Yellow" 
( 1 989), "Poul-e Kharej i  
Foreign Currency" ( 1 990), 
"Nargess" ( 1 992) and 
RUSAR IYE ABI ( 1 995) .  Her 
lasr rwo films were direcrly 
inspired by the d irenor's 
research inro working class 
women in I ran. 
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BELÇiKA BELGJUM 

BELÇiKALl LARlN Ci NSEL YAŞAMI 
LA VIE SEXUELLE DES BELGES 

THE SEXUAL LIFE OF THE BELGIANS 
Yönetmen Oirecror: Jan Bucquoy 
Senaryo Screenplay:Jan Bucquoy 
Görüntü Yön. Cinemarography: M ichel 

Baudour Kurgu Editing: Matyas Veress 
Müzik Music: Frımcis de Smet. IYiili Tura & 
LiJzı Oyuncular Cast:jean-Henri Compere, 

f\oi Francq. lsabel/e Legros. Sophie Schneider, 
Miche/e Schor. Aloreno Borian i. Agathe Cornez 

Yapı mc ı Producer:}an Bucquoy & Francis 
de Smet Yapım Production Co.: 
Transatlantic Fibm. me Quinaux. 46. 1 03 0  
Bmxelles. BELG/Ui\1: Phone & Fax: 32 2 
245 47 42 Dünya Hakları Export Agenc: 
B russe/s A ı•e .. me des ViJJtandineJ. 1148 I 000 
Bmxe//es. BELGIUM: Phone: 32 2 5 1 1  9 1  
56: Fax: 3 2  2 5 1 1 8 1 3 9  

1 994 1 3 5 111111. 1 Renkli Color 1 85 '  

• Küçük bir Flaman kasabasında 
genç Jan Bucquoy, okuma yazması 
olmayan bir işçi baba, cimri bir 
anne, küçük bir kız kardeş ve onu 
sinemaya götüren bir teyzeden 
oluşan bir ailenin içinde yetişir. 
Jan, babasının ölümünden sonra 
yaz tati l lerini Blankenberg'de 
geçirir ve aşkta i lk kez reddedil ir. 
Okulda yazmaya yeteneği olduğu 
anlaşılır. Mezun olduktan sonra 
eğitimini Brüksel'de sürdürmeyi 
planlar. Ama annesi onu, babasının 
çalıştığı fabrikada işe sokar. Jan 
mütevazı bir memur olur, sıkıntıya 
ve dışta bırakılmışl ık duygusuna 
kapılır, "zenci müziği" dinler . . .  ve 
gene de başkente gitmeye karar 
verir. Brüksel'de, kötülük ve 
erdemin buluştuğu bambaşka bir 
dünya keşfeder: Tanıdığı kadın lar 
aracılığıyla Kama Sutra, siyasi 
eylemcilik, strüktüralizm, 
makrobiyotikle tanışır. Anti
kapitalist harekete coşkuyla katı l ır  
ve Molotov kokteyli yapmayı 
öğrenir. Evlenir, büyük bir roman 
yazmayı planlar, üç yıl sonra 
boşanır ve durumu şöyle özetler: 
"Kadın larla hayat bir sefalet, ama 
onlar olmaksızın da imkansız!" 

Belçika'nın "yaramaz çocuğu" Jan 
Bucquoy, i lk konulu uzun metraj 
filminde karşımıza, keskin bir 
mizah duygusu ve geri-dönüşlerle 
anlatılan parçalanmış bir anı
kronolojisiyle çıkıyor. "Ben 
Belçika'nın 1 9SO'I i yıl lardan 
günümüze uzanan bu muazzam 
freskine "Belçikalıların Kederi" 
demeyi tercih ederdim, ama o 

isim daha önce kullanıldığı için, 
kendine saygısı olan her Lacanian 
gibi, bu ülkenin kültürel elitini 
benim adıma umutsuzluğa 
sürüklemeden, "cinsel" kel imesini 
kullanmaya karar verdim. Sahte 
tevazuum hiç olmadığı için de, 
tıpkı başarısız bir psikanalizi 
andırır bir biçimde kendi kollektif 
geçmişine bakan ortalama 
Belçikal ın ın yaşayan modeli 
olarak, bu i lk bölüm için ( 1 950-
1 978) kendimden yararlandım. 
Öykü doğumumla başlıyor, 
annemin ölümüyle sona eriyor. 
Arada da bir hayat var: 68 kuşağı 
denen kuşağın hafızasın ın bir 
kısmını içeren ve aynı zamanda 
hem onca zevki, hem de onca 
hayal kırıklığın ı  tüketmiş bir hayat, 
benim hayatım." - Jan Bucquoy. 

• In a small Flemish town, young 
Jan Bucquoy grows up in a family 
that includes an i l l iterare blue-collar 
farher, a sr ingy morher, a kid sisrer, 
and an aunr who rakes him to the 
movies. Afrer his farher's dearh, Jan 
spends his summer vacarions in  
Blankenberg, and bemoans h i s  fırsr 
romantic rejecrion. At school, he 
displays a ralenr for writing. Afrer 
graduarion, Jan plans on conrinuing 
his studies in Brussels, but his 
morher makes him rake a job in  the 
factory where his farher worked. 

Jan becomes a modest office clerk, 
si nks inro boredom and a feel ing of 
exclusion, l isrens to "Negro music" 
and decides he's sti l !  going ro leave 
for the capital . In Brussels, he 
discovers a whole other world 

where vice and virtue meer: through 
the many women he meers, Jan i s  
i niciared to  the Kama Surra, polirical 
acrivism, srrucruralism, macrobiorics. 
He enrhusiasrically joins the anri
capiralisric movemenr and learns 
how to make Molotov cockrails .  
He marries, plans to write a great 
novel, divorces three years larer, 
and remarks, laconically that "Life 
wirh women is misery, bur wirhour 
rhem, impossible ! "  . . .  

To consrrucr his fırsr fearure, 
Belgian "enfanr rerrible" Jan 
Bucquoy, came up wirh a 
fragmen red memory-chronology, 
told in flash-backs wirh a sharp 
sense of humor. "''d have preferred 
to cal! this vast fresco of Belgium 
from 1 950 to today "Le chagrin des 
Belges", b ur s ince that ri tl e was 
raken, I decided to use the word 
"sexual" ! ike any self-respecring 
Lacanian, shorr of driving the 
culrural el ite of this !and to despair 
on my behalf. Never having 
suffering from false modesry, I used 
myself as a l iving model of the 
average Belgian for this fırsr part 
( 1 950- 1 978). Looking back on his 
collecrive past ! i ke a sort of 
unsuccessful psychoanalysis. The 
story begins wirh my birth and 
ends wirh my mother's dearh. I n
berween rhere is a l i fe ,  my own ,  

which conrains part o f  the memory 
of the so-called generatian of '68 
and which drained off so many 
pleasures and disi l lusionmenrs at 
the same r ime . "  - Jan Bucquoy 

JAN BUCQUOY 

1 948'de Harelbeke'de doğdu. 
INSAS'ra edebiyat, ahlak 
felsefesi, siyasal bilimler ve 
sinema okudu. Ancak, kendi 
deyişiyle, "kariyer sahibi 
olmak"ransa, bazı kültürel 
projelerde - özellikle de, 
tiyatro ve çizgi romanlarda -
şansını denemeyi tercih etti 35 
karikatür albümünün çizeri 
olarak başarıyı tattı, ve, 
politikacılar, kraliyer ailesi ve 
Tenten'le alay eden, kendi 
mizah dergileri Belge ile Dol'u 
yarattı. Iç çamaşırlarını ve 
kadınları sanatsal kavramlar 
olarak kabul ettiği için, 1 990 
yıl ında Schaerbeek'te ünlü 
kişilerin iç çamaşırlarının 
sergilendiği bir "iç çamaşırı 
müzesi"", ardından da can l ı  
kadınları sergileyen bir "kadın 
müzesi" açtı. Canl ı  yayınlanan 
bir Fransız televizyon şovunda 
pantolonunu indirdi ,  yeni bir 
yapıt için gerçek bir Magritte 
yaktı (Magritte' in Külleri), 
Brüksel'deki Büyük Meydan'da 
Kral Boudoin'ın bir kuklasının 
boynunu vurmaya kalktı ve bu 
yüzden tutuklandı. 1 992'de i lk 
plağını çıkardı. 1 994'te devlet 
yardımı almadan, 
BELÇIKALlLARlN CINSEL 
YAŞAMI'nı gerçekleştirdi .  

Born i n  Harelbeke in  1 948. He 
studied l iteracure, moral 
philosophy, policical science and 
filmmaking at che INSAS. But 
rather rhan "have a career" ,  as he 
purs ir, he preferred to try his 
luck at a number of culcural 
projeers - che rhearer and comic 
strips, in parcicular. He has 
enjoyed success as che auchor of 
35 carenon albums and creaced 
his own comic  magazines, Belge 
and Dol, in  which he pokes fun 
at policicians, royalcy and 
Tincin. In Schaerbeek in 1 990, 
he opened, a "museum of 
underwear", exhibicing famous 
people's underwear, chen a 
"museum of the woman", wich 
live women on display, 
considering underwear and 
women as arciscic concepcs. He 
dropped his pancs live on a 
French celevision show, burned a 
real Magritte to make a new 
work (The Ashes of Magritte), 
attempced to decapicace an effıgy 
of King Baudoin on che Grand 
Place of Brussels - which goc 
him arresced. In 1 992, he 
released his fırsc record. In  1 994, 
he made LA VIE SEXUELLE 
DES BELGES, wichouc Scace 
subsidies. 
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ABD USA 

McMULLEN KARDEŞLER 
THE BROTHERS McMULLEN 
Yönetmen Director: Edward Burm 
Senaryo Screen play: Edu•ard Burm 
Görüntü Yön. Cinemarography: Dirk 
Fisher Kurgu Ediıing: Dirk Fisher Müzik 
Music: Seamm Egan Oyuncular Cası: 
EdU'ard BuniS. Mike McGione. )ark !lfulcahy, 
Shari A lbert. Maxine Bahm, Connie B ri lion, 
Peteı')ohansen. jennifer }ost; n. Elizabeth P. 
MrKay, Catherine Bolz Yap ımc ı Producer: 
Edu·ard B11r11S & D irk Fisher Yapı m 
Producıion Co.: lllaribora Road Gang, 
Videography, Good tı·lachine Production Dünya 
Hakları Exporı Agenı: Twentieth Century 
Fox International. P.O. Box 900. Beı•erly Hi/ls. 
California 902 1 3 -0900, USA; Phone: 1 3 1 0  
3 6 9  3886; Fax: 1 3 1 0 3 6 9  2349 Kaynak 
Source: Ozen Film Filmeilik ı� Sinema(l!tk 
T.A.Ş . .  Sakızağa(l Cad . . 2 1 ,  80023 Be')'oğlu, 
İstanbul. TURKEY: Phone: 90 2 1 2  293 70 
70: Fax: 90 2 1 2  244 28 5 1  

1 995 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 108' 

• Hayırsız babaların ın ölümünden 
sonra, üç erkek kardeş ai lenin 
Long Isiand'daki eski evinde geçici 
olarak bir araya gelirler. Cenaze 
gününde, Bayan McMul len, daha 
gözyaşları kurumadan, bunca 
yıldır asıl sevdiği kişi olan erkekle 
birl ikte olmak için Irianda'ya 
hareket eder ve oğullarını şöyle 
uyarır: "Aynı hatayı işlemeyin". 
McMullen kardeşler, gelgeç Irianda 
Katoliği miraslarıyla boğuşarak, 
romantik bir kafa karışıklığı sisi 
içinde kaybolmuşlardır. Ağabeyleri 
Jack, çocukluk sevgi lisiyle evlenen 
bir öğretmendir. Jack karısına 
hayrandır ama, bazen de sıradan 
i l işkiler kurma eği l imine kapı l ır. 
Yirmil i  yaşlarını geride bırakmak 
üzere olan umut veren sinemacı 
ortanca kardeş Barry, bağımlı  
olma korkusuyla, ikinci bir randevu 
talep eden kadınlardan bile kaçar. 
Bu arada en gençleri, üniversiteden 
henüz mezun olmuş olan Patrick, 
umutsuz bir biçimde romantik, 
şifa bulmaz şekilde de Katol iktir. 
Her ikisinin de geleceğin i  
virgülüne kadar çizerek ona 
kapana kıstırı lmış duygusu veren 
Yahudi sevgi l is inin talepleriyle 
karşı karşıyadır. Çocukluklarını 
geçirdikleri evde birkaç ay birl ikte 
olan zeki, esprili, çenesi kuvvetli 
McMullen kardeşler, geçmişlerini, 
kadın larını , şu anda hayatlarını 
sarsmakta olan seçimleri kabul 
edebilmek için birbirini dürtükler ... 

1 995 Sundance ve Deauvi l le film 
festivallerinde Jüri Büyük Ödülü'nü 
kazanan McMULLEN KARDEŞLER, 
erkek bunalımı üzerine sıradan 
bir arkadaşl ık fi lmi değil; 1 990'1ı 

yıl larda romantik i l işkiler, aşk ve 
bağl ı l ık üzerine tümüyle kendine 
özgü bir bakış sunan bir fi lm. Bu 
akıl l ı , sevimli ve çok kişisel yapıt, 
sekiz aylık bir sürede hafta 
sonlarında öylesine düşük bir 
bütçeyle çeki ldi ki, yönetmen 
karakterlerden birini kendi 
oynamak ve ana mekan olarak 
annesiyle babasının evini 
kullanmak zorunda kaldı. "Ben 
Irianda Katoliği bir evde büyüdüm, 
ilk ve orta eğitimimi Katol ik 
okullarında yaptım. Bunun 
dünyaya bakışımı nası l  etkilediğini 
bi l iyorum; bu yüzden de 
artyetişiminizin nası l  olup da 
örnrünüzün geri kalanı üzerinde, 
bazen feci sonuçlara da varan bir 
gücü olduğunu vurgulamak istedim. 
Niyetim vaaz vermek deği ldi ;  tam 
tersine kafa karışıklığın ın yol 
açtığıi mizahı göstermek 
istiyordum.". - Edward Burns 

• After the death of their good
for-nothing father, three brothers 
temporarily reunite at the old family 
home on Long Island. On the day 
of the funeral, Mrs. McMullen's 
tears have barely dried before she's 
headed for Ireland to be wirh the 
man she's really loved for all these 
years, leaving her sons with this 
warning: "don't make the same 
mistake". The brothers McMullen 
are lost in a haze of romantic 
confusion, wrestli ng with their 
volatile Irish Carholic legacy. Jack, 
the eldest, is a school teaeber who 
has married his childhood 
sweetheart. Jack adores his wife bur 
is rempred to have a casual affair. 
The midelle brorher Barry, an 

aspi ring fı lmmaker in his Iate 20s, 
runs away from any woman who 
even suggesrs the commirment of a 
second dare. Meanwhile, their 
youngest, recent college graduare 
Parrick is hopelessly romantic and 
incurably Cathol ic. He faces the 
demands of his Jewish gi rlfriend, 
who has mapped out the future for 
them both, making him feel 
rrapped . Thrown together for a few 
months in the house of their youth, 
the wi tty-wise-mouthed McMullen 
brothers spur each other to come to 
gri ps w i rh rhei r pasr, and rhei r 
women and choices now shaking 
up rheir l ives . . .  

Winner of rhe Grand Jury Prizes ar 
the 1 995 Sunciance and Deauville 
Fi lm Fesrivals, THE BROTHERS 
McMULLEN is nor an orcl inary 
buddy movie abour male crisis, bur 
a uniquely different rake on romance, 
love and commirmenr in rhe '90s. 
This clever, charming and very 
personal sraremenr was fi lmeel over 
an eighr month period on weekends 
wirh a budger so low rhe di rector 
was forcecl to cast himself as a 
characrer and use his parents' home 
as main locarion . " l  was raised in an 
Irish Carholic household and 
arteneleel Carholic grammar and 
high schools. I knew it affecred rhe 
way I look at the world and wanted 
to show how your background has a 

hold on you for rhe rest of your life 
- sorneri m es w d isasrrous 
consequences. I clidn'r wanr to ger 
preachy, insread l wanted ro show 
rhe humor rhar confusion can 
bring. " - Edward Burns 

EDWARD BURNS 

1 969 yılında Woodside, 
Queens'de dogdu, Long 
Isiand'da büyüdü. Oneonra 
College ve Albany'deki New 
York EyaJet Üniversitesi'nde 
egitim gördükten sonra, 
sinemacılık üzerinde 
odaklanmak için New 
York'taki Hunter College'a 
gitti. Buradayken, aralarında 1 5  
dakikalık "Hey, Sco!"nun da 
bulundugu, birçok kısa film 
yaptı. Daha sonra Fox TV 
kanalının 7 Haberleri'nde 
çalışmaya başladı ve Bagımsız 
Film Marketi'nde henüz yapım 
halinde, 45 dakikalık bir film 
olarak gösterilen "Brandy"yi 
yaptı. "Entertainment Tonight" 
programında yapım asistanı 
olarak çalışırken, yapımını ve 
yönetimini üstlendigi, ayrıca 
oynadıgı ilk konulu uzun metraj 
filmi olan McMULLEN 
KARDEŞLER'in senaryosunu 
yazmaya başladı. Şu sıralarda 
romantik i l işkiler hakkında yeni 
bir fi lm üzerinde çalışmaktadır. 

Born i n  1 969 in  Woodside, 
Queens and raised on Long 
lsland. Afrer studying ar 
Oneonra Col lege and SUNY
Aibany, he transferred ro Hunıer 
Col lege i n  New York Ciry ro 
focus on fi lmmaking. Whi le ar 
Hunrer, he made nunıerous 
shorr fi lms, inciuel ing ıhe 1 5-
mi nure shorr " Hey, Sco 1 " .  Larer 
he began working on rhe Fox 7 
O'Ciock News and nıacle 
" B rancly",  a 45-minure fi lm rhaı 
screeneel as a work-in-progress ar 
ı he 1 992 1 ndepenclenr Fearure 
Fi lm Market. Whi le working as 
a producrion assisıanı for 
" Enrerrainnıenr Tonighr", he 
began wrir ing rhe script for 
THE B ROTH E R S  
McM ULLEN . ,  r h e  firsr fearure 
film he has produced, d i recteel 
and acred in .  He is currenrly ar 
work on a new fearure abour 
romantic relarionships. 
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FRANSA FRANCE 

BELLi Ki Sizi SEViYORUM 
VIS/BLEMENT ]E VOUS AIME 

OBVIOUSLY I NEED YOU 
Yönetmen Director: jean-Michel Carre 
Senaryo Screen play: Cia u de Si?,ala. )ean
/11lchel Carri. )acky Berroyer, P1otr Barsony & 
Pamcia Agoumi Görüntü Yön. 
Cinematography: Hugues de Haeck Kurgu 
Ediıing: Saı·ah Mal/on Müzik Music: 
Fran(OIS PC) rony Oyuncular Cası: Oenis 
Laı'ant. Oominrque Froh. jean-Franrois 
Gallolle, V anma Guedj, Lionel Me/et, Marie 
Roı•m. Claude Sigala Yapı m cı Producer: 
F11oun Belhiba Yapım Producıion Co.: Les 
Fdms du Gram de Sa b/e, 206 me de Charenton. 
7501:! Paris. FRANCE: Phone: 33 1 43 44 
16 7:!: Fax: 33 1 40 19 07 56 Dünya 
Hakları Exporı Agenı: Les Films du Grain 
de Sable. 206 me de Charenton. 75012 Paris, 
FRANCE: Phoue: 33 1 43 44 l o  72: Fax: 33 
1 40 1 9  07 56 

1 995 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 1 00' 

• Daha önce birçok kez suç işlemiş 
olan Denis, bir saldırı nedeniyle 
bir kez daha tutuklanır. Yargıç 
ona bir alternatif sunar: ya hapse 
girecek, ya da genç ruh hastalarına 
özgü bir yer olan Coral'de bir 
rehabilitasyon seansına katılacaktır. 
Coral'e giden tedirgin, yalnız ve 
çilekeş ruhlu Denis, kendinden 
böylesine farklı insanlarla birl ikte 
yaşamayı çok zor bulur. Ancak 
gençlerin ona yaklaşma yolundaki 
beceriksizce ama samimi çabaları, 
yavaş yavaş dünya hakkındaki 
fikirlerini değiştirmeye başlar. 
Yaşamında ilk kez, kendini kendi 
bunalım sürecine kıstırı lmış değil 
de, toplumsal ve insani yönlerden 
yararlı biri gibi hisseder. Bu 
insanların acılarını, oyunlarını, 
gözyaşlarını ve kahkahalarmı 
gördükçe, kendini de tanır ve 
bilmediği duygularla karşı karşıya 
kalır. Sonunda daima bastırdığı 
sevgiye duyduğu büyük gereksinimi 
artık ifade edebildiğini anlar . . .  

"Suçluluk ve deli l ik, toplumun 
yalnızca hapsetmek yoluyla 
karşı l ık verdiği iki insani ve 
toplumsal sorundur. I lki için 
hapishaneler, ikincisi için de akıl 
hastaneleri: sadece olumsuz ve 
tecrit edici "çözüm"ler. Bu film, 
bir dizi yüzleşme sayesinde 
yapı labildi: şiddet ve sevecenl ik, 
şehir ve kı rsal kesim, deli l ik ve 
suçluluk, kurgusal olanla gerçek 
olan, aktörlerle "olağandışı" 
gerçek karakterler, genç otistikler 
ve ruh hastaları. Bu yüzleşmeleri 
filme almak için, her gencin kendi 

un film de 
Jean-Michel Carre 

avec Denis Lavant 

dünyasıyla sürekli zenginleştirilen 
gizli çekimleri, çok katmanlı bir 
senaryonun kurgusal olay örgüsüyle 
bütünleştiren çok özel b ir çekim 
planı yaratmak zorunda kaldık. 
Gündelik hayatın hem var olmasına, 
hem de bu hayatın bir yandan 
kurgusal olana bağlı kalırken bir 
yandan da tepkilerinde değaçiama 
yapmak zorunda kalan aktörlerin 
perfermansına karışmasına olanak 
veren bir yapıydı bu. Böyle bir 
fi lme hazırlanmak için, oyuncu 
kadrosu ile teknik kadronun 
Coral'de bir süre kalması, bu 
gençlerin yaşamların ı  payiaşması 
ve onların varlıklarının temelini 
hissetmesi gerekti. Bu fi lm ancak 
insani ve sinernatografik 
serüvenler arasındaki bir osmoz 
sayesinde gerçekleştirilebildi." -
Jean-Michel Carre 

• Denis, a mult iple offender, is 
arresred once again for commiting 
a violenr atrack. His judge offers 
him an alternative to jai l :  to arrend 
a rehabil itarion session at rhe Coral, 
a home for young psychotics. Once 
at the Coral, Denis, an uneasy, 
sol i tary and rormenred so u! ,  fi n ds 
it  difficulr to live wirh people so 
differenr from h im .  Bur the young 
people's clumsy and sineere 
attempts to approach him 
gradually cause h im ro change his 
view of the world. For the first 
time in his l ife, he does not feel 
trapped in the process of surviving 
his own erisis bur finds himself 
social Iy and humanly useful .  
Through his conract with these 

people's sufferings, their games, 
tears and laughter, Denis comes to 
know himself and opens up to 
unknown emotions. He final ly 
finds he is able to express his deep 
need for affecrion, a need thar he 
has has always kept su pp ressed . . .  

"Criminality and madness are rwo 
human and social problems to 
which the only response given by 
society is confinemenr. Jail for the 
firsr, menral hospitals for the 
second. Negative and isolaring 
"solurions" only. This fi lm was 
only made possible through a series 
of confronrarions. Confronrations of 
violence and tenderness, city and 
counrry, madness and criminaliry, 
fiction and reality, actors and 
"exceptional" real-life characters, 
the young autistics and the 
psychotics. To film these 
confronrations, we had to ereare a 
specific shooting plan integrari ng 
stolen shots consrantly enriched by 
the very own world of each 
youngster and the ficrional plot of a 
multiple-layer screenplay. A 
strucrure allowing everyday l ife to 
exisr and inrerfere with the actors' 
performance who had to react using 
improvisarion while sticking ro the 
fiction. To prepare for such a film,  
the cast and crew had to spend 
some time at the Coral, sharing the 

l i fe of the youngsters, and feel their 
most essenrial being. This fi lm was 
only made possible through the 
osmosis berween a human and 
cinematographical advenrure ."  -
Jean-Michel Carre 

JEAN-MICHEL CARRE 

1 969- 1 972 yılları arasında 
IDHEC'te egitim gördü. lik 
konulu uzun metraj filmi 
"Aiertez les bebes 1 Bebekleri 
Uyarın"ı 1 978'de çekmeden 
önce, iki kısa film ve bir 
belgesel film gerçekleştirdi. 
Bunun ardından da "Votre 
enfant m'interesse 1 
Çocugunuza Ilgi Duyuyorum"u 
( 1 98 1 )  yaptı. O günden bu 
yana birçok kısa ve belgesel 
film çekti. BELLI KI SIZI 
SEVIYORUM, yönettigi üçüncü 
konulu uzun metraj fılmdir. 

He srudied ac IDHEC in 1 969-
1 972.  He realized cwo shorcs 
and a documencary film before 
directing his  ficsc feature, 
"Alercez les bebes" ,  in 1 978. His 
nexc fil m  was "Vocre enfanc 
m' inceresse'' ( 1 98 1 ). Since chen 
he made many shorcs and 
documencaries. VISIBLEMENT 
J E  VOUS AIME is the third 
feature fi lm he direcced. 
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MISIR-FRANSA EGYPT-FRANCE 

GÖÇMEN 
AL MOHAGER 

THE EMIGRANT 
Yönetmen Director: YotwefChahine 
Senaryo Screenplay: YoussefChahine 
Görüntü Yön. Cinematography: Ramses 
Marzouk Kurgu Editing: Rashida A bdel 
Sa/am Müzik Music: Mohammed Noun 
Oyuncular Cast: Khaled El Nabaıci. 
Yousrct, Mahmoud Hemeida, Michel Picco/i, 
Safia El Emary Yapımcı Producer: Gabriel 
Khomy & Humberi Balsan Yapım 
Produclion Co.: .MISr International Filmsı 
3 5 .  Rue C hampo/lion S tr . .  Cairo. EG YPT; 
Phone: 202 5 78 81 24; Fax: 202 5 7  80 3 3  
Dünya Hakları Exporr Agent: M tsr 
lntemational FilnlJ. 3 5 ,  Rue C hampo/lion S tr . .  
Cairo, EG YPT; Phone: 202 5 78 8 1  24: Fax: 
202 5 7  80 33 

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 15 5 · 

• 3000 yıl önce, kurak topraklarda 
yaşayan yoksul düşmüş bir kabilenin 
oğlu olan Ram, yaşam biçimini 
değiştirme hayal leri kurar. 
Kabi lesinin sürdürdüğü günlük kıt 
kanaat yaşamın onlara mutlu luk 
getiremeyeceğini hisseder. Ram, 
Firavunların ü lkesine, uygarlığın 
merkezine gitmekten başka şey 
düşünemez. Onu çok seven 
babasının karşı çıkmasına, ve onu 
öldü sanarak bir gemi ambarında 
bı rakan erkek kardeşlerin in 
nefretine rağmen Ram, iradesi ve 
tanrıların lütfu sayesinde, hedefine 
ulaşır. Öğrenmeye susamış bir 
şekilde, temiz bir kalple, başarma 
cesareti ve aklıyla Firavunların 
M ısırı'na varır. Ancak burada 
karşılaştığı güçlükler, daha da 
yı ldırıcıdır. Eski tanrı Amon'un 
güçlü ve zengin savunucuları i le 
yeni Aten kültünün mazlum 
müritleri arasındaki iktidar 
kavgasına yakalanan Ran, komutan 
Amihar tarafından evlat edini l ir, 
Amihar' ın baş rahibe olan karısına 
vurulur ve yürekli bir köle kızla 
nişanlanır . . .  

Siyasi eği l iml i  meslek yaşamında, 
Youssef Chahine ülkesinin tarih in i  
araştırmak iç in belgesel, melodram, 
film noir ve toplumsal gerçekçi l ik  
unsurlarından yararlanmıştı. Yeni 
fi lminde daha mahrem, daha 
duygusal olmakla birl ikte gene 
mücadelenin değerini duyuran bir 
öykü anlatıyor. 1 9SO'Ii yı l ların 
başlarından beri Yakup'un oğlu 
Yusuf üzerine bir fi lm yapmak 
isteyen Chahine, bize evrensel 

çapta çağdaş bir bağlantısı olan bir 
öyküyü sunmak için geçmişi 
deşiyor. "Bütün farklı ırklarla 
di l lerin uyum içinde bir arada 
bulunduğu iskenderiye'de 
büyümüş bir kişi olarak, dünyada 
fanatizmin gelişmesini feci bir 
sapkın l ık, dayanılmaz bir trajedi 
olarak görmekten kendimi 
alamıyorum . . .  Akla gelebilecek 
en büyük zorluklarla karşı karşıya 
kalan kişi, karakterin in gücü 
sayesinde bütün engeliemelerin 
üstesinden gel ip amacına ulaşır. 
Fi lmimde iletmek istediğim mesaj 
ise şuydu: iyiliğin ve başkalarına 
duyulan her türlü sevginin eşsiz 
bir gücü vardır; insanın hayatta 
başarılı olması acı çekmiş olmak, 
sevmiş olmak ama aynı zamanda 
sevi lmeyi de haketmiş olmak 
anlamına gelir." - Youssef Chahine 

• 3000 years ago, Ram, son of an 
impoverished rribe l iving in an arid 
land, dreams of changing his way 
of l ife .  He feels rhar rhe day-ro-day, 
hand-ro-mourh exisrence led by his 
rribe cannor bring abour rheir 
happiness. Ram can rhink of norhing 
bur making his way ro rhe land of 
Pharoahs, rhe cenrer of civi l izarion. 
Despire rhe relucrance of his loving 
farher and rhe harred of his brothers, 
who leave h im for dead in rhe hold 

of a boar, Ram, rhanks ro his w i l l  
and Providence, reaches his goal. He 
arrives in pharoanic Egypr, hungry 
for learning,  wirh a pure hearr and 
rhe wir  and courage ro succeed. Bur 
che hardshi ps he faces rhere are all 
rhe more daunring. Caughr up in 

the power srruggle between rhe 
dominant and weal rhy advocares of 
rhe ancienr god Amon and rhe 
downrrodden fol lowers of rhe new 
culr of Aren, Ran is adopred by rhe 
mil i rary chief Amihar, smicren by 
Amihar's wife, a high priesress, anel 
berrothecl ro a spunky slave gir! . . .  

I n  his polirically commirted career, 
Y oussef Ch ah i ne has u sed elemenrs 
of documenrary, melodrama, fi lm 
noir and social realism ro invesrigare 
his counrry's h isrory. In his new 
film he rurns ro a more inr imare, 
emotional srory, bur one rhar once 
again proclaims rhe value of che 
srruggle. Chahine who had been 
inceresteel in making a fi lm on rhe 
subject of Joseph, the son of Jacob, 
si nce the early Fifties, delves in ro 
rhe past ro bring us a srory of 
universal conremporary relevance. 
"Having grown up in Alexandria, 
where all differenr races anel 
religions co-exisred in harmony, 1 
cannot bur view rhe growrh of 
fanaticism all over the world as a 
grievous aberrarion, an unbearable 
tragedy . . .  A person undergoing che 
worsr possible harclships can, because 
of his scrength of characrer, overcome 
all hindrances and fulfil l  himself. 
Thar is whar I wished ro convey in 
my fi lm: goodness and rhe love of 
orher, in all i ts forms, are an 
unparal lelled force; anel rhar 
making a success of one' s l ife means 
having suffered, having loved, bur 
also, having deserved co be lovecl . "  
- Youssef Chahine 

YOUSSEF CHAHINE 

25 Haziran 1 926'da Mısır'ın 
lskenderiye kentinde do�du. 
Bir avukatın o�lu olan Chahine. 
lskenderiye'de yetişti. Kentin 
ün iversitesine bir yıl devam 
ettikten sonra, Pasadena 
Playhouse'da stajyer olarak 
çalışarak ABD'de iki yıl geçirdi. 
1 948'de Mısır'a döndü ve 
!talyan belgesel yönetmeni 
Gianni Vernuccio'nun yanında 
çalıştı. Ilk filmi "Baba Amin"i 
1 950'de yönetti. O günden 
beri Mısır'ın en be�enilen 
sinemacılarından biri olmuş ve 
çok sayıda ödül kazanmıştır. 
Uluslararası düzeyde üne, "Bab 
AI-Hadid 1 Merkez Garı" 
( 1 958) filmiyle erişti. 1 960'1ı 
yılların ortalarında, Mısır devlet 
sinema dairesiyle bir dizi 
süreüşmenin ardından, yaklaşık 
iki yılı Lübnan'da gönüllü 
sürgün olarak geçirdi. Berlin'de 
Altın Ayı alan otobiyografik 
üçlemesinin ilk bölümü 
"Aiexandrie, pourquoil 1 
lskenderiye, Niçin?" ( 1 978) 
gösterime i lk  çıktı�ında büyük 
tartışmalara yol açtı. 

Born on 25 January 1 926, in 
Alexandria, Egypt. The snn of a 
lawyer, he was broughr up in 
Alexandria. Afrer a year ar the 
ciry's university, he spenr rwo 
years in  the USA as a rrainee ar 
the Pasadena Playhouse. He 
rerurned ro Egypr in 1 948 and 
worked for the I ralian 
documenrary director, Gianni  
Vernuccio. He direcred his fırsr 
fılın, "Baba Amin", in 1 950. 
Si nce rhen he has become one of 
Egypr's most admired 
fi lmmakers and has won a large 
number of awards. His 
international reputation was 
esrablished wirh "Cenrral 
Station" ( 1 958).  In the mid
Sixries he spenr al most rwo years 
in volunrary exile in the 
Lebanon afrer a series of quarrels 
wirh Egypr's fi lm 
adminisrrarion. The fırsr part of 
his aurobiographical rrilogy, 
"Aiexandria, Why '"  ( 1 978), 
winner of the Golden Bear ar rhe 
Berlin Film Festival, caused 
grear conrroversy when fırsr 
released . 

Önemli Filmleri 
Selecıed Filınography 

1 958 Bab A I-Ht�tlid Merkez Garı 
1 963 !ln-NIIStr Sa/ah Ad-Din 

Selahaddin Eyyubi 
1 969 fl/.fl rd Toprak 
1 973 AI-'Usfur Serçe 
1 978 lskandariyya Lih.> 

lskenderiye Niçin? 
1 982 Hadduta lllisriyya Bellek 
1 985 Adiett Bonrt/Ntrte 

Elvada Bonaparte 
I 986 Le sixiiime jour Altıncı Gün 
1 990 lskaudariyyı1 Kılintın tl'a 

Kttmttn 

lskenderiye, Hala ve Daima 
1 995 Al lllohager Göçmen 
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ROMANYA ROMANIA 

SALYANGOZLAR SENATÖRÜ 
SENATORUL MELCILOR 

THE SNAILS' SENATOR 
Yönetmen Director: ı\l,rcea Dand111c 
Senaryo Screen play: Mmea Dandt/Ir 
Görüntü Yön. Cinemaıography: Dom 
Muran & Pt:tre Pt:tresat Kurgu Editing: 
Melanw Opro111 Müzik Music: Petrt 
Margmeann Oyuncular Casr: Dr.ı·d Vi;an, 
Cenlta Bôrhora. F/m·m ZamfireJrll. Dmı Chip1. 
Madeleme Thıtbaul!. Clarıt Vod�t. Camelia 
Zorleım. 1\ nda Caropol Yapınıcı Producer: 
Mtr<'<n Damlilir Yapı m Producrion Co.: 
Alpha Ft!mJ lmematıonal. Pulla Prt.rtt Libere 
No 1 Swor 1 .  Bmamt. RO,\fANIA: Pbone & 
Fax: 1 212 J l  /6 Dünya Hakları Export 
Agenr: Mtdta Pro. 1 5 5 .  Ptala \ 'lt'tomi D I .  
70� 1 1 B11umJ1. ROtlfANIA: Pbone: 1 2 1 0  66 
��: Fax: 1 2 1 1  ır ,� 

1 995 35 '""'· Renkli Color }()2' 

• Gülünç ve kendini begenmiş bir 
senatör, yeni bir hidro elektrik 
santral in in resmi açı l ış ı  için 
Romanya'nın kırsal kesimindeki 
küçük bir kasabaya gelir. Tören 
kurdelesini kestikten sonra, 
lsviçreli bir TV ekibinin kendisinden 
bir söyleşi istedigini ögrenir. 
Politikacı, basında hakkında olumlu 
bir şeyler çıkması için el inden 
gelen her şeyi yapar, hatta ekibi 
ertesi akşam birlikte salyangaz 
yemeye bile davet eder. Hal böyle 
olunca, ertesi sabah kasabanın 
bütün sakinlerinin tepelerde aşagı 
yukarı koşuşturarak senatörün 
yemegi için salyangaz aramasına 
şaşmamak gerekir. Salyangaz avı 
sırasında iki çingene bir kıza 
tecavüz etmeye kalkar, ama siyasi 
bir skandaldan korkan senatör, 
şikayetçi olmasın diye kızı ikna 
eder. Daha sonra, yeni dostlarıyla 
gölde yüzerken, Romenler ve 

_
Çingene komşuları arasında tam 
bir isyan çıkar. Ama senatörün 
aklında tek bir şey vardır: 
konuklarını memnun etmek . . .  

M ircea Daneliuc'un son fi lmi, yeni 
Romanya'daki hayatı inceleyen, 
toplumsal ve siyasi duruma hem 
eğlenceli, hem de kederli bir bakış 
atan melankolik bir komedi. 
Görülen o ki, Çavuşevsku rejiminin 
yıkıl ışından beri hiçbir şey 
degişmemiş. Istenen degişim, 
salyangaz hızıyla ilerliyor: 
politikacılar aynı, yurttaşlar aynı, 
toplumsal geri l imler aynı. "Eylemci 
(yani, olagandışı meslegi, digerlerini 
harekete geçirmek ve onlara Parti 

ögretis ine uygun talimat vermek 
olan kişi), salyangozların önderi 
bile olsa, tırmanan bir hayvandır. 
i lk eylemciler dalgası zirveye 
vardıgında, kıvama gelip kilo alana 
kadar, çok özel bir koku salarak 
orada kamp kurarlar. Sonra da 
düşerler. Ya kendi l iklerinden, ya 
da infaz edilmiş olarak. On ları 
daima i kinci bir dalga izler. Bazen, 
çok ender olarak ve ancak 
tesadüfen, henüz bi l inmeyen bir 
başka tür de tırmanabi l ir. I kinci 
dalga i le birincisi arasında temelde 
bir fark yoktur. Bu filmi yaptım, 
çünkü eylemcilerin kendileri 
hakkında bir film yapacagı 
konusunda kuşkularım var. 
Eylemcilerin de, tıpkı köpekler 
gibi, gözlerinde ifade dolu bir 
bakış vardır ama, kendilerini ifade 
edemezler." - M ircea Daneliuc 

• An absurd, pompous senamr 
arrives ar a smail mwn in rural 
Romania m officially open a new 
hydro-elecrric project. Afrer curring 
the ceremonial ribbon, he finds our 
rhar a Swiss TV crew demands an 
i merview. The pol i rician does 
everyrhing in his power m ensure a 
posirive wrire-up in the press, and 
even invires the crew ro join him 
the fol lowing evening for a feasr of 
s na i ls. Ir is no surprise rhar rhe 

nexr morning all the residenrs are 
scurrying up anel down rhe hil ls ,  
seeking snails for rhe senaror's supper. 
Two gypsies rry ro rape a girl 
during the hunr, bur the senaror, 
afraicl of a potirical scandal, convinces 
her nor ro press charges. Larer he 

goes for a dip in the lake wirh his 
new friends, white a full-fledged 
rior eruprs berween the Romanians 
and rheir Gypsy neighbors. Bur the 
senaror has only one rhing on his 
mi nd ; ro make his guests happy . . .  

Mircea Danel iuc's new fi lm is a 
melancholic comedy rhar examines 
l ife in the new Romania - casr ing 
an amused, yer sorrowful look ar 
rhe social and pot i r ical siruarion. 
Norhing,  i r  seems, has changecl 
s ince the fal! of Ceausescu's regime 
- the desired change is advancing ar 
a s na i l 's pace - the po l i  ricians 
remain the same, the ci rizens 
remain the same, social rensions 
remain the same. "The acrivisr ( i .e. 
a man whose unique profession is 
ro drive orlıers and give rhem 
instructions that conform ro the 
Parry's docrrine), even if he is the 
snails' leader, is an animal that 
e l im bs. When a firsr wave of 
acrivisrs arrives ar the rop, ir camps 
rhere unril  ir is cooked and has 
gained weighr,  giving off a very 
specific odour. Afrer rhar, ir falls .  
On i rs own or having been 
execured. A second wave always 
follows. Somerimes, bur very rarely 
and only by chance, anorher 
species, sri l l  unknown, can also 
el im b. The second wave has no 
fundamenral difference from the 
firsr. 1 made this fi lm because I 
doubr that acrivisrs wil l  ever make 
a fi lm abour rhemselves. Acrivisrs, 
! ike dogs, have an expressive look 
in rheir eyes, bur cannot express 
rhemselves ." - Mircea Daneliuc 

MIRCEA DANELIUC 

1 943 yılında Hotin, Romanya'da 
doğdu. Fransız edebiyatı 
öğrenimi gördükten sonra, 
1 972 yılında Romanya Tiyatro 
ve Sinema Kurumu'ndan 
(IATC) mezun oldu. Çağdaş 
Romen yönetmenlerin yolunu 
açan i lk konulu uzun metraj 
filmini 1 975 yılında yönetti. 
Güçsüz konformizmin hep 
düşmanı olmuş yönetmen, her 
zaman insanları yeniden 
düşündürmeyi, onlara 
değerlerini bir kez daha gözden 
geçirtmeyi amaçlamıştır. Birkaç 
yı l içinde, hem yerel hem de 
uluslararası eleşrirmenlerin 
övgüsünü hem de izleyicilerin 
de tam desteğini alarak, parlak 
bir biçimde ülkesinin bir 
numaralı yönetmeni konumuna 
yükseldi. 1 98 1 -88 arasında 
sabık Komünist Parti yetkilileri 
tarafından film yönetmesi 
yasaklandı. Tiyatro yönetmeni 
olarak da çalışmıştır. 

Born in Hocrin, Romania, in 
1 943.  After having srudied 
French li teranıre, he graduated 
from the Romanian Insti tute for 
Drama and Cinema ( IATC) in 
1 972 .  He direcred his firsr 
feature fi lm in I 975 which 
opened che path for che modern 
Romanian directors. Always an 
e ne my of feeble conformism, he 
has always aimed ar making 
people re-rhink and re-evaluare. 
Within a few years he has 
enjoyed a sparkling rise ro the 
posirion of che presenr number 
one Romanian film director, by 
winning unanimous praise from 
local and international crirics 
and che total supporr of che 
public ar large. Berween 1 98 1 -
8 8  h e  was banned from direecing 
films by the aurhoriries of the 
ex-Communist Parry. He has 
also worked as rhearre direcror. 

Filmleri 
Filmography 

1 975 Tbe Race Yarış 
1 977 Special /ssue Özel Sayı 
1 980 1\licropbone Te.</ ing 

Mikrofon Denemesi 
1 98 1  Fox Hunting Tilki Avı 

The Cruise Deniz Gezisi 
1 984 Glissando 
1 988 jacob 
1 99 1 The E/event/ı Comnuuulmenl 

On Birinci Emir 
1 992 Tbe Harmless \Var 

Zararsız Savaş 
1 993 Tbe Co11jugcıl Bed 

Aile Yatagı 
1 994 Tbe Greal Boredom 

Büyük Sıkıntı 
1 995 Tbe Snails' Senotor 

Salyangozlar Senatörü 
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ALMANYA GERMANY 

KiMSE BENi  SEVMiYOR 
KEINER LIEBT MICH 

NOBODY LOVES ME 
Yönetmen DirectOr: Doris Do"rrie 
Senaryo Screenplay: DoriJ oo·rrie 
Görüntü Yön. Cinemawgraphy: He/ge 
\'ileindler Kurgu Ediring: 1 nez Negnier 
Müzik Music: Niki l?eiser Oyuncular 
Cast: Maria Schracler, Pierre Sanoussi-8/iss, 
Michael vorJ Au. Elisabeth Trimnaar, Peggy 
ParnaJJ. Lorose Keller Yapımcı Producer: 
Gerd Huber & l?eııate Seefe/dt Yapı m 
Producrion Co.: Cobra Film. l?oinerJtr. 26, 
D-80803 Miinirh. GEI?MA N Y: Phone: 49 89 
3 4 1  645: Fax: 49 89 390 327 Dünya 
Hakları Expor< Agenr: Cinepool. Sonnemtr. 
26. D-8033 1  Miinit"h. GE!?MANY: Phone: 
49 89 5 5 8  760: Fax: 49 89 5 5  87 6 1  88 

1 994 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 1 04 "  

• Fanny Fink 2 9  yaşındadır ve aşk 
hayatı sıfırdır. Şöyle bir deyiş de 
vardır: "Otuz yaşını  aşmış bir 
kadın ın bir erkek bulma olasılığı, 
ona atom bombası çarpması 
olasılığından zayıftır". Havaalanı 
güvenliğinde kadın yolcuları arama 
görevinin de ona pek yararı yoktur. 
Fanny de, harap apartmanlarında 
yaşayan ve psişik güçler taşıdığını 
iddia eden birine danışmaya karar 
verir. I ki metreden uzun boyuyla 
egzotik bir Afro-Aiman olan 
Orfeo de Altamar, biraz üçkağıtçı, 
biraz da şamandır; bazen de el falı 
bakar. Orfeo, Fanny'ye bir erkekle 
karşılaşacağı kehanetinde bulunur. 
Derken yeni apartman yöneticisi 
Lothar Sticker çıkagel ir. Bu 
"yuppie"nin siyah bir Jaguar'ı 
vardır, ve renklerden en çok 
siyahı seven Fanny, hemen ona 
kapı l ır. Ancak Lothar çok sevimli 
görünse de, aslında daireleri elden 
geçirip satmak için kiracıları 
binadan boşaltmaya gelmiştir. 
ilişkileri yürümez, hatta bir felakete 
dönüşür. Bu arada Orfeo'nun 
TV'de haber yorumcusu olan 
sevgi l isi onu bırakmış, üstelik bu 
yetmiyormuş gibi bir de dairesinden 
atılmıştır. Her ikisi de aşk alanında 
talihsizl iğe uğramış olan Fanny ve 
Orfeo, garip olaylar birbirini 
izlerken, can yoldaşı olurlar . . .  

ilgimizi ne kadar çekerse çeksin, 
çoğu fılmin bazen güzel, bazen 
garip bir hayat "görüntü"sü 
olduğunun bil incindeyizdir. K IMSE 
BENI SEVMIYOR da, garip olandan 
doğaüstü olana kadar tüm bu 

geleneklerle bezenmişse de, çoğu 
fı lmin aksine şaşırtıcı bir aşinalık 
duygusu uyandırıyor. Bu, 
kahramanların içinde bulundukları 
durumlardan değil, onların insani 
özell iklerinden doğan bir aşinalık. 
Doris Dörrie, ilk başarısı "Manner 
1 Erkeler"den bu yana gerçekten· 
olgunlaşan o kendine özgü 
sembolizm ve mizah karışımına 
başvurmuş gene. Deli gibi 
görünen insanların, tam anlamıyla 
açıklanamaz nitelikteki bazı önemli 
olaylar konusunda tekinsiz bir 
sezgiyle donatılması sayesinde de, 
sihre ve doğaüstü olana ciddi bir 
geçerli l ik kazandırılmış. Hepsinden 
önemlisi ise, fi lmi böyles ine 
dokunaklı hale getiren mizah. 
Aşkı kovalamak ve akl ın ı  ölüme 
takmak gibi bereketli konular, 
bundan daha etkileyici ve gizemli 
bir güzel l ikte ele alınamazdı. 

• Fanny Fink is 29 and her lovelife 
is zero. And here's that saying: "A 
woman over 30 is more l i kely ro 
ger hit by an arom bomb rhan find 
a man . "  Her job ar airporr securiry 
frisking female passengers doesn'r  
help much. So she consulrs a self
professed psychic who l ives in her 
run-down aparrmenr building. 
Orfeo de Alramar, a seven-feer 
exoric Afro-German, is  part husrler 

and part palm reader and shaman. 
He does forecasr a man for Fanny. 
A new building manager, Lothar 
Sricker, moves in. This yuppie man 
drives a black Jag and Fanny, whose 
favorite color is black, promrly falls 
for h im.  Bur as nice as he seems, 

he' s rhere ro evicr the renanrs and 
genrrify the building so the 
aparrmenrs can be sold as condos. 
The relarionship doesn'r work out. 
Even worse, ir' s a  disasrer: Fanny 
ends up walking home in her 
underwear. Meanwhile, Orfeo's TV 
news anehorman !over dumps him,  

and as  if that wasıı ' r  enough, he '  s 
rhrown out of h is aparrmenr.  Fanny 
and Orfeo, borh unlucky in love, 
become soulmares as one bizarre 
turn of evenrs follows rhe or her. 

W ith most fılms, however absorbing, 
you are aware that it is a 'vision' of 
life, sametimes beauriful, somerimes 
groresque. NOBODY LOVES ME 
is dressed in many of rhese 
rradir ioııs from the bizarre ro the 
supernarural bur unlike most fi lms 
i r  embodies a srarrl ing familiariry, 
not of the proragonisrs' 
c ircumsrances, bur of rheir 
humaıı i ry. Doris Dörrie elraws on 
her unique mixrure of symbolism 
anel humour which has rruly come 
of age si nce her early success, 
"Manner 1 Men". Magic and the 
supernarural are given serious 
val idiry through a means of 
seemingiy insane people having 
uncanny insighr inro some rorally 
i nexplicable key evenrs. Above ir 
all is a humour that makes ir so 
rouching.  The pursuir of love anel a 
preoccuparion wirh elearlı is a 
fertile subject marerial: a more 
maving anel enigmarically 
beauriful porrrayal you will not 
fınd. 

DORIS DÖRRIE 

26 Mayıs 1 955'te Hannaver'de 
dogdu. Liseyi bitirdikten sonra, 
1 973 yılında ABD'ye gitti ve 
Stockton, California'daki 
University of the Pacifıc're 
tiyatro egitimi gördü. I ki 
sömestr sonra New York'a 
taşındı ve New School for 
Social Research'te felsefe, 
semantik ve psikoloji okudu. 
1 975 yılında, Hochschule für 
Fernsehen und Film'de egitim 
görmek için Münih'e döndü ve 
1 978'de buradan mezun oldu. 
1 976-80 arasında Süddeutsche 
Zeitung gazetesinde sinema 
eleştirmeni olarak görev yaptı. 
TV istasyonları için birkaç 
belgesel hazırladıktan sonra, 
1 983 yılında çeşitli festivallerde 
gösterilen ilk konulu uzun 
metraj filmi "Mitten in Herz"i 
çekti. Daha sonraki fılmleriyle, 
özel l ikle "Manner 1 Erkekler"in 
( 1 985) kazandıgı başarıyla, 
Alman kadın yönetmenlerin en 
önemlilerinden biri oldu. 

Born on 26 May 1 95 5  in 
Hannover. Afrer graduaring 
from the high-school she wenr 
ro USA in 1 97 3  and srudied 
d rama ar the University of rhe 
Pacific ar Srockron, California. 
Afrer rwo semesrers, she maveel 
ro New York and srudied 
philosophy, semanrics and 
psychology ar rhe New School 
for Social Research.  In 1 975 she 
returneel ro Munich ro study ar 
Hochschule für Fernsehen und 
Fi lm, graduaring in 1 978.  From 
1 97 6-80 sh e worked as fi 1 m eri ri c 
for the Süddeursche Zeirung. 
After making same documenraries 
for TV srarions, in 1 983 she 
di recred her first fearure film, 
"Mitten in  Herz", which was 
shown at various fi lm fesrivals. 
W ith her larer films, especially 
w ith rhe world-w ide success of 
her "Manner" ( 1 985 ), she 
became one of the prominenr 
German female directors. 

Filmleri 
Filmography 

1 983 f\olitteu im Herı Straight 
Do�rudan Kalbe 

1 984 1 m lunern des \Va/s 
1 985 Miinner Erkekler 
1 986 Parcidies Cennet 
1 987 Me mıd Him Ben ve O 
1 988 Ge/d 
1 989 Love in Gemırwy 

Almanya' da A�k 
(documentary belgesel) 

1 99 1  HafJPY Birthday, Tiirke! 
Iyi ki Do�dun Türk' 

1 993 \Vas da rf s deım se in.> 
1 995 Keiııer Lieht Mich 

Kimse Beni Sevmiyor 
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FLÖRT 
FLIRT 
Yönetmen Director: Hal H"rtleJ 
Senaryo Screenplay: llal llt�rtley 
Görüntü Yön. Cinematography: Michael 
Spiller Kurgu Editing: /-/al /-/art/ey Müzik 
Music: N ed l?ifle & jeffrey Taylor 
Oyuncular Cas<: Bill Saxe. Dwight Eıee/1, 
l\1ibo Nikaidoh Yapı m cı Producer: Ted 
Hope Yapı m Production Co.: Tme Piction 
Pıctnm. 12 \Vest 27tb Street, 12th floor, Neu• 
Yoı·k. 1\'Y /000 1 .  USA: Phone: 1 212 684 42 
84: Fax: 1 212 686 6 1  09: Prmdora Pilms, 
NDF Dünya Hakları Export Agent: 
Chmta Srıredi. 1 ') 011/ıemtrasse. 8003 Ziirich. 
5\VITZERLAND: Phone: 4 1  1 463 70 20: 
Pt�x: 41 1 463 7 1  80 

1 995 1 3 5  111111. 1 Renkli Color 1 90' 

• New York, Şubat 1 993. 
Sevgilisi, Paris'e üç aylık bir geziye 
çıkmadan önce, iyi huylu ama 
şımarık bir adam olan Bil l 'e bir 
ültimatom verir: Bi l l  ya sadece 
ona bağlanmayı kabul edecek, ya 
da i l işkileri sona erecektir. Bi l l , 
Emi ly'ye birkaç saat içinde cevap 
vermek zorundadır, bu yüzden de 
yaşamındaki bütün diğer romantik 
olasılıkları bu birkaç saat içinde 
tüketmeye çalışır. Talihsizliğine 
bakın ki, yüzünden vurulur ve 
sevgil is ini Paris'te başka bir adama 
kaptırır . . .  Berlin, Eylül 1 994. 
Vaktinden önce gelişmiş genç bir 
Amerikalı olan Dwight, 
kendinden yaşl ı  Alman 
koleksiyoncu Johan i le birl ikte 
yaşamaktadır. Johan iş için üç 
aylığına uçakla New York'a 
gitmek üzeredir ve ayrılmadan 
önce i l işkilerinin bir geleceği olup 
olmadığını bilmek ister. Dwight 
ondan kendisine birkaç saat izin 
vermesin i  rica eder. Bu süre 
içinde, Johan'a bağlanmasına bir 
alternatif oluşturabilecek başka 
bir adamı araştırır. Dwight bu 
adamın karısı tarafından yüzünden 
vurulur, meteliksiz ve avare, 
Berlin'de kalır . . .  Tokyo, Mart 
1 995. Bir dans öğrencisi olan 
Miho, hiç hak etmediği halde 
herkes tarafından flörtçü bir kız 
alarak tanınmaktadır. Hocası ve 
karısı arasındaki kötüye giden 
evl i l iğe bir suç ortağı olarak dahi l  
edilen Miho, birden kendini polis 
tarafından aranır halde bulur. 
Fi lozof ayaktakımıyla birl ikte 
hapse düşer ve üç aylığına Los 
Angeles'e gitmekte olan 

sevgi l isiyle bir araya gelerneden 
yüzünden vurulur . . .  

Hal Hartley'in 1 993 yı l ında 23 
dakikalık bir kısa fi lm olarak 
başlayan ve bir tema üzerine üç 
çeşitierne içeren bu yeni konulu 
uzun metraj fi lmi, anlatım yapısı 
üzerine muzip bir deneme. 
Hartley' in imzası niteliğindeki 
sıradışı muhalefet ve tuhaf 
karakter ayrıntılaması, FLÖRT'te 
yalnızca her zamanki benzersiz 
keyfi yaratmakla kalmıyor, aynı 
zamanda mekan ve dönemin 
ruhunun etkisi, anlatının esnekliği 
ve sinemasal yapının müzikal 
olanakları hakkında akıl karıştırıcı 
sorular da soruyor. Stilizasyonun 
ve gerçekçiliğin çeşitli 
dereceleriyle bir jonglör gibi 
oynayan Hartley, bu fi lmiyle de 
gene ustaca, ve özgün biçimde 
eğlendiren bir yapıt çıkarmış 
ortaya. 

• New York, February I 993. Bi l l ,  
a good-natured bur spoiled guy,  is  
served an ultimarum by his 
girlfriend before she leaves for a 
rhree-monrh trip ro Paris: 
commirmenr or an end ro rheir 
relationship. Bi l l  has ro give Emily 
an answer in a few hours, so he 
guickly tries ro exhausr all the 
other romanric possibi l i r ies in his 
l ife. For his bad faith, Bill  is 

accidenrally shor in che face and 
loses his girlfriend ro some other 
guy in Paris . . .  Berl in,  Seprember 
I 994. Dwight, a precocious young 
American, l ives w ith Johan, an 
older German arr dealer. Johan is 

fly ing ro New York on business for 
three monrhs, and before he leaves 
he demands ro know whether rheir 
relarionship has a fumre. Dwighr 
begs for a couple of hours, during 
which he invesrigares anather man 
as an alrernarive ro commining ro 
Johan. Dwighr gers shor in the face 
by the other man's wife and is left 
penniless and adrifr in Berl in . . .  
Tokyo, March 1 995 .  Though no 
fault of her own, Mi ho a buroh 
ciance srudenr, is perceived by 
everyone as a fl irt. Drafred as an 
accomplice ro a dereriorating 
marriage berween her insrrucror 
and his wife, Miho fı nds herself 
wanred by the police, jailed wirh 
philosophic lowlifes and shot before 
reunir ing with her boyfriend, who 
is on his way ro L.A. for three 
monrhs . . .  

Srarred as a 23-minure shorr i n  
1 993,  Hal Harrley's new fearure is  
a playful experimenr in  narrative 
srrucrure fearuring three variarions 
on a theme. Harrley's signarure 
offbear opposi rions and odd 
characrer derai t ing not only 
produce rheir usual cool delighrs in 
FLIRT, bur also pose i nrriguing 
guesrions abour the effecr of 
local iry and zeirgeisr, the elasriciry 
of narrat ive, and the musical 
possibil i ries of cinemaric srrucrure. 
Juggling degrees of srylizarion and 
real ism, Harrley ereares here 
anorher work of deft and original 
enrerrainmenr. 

HAL HARTLEY 

1 960 yılında Long lsland, New 
Y erk'ta doğdu. 1 980-84 arasında 
Purchase'taki New York Eyaler 
Üniversitesi Sinema Okulu'na 
devam etti. Bazı filmlerde yapım 
tasarımcısı asistan ı olarak çalıştı. 
Birkaç kısa filmden sonra, genç 
Amerikan yönetmenlerin en 
yaratıcılanndan biri olduğunu 
kanıtladı. Ovgüyle karşılanan ilk 
konulu filmi 'The Unbelievable 
Truth / Inanılmaz Gerçek"in 
ardından, 'Trust 1 Güven" ile 
kişiliğini ortaya koydu. Yönetmenin 
hüneri; keskin, saygısız diyaloglar 
yazmaktan, karakterlerini toplumu 
hicvetme potansiyeli taşıyan 
durumlara sokmaktan, öykülerini 
çevresindeki dünyaya şüpheci 
bakışının altını çizen açılar, görsel 
seçenekler ve renk kontrastlarıyla 
filme aktarmaktan gelir. l ik iki 
filmiyle yol açtığı umutları, üçüncü 
filmi "Simple Men 1 Sıradan 
Erkekler"le daha da güçlendirdi. 
FLÖRT, yönettiği son filmdir. 

Born on Long Isiand, ew York, 
in 1 960. From 1 980 to 1 984 he 
arrended the film school at the 
State University of New York at 
Purchase. He first worked as 
assisram producrion designer in 
fi lms. After a few shorr films, he 
turned our to be one of the most 
creative among the new American 
directors. Fallawing his first 
acclaimed fearure, "The Unbelievable 
Trudı", he revealed his individuaiiry 
with "Trust". His gifts lie in writing 
sharp, irreveram dialogue, placing 
his characters in sinıations witlı 
potemial for satirising society, and 
filming his stories with angles, 
visual choices, and colour comrasts 
tlıat underscore his sceptical view 
of the world araund him.  The 
promise evidem in his first two 
feature films is more than fulfilled 
in his third film, "Simple Men". 
FLIRT, is the last film he directed. 

Filmleri 
Filmography 

1 985 K id Velet (s hor/ kısa film) 
1 986 The Cartographer's Girlfrieııd 

Haritacının Kız Arkadaşı 
(short kısa film) 

1 987 Dogs Köpekler (slıort kısa film) 
1 988 The Unbelievahle Tmth 

Inanılmaz Gerçek 
1 990 Trust Güven 
1 9 9 1  Surviving Desire 

Arzuya Dayanmak (TV) 
Ambition (sbort kısa film) 
Theory of Achievement 
(sbort kısa fi lm) 

1 992 Simple Men Sıradan Erkekler 
1 993 Flirt Flört (sbort kısa film) 
1 994 Amaleur Amatör 
1 995 Flirt Flört 
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iSVEÇ SWEDEN 

CENNETTE GÜZ 
HÖST I PARADISET 

A UTUMN IN PARADISE 
Yönetmen Director: Richard Hobert 
Senaryo Screen play: Richard Hobert 
Görüntü Yön. Cinematography: Lars 
Cripin Kurgu Edi ring: Christer Swede 
Müzik Music: l?ichard Hobert & No Bay 
Btmtl Oyuncular Casr: M ona J\1alm, Sven 
Lindberg, Camilla Lu nden. Göran Stangertz, 
Solbjprg Hpjfeldt. Boije Ahlstedt Yapımcı 
Producer: G?iran Lindstriim Yap1m 
Producrion Co.: Cimbria Film AB. Östra 

Parkskoltlfı. 272 3 1  Simrishamn. S IVEDEN; 
Phone: 46 4 1  4 1  66 60: Fax: 46 4 1  4 1  66 
61; SVT2 Ma/mo; Film pJ Östeden Dünya 
Hakları Exporr Agenr: Swedish Film 
Institute, Box 2 7 1 26. S-102 52 Stockholm, 
S \'(IEDEN; Phone: 46 8 665 l l  00; Fax: 46 8 
66/ 18 20 

1 995 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 96' 

• lsveç'in en güneydeki eyaletin in 
doğusunda bulunan Österlen. Bir 
aşk kasırgası, yani Ragnar, 
Vendela'n ın ayakların ı  yerden 
keser. Aynı günün i lerleyen 
saatlerinde, çok daha genç ve 
hamile olan n işanlısı Catti'ye 
dönmekte olan, rock şarkıcısı 
oğlu M ikael, Susanne tarafından 
baştan çıkartı l ı r. Bu ikisi, aile 
hayatın ın görünürdeki sükunetin in 
ortasında beklenmedik tutku 
patlamaları yaşarlar, ve yı l l ık Elma 
Hasadı Şenliği s ırasında sona eren 
dramatik ve traj i-komik 
karışıklıklara neden olurlar . . .  

Yönetmen ve senarist Richard 
Hobert, lsveç'in yanısıra başka 
ülkelerde de ilgi çeken hayli film 
yaptı. CENNETTE GÜZ, 
Hobert'in, lsveç'te şimdiye kadar 
girişi imiş fi lm projelerinin en 
iddialılarından biri olan "Yedi 
Ölümcül Günah" projesinin bir 
bölümü. Doksanar dakikalık yedi 
filmden oluşan dizide, yedi klasik 
insan dürtüsü: gurur, öfke, haset, 
şehvet, oburluk, açgözlü lük ve 
tembelliğin çağdaş insanların 
yaşamların ı  nasıl etkilediği 
anlatılacak. Bazen paralel gelişen 
bazen de içiçe giren iki aşk 
dramıyla CENNETTE GÜZ, 
dizinin, "şehvet" ve bunun 
insanlar üzerindeki etkisini 
anlatan ikinci bölümü. "Bu, 
arzunun i lkel ham kuvveti, sihirl i 
gücü, özlem ve heyecanın karanl ık 
girdabı, beden ve ten, özsu, 
sapiantı ve büyülenme hakkında 

bir öykü . . .  Şehvet, her an, hatta 
en bakıml ı  bahçede bile, cennette 
mevsim güz olduğunda bile, patlak 
verebilecek ezeli bir insani 
güçtür." - Richard Horbert. 

• Ösrerlen in rhe easrern parr of 
rhe sourhernmosr province of 
Sweden. Vendela is suddenly swepr 
of her feer by rhe hurricane of love 
rhar is Ragnar. Larer rhe same day, 
his son Mikael, a rock s inger 
recurning home ro his much 
younger and pregnanr fiancee 
Carr i ,  is seduced by Susanne. These 
rwo unexpecred eruprions of 
passian in rhe midsr of rhe 
apparenr calm of family l i fe, give 
rise ro a series of dramaric and 
tragi-comic complicarions which 
culminare during rhe annual Apple 
Harvesr Festival . . .  

The direcror and screenwrirer 
R ichard Hoberr has creared quire a 
few fi lms rhar have drawn arrenrion 
in Sweden as well as in orher 
counrries. AUTUMN IN 
PARADISE is  parr of Hoberr's film 
project "The Seven Deadly Sins" , 
which is one of rhe mosr ambirious 
film projeers ever underraken in 
Sweden. The suire of seven 90-
minures fi lms will rel l  how rhe 
lives of modern people are affecred 

by rhe seven classical human urges: 
pride, wrarh, envy, lusr, glurrony, 
avarice and slorh. Wirh its two 
dramas of love that are sametimes 
parallel and ar times enrwined, 
AUTUMN IN PARADISE is the 

second chaprer of the series which 
deals wirh " lust" and its effecrs on 
people. "Ir is a rale about rhe 
primitive raw scrength of desire, 
about irs magic power, about the 
clark whirlpool of yearning and 
ardour, body and ski n, sap, 
obsession and enchanrmenr . . .  Lusr 
is a primordial human force thar 
can deronare ar any r ime, even in  
rhe most culrivared garden: even 
when ir is aurumn in paradise . " 
Richard Hoberr 

RICHARD HOBERT 

1 95 J 'de lsveç'te, Kalmar'da 
doğdu. 1 970-73 arasındaki 
yüksek öğreniminin ardından, 
senarist ve yönetmen olarak 
radyoda, tiyatroda, 
televizyonda ve sinemada 
çalıştı. Ilk konulu uzun metraj 
filmini 1 985'te yaptı. "Yedi 
Ölümcül Günah" dizisinin ilk 
bölümü olan ve ona 1 994 
yılında saygın Ingmar Bergman 
Ödülü'nü kazandırıp övgüyle 
karşılanan "Giadjekallan 1 
Sevinç Baharı" ( 1 994), bizzat 
Bergman tarafından bir 
"başyapıt" olarak nitelendirildi 

Born in 1 95 1 in Kalmar, 
Sweden. After h is college studi< 
between 1 970-7 3,  he has 
worked in radio, thearre, 
television and film as a writer 
and direcror. He made his 
feature debut in 1 98 5 .  The fırsı 
chaprer of his "Seven Dead l y 
Sins" series, "Giadjekallan 1 
Spring of Joy" ( 1 994), lıailed as 
a "masrerpiece" by Bergman, h, 
won him the prestigious Ingma 
Bergman Prize for 1 994. 

Önemli Fi l imleri 
Selected Filmography 

1 978 Cangel Çere (TV 
documetılary TV belgeseli) 

1 980 TvJ s/Jr elen Jredje 
Iki Üçüncüyü Yener 
(TV play TV oyunu) 

1 98 1  Katlarm Kafır 
(TV play TV oyunu) 

1 983 Po/skan och puckelryggen 
Polonyalı ve Kambur 
(TV play TV oyunu) 

1 984 Martin Frosts lmporium 
Martin Frosr'un 
lmparatorlu�u 
(TV play TV oyunu) 

1 985 Esarparen Katil De�irmenc 
1 986 Yııgsjönıordet 

Bir Annenin Kadi 
1 988 Sommarens tolv mlJnader 

Yazın 1 2  Ayı (TV) 
1 990 Alder okand Yaşı Bilinmiyo 
1 992 Den femlotıde hö·vdingen 

Onbeşinci Şef 
1 994 Glac/jeka/lmı Sevinç Baharı 
1 994 Hanelema Eller 
1 995 Hösl i paradisel 

Cennette Güz 
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KRAL GEORGE'UN DELiLiGi 
THE MADNESS OF KING GEORGE 
Yönetmen Director: Nirbolas 1/;wer 
Senaryo Screen play: A lan Ben ne//, based on 
hi.r play .. The Madness of King George .

. 
Görüntü Yön. Cinematography: Andret< ' 
Dunn Kurgu Editing: Tariq A mmr Müzik 
Music : George Fenton Oyuncular Cast: 
N<K<I Hau thorne, H elen Mirreıı, lan Ho/m, 
Amand« Donohoe. Rupet'l Gral'eJ Yapımcı 
Producer: Stephen Eıam & Daı lll Par/ili 
Yapı m Production Co.: CloJe Cal! FtfmJ 
Prodll<"llon. 9- 1 5 eal Sireet. umdoıı WIC2 
H9PU. E 'GLAND: Phone: 44 1 7 1  240 87 
87: Fux: 4-1 1 7 1  240 92 92 Dünya 
Hakları Export Age nt: Sam11el GoldUJ fl 
Compan; . 10203 Salila tlfor11ra Bo11fward, Los 
AnMder. CA 90067-!i403. USA: Phone: 1 3 10 
5 52 22 5 5: Fax: 1 3 1 0  284 91 9!i 
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• 1 788, Ingiltere. Coşkulu, güçlü, 
ama egzantrik bir yapısı olan Kral 
l l l .  George, son otuz yıldır tahttadır. 
Yanıbaşında, sadık ve itaatkar bir 
ortak olan eşi Kraliçe Charlotte 
vardır. Kraliyet ailesini, çocuklar 
tamamlamaktadır: tam onbeş tane! 
Kral ve Kraliçe, ülke için istikrarın 
ve düzenli bir aile hayatının temelini 
temsil etmektedir. Ancak bu saygınlık 
cilasının ardında, bir şeyler ters gider. 
Amerikan kolonilerinin yitirilmesinin 
üzerinden çok geçmeden, Kral 
George'un idrarı mavi bir renk alır. 
Zamanında bir suikastçiyi bile 
bagışiayan merhametli kral, 
tahammül edilemez bir adama 
dönüşür: geç saatlerde uyanan, 
sarayın hanımefendilerine 
küfreden, saldıran, mantık dışı 
davranan biridir artık. Hal böyle 
olunca, bozgunculuk baş gösterir: 
Başbakan kendi gücünü korumak 
için Kral'ın aklının başında olmadıgını 
gizli tutmaya çalışırken, muhalefet 
lideri, tahtın varisi olan Galler 
Prensi ile işbirligi yapar. Fırsatçı 
doktorların ardı arkası kesilmez, 
acınacak durumdaki Kral'a sadık 
kalanlar, yalnızca Kraliçe i le 
memurlarından biridir . . .  

Uluslararası başarı sağlayan "Miss 
Saigon" ve "Carousel"in Tony 
Ödüllü yönetmeni Nicholas Hynter 
ve Ingiltere'nin en göze çarpan 
yazarlarından Alan Bennett'ten, 
neredeyse aklını ve krallığını yitiren 
bir kralın dokunaklı ve mizahi 
öyküsü. En Iyi Erkek Oyuncu, En 
Iyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En 
Iyi Uyarlama Senaryo da dahil olmak 
üzere, 4 dalda Oscar adayı olan 

KRAL GEORGE'UN DELILIGI, 
skandallarını saklı tutmayı nadiren 
başarabiimiş olan Ingiliz Kraliyet 
Ailesi'nin üzerinde odaklanırken, 
zeka ve sevecenliği birleştiriyor. 
"Kral l l l .  George'un deli liği, Bastille 
saldırısının öncesindeki aylarda 
Ingiliz siyasetinin baş konusuydu. 
Her ne kadar Ingiltere'deki güç 
kavgası Fransız Devrimi'nden daha 
az şiddetli olsa bile, güç yine de 
fi lmimizin ilgi alanlarından biri. 
Politikacılar hükümeti, Kraliyet 
ailesi sarayı, doktorlar Kral'ın 
bedenini, Kral da kendini kontrol 
altına almak için mücadele veriyor. 
Sonunda, Kral "nasıl görünmesi 
gerektigini hatırlıyor". Son derece 
ölçülü bir görünümle karşı karşıya 
kalıyor, ve tıpkı Kral Lear gibi, Kral 
ve Insan arasındaki farkı öğreniyor." 
- Nicholas Hytner 

• 1788, England. King George III, a 
vibram, robusr, if eccemric monarch, 
has been on rhe rhrone for rhe lasr rhirry 
years. Ar his side is Queen Charlorre, 
his w i fe, a devared and duriful parrner. 
Complering rhe courr are dıeir children 
- all f ıfreen of rhem! To rhe narion, 
rhe King and Queen represem rhe 
basic fundamemals of srabiliry and 
an ordered family life. Yer benearh 
rhis veneer of respecrabiliry somerhing 
goes awry. Nor long afrer losing rhe 
American colonies, King George's 

u ri ne assumes a blue hue. He rurns 
from a compassionare ruler who shows 
mercy rowards an assassin ro an 
imolerable man: awaking ar insane 
hours, cursing, arracking rhe ladies 
of rhe courr, becoming irrarional. 
Given rhe siruarion, subversiveness 

comes ro rhe fore: rhe prime minisrer 
rries ro conceal rhe King's il lucidiry 
ro prorecr his own power, while rhe 
opposirion leader allies wirh rhe crown 
heir, rhe Prince of Wales. Opporrunisr 
docrors are plemiful, and only rhe 
Queen and one of his offıcers remain 
fairhful ro rhe parheric monarch . . .  

From Nicholas Hyrner, Tony Award 
w inning direcror of rhe imernarional 
hirs "Miss Saigon" and "Carousel", and 
Alan Bennerr, one of rhe England's 
mosr prominem wrirers, comes a 
poignanrly humorous porrrair of a 
king who almosr losr his mi nd and 
his kingdom. N om inared for 4 Oscars, 
including Besr Acror, Best Supporring 
Acrress and Besr Adapred Screenplay, 
THE MADNESS OF KING 
GEORGE combines wir and 
compassian ro focus on rhe Brirish 
Royal Family which has rarely had 
much success in keeping irs scandals 
quier. "The madness of King George 
III  was rlıe clıief concern of English 
polirics during rhe momhs preceding 
rhe srorming of rhe Basri lle. If rhe 
srruggle for power in England was 
less c&raclysmic rhan rlıe French 
Revolution, power is neverrheless 
one of rhe concerns of our film. The 
poliricians fıghr for comrol of rhe 
governmem, rhe Royal Family fıghrs 
for comrol of rhe courr, rhe docrors 
fıghr for comrol of rhe King' s body, 
and rhe K ing fıghrs ro comrol 
himself. Ulrimarely, he "remembers 
how ro seem".  He is confromed wirh 
an image urrerly restrained, and like 
King Lear he learns rhe difference 
berween rhe King and rhe Man." 
Nicholas Hymer 

NICHOLAS HYTNER 
7 Mayıs 1 956'da, Ingiltere'nin 
Manchester kentinde dogdu. 
1 989'da, "Miss Saigon"la sahne 
yönetmenligine adım atrı. 
Avrupa başkentlerinde sahneye 
koydugu operaların yanısıra, 
Royal Shakespeare Company 
için de birçok tiyatro oyunu 
yönetti. "Carousel" ile bir 
Tony ödülü aldı .  Son 
prodüksiyonu, "The 
lmportance of Being Earnest 1 
Ciddi Olmanın Önemi"dir. 
KRAL GEORGE'UN DELILlGI  
( I  995), s i  nemada yönetti!ti i lk 
fılmdir. 

Born on 7 May 1 956 in 
Manchester, England. He 
debured on stage directing with 
"Miss Saigon" in 1 989. He 
direcred several thearrical pieces 
for rhe Royal Shakespeare 
Company as well as operas in 
many European capirals. He gor 
a Tony award for "Carousel" .  His 
laresr producrion is "The 
lmporrance of Being Earnesr .. . 
THE MADNESS OF KING 
GEORGE ( 1 995) is his film 
debur. 
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ÜÇ ELMASIN MASALl 
HIKAYATUL SAWAHIR A THALATH 

T ALE OF THE THREE JEWELS 
Yönetmen Director: Michel Khleifi 
Senaryo Screenplay: Michel Khleifi 
Görüntü Yön. Cinemarography: 
Raymond Fromont Kurgu Edi ring: Ludo 
Troch Müzik Music: Abed A zarieh 
Oyuncular Cast: Mohammad Nahhal, 
Hana' Ne'meh, Ghassa Abu Libda. Makram 
Khouri, Bmhra Qara11latt, Mohammad Bakri, 
Raida Adno, Ahmad Abu Saloum, Amin 
Halabi Yapımcı Producer: Michel Khleifi 
& Omar Al-Qattan Yapı m Production Co.: 
S indibad Film, 5 Prince Gate, GB-London 
S\V7 IQJ, ENGLAND; Phone: 44 I 7 I  823 
74 88; Fax: 44 I l i  823 9I 3 7; Sourat Filmı, 
BELGIUM; BBC TV; La Sept/Arte Dünya 
Hakları Export Age nt: Ce!luloid Dreamı, 
24. rue Lamartine, F-75009 PariJ, FRANCE; 
Phone: 33 I 49 70 03 70; Fax: 33 I 49 70 
03 7 1  

I995 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 I 04 '  

• Oniki yaşındaki Filistin l i  Yusuf, 
bir intifada çocuğudur: babası 
mahkum, ağabeyi de lsrail 
ordusundan kaçakken, o annesi 
ve kızkardeşiyle birl ikte Gaza 
Şeridi'ndeki bir mülteci kampında 
yaşar. Hayatı hep şiddetle 
bel irlendiği için, Yusuf hayal 
gücünden medet umar, sık s ık 
kamptan kaçarak Gaza kırlarına 
gider. Bir gün kuş avlarken, 
modern, traji k  bir halk masal ının 
kahramanı oluverir. Bir grup 
çocuğun "lider"i olan genç 
çingene kızı Aida'ya aşık olur. 
Onunla evlenebilmek için, kızın 
büyükbabası tarafından Güney 
Amerika'dan getiri lmiş bir aile 
kolyesinin kayıp olan üç elmasını 
bulması gerekmektedir. Yusuf 
böylesine uzak bir kıtaya nasıl 
erişebilir ki? Gaza halkının gündelik 
yaşantısıyla içiçe örülmüş arayışı, 
onu hem ölüme; hem de Yusufun 
önce bulup sonra bir çöl kuyusuna 
atması gereken esrarengiz bir 
elyazmasının üstündeki muammalı 
sözcükleri ona okuyan yaşlı bir 
bilge sayesinde yeniden canlanmaya 
götürecektir. Böylece Yusuf 
yalnızca üç mücevheri değil, hayatı 
ve onun anlamını da keşfeder . . .  

Bir erkek çocuğun büyümesin in 
çevresinde dönen son fi lminde 
tanınmış yönetmen M ichel Khleifi, 
güzel bir Akdeniz panoramasında 
geçen mit benzeri bir öykü ile 
Filistin'deki amansız durumun 
gerçekçi bir portresini 
birleştirerek, konuya benzersiz 
bir ifade üslubu getiriyor. 

"Gaza'da, Gaza halkının gündelik 
gerçekleriyle bir fi lm yapmayı 
düşlemek; bunca aşağı lamanın, 
bunca terör ve şiddetin, nefret ve 
tutkunun, kuvvetin ve kırılganlığın, 
bunca gerçek ve mitin birikmiş 
olduğu bu toprak şeridinin sihirl i  
gerçeğini  ortaya çıkarmak iç in 
yakından bakmak . . .  Tüm bunları 
anlatmanın; yaln ızca gençlik aşkın ı  
değil, aynı zamanda toprağı, 
güneşi, portakal bahçelerini ve 
denizi - sade halka saygı 
sunmanın, onları esir tutmayı 
sürdüren s iyasi ve askeri 
ideologlara karşı hem onları, hem 
de hayatın kendisini savunmanın 
ön koşulu olan tüm bu harikulade 
unsurları - soluyan bir çağdaş 
masaldan daha hoş bir yol u  
olabil ir mi?" - M ichel Khleifi 

• Yussef, a 1 2-year-old Palestinian, 
is  a child of the Incifada: white h is 
father is in prison and his brother a 
fugir ive from the Israeli army, he 
l ives with his morher and sister in a 
refugee-camp in the Gaza Strip. As 
his l ife is constantly marked by 
violence, Yussef seeks refuge in his 
i magination, ofren escaping from 
the camp to the Gaza councryside. 
One day, as he is  bird-huncing, he 
becomes the he ro of a modern, 
cragic folk tale: he fal ls in love w ith 

Aida, a young gypsy gir! who is the 
"leader" of a group of children . I n  
order t o  marry her, Yussef m use 
find the three jewels m issing from 
a family necklace, brought from 
South America by the girl's grand
farher. How can Yussef reach such 

a distanc concinent' His quest, woven 
into the daily lives of the people of 
Gaza, will lead him to his death and 
at the same time to his resurrecrion 
thanks to a wise old man who recites 
to him the enigmatic words inscribed 
on a mysrerious manuscript which 
Yussef must fırst fınd and then throw 

i nto a desere welL Thus, Yussef not 
only discovers the three jewels but 
also l i fe and i ts m eaning . . .  

I n  his laresr film which revolves 
around a boy' s growrh, the wel l 
known director Michel Khleifi 
brings a unique s tyle of expressian 
to the subject, combining a 
fantastic, myth-like story ser · 

amidst a beautiful Mediterranean 
landscape and a realistic portrayal 
of the harsh s iruar i on in Palesrine. 
"To dream of making a fi lm in 
Gaza with the people of Gaza in 
rheir daily reality; to look closely in  
order to  unveil the magical reality 
of this strip of !and where so much 
humiliarion has accumulated, so 
much terror and violence, harred 
and passion, strength and fragil ity, 
so much reality and myth . . .  What 
a more beautiful way to recount all 
this than through a rale of today 
which brearhes not only j uvenile 
love but also the earch, the sun, the 
orange-groves and the sea - all 
wonderful elements which are 
essential to pay tribure to the 
s imple people, to defend rhem as 
well as l i fe itself against the 
pol i rical and mi l i tary ideologues 
who continue to hold rhem 
captive . " - Michel Khleifi 

MICHEL KHLEIFI 
1 950 yılında Filistin'in 
(şimdilerde lsrail) Nasıra 
kentinde, Hıristiyan Arap bir 
ailenin çocu�u olarak do�du. 
lsrail'de büyüdü ve 70'1i yılların 
başında Avrupa'ya göç etti. 
1 977'de, Brüksel'de INSAS'tan 
Tiyatro, Radyo ve TV 
yönetmenli�i diploması aldı. 
Birkaç yıl, Belçika'nın fransızca 
yayın yapan radyo ve TV'sinde 
çalıştı. 1 980'de i lk belgeseli 
olan "La memoire fertile 1 
Verimli Bellek"i yönetti. 
1 984'ten 1 988'e kadar 
INSAS'ta ö�retim üyeli�i yaptı. 
Şu sıralarda Brüksel' de 
yaşamaktadır. 

Born in 1 950 in Nazareth, 
Palescine (now lsrael), of 
Christian Arab parents. He gre" 
up in  lsrael and in the early 
1 970s moved to Europe. lıı 
ı 977 he graduated from INSAS 
in Brussels w ith a degree in 
cheacer, radio, and TV direccion. 
He worked for che nexc few year 
for Franco-Belgian radio and 
TV. In ı 980, he direcced his 
fırsc documencary "La memoire 
ferti le 1 Fertile Memory". He 
returned to INSAS as a junior 
leccurer from 1 984 co 1 988. He 
currencly l ives in Brussels. 

Filmleri 
Fiımography 

1 980 La memoire fertile 
Verimli Bellek 
(documentary belgesel) 

1 986 Ma'loul fite Ja destruction 
Mal'oul Yıkımını Kutluyer 
(short kısa film) 

1 987 Noceı en Galilie 
Galilt�e'de Dü�ün 

1 990 Nachid el-hajar 
Taşların Neşidesi 

1 992 L'ordre du jour 
Günün Düzeni 

1 99 S H ileayatut ıawahir a 
thalath 
Üç Elmasın Masalı 
Mariages interdits 
Yasak Evlilikler (medium
length documentary 
orta metraj belgesel) 
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1 95 3'te Rusya'nın Sverdlosk 

MUSUL' MAN IN (şimdiki adıyla Ekaterinburg) 
şehrinde do�du. 1 976'da 
Mimarl ık  Akademisi'ni 

MUSULMAN bitirdikten sonra Nikita 

Yönetmen Director: Vladimir Khotinenko 
Senaryo Screen play: Valerij Zalotllcha 
Görüntü Yön. Cinemarography: Aleksej 
Rodionov Kurgu Ediıing: Svetlana Tari k 
Müzik Music: Aleksandr Pantykin 
Oyuncular Cas ı: Evgenij Mironov. N ina 
Usatova, Evdokija Germanova, Aleksandr 
Balnev. Petr Zajcenko, Aleksandr Peskov, 
Vladimir i/'in Yapımcı Producer: Vladimir 
Khotinenko & Vladimir Repnikov Yapı m 
Producıion Co.: Kompanija v. v.s .. Mosrow 
123242. 1 5  Dmzinnikovskaja, RUSSIA; 
Phone: 7 095 255 96 48; Fax: 7 095 255  
098 Dünya Hakları Exporı Agenı: 
INTERK1NO, Moscou· 123242, 1 5  
Druzirmikovskaja. RUSS/A; Phone: 7 095 
255 90 82; Fax: 7 095 97  3 20 29 

1995 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 1 0 '  

• Afganistan'da Mücahiderin 
esareti altında yedi yıl geçirmiş ve 
bu arada inançlı bir Müslüman'a 
dönüşmüş olan genç Rus askeri 
Kolya, Hırıstiyan köyüne geri 
döner. Hem komşuları, hem de 
annesiyle erkek kardeşi tarafından 
bir yabancı muamelesi gören 
delikanlı, yoklugu sırasında 
ülkesinin, çogunlukla olumsuz 
yönde, ne kadar çok degişmiş 
oldugunu keşfeder . . .  

Rus belgesel sinemacıları 
tarafından sık sık ele alınan bir 
gerçegi yansıtan bu durum, bu 
kez pastoral bir traj i-komedinin 
malzemesini  oluşturmakta. 
Ortodoks köylüler için eski 
arkadaşları ve kardeşleri, 
seccadesi, tuhaf duaları, ve 
vetkaya duydugu dehşet verici 
tiksintiyle, artık bir Marslı gibidir. 
Akıllıca yazılmış, Rus karakter 
oyunculugunun en iyi örnegini 
sunan ve zamana meydan okuyan 
topraklarda geçen bu beşeri 
komedi, bu saçma sapan köyün 
sın ırlarını aşan, dinsel 
hoşgörüsüzlük, kardeş kırımı, 
Rusya'nın yeni dolar monetarizmi, 
eski kırsal toplumun varlıgını 
inatla sürdürmesi ve yeni 
oportünistlere dönüşen bir 
zamanların komünistleri gibi, 
çagdaş kaygıların tümü için canl ı 
bir metafora dönüşüyor. "Film, 
bir ruhsal bunalımdan geçen 
komünizm sonrası Rus 
toplumundaki inanç sorununa 
adandı. Filmin vurguladıgı çelişki 

sadece farklı dinler, yani 
H ıristiyanl ik i le Islam arasında 
degil. Kişinin iç, ruhsal dünyası ile, 
çagdaş Rusya'n ın  karakteristik bir 
özelligi olan umarsızlık i le ahlaki 
degerierin yitirilişi arasındaki 
çelişki de ele alındı." - Vladimir 
Khotinenko 

• Kolya, a young Russian soldier 
who has spent seven years in  
captivity amongst the Mujahedin 
in Afghanistan and has meanwhile 
become a devoced Moslem, comes 
back ro his native Christian vil lage. 
Treated ! ike a stranger by his 
neighbours, as well as his morher 
and brother, he d iscovers how 
much his country has changed in  
h i s  absence, and l i  etle for the 
best . . .  

The situation - a frequent real ity 
often created by Russian 
documentary fi lmmakers - is here 
the stuff of a pastoral cragi-comedy. 
For the othodox villagers, their 
former friend and brother is  l ike a 
man from Mars, with his prayer
mat, scrange incantations and 
shocking distaste for vodka. 
Wittily written, and 
demenserating Russian character 
acting at its highest level,  this 
human comedy set against timeless 
landscapes becomes a vivid 

metaphor for a whole range of 
conremporary preoccupations, 
exceedi ng the bounds of this 
absurd vi llage: religious 
intolerance, fracricide, Russia's new 

dollar monetarism, dogged survival 
of the old rural society, one-time 
communists metamorphosed into 
the new opporcunists. "The fil m  is 
dedicated ro the problem of fai th in  
post-communist Russian society 
which is going through a spiritual 
crisis. The conflict of the fi lm i s  
not only between different 
religions, Christianity and Islam, 
but equally between the i nner 
spiritual world of an individual and 
the general atmesphere of despair 
and loss of moral values, 
characteristic of conremporary 
Russia." - Vladimir Khotinenko 

Mikhalkov Stüdyosu'nda 
yönetmenlik ve senaryo yazımı 
kurslarına devam etti. i l k  
konulu fılmiyle, 1 984'te Tiblis 
Ulusal Film Festivali'nde, En Iyi 
i lk  Film ödülünü kazandı. 

Born in 1 9 5 3 ,  in  Sverdlovsk 
(now Ekaterinburg), Russia. He 
graduated from the College of 
Architectute in  1 976  and then 
completed courses in direction 
and screenwriring at the Nikita 
Mikhalkov Studio. His  first 
feature was named the Best 
Direcrorial Debut at the 
National Film Festival in Tbilisi 
in 1 984. 

Filmleri 
Fi1mography 

1 984 Odini i bes ortabiya 
1 986 W streliajustschej gluschi 
1 987 Serka/o dlia geroja 
1 989 sv 
1 990 Roj 
1 992 Patriotisceskaja komedija 
1 994 Makarov 
1 995 Mmul'manin 
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ABD USA 

AŞK VE YAŞAM 
SENSE AND SENSIBILITY 
Yönetmen Director: Ang Lee Senaryo 
Screen play: Emma Thompson. based on the 
novel by jane Austen Görüntü Yön. 
Cinematography: Michael Coulter Kurgu 
Editing: Tim Squym Müzik Music: Patrick 
Doyle Oyuncular Cast: E11mıa Thompson, 
Alan Rickman. Kate \'(/im/et, Hugh Grant, 

James Fleet, Tom Wilkimon. Harriet \'(/alter, 
Gmıma)ones Yapımcı Producer: Lindsay 
Doran Yapım Production Co.: Mirage 
Production, 4000 \Varner B/vd . .  CA 91 522, 
Burbank, USA: Phone: 1 8 1 8  954 1 7  l l  

Dünya Hakları Export Agent: Columbia 
TriStar Film Disrr. International, 1 0202 W. 
\Vmhington B/vd. , CA 90232, Cu/ver Ciry, 
USA: Phone: 1 3 1 0  280 20 4 1 ;  Fax: 1 3 1 0  
280 1 8  7 5 Kaynak Source: \'(/ amer Bros., 
Turkey, Bronz S ok., Bronz Apt., 316, 80200 
Maçka, Istanbul, TURKEY; Phone: 90 2 1 2  
234 0 0  45:  Fax: 9 0  2 1 2  23 1 7 0  70 

1 995 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 140' 

• 1 8. yüzyılın sonunda Ingiltere. 
Norland Park'ta oturan aile, aniden 
ölen Bay Dashwood'un yasını 
tutmaktadır. Yasalara göre ev ve 
arazisinin mirasçısı, adamın i lk 
evliliğinden olma oğlu John i le John'ın 
karısı Fanny'dir. Bay Dashwood'un 
ikinci karısı i le üç kızı: Elinor, Malianne 
ve Margaret evlerini yitirir; bir kardeş 
torununun oturmaları için onlara 
sunduğu küçük kır evine taşınırlar. 
Artık yılda sadece SOO sterlin ile 
geçinmeyi öğrenmeleri gerekmektedir. 
Yeni çevrelerine yerleşmeden önce 
Elinor, Fanny'nin utangaç kardeşi 
Edward Ferrars ile tanışır ve ona 
aşık olur. Ama Fanny, daha onlar 
birbirlerine karşı olan duygularını 
ifade edemeden, kendine daha uygun 
bir kısmet bulsun diye kardeşini 
apartopar Londra'ya gönderir. 
Dashwood'lar çok geçmeden yeni 
evlerine alışır. Para işlerine bakan 
Elinor, Edward'ı deli gibi özlediği 
halde kendine olan hakimiyetini elden 
bırakmaz. Malianne'in iki hayranı vardır: 
talihsiz, şerefli Albay Brandon ile, 
Londra'dan gelmiş bir yaz konuğu 
olan kaygısız, fıyakalı Willoughby. 
Sonunda kızın kalbini kazanan o olur 
ama Londra'ya dönmek için Maıianne'ı 
bırakır. Elinor, Edwards'ın "gizli" 
nişanını öğrenir ve bu şok onu içten 
yıkar. Iki kardeş, olayların can alıcı 
noktasına varacağı Londra'ya gider ... 

Jane Austen'in 1 8 1 1 'de yayımlanan 
"Sense and Sensibil ity 1 Akıl ve 
Sağduyu" adlı romanının bu yıl 
Berlin'de "Altın Ayı"yı kazanan, bu 
görkemli uyarlaması, son dönemde 
çok başarılı bir çıkış yapan Tayvan lı 
yönetmen Ang Lee'nin dördüncü 

filmi. Daha önce "Düğün Yemeği" 
( 1 993) ile Berlin'de Altın Ayı ile 
ödüllendirilen, "Tatlı Tuzlu" ( 1 994) 
i le de Yabancı Film dalında Oscar'a 
aday gösterilen Lee, Emma 
Thompson'ın senaryosunun güçlü 
desteğine sahip AŞK VE YAŞAM'da, 
pragmatik Elinor Dashwood ile 
tutkulu kardeşi Malianne'ın öykülerini 
anlatıyor. Babalarının ölümü ile 
yoksullaşan kardeşlerin, sosyal 
durumlarına uygun bir koca bulma 
şansı kalmamıştır. Aklını mali ve 
toplumsal statüye takmış bir toplumda, 
en derinlerdeki arzularının peşinde 
koşan Elinor ve Marianne sonunda 
akıl ve sağduyularını kullanmayı 
öğreceklerdir. Kuşkusuz çok 
başarılı bir uyarlama olarak uzun 
yıllar akıllardan çıkmayacak bir film. 

• England ar rhe end of the 18rh 
century. The family ar Norland Park 
are grieving the dearh of Mr. Dashwood, 
who died suddenly. According ro law 
his esrare now falls ro his heir, John, 
from his fırsr marriage, and John's 
wife, Fanny. His second wife and rheir 
three daugbters Elinor, Marianne and 
Margarer lose rheir home and move 
inro a smail corrage which is offered 
ro rhem by a disranr cousin. They 
rnusr learn ro survive on jusr f500 a 
year. Before they rnove ro rheir new 
surroundings Elinor meers and falls 
in love wirh Fanny's shy brorher, 
Edward Ferrars; bur before rhey are 
able ro express rheir feel ings, Fanny 
quickly sends her brorher ro London 
ro fınd a berrer march in marriage. 
The Dashwoods soon ger used ro rheir 
new home, E linor is responsible for 
rhe fınances and remains composed, 

in sp i re of rhe facr rhar s he misses 
Edward desperarely. Marianne has 
rwo admirers: rhe ill-fared, honourable 
Colonel Brandon, and rhe easygoing, 
dashing Willoughby, a summer guesr 
from London. Willoughby wins her 
hearr bur leaves her ro turn London. 
Elinor learns of Edward's "secrer" 
engagemenr and rhe shock quierly 
desrroys her inside. The sisters rravel 
ro London where evenrs come ro a 
head . . .  

The winner of  rhe 1 996 Golden Bear 
award in Berl in, rhis sumptuous 
adaprarion of Jane Ausren 's novel 
"Sense and Sensibiliry", published in 
1 8 1 1 ,  is rhe fourrh producrion by 
rhe upcoruing Taiwanese director 
Ang Lee. His previous "The 
Wedding Banquer" ( 1 993) has also 
been celebrared wirh a Golden Bear, 
and "Ear, Drink, Man, Woman" 
( 1994) was a nominee for an Oscar in 
Besr Foreign Film caregory. His 
laresr producrion, srrongly 
supporred by Emma Thompson's 
screenplay debur (winner of a 
Golden Globe for Best Screenplay), 
rells rhe srory of rhe pragmaric 

Elinor Dashwood and her passianare 
sisrer, Marianne. Reduced ro poverry 
by rhe dearh of rheir farher, they 
have almosr no chance of fınding a 
husband befırring rheir social 
sranding. In rhe face of a sociery 
obsessed wirh fınancial and ocial 
status, El inor and Marian ne fınally 
learn ro apply sense and sensibiliry 
in pursuir of rheir deepesr desires. 
Cerrainly a mosr successful screen 
adaprarion, rhis film will be 
remembered for a long rime. 

ANG LEE 

23 Ekim 1 954're Ping-Tong, 
Tayvan'da dogdu. 1 973- 1 976 
arasında, Tayvan Ulusal Sanat 
Akademisi'nde tiyatro ve sinema 
egitimi görürken, ilk süper-Bmm 
filmlerini çekti. Tiyatro Sanatları 
bölümünden mezun oldukran sonra 
1 978'de. ABD'ye gitti ve burada, 
lllinois Universitesi'nden tiyatro 
dalında diploma aldı. 1 980-84  arası, 
New Y ork'ra egitimine devam 
edip, New York Üniversitesi'nden, 
film yapımcılıgı alanında yüksek 
lisans derecesi aldı. Egitimi sırasında 
gerçekleştirdigi beş kısa fılmin 
ardından (Mezuniyet projesi "Fine 
Une 1 Ince Çizgi", 1 985'reki NYU 
Film Festivali'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 kazandıran, "Tu i sh o u 1 
Iten Eller" ( 1 99 1 )  adlı ilk uzun 
metraj konulu fi lmini çekti. Ikinci 
konulu filmi olan "Hsi yen 1 Dügün 
Yemegi", 1 993're Berlin Film 
Festivali'nde Altın Ayı ödülünü 
aldı. New Y ork'ra yaşayan 
yönetmen, "Yinshi Nannu 1 Tatlı 
Tuzlu"yu ( 1 994) anavaranı 
Tayvan'da çekti. 1 996'da 
Berlin'de "Altın Ayı"yı kazanan 
AŞK VE YAŞAM son fılmidir. 

Born in Ping-Tong, Taiwan, on 
23 Ocrober 1 954. While srudying 
drama and film ar rhe Taiwan 

arianal An Academy from 1 973 
ro 1 976 he made his firsr super-8 
producrions. Afrer graduaring from 
rhe Depanmem ofThearrical am 
he moved ro rhe Srares in 1 978. 
l'1ıere he received his BFA in rhearer 
from rhe Universicy oflUinois ( 1 980) 
and cominued his srudies in New 
York ( 1 980-84) receiving his MFA 
in film production from New York 
Universiry. Afrer five shon films 
he made during his srudies (his 
graduarion projecr "Fine Line" 
won him Besr Director and Besr 
Film awards in rhe YU Film 
Fesrival in 1 985), he directed his 
firsr fearure film, "Tui shou 1 
Pushing Hands" ( 1 99 1 ), which 
received rhree narional prizes in 
Taiwan and won rhe Besr Film 
Award in 1 992 Asian-Pacific 
Film Fesrival. His second fearure, 
"Hsi Yen 1 The Wedding Banquer" 
was awarded rhe Golden Bear 
Prize in rhe Berlin Film Fesrival 
in 1 993. "Yinshi Nannu 1 Ear, 
Drink, Man, Woman" ( 1 994) was 
rhe firsr fearure New York-based 
direcror has filmed in Taiwan, his 
coumry of origin. He followed ir 
wirh SENSE AND SE SIBILITY 
( 1 995 ), winner of rhe Golden 
Bear prize in Berlin. 
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ALMANYA-lSVlÇRE GERMANY -SWJTZERLAND 

SESSiZ GECE 
STILLE NACHT 

SILENT NIGHT 
Yönetmen Director: Dani Lery Senaryo 
Screen play: K/am Challen, Dan i Lery & 
t\laria Schrader Görüntü Yön. 
Cinematography: Cari Koschnick Kurgu 
Edi ring: Dani Levy Müzik Music: Niki 
Reise1· Oyuncular Casr: Maria Schrader, 
Marr Schlirhter, J iirgen Vogel. 1 n grid Caıll!n 
Yapımcı Producer: Stefan A mdt & Dani 
Let) Yapım Producrion Co.: X Filme, 
Biilou·straJJe 90. D- 1 0783 Berlin. 
GERMANY: Phone: 49 30 230 833 1 1 : Fax: 
49 30 230 833 22 Dünya Hakları Exporr 
Agenr: X Filme. Bii/ou•Jtrane 90. D-1 0783 
Berlw. GER!ıiA N Y: Phone: 49 30 230 833 
1 1: Fax: 49 30 230 833 22 Kaynak 
Source: Belge Film. A)han ![lk S ok . . 2811 
Bl')oğlu, İJtanbul. TURKEY; Phone: 90 2 1 2  
252 25 2 5 :  Fax: 9 0  2 1 2  25 1 36 3 7  

1 995 1 35 nmt. 1 Renkli Color 1 85 '  

• Telefon hattın ın bir ucunda, 
adam, sevgil isini nerede oldugunu 
söylerneyerek kızdırır: aslında 
Paris'te, i l işkilerin in başladıgı otel 
odasındadır. Ancak, hattın öbür 
ucundaki kadın da onu zorlama 
fırsatına sahiptir. Kadın, 
Berlin'deki dairelerindedir, ama 
yalnız degildir. Yanında, son 
birkaç aydır  görüştügü genç 
sevgilisi vardır. Erkek arkadaşı bu 
i l işkiden başından beri 
haberdardır, ancak bu durum 
kıskançl ık duymasını engellemez... 

"Seks Yalanları"na verdigi bu 
özgün Avrupai cevapta, yönetmen 
Levy, duygu yüklü bir Noel 
arifesinde, eziyet vurgunu üçlü bir 
i l işkiyi incel iyor. Ancak, 
öyküsünün mahremiyetine karşın, 
SESSIZ GECE karakterlerini hiç 
biraraya getirmiyor. Onları bir 
kaprisle birbirinden ayrı tutuyor, 
ve sadece bir dizi uzun mesafe 
telefon görüşmesiyle birleştiriyor. 
Gece boyunca, karakterler 
birbirleriyle konuşur, kavga eder 
ve dalga geçerken, Levy bütün bu 
duygular yelpazesin i  
derinlemesine inceliyor. Alman 
tiyatrosunun yükselen 
yıldızlarından senarist Klaus 
Chatten'ın büyük bir güç 
kazandırdığı aşk, nefret, şehvet, 
heyecan, haset ve daha birçok 
duygu perdede canlanıyor. 
Oyuncu kadrosu mükemmel, 
özel l ikle de duygular girdabındaki 
kadın rolünde Maria Schrader 
(onu bu yıl Festival'de Doris 

Dörrie'n in "Kimse Beni 
Sevmiyor"unda da izleyeceğiz). 
Levy'nin yönetimi SESSIZ 
GECE'ye Hol lywood 
romansların ın altın çağını  
anımsatan bir canl ı l ık veriyor, 
ancak fı lmin kesinlikle çagdaş bir 
yanı da var. "SESSIZ GECE 
gerçek bir Kammerspiel: s ın ırl ı  bir 
mekanda, her türden duyguyu 
yaşayan üç kişi arasındaki bir 
çı lgın aşk. Ticari açıdan başarı l ı  
olacak bir fi lm yapmak isterim; 
ama, aynı zamanda, kışkırtıcı ve 
tedirgin edici de olmalı, işleri 
gerçekten karıştı rıp insanlarda bir 
şoka yol açabilmeli ." - Dani Levy 

• On one end of the telephone 
l ine, a man baits his !over by not 
tel i ing her where he is: the Paris 
horel room where they fırst began 
rheir affair. On the other end , 
rhough, the woman has the chance 
ro goad him back. She is  ar home 
in their Berl in flar, but she isn'r 
alone. Insread, she has raken a 
younger !over, whom she has been 
seeing for the pasr few monrhs . Her 
boyfriend has known abour his 
l iaison from the start, but that 
doesn't srop him from being 
jealous . . .  

I n  this original European reply ro 
"Sex, Li es and Videotape" ,  d irector 
Levy d issects a rormenr-wracked, 
three-way relarionship over the 
course of one emorion-charged 
Christmas Eve. Bur despire the 
inr imacy of irs srory, SILENT 

NIGHT never brings the characters 
rogerher. I nstead, it keeps them 
capriciously separared, joined only 
by a series of long-distance 
relephone calls. Over the course of 
the nighr, as the characrers ralk ,  
fıghr and rease, Levy plumbs the 
enrire ernerional specrrum. Love, 
hare, lusr, anxiery, envy and more 
crackle on the screen, given 
wonderful potency by screenwrirer 
Klaus Chatten, one of the rising 
srars of German rhearre. The casr is  
uniformly excellenr, parricularly 
Maria Schrader - who also appears 
at the Festival in Doris Dörrie's 
"Nobody Loves Me" - as the 
woman in the midsr of the 
maelsrrom of emorions. Levy's 
direcrion gives SILENT NIGHT a 
vibrancy that harkens back ro the 
golden age of Hollywood romances, 
bur that also has a decidedly 
modern rwisr. "SILENT NIGHT is 
a real Kammerspiel, an amour fou 
berween three people in a confıned 
space going through the whole 
gamur of emorions. I wanr ro make 
a film that wi l l  be commercially 
successful ;  but, ar the same rime, ir 
should be somerhing provocarive 
and disrurbing, somerhing rhar 
really srirs rh ings up and gives 
people a shock" .  - Dan i Levy 

DANI LEVY 

1 957'de, lsviçre'nin Basel 
kentinde dogdu. 1 3  
yaşındayken palyaço ve akrobat 
olarak Basilisk Sirki'n'e katı ldı .  
1 977' den 1 979'a kadar, Basel 
Gençlik Tiyatrosu'nda 
oyunculuk ve yazarlık yaptı. 
1 979/80'deki bir ABD gezisinin 
ardından, Berlin'de Rote 
Grüue Theatr ve Logo 
Theatre'a katıldı. 1 984'de TV 
dizisi "Motel" için oyunculuk 
ve yazarlık yapmaya başladı, 
ayrıca başka birçok TV 
yapımında da oynadı. 1 985'de 
Berlin'deki bir radyo oyununa 
katkıda bulundu. TV filmi 
"Haste mal ne Mark"da 
senarist ve yönetmen 
yardımcısı olarak çalıştı. I 98 1 
i le 1 985 arasında i lk  sinema 
filmi "Du Mich Auch 1 Bugün 
Bana, Yarın Sana"yı çekti. Daha 
sonra, şimdi başrol oyuncusu 
ve uzun süredir hayat arkadaşı 
olan Maria Schrader'le tanıştı, 
ona aşık oldu. Üç yıl sonra 
"RobbyKallePaul"un 
senaryosunu birl ikte yazdılar. 
"1 Was on Mars 1 Ben 
Merih'teyken" ilk olarak 1 99 1  
San Sebastian Fi lm Festivali'nde 
gösterildi. "Burning Life 1 
Tükenen Yaşam"dan ( 1 993) 
sonra, yönetmen ve Schrader 
SESSIZ GECE ( 1 995) ile geri 
döndüler. 

Born in  Basel, Switzerland in 
1 957 .  At the age of 1 3 , he 
joined the Circus Basilisk as a 
clown and acrobat. From 1 977 
to 1 979 he was with the Basel 
Your h Theatre as an actor and 
aurhor. He made a trip to the 
US in 1 979/80. He then joined 
the Rote Grütze Theatre and 
Logo Thearre in Berl in .  In  1 984 
he became an acror and writer on 
the TV series "Morel" and 
played in various other TV 
productions. In  1 985 he 
conrributed a radio play in 
Berl in .  He wrote and was 
assistant director on the TV film 
"Haste mal ne Mark". Between 
1 98 1  and 1 985 he put together 
his fırst c inema feature, "Du 
Mich Auch". He then met and 
fel l  in  love with Maria Schrader, 
his lead actress and off-screen 
partner for a long time. Three 
years later he and h is co-author 
Selırader made 
" RobbyKallePaul " .  "I Was on 
Mars" premiered at San 
Sebastian in 1 99 1 .  After 
"Burning Life" ( 1 983), he and 
Schrader return with STILLE 
NACHT ( 1 995). 



1 78 DÜNYA FESTiVALLERiNDEN FHOi\1 \\'OHLD FESTI\':\LS 

IRAN IRAN MOHSEN 
�------------------------------------------------------------------------� MAKHMALBAF 
AŞK NÖBETi 
NOBAT-E-ASHEGHI 

TIME OF LOVE 
Yönetmen Director: Mohsen Makhmalbaf 
Senaryo Screen play: Mohsen Makhmalbaf 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Mahmo11d Kalari Kurgu Editing: Mohmı 
Makhmalbaf Oyuncular Cast: Şi va Gerede, 
Abdurrahman Ya/man. Akuı Tunf, A1enderes 
Samcomlar Yapımcı Producer: Abbas 
Randjbar Yapı m Production Co.: Gı·een 
Film Home. 98 Mirdcımad Bo11levard, P.O. 
Box 1 93 9 5 .  4866, Tehran. IRAN; Phone: 2 1  
222 5 9  60: Fax: 2 1  227 0 9  70; Khaneh Film 
Sabz: Shahed Exhibiıion Complex Dünya 
Hakları Export Agent: MK2 Diffmion. 5 5 ,  
me Tı·aı•ersiere. 7 5 0 1 2  Paris. FRANCE: 
Phone: 3 3  1 43 0 7  92 74: Fax: 33 I 43 4 1  
3 2  3 0  Türkiye Hakları Turkish Rights: 
Keriman U lusoy. 33 me Clcwde Be,·nard, 
75005 Paris, Fl?ANCE: Phone: 33 I 4 7  07 
37 28; Fax: 33 I 4 5  3 5  44 6 7  

1 990 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 75 ' 

• Tek ve aynı olgunun üç 
versiyonunu gösteren sürrealist 
bir dram. lik versiyonda siyah 
saçlı bir adam karısı Gazale'in sarı 
saçlı bir adamla i l işkisi olduğunu 
öğrenir. Koca, aşığı öldürür. 
Mahkemede ölüme mahkum olur, 
karısı da intihar eder. i kinci 
versiyonda bu sefer roller 
değişmiştir: Sarı saçlı adam 
Gazale' in kocasıdır, siyah saçlı 
adam da aşığı. Sonuç değişmez. 
Üçüncü bölümde, aralarında 
çelişki çıkana kadar durum 
aynıdır. Ama sonuç farklı o lur. 
Siyah saçlı adam rakibini 
öldürmeyi reddeder, o da 
sonunda Gazale'le evlenir . . .  

Türkiye'de, Türk oyuncularla 
çevrilen ve Iran'da Farsça 
altyazıyla gösterilen AŞK 
NÖBETi. zinayı ele alan i lk 
devrim sonrası I ran fi lmi. Batı 
standartlarına göre seks hayli 
dolambaçlı şekilde sunulduğu 
halde, sansür, dinsel ve cinsel 
nedenlerle fi lmi h iç vakit 
kaybetmeden yasakladı ve AŞK 
NÖBETI 'n in gösterime 
girebilmesi için yaklaşık iki yıl 
gerekti. Yönetmen cinsel l ikten 
çok, gelenekiere ve zorla 
uygulanan ahlak kurallarına karşı 
çıkılmasına ilgi duymakta. 
Makhmalbafın daha önceki 
filmlerinden "Seyyar Satıcı"nın 
aniatı yapısını yineleyen AŞK 
NÖBETI'nin üç bölümü, 
kahramanlarının aşı k  ve ihanete 
uğrayan koca rollerini değiş-tokuş 

ettikleri, aynı öykü üzerine 
çeşitlemeler. Makhmalbaf, kurban 
i le günahkarın rollerini aynı 
karakterler arasında değiştirerek, 
insanın sorunlu ahlaki durumunun 
ve koşulların ezici gücünün 
karşısında sorumlu luğunun 
s ın ırların ın  altın ı  çiziyor. Ahlaki 
değerlerin göreceli doğası üzerine 
falsefi bir deneme olarak 
tanımlanan AŞK NÖBETI, 
böylece insanların yargılandığı ya 
da mahkum edildiği ahlaki 
kriterlerin geçerli l iğini sorguluyor. 
Ama I ran sansürü filme ne kadar 
karşı olsa bile, mesaj bir 
bölümden diğerine muhafazakar 
niteliğini gene de istikrarla 
sürdürüyor: zinadan mutlu luk 
değil, keder doğar. 

• A surrealisr drama showing 
three versions of one same facr. I n  
the first version, a dark-haired man 
fi nds out that his wife, Gazale, is 
having an affair wirh a fair-haired 
man. The husband k i l ls the !over. 
In courr, he is senrenced ro dearh 
and his wife commits suicide. In  
the second version, the roles are 
i n  verred: the fair-haired man is  
Gazale's husband and che dark
haired man, the !over. The ourcome 
is the same. The third parr is 
s imi lar ro the first siruarian up ro 

the ri me a conflict arises between 
rhem, bur the ourcome is differenr.  
The dark-haired man refuses ro k i  l l  
his riva! who evenrual ly marries 
Gazale . . .  

Shor i n  Turkey, wirh Turkish 
acrors, and larer subrided in Farsi 
for release in Iran, TIME OF LOYE 
is the firsr posr-revolurionary 
Iranian fi lm ro taekle adulrery. 
Censors wasred no time in banning 
the fi lm for religious and sexual 
reasons, despite irs, by Wesrern 
s tandards, o bl ique represenrarion of 
sex, and it has taken almosr five 
years ro release the fi lm.  The 
d irecror is  less inceresred in sex 
rhan in the possible results of going 
against tradit ion and fiercely 
enforced mores. Echoing the 
narrative structure of Makhmalbafs 
earlier film ,  "The Peddler", TIME 
OF LOVE's three episodes are 
variations of che same story in  
which the protagonists exchange 
the roles of the !over and berrayed 
husband. By transpasing the roles 
of the victim and the transgressor 
between the same characters, 
Makhmalbaf underlines man 's 
problematic moral posirion, and 
che l imirs of his responsibility in 
the face of the overwhelming force 
of circumstances. TIME OF LOVE 
which has been deseribed as a 
phi losophical rreatise on the 
relativistic nature of moral values, 
thus questions the validity of the 
social crireria by which men are 
j udged and condemned. But the 
message, however objecrionable ro 
Iranian censors, is sri ll consistendy 
conservative, from one instalment 
ro the nexr: on 1 y grief, not 
happiness, can come from adultery. 

1 952'de Tahran'da dogdu. Şah 
rejimine karşıt politik bir 
grubun mi litan üyesiyken, 
1 974'te bir polisin silahını 
elinden almaya çalışırken 
yaralandı ve S yıl hapse 
mahkum edildi. 1 979'da Islam 
Devrimi'nin başlamasıyla, diger 
siyasi tutuklularla birlikte 
serbest bırakıldı. Devrim'den 
sonra kısa bir süre politik 
eylemiere katı ldı .  Daha sonra 
öykü yazarlıgına başladı. 1 980-
8 1  arasında bazı kısa öykülerini 
ve bir romanın ı  bastırdı. 
1 98 1  'de diger bazı müslüman 
sanatçılarla birl ikte "Islami 
Düşünceyi ve Sanatları Yayma 
Merkezi"ni kurdu. Birçok kısa 
öykü, oyun ve senaryo yazdı. 
Yönetmenin sanat anlayışı. hem 
yazıda hem de ifadede kendi 
dini bakış açısına uygundur. 

Bom in Teheran in 1 95 2 .  He 
was a member of a mil iram 
political group acring againsr 
rhe Shah's regime, and was 
i n j ured and sen renced to 5 years 
in prison for rrying ro disarnı a 
po! iceman in 1 974.  In 1 979 at 
rhe da w n of the lslamic 
revolurion, he was released along 
with other palirical prisoners. 
Afrer the revolurion, he was 
politically active for a short 
r ime, afrer which he emereel the 
realm of storywriting. Between 
1 980 and 1 98 1  he printed some 
of this short stories and a novel. 
1 n 1 98 1 he founded "The Cem er 
For the Propagation of lslanıic 
Thought and Arts" along with 
many other Moslem artists. 
The re, he w ro re many sh ort 
stories, plays and scripts. His 
art, in writing as well of 
expression, is suirable for his 
religious poims of view. 

Filmleri 
Filmography 

1 982 Nassouh Repeııts 
Nasuh Tövbe Ediyor 

1 983 Two Sightless Eyes 
Iki Görmeyen Göz 

1 984 Fleeingfrom Evi! to God 
Şeytan'dan Tanrı'ya Kaçış 

1 985 Boycott Boykot 
1 987 The Petidier Seyyar Satıcı 
1 989 The Cyclist Sisikierli Adam 

Marriage of the B fessed 
Kutsanmışların Evlili�i 

1 990 Time of Love Aşk Nöbeti 
1 99 1  Night ofZayaııdeh Road 

Zayandeh Yolunun Gecesi 
1 992 Nassereddin Shcıh Actor-e 

Cinem�l 
Evvel Zaman Içinde Sinema 

1 995 Sa/am Ciııema Selam Sinema 
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FRANSA FRANCE 

PARiS RANDEVULARI 
LES RENDEZ-VOUS DE PARIS 

RENDEZ-VOUS IN PARIS 
Yönetmen Director: Eric I?obmer 
Senaryo Screenplay: Eric l?obmer 
Görüntü Yön. Cinemarography: Diane 
Baratier Kurgu Editing: Mary Stepben 
Müzik Music: Sebastian Erms Oyuncular 
Cast: C/ara Be/lar, Allloim B as ler, judith 
Chancel. Mathias Megard. Aurore l?amcher, 
Serge l?enko, l>l ichael Kı·aft. Beııediae Loyen. 
Makolm Conrad. Vermıika jobamson. 
Yapı m cı Producer: Francoise Etchegaray 
Yapı m Production Co.: La Compagnie Eric 
l?obmer. FI?ANCE: 22. aı•e1111e Pierre ler de 
Serbie. 75016 Paris. FI?ANCE: Phone: 33 1 
44 43 87 10. Fax.· 33 1 49 52 06 40 
Dünya Hakları Export Agent: Les Fibm 
d11 Losange. 22 avenue Piern 1 er de Se,-bie. 
75016 Pal'is, FI?ANCE: Phone: 33 1 44 43 
87 10: Fax: 33 1 49 52 06 40 

1 995 1 35 111111. 1 Renkl i Color 1 95 ' 

• Esther, Horace'ın bir kafede 
buluştuğu bir kızla onu aldattığını 
düşünmektedir. Cazip bir yabancıyla 
tanışınca, onunla aynı kafede 
randevulaşır. Ama cüzdanının 
kaybolduğunu farkeder ve adamın 
onu soymuş olduğundan şüphelenir. 
Daha sonra, kendisi de o meşhur 
kafeye gitmekte olan bir kız, cüzdanını 
ona ulaştırır. Esther çok geçmeden 
kızın da aynı gençle buluşacağını 
anlar . . .  Nişanlısından ayrılmayı 
düşünen genç bir kadın, başka bir 
kentten gelme çekici bir profesörün 
kolunda (ve boynuna sarılmış halde) 
Paris'in parklarını dolaşır. Ona, hazır 
erkek arkadaşı yokken, üç günlüğüne 
bir otelde kalmayı teklif eder. Ancak 
kaçamakçı çift, söz konusu otelde 
adama rastlarlar; onun yanında da 
başka bir kadın vardır ... Bir ressam, 
çalışırken lsveçli kız arkadaşı onu 
işinden alı koyar. Tedirgin olan adam, 
o akşam görüşme sözü vererek, onu 
Picasso Müzesi'nde bırakır ve tuvalin i 
bitirmeye gider. Yolda bir kadınla 
karşılaşır ve ona hemen aşık olur. 
Kadını Picasso Müzesi'ne kadar 
takip eder ve ona bir oyun oynar, 
ancak kadın boş değildir. lsveçli kız 
arkadaşı da randevuya gelmez... 

Fransız usta Eric Rohmer'den aşkın 
divaneliği üzerine ineelikle işlenmiş 
ve acı bir bilgelikle dolu üç öykü. 
Herhangi bir Rohmer dizisinin parçası 
olmayan PARIS RANDEVULARI, 
sahte görünümler ve gerçeklik 
paradoksu (gerçek sahtelik ve sahte 
gerçeklik) üzerine çeşitiemelerden 
kurulu. Rohmer bize portatif bir 1 6  
mm. kamerayla Paris'in izlenimci bir 

resmini de çiziyor; ve bunu yaparken, 
sanki izleyiciyi atlatırmışcasına, bir 
yanıta varmamak için de bütün 
kurnazlığını kullanıyor. Diyaloglar, 
Rohmer tarzı incelikli dönemeçlerle 
dolu; duygulann ve ele verici işaretierin 
tamamı ise, pek tanınmamış ve 
kusursuz bir kadronun canlandırdığı 
kadıniann gözlerinde. "Paris muazzam 
bir yer, ve şimdiye kadar hiç kimse 
onun her köşesini incelerneyi 
başaramadı. Bu, bir bakıma üçüncü 
bir "Paris vu par ... 1 .. . 'nın Gözüyle 
Paris" filmi, ama onun sadece tek bir 
kişi tarafından yapılmışı ... Burada, sık 
sık ele aldığım temaları kullanıyorum. 
Ancak, buradaki deneysel taraf, daha 
çok fılmin nasıl çekildiğiyle ilgili. 
Kamerarn genelde olduğundan çok 
daha fazla hareket ediyor ... En 
önemlisi de, genç oyunculara bir 
tirsat tanımak istedim." - Eric Rohmer 

• Escher suspeccs Horace of cheacing 
on her wich a gir! he meecs in a cafe. 
When a charming stranger comes onto 
her, s he makes a dare w i dı him at the 
same cafe. But when she discovers her 
wallet is missing, she suspects that he 
has robbed her. Then a girl recurns 
che wallec before herself going to the 
famous cafe. Escher soon discovers that 
the gir! is meecing che same youch 
she has a dare widı.. . A young woman 
who's thinking of leaving her finance 
does che parks of Paris on che arm 

(and around che neck) of an accraccive 
ouc-of-rown professor. She suggescs 
chac they boch spend three days in a 
hotel while her boyfriend is away, but 
che i l licit couple run into him in che 
doorway of che same hotel wich anocher 

woman . . .  A painter is imerrupced at 
work by his Swedish girlfriend. 
Annoyed, he leaves her at che Picasso 
museum, arranging ro see her that 
nighc, and heads back ro finish his 
canvas. On che way, he meecs a woman 
and falls in love wich her. He follows 
her co the Picasso Museum and makes 
a play for her, only ro learn she's not 
free. And che Swedish girlfriend 
nev er turns up for the dare . . .  

Three elegandy crafred srories 
dripping acid wisdom about che folly 
of love from che French master Eric 
Rohmer. N oc part of any particular 
Rohmerian cycle, LES RENDEZ
VOUS DE PARIS is made up of 
variations on false appearances and 
the paradox of trurh - crue falsehood 
and false cruch. lo che process Rohmer 
gives us an impressionistic picture of 
Paris via a hand-held 1 6  mm. camera 
and employs all his guile so as oor ro 
provide an answer, as if he were 
standing up che speccaror. The 
dialogue is exquisicely turned in 
Rohmeresque scyle and the emocion 
and cellcale signs are all in che eyes 
of the female characters, played by 
relative unknowns and impeccably 
cast. "Paris is immense and nobody 
has yer managed ro completely explore 
all i es quarriers. This film is i n  some 
way a third "Paris vu par. . . "  buc made 
by one person . . .  I use the dıemes here 
that I have ofi:en used. The experimemal 
side, here, is more i n  che way chac ir  
was filmed. My camera moves a lot 
more rhan usual ... Above all, I wanted 
ro give an opporrunity ro young 
acrors and actresses. "  - Eric Rohmer 

ERIC ROHMER 
4 Nisan 1 920'de Fransa'nın Nancy 
kentinde dogdu. Gerçek adı 
Jean-Marie Maurice Scherer'dir. 
Edebiyat egitimi gördü. Sinema 
dünyasına eleştirmen olarak 
girdi. 1 950'de Godard ve Rivette'le 
birlikte kısa ömürlü "La Gazette 
du Cinema"yı çıkardı. 1 95 1  'den 
itibaren "Cahiers du Cinema"da 
yazmaya başladı ve Andre Bazin'in 
ölümünden sonra, 1 958' de derginin 
şef editörlügünü üstlendi. Film 
kariyerine, 1 952'de başladıgı ama 
bitiremedigi bir fı lmle atıldı ve 
1 959'da ilk konulu filmini yönetti. 
Adı genellikle Fransız "Yeni Dalga" 
yönetmenleriyle birlikte anıldıgı 
halde, hiçbir akıma katılmadı. 
1 963- 1 972 arasında yaptıgı ve 
"Ahlakçı Öyküler" adını verdigi 
altı fılmle adını uluslararası alanda 
duyurdu. SO'Ierde ise "Güldürüler 
ve Özdeyişler" adını verdigi bir 
dizi film yönetti Edebiyat düşkünü, 
belagat sahibi ve araştırmacı 
yapısıyla, tüm filmlerinin 
senaryolarını kendisi yazmıştır. 
1 969'dan beri Sorbonne'da 
edebiyat ve sinema tarihi 
dersleri veren sanatçı, ayrıca 
tiyatro eserleri ve çeşitli TV 
belgeselleri yönetmiş, bir müzik 
video klipine bile imza atmıştır. 

Born on 4 April 1 920 in Nancy, 
France. His real name is Jean-Marie 
Maurice Scherer. He srudied 
l i rerarure. He enrered rhe cinema 
world as a criric. In 1 950,  with 
Godard and R iverre, he founded 
"La Gazerre du Cinema" which 
had a shorr l ifespan. From 1 95 1 
he wrote for "Cahiers du Cinema" 
and afrer che death of And re Bazi n 
in 1 958 he became chief ediror. 
In 1 952  he srarred his film career 
wirh a fi lm he couldn't finish and 
in 1 959 he direcred his firsr fearure 
film. Alrhough usually considered 
a member of che French "Nouvelle 
Vague" he didn'r ger involved in 
any trend. His chief works made up 
che "S ix Canres Moraux", directed 
becween 1 963 and 1 972, which 
broughr him inrernarional fame. 
In  che '80s he directed anorher 
series of films called "Comedies er 
Proverbes". A lirerace, arriculare, 
searching filmmaker, he has wrirren 
the screenplays for all his films. He 
has raughr lirerarure and film history 
at che Sorbonne si nce 1 969. He 
also direcred stage plays as well as 
several television documenraries, 
and even made a music video. 

Önemli Fi lmleri 
Selected Filmography 

1 959 Le signe du Liou Aslan Burcu 
1 969 Ma nu it chez Maud 

Maud'daki Gecem 
1 970 Le genou de Claire 

Claire'in Dizi 
1 983 Pauline a la plage 

Pauline Plajda 
1 984 Les ımits de la pleine lmıe 

Dolunay Geceleri 
1 985 Le rayon veri Yeşil Işın 
1 989 C onte de printemps 

l ikbahar Öyküsü 
1 9 9 1  C onte d'hi·ver Kış Öyküsü 
1 993 L'arbre, le maire et la 

midiatheque Agaç, Belediye 
Başkanı ve Medyatek 

1 995 Ler rmdez·vom de Paris 
Paris Randevolan 
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UÇAN HOLLANDALI 
DE VLIEGENDE HDLLANDER 

THE FLYING DUTCHMAN 
Yönetmen Direcror:joJ S teliing 
Senaryo Screenplay:jos S teliing & Ham 
Heemı Görüntü Yön. Cinemarography: 
Goert Giltaij Kurgu Editing: Augım 
Vemhueren Müzik Music: Nicola Piovani 
Oyuncular Cast: /?ini Groothof Veerle 
Dobbelaere. Ni no Man/redi. Rimi Van't H of 
Gene BervoetJ Yapımcı Producer:joJ 
S tel/ing, Ala in Keystman & Christoph Meyer
\'(lid Yapı m Production Co.: De VIiegende 
Ho/la nder, Utrecht 3 5 1  1 VS, Springu•eg 50, 
NETHERLANDS: Phone: 31 30 3 1 3  789; 
Fax: 3 1 30 3 10 968: Alain Keystman 
Production, BELGIUM: i\likado Film. 
GERJIIANY Dünya Hakları Exporr 
Agenr: UGC D.A .  International, Neuilly-JIIr
Seine 92522, avenue Charles de Gaulle 24, 
FI?ANCE; Phone: 33 1 46 40 44 30: Fax: 33  
1 46 54 3 7  28 

1 995 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 28'  

• 1 6. yüzyılda Flemenk eyaletleri, 
bağımsızlık için lspanyol 
Huguenot'lara karşı topyekun 
ayaklanmış durumdadır. Öykümüzün 
anlatıcısı, ltalyan saz şairi 
Campanelli'dir. Yeryüzünden, ağzına 
kadar genç maceracılarla dolu, devasa 
bir bronz baş yükselir. Bir toprak 
sahibinin karısı olan Belle tarafından 
kurtarılan tek bir Hcllandalı dışında, 
hepsi savaşta ölür. Ne var ki, bu ikisi 
zina halinde yakalanınca, Hcllandalı 
boğazına kadar lağım çukuruna 
gömülür ve kadının kocası Netelneck 
tarafından vurulur. Campanelli 
Hol landalı'ya yardım etmeye koşar, 
ama çok geç kalmıştır. Dokuz ay 
sonra Belle, Hollandalı'nın oğlunu 
değururken ölür, çocuğu ise serller 
al ır. Ondan biraz daha büyük olan 
Lotte, küçük Hol landalı'ya annelik 
eder. Altı yıl sonra Campanelli 
geri döner. Küçük Hol landalı'ya, 
denizierin kralı olan babası Uçan 
Hcllandalı üzerine tuhaf masallar 
anlatarak onun güvenini kazanır. 
Ancak Netelneck tarafından tanınan 
Campanelli 'nin gözleri kör edil ir ve 
Netelneck'in arazisinden kovulur. 
Aradan yıllar geçer, çocuk büyür. 
Lağım çukurunun derinlerinde 
gömülü altın dolu bir sandığa ilişkin 
efsaneyi duyunca, önce bu defineyi, 
ardından da gerçekten öldüğüne 
inanmadığı babasını bulmaya girişir. 
Bu arada aşık olur, zindana atı l ır ve 
mitik bir kara kalyonu keşfeder ... 

Dünyanın denizlerinde ebediyyen 
dolaşmaya mahkum edilmiş bahtsız 
bir denizeiye ilişkin ortaçağ 
efsanesinden esinlenen UÇAN 

HOLLANDALI, delaylı ve sanatsal 
bir biçimde birleştirilmiş gerçeküstü, 
hayal gücüne dayanan bir film. 
Yönetmen garip ışıklandırmadan, 
gösterişli kostümlerden ve hayli 
abartılı setlerden - ki bunlara, meşhur 
kalyon da dahil - ustaca yararlanarak, 
hem Rembrandt'ın tablolarına, 
hem de Caro ve Jeunet'nin fi lmi 
"Delicatessen 1 Şarküteri"ye 
benzeyen, hayal gücünden yana 
zengin bir peri masalı yaratmış. 
Onun gözünde film her şeyden 
önce bir "imge", ve içindeki 
unsurların - özellikle denizin -
neredeyse dinsel bir anlam taşıdığı 
UÇAN HOLLANDALI, düş 
benzeri, bazen mantıksız, çoğu kez 
önsezisel bir bakış. Aynı zamanda 
bireyciliğin ortaya çıkışı, hayal 
gücünün önemi, ölüm ve uçma 
özlemi üzerine allegorik bir masal. 

• In the 16rh century, the provinces 
of the Netherlands are in full rebellion 
against the Spanish Huguenots for 
their independence. The I ralian minstrel, 
Campanelli, is the narrator of our 
story. From the earch, a gigantic 
bronze head emerges, stuffed with 
young advenrurers. All  are ki l led in 
battle, except a !one Dutchman who 
is rescued by Belle, a landlord's wife. 
But when the two are caught together 
in adultery, the Dutchman is buried 
up to his neck in a cesspool and shot by 
her husband, Netelneck. Campanelli 
comes to help the Dutchman but 
it's too Iate. Nine monrhs later, Belle 
dies giving birch to the Durchman's 
son, who is raken by the serfs. Lotte, 
a li etle older rhan he is, morhers the 

li tt! e Dutchman. S ix years la ter 
Campanell i  returns ro the farm. He 
gains the li etle Durchman's canfidence 
teliing him fanciful rales in connection 
with his father, the Flying Dutchman, 
king of the seas. But Campaneli i ,  
unmasked by Netelneck, has been 
blinded and expelled from Netelneck's 
grounds. Years pass, and the child 
grows inro a man. Hearing legends 
of a chesr of gold buried deep in the 
cesspool, he sers out first to retrieve 
the fabled rreasure, and then to find 
che farher he does not believe to be 
truly dead. Along the way he falls in 
love, is thrown in prison and 
discovers a myrhical black ship . . .  

Inspired by  the medieval saga about 
an ili-fared seaman who is doomed 
ro sail the world's seas for ever, THE 
FL YING DUTCHMAN is a surreal, 
imagisric film,  strung together in an 
arcistic, non-linear way. Director 
Srelling ingeniously employs bizarre 
lighring, lavish costumes and larger
than-l ife ser pieces - i ncluding the 
famous galleon i tself - to ereare an 
imaginative fairy tale that resembles 
bor h the painrings of Rembrandt, 
and Caro and Jeunet's film 
"Delicaressen". To him, fi lm is  
foremost an "image", and THE 
FL YING DUTCHMAN is a 
dreamlike, sametimes i llogical, 
ofren foreboding vision, where the 
elemenrs - particularly the sea - hold 
almost religious signifıcance. lt is 
also an allegorical tale about the 
advenr of individualism, the 
im portance of imaginarion, death 
and the longing to fly. 

JOS STELLING 
16 Temmuz 1 945'te 
Hollanda'nın Utrecht kentinde 
dogdu. Sinemaya il işkin temel 
bilgileri kendi kendine ögrendi. 
"Hollanda Yeni Dalgası 'n ın 
babası" olarak tanınır. l ik  
konulu uzun metraj filmi 
1 975'te Cannes'da yarışmak 
üzere seçildi. 1 98 1  yılında, 
yıllarca başkanlıgını yürüttügü 
Hollanda Film Festivali'ni 
kurdu. On yıl sessiz kaldıktan 
sonra UÇAN HOLLANDALI 
i le yeniden sinema 
yönetmenligine döndü. 

Born on l 6 July 1 945 ,  in 
Utrecht, the Netherlands. He 
taught himself the rudiments of 
cinema, and is known as "the 
godfather of the Dutch New 
Wave". His fırst feature was 
selected to compete in Cannes in 
1 975 .  In  1 98 1  he founded the 
Dutch Film Fest ival, of which he 
was president for many years. 
After a decade of silence, he 
returned to film directing with 
THE FL YING DUTCHMAN. 

Filmleri 
Filmography 

1 974 Mariken tJan Nieumeghen 
1 975 Elckerlyc 
1 977 Rembra.ııdt Feci! 1 66 9  

1981  The Pretenders 
1 983 The 11/mionist l l lüzyonist 
1 986 The Poiııtsman Makasçı 
1 995 The Flyiııg Dutchman 

Uçan Hcllandalı 
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LADY M'N iN GÜNLÜGÜ 
LE]OURNAL DE LADY M 

THE DIARY OF LADY M 
Yönetmen Direcror: Alain Tanner 
Senaryo Screen play: Myriam M izierer 
Görüntü Yön. Cinematography: Denis 
}utzeler Kurgu Editing: Manira Goux 
Müzik Music: A rii Dzie.-lcnka Oyuncular 
Cast: Myrtam Mizieres. Juanjo Puigcorb{, 
Filiriti \Vo11assi. A ntoine Ba.rler, Cariatta 
Soldeı1ila. Nanou. Marie Peyr11cq- }' amou, 
Glad}s Gambte, Makerla Yapımcı 
Producer: Ala in Tamter. Jarque.ı de Clerr & 
OmuiYI de Clerr Yapı m Production Co.: 
Filmor.raph SA. 12  Chemin du Point dejour, 
C/-1- 1 202. Geneve. S \'(!JTZERLAND: Phone 
& Fax: 022 733 1 653 :  Nomad l'ilms 
!Bmxe/les): tllessidor Films !Barcelona): Le.ı 
Producttom l...ttzennec (Paris) Dünya Hakları 
Export Agenı: MetropoliS !'dm World Sale.ı, 

llfiinchhalrlenstrasse. 10 Postfach 347. CH-
8034. Ziil'lrh. S \'(1/TZERLAND Phone: 4 1  1 
383 77 27 Pax: 4 1  1 383 8003 

1 993 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 120' 

• M, grubu Lady M ile Paris'teki 
Kısmet adlı kulüpte çalışan bir 
şarkıcıdır. Bir gece, lspanyol bir 
ressam olan Diego, yağmurun 
içinden çıkarak gelir ve 
gösteriden sonra M, gecenin geri 
kalan bölümünü onunla Paris 
sokaklarında dolaşarak geçirir. 
Kısmet'le anlaşması bitince de, 
Barselona'ya giden Diego'ya eşlik 
etmeye karar verir. Boydan boya 
Katalonya'yı geçerler, birbiri 
ardınca bir sürü kenti ziyaret 
edip, birbiri ardınca birçok otel 
odasında sevişirler. Bu balayı, 
Diego'nın cüzdanından bir 
fotoğrafın düşüp M'nin onun bir 
karısı ve küçük bir kızı olduğunu 
öğrenmesine kadar sürer. Perişan 
olan M Paris'e döner. Ama evine 
varınca, Diego ile birl ikte 
yaşayamıyorsa eğer, onsuz da 
yaşayamadığını fark eder. Tuhaf 
bir fikir gel ir aklına: onu, Paris' e, 
kendisiyle kalmaya davet 
edecektir ... karısı ve kızını da 
yanında getirmesi koşuluyla. 
Daveti kabul edil ince şaşırır. 
Diego, Afrikalı karısı Nuria ve kızı 
Bi l l ie ile M'nin evine yerleşir, 
böylece de sonuçları önceden 
kestiri lemeyecek bir üçlü i l işki 
başlar . . .  

Aktris ve senarist Myriam 
Mezieres, Alain Tanner'in son 
fi lmi LADY M'NIN 
GÜNLÜGÜ'nde kendine nefis bir 
rol yazmış. Lady M olarak, bir 
duygudan diğerine, geçen sanatçı, 
muzaffer ve kendinden emin kafe 

şarkıcısından, tutkuyla ve 
çaresizce aşık kadına, reddedi lmiş 
bir sevgiliye ve aşk sayesinde 
yenilenmiş kadına varan geniş bir 
yelpaze çiziyor. Yönetmen 
Tanner, fi lmlerini daima (burada 
da olduğu gibi) üslup ve temkinle 
dizginlediği halde, hassas duyguları 
ve gemi azıya almış bir tutkuyu 
göstermekten çekinmemiş. 
Ayrıca, oyuncularının abartıdan 
mümkün olduğunca uzak bir 
performans vermelerinde de ısrar 
etmiş. Böylelikle, aksi takdirde 
aşırı bir melodrama 
dönüşebilecek bir konuyu, delice 
koşullar altındaki insanların akli 
dengesi üzerine zekice, halden 
anlar bir incelemeye 
dönüştürmüş. Bir kez daha favori 
temasına, yabancı topraklarda bir 
araya gelen aşıklara dönen 
Tanner en iyi fi lmlerinden birini 
gerçekleştirmiş. 

• M is a singer, performing with 
her group, Lady M,  at the Kismet, 
a club in Paris. One night Diego, a 
Spanish painrer, comes in out of 
the rain, and after show, M spends 
the rest of the night w ith him 
wandering the sereers of Paris. 
When her engagement at the 
Kismet is  over, M decides ro 
accompany Diego to Bareelona and 

from there across Catalonia, 
visiting one rown after another, 
making love i rı one hotel room 
after another. The honeymoon lasts 
unril a phorograph slips from 
Diego's vallet and M learns that he 

has a wife and l ittle daughter. 
Devastated, M returns to Paris. Bur 
back home, M fınds that if she 
can't l ive with Diego she can't live 
wirhout h im either. She gets an 
absurd idea - she' l l  i nvite h i m  to 
come to sray with her in Paris . . .  on 
the condition that he brings his  
wife and daughter. To her surprise, 
the invitation is  accepted. Diego, 
his African wife Nuria and his  
daughter Bi l l ie settle i n  at M's ,  
em barki ng on a menage-a-trois with 
unforseen consequences . . .  

Acrress and writer Myriam 
Meziereshas wrirren herself a plum 
role in the script for Alain Tanner's 
LE JOURNAL DE LADY M. As 
Lady M, she runs a gamut of 
emotions, from triumphant and 
assured cafe singer ro a woman 
passionately and helplessly in love, 
a !over rejected and a woman once 
again renewed by love. Director 
Tanner doesn't shy away from 
depiceing raw emotion and 
un leashed passion, although it  is 
always conrained (as i t  is  here) with 
style and restraint. He also insists 
on his actors performing at their 
most subdued. This rempers what 
otherwise might be overblown 
melodrama and transforms it inro 
an intelligent, compassionate study 
of human sanity u nder i nsane 

circumstances. Returning once 
again to his favourite theme of 
lovers connecting in foreign 
territory, Tanner has made one of 
his best fılms. 

ALAIN TANNER 

1 928 yılında lsviçre'nin 
Cenevre kentinde doğdu. 
Babası ressam, annesi aktristi. 
Ekonomi eğitimi gördüğü 
üniversitede 1 95 1  yılında bir 
film klübü kurdu. Daha sonra 
ltalya'da Cenova'ya giderek bir 
gemicil ik şirketinde görev aldı; 
Afrika'ya gitti. 1 9SS'de 
Londra'ya gitti ve Bağımsız 
Sinema Akımı'na katıldı. Iki yıl 
Ingiliz Sinema Kurumu BFI'da 
çalıştı. Claude Goretta i le ilk 
kısa fi lmini çektikten sonra 
Paris' e giderek reklam 
filmlerinde yönetmen asistanlığı 
yaptı. 1 960'da lsviçre'ye döndü, 
televizyon için kısa filmler ile 
haber röportajları hazırladı. 
1 964'te ilk uzun metraj konulu 
filmi "Les apprentis 1 Çıraklar"ı 
gerçekleştirdi. O günden beri 
!sviçre sinemasının önemli 
yönetmenlerinden biridir. 

Born in  Geneva, Switzerland, in 
1 929. At university he studied 
Economic Science and set up a 
film society in 1 95 1 .  He then 
moved to Genoa, Iraly, where he 
worked in a shipping company 
and later travelled to Africa. In 
1 95 5 he moved to London and 
became involved in the Free 
Cinema movement .  He worked 
for two years at the British Film 
Institute. After making his first 
short with Claude Goretta, he 
moved to Paris becoming an 
assistant director on publicity 
films. I n  l 960 he rerurned to 
Switzerland, to direct shons and 
news repores for television before 
turning to features i n  1 964 with 
"Les apprentis" .  Since then he 
has been one of the i m portant 
Swiss film directors. 

Önemli Filmleri 
Selected Filmography 

1 9 7 1  La salamlmdre Bukalemun 
1 974 Le miliert du monde 

Dünyanın Ortası 
1 976 }ona s qui aıwa 25 am w 

/'an 2000 
2000 Yılında 25 Yaşında 
Olacak Jonas 

1 978 Messidor 
1 98 1  Les amufes lumiere 

Iş ık Yılları 
1 983 Dam la vi lle blanche 

Beyaz Kentte 
1 987 La ·va/lee fantome 

Hayal Vadisi 
1 989 La femme de Rose Hi/1 

Rose Hill'li Kadın 
1 99 1  L'homme qui a perdu S01l 

om bre 
Gölgesini Yitiren Adam 

1 993 Le journal de Lady M 
Lady M'nin Günlü�ü 
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FRANSA FRANCE BERTRAND �------------------------------------------------------------------------� TAVERN I ER 
YEM 
L'APPAT 

FRESH BAIT 
Yönetmen Director: Berırand Ttwernier 
Senaryo Screenplay: Co/o Tavemier 
O'Hagan & Bertrand Tavemiet·. based on the 
nor•el by Morgan Spoı·tes Görüntü Yön. 
Cinematography: Alain Choquart Kurgu 
Edi ring: Luce Grımenu•aldt Müzik Music: 
Philippe Ha im Oyuncular Casr: Marie 
Gillain. Oliı•ier Sitruk, Brımo Putzulu. Richard 
Berry. Philippe Dm-los, Marie Raı•el. Clotiltk 
Coımuı Yapımcı Producer: Rene C/eilman 
& Frederic Bourboulon Yapı m Producrion 
Co.: Hachette I ere & Cie. I O, me de Marignan. 
F-75008 Paris. FRANCE: Phone: 33 I 42 25 
I 9  70:  Fax: 3 3  I 42 56  ()() 8I:  Li tt  le Bear 
Productiom. France 2 Cbıima. t\16 Films 
Dünya Hakları Export Agent: Prisident 
Films. 2. rue Lord Byron, F-75008 Paı·is. 
FRANCE: Phone: 33 I 45 62 82 22: Fax: 33  
I 45  63  60 56 

1 995 1 3 5 """· 1 Renkli Color 1 I I3 ' 

• 1 8  yaşındaki Nathalie, yakışıklı 
sevgi l isi Eric ve ona bağıml ı ,  biraz 
aptal arkadaşı Bruno i le birl ikte 
küçük bir apartman dairesinde 
yaşamaktadır. Kız bir butikte 
çalışırken, gençler macera fi lmleri 
izler ve kafelere takıl ır. Amerika'da 
bir hazır giyim mağazaları zinciri 
açma rüyalarını gerçekleştirmek 
için birkaç mi lyon frankçığa 
ihtiyaçları vardır; "çünkü orada 
her şey daha kolaydır, ve bir 
gecede köşeyi dönersin". "Parlak" 
bir plan kurarlar: Nathalie zengin 
adamları kandırıp apartmana 
çekecek, çocuklar da onların 
parasını  zorla alacaktır. Bu 
beceriksizce plan, vahşi 
cinayetlere yol açar . . .  

Aralık 1 993'te, iki delikanlı ve bir 
genç kız, kurbanların ın parasını  
alabilmek iç in, soğukkanlı ik i  
cinayet işlemişlerdi. Kişi l iklerinde 
ya da toplumsal artyetişimlerinde, 
bu üç gencin katil doğmuş 
olduğuna işaret eden hiçbir şey 
yoktu. Uyuşturucu kullandıkianna 
i l işkin bir kayıt da. Onları böyle 
iğrenç suçlar işlemeye iten neyd i ?  
Arkadaşları kurbanlarını öldürene 
kadar döverken, Nathalie nasıl 
olmuş da sakin sakin video 
seyredip somon füme yemişti? 
Bertrand Tavernier, gerçek bir 
öyküden esinlenerek bize ahhiken 
iflas etmiş bir toplumun 
düşündürücü, ü rpertici bir 
portresini sunuyor. Bu üçlünün 
hayata bakışı evrensel ahlaki 
değerler üzerine kurulu değil; TV 
ve öncelikle de Amerikan polisiye 

filmleri tarafından 
biçimlendiri lmiş. Saplantya 
dönüşmüş bir biçimde mal ve 
eşyaya sahip olmaya 
odaklandıkları için, anlamını 
kavramada traj ik bir başarısızl ığa 
uğradıkları bir görünüşler dünyası 
tarafından baştan çıkarı lmışlar. 
Tavernier fi lmi, bu içi boş ruhların 
hem korkutucu ahlakdışılığına, 
hem de dokunaklı kırılganlığına 
olanak sağlayan, ölçülü ve 
mesafeli bir sevecenl ikle 
yönetiyor. Yönetmenin dikkatli 
gözü, insancıl bakışı, genç ve taze 
oyuncu ekibi i le Alan Choquart'ın 
dur-durak bi lmeyen kamerası 
YEM'e '95 Berlin Fi lm 
Festivali 'nde Altın Ayı Ödülü'nü 
kazandırdı. "Herhangi bir 
psikolojik açıklamadan uzak 
durmak istedim. Bazı şeylerin 
s ırrına erişi lmez." - Bertrand 
Tavernier. 

• 1 8-year-old Narhalie lives in a 
smail aparrmenr wirh Eric, her 
handsome boyfriend, and his 
dependenr ,  nor-roo-brighr buddy, 
Bruno. While she works ar a 
boutique, rhe boys warch advennıre 
fl ics and hang o ur in cafes. They 
need a few mi l l ion francs ro realize 
rheir dream - ro open a chain of 
ready-ro-wear shops across rhe U .S.  

"because everyrhing is easier rhere 
and you can make ir overnighr". 
They come up wirh a "brill ianr" 
plan: Narhalie wil l  lure rich men ro 
rhe aparrmenr and rhe boys will 
exrorr rheir money. The clumsy 
plan leads ro brural murders . . .  

In December 1 993,  rwo boys and a 
gir! commitred rwo acts of cold
blooded murder in order ro sreal 
from rheir vicrims. Norhing in  
rheir personaliries or social 
background suggesr rhar rhese 
three youngsrers are narural born 
kil lers .Neirher was rhere any record 
of drug abuse. Whar led rhem ro 
commit such heinous crimes ? How 
did Narhalie remain calm,  
warching videos and earing smoked 
salmon, whi te her friends bear rheir 
vicrims ro dearh' Inspired by a rrue 
srory, Berrrand Tavernier offers 
here a sober, chil l ing porrrair of a 
morally bankrupr sociery. This 
rrio's ourlook on life is nor based 
on universal moral values, bur is 
shaped by TV, primarily by 
American erime fılms.  Wirh rheir 
obsessi ve focus on possess ions and 
objecrs, they have been seduced by 
a world of appearances whose 
meaning they have rragically failed 
ro undersrand. Tavernier direcrs 
wirh a restrainr and derached 
compassian rhar allows rhese 
hol lowed-our souls borh rheir 
rerrifying amoraliry and rheir 
rouching vulnerabil i ry .  The 
direcrors's discerning eye, his 
humanisric ourlook, rhe fresh team 
of acrors and Al ai n Choquarr's 
resrless camera - all rhese won 
L' A PP AT rhe Golden Bear A warcl 
ar rhe '95 Berl in Film Festival . " 1  
wanred ro sreer away from any 
psychological explanar ion. Cerrain 
rhings are in the realm of rhe 
unfarhomable ."  - Berrrand 
Tavernier 

25 Nisan 1 94 1 'de Lyon'da 
dogdu. Paris'te, yönetmen 
Volker Schlöndorffla aynı sırayı 
paylaştıgı Lycee Henri IV'te 
ögrenim gördü. Iki yıl hukuk 
okudu, ancak sinema tutkusu 
baskın çıkınca, özellikle "Positif' 
ve "Cahiers du Cinema" gibi 
Fransız yayınlarında 
yönetmenlerle söyleşiler yaptı 
ve film eleştirileri kaleme almaya 
başladı. Doymak bilmeyen bir 
film kurdu olan Tavernier, 
Nickei-Odeon adlı sinema 
kulübünün kurucularından 
biridir. Sinema endüstrisine, 
"Nouvelle Vague 1 Yeni Dalga" 
filmlerinin çogunu 
gerçekleştiren yapınıcı Georges 
de Beauregard'ın yanında halkla 
ilişkiler uzmanı olarak girdi. 
Çeşitli senaryoların yazılımına 
katkıda bulundu ve 1 963'te ilk 
kısa filmini çekti. 1 974'te ilk 
uzun metraj konulu filmi olan ve 
Fransız sinemasının en ünlü 
ödülü Prix Louis Delluc'ü 
kazanan "L'horloger de Sainr 
Paul 1 Saatçi"yi yönetti. O 
günden bu yana, filmleri 
uluslararası begeni toplayan, 
Fransa'nın en önemli 
yönetmenlerinden biri oldu 

Born on 25 April 1 94 1  in Lyon, 
France. He was educated at the 
Lycee Henri IV in  Paris, where he 
shared a desk with director 
Volker Schlöndorff. He snıdied 
law for rwo years but gave in to 
his passian for cinema and began 
writing interviews wich directors 
and film reviews for various 
French publicarions, especially 
" Posirif' and "Cahiers du 
Cinema". An unabasheel film 
buff, he co-founded a cine cl u b, 
the N ickei-Odeon and emered 
the film industry proper as a 
publ icist for productr Georges de 
Beauregard, who made many of 
rhe "Nouvelle Vague" films. He 
also collaborated on a number of 
seripts and in 1 963 directe<.l the 
first of several shorrs. In 1 974 he 
made his first feature, ''L'horloger 
de Saim-Paul", for which he won 
the French cinemas most covered 
award, le Prix Louis Deli uc. Si nce 
then he has been one of the 
forcmost French directors whose 
fi lms received cricical acclaiın 
boch in France and abroad. 

Önemli Fi lmleri 
Selected Filmography 

1 974 L 'horloger de S<tint-Paul 
Saatçi 

1 976 Le juge et l'asstıssin 
Yargıç ve Katil 

1 9 8 1  Coufı de lorciJOJJ 
Toptan Temizlik 

1 984 U u d imanche a la camjJagne 
Kırda Bir Pazar 

1 986 Au tour de miuuit 
Geceyarısına Dogru 

1 987 La passiOJı Blt�trice 
Beatrice Tutkusu 

1 989 La vie el rieu ci' au/re 
Aslolan Hayattır 

1 990 Daddy Nosüılgie 
1 992 L. 627 
1 994 uı [ille d'Arlag11a11 

D'Artagnan'ın Kızı 
1 995 L'afı/}(11 Yem 
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2 1  Şubat, 1 942'de Berlin'de 

IL LUNG O SILENZIO doğdu. Babası Alman, annesi 
bir Rus aristokratıydı, Münih 
ve Paris'te Alman ve Latin 

THE LONG SILEN CE edebiyatı eğitimi gördü, sonra 

Yönetmen Director: J\largarethe t!Ofl 
Trolla Senaryo Screenplay: Pelice 
Laudadio Görüntü Yön. 
Cinemaıography: i\larro Speı·duti Kurgu 
Ediıing: U go De Rossi & Nino Baragli 
Müzik M us i c: Emzio Morı-irone Oyuncular 
Cası: Carla Graı•ina. Jarques Pen·in. Alida 
Va/li. Paolo Graıiosı. Ollaı•ia Pircolo. Agnese 
Na no. Giuliano tiloma/do Yapımcı 
Producer: Fe/ice Laudadio Yapı m 
Producıion Co.: Ez•erllo S pellaro/o Sri. Via 
Giulia 66. 00186 Rome. ITALY; Phone: 39 6 
68 67 581 :  Fax: 39 6 68 80 54 1 7  Dünya 
Hakları Exporı Agenı: iliira Pilms. Via E. 
tllanfredi 1 5 . 00197 Rome. ITALY: Phone: 3 9  
6 8 0  8 8  93 1 :  Fttx: 39 6 8 0  8 8  932 

1 993 1 35 """· 1 Renkli Color 1 98' 

• ltalya'da siyasi iktidar ile örgütlü 
suçun danışıklı döğüşünün merkezi 
olan Roma'da, yakın gelecekte, ya 
da belki günümüzde geçen bir aşk 
ve korku öyküsü ... Carla Aldrovandi, 
"ön saflarda" görev yapan yargıç 
Marco Canova ile evli bir jinekologdur. 
Daha önce bir rüşvet ve yozlaşma 
vakasının soruşturmaları sonucunda 
açığa çıkarılmış, silah kaçakçılığı 
ticaretiyle ilgili girift bir vakayı araştıran 
kocasının her an bir suikaste kurban 
gitme olasıl ığı alunda korkulu bir hayat 
sürer. Sonunda korkulan gerçekleşince 
büyük acı duyar ve yasa girer. Ne var 
ki Carla, kederini alt ederek tepki 
gösterir ve gerçeği aramaya koyulur. 
Onunla aynı kaderi paylaşan diğer 
kadınlarla, ltalya'yı üzüntüye boğan 
ve derinden yaralayan bu kanunsuz 
olayları çevreleyen sessizlik duvarını 
yıkma girişiminde bulunur ... . 

UZUN SESSIZLIK, bir yozlaşma ve 
örgütlü suç girdalıının gölgesi alundaki 
sevgi ve sadakaon çarpıcı bir portresi. 
Margarethe von T rotta'nın, ltalya'nın 
önde gelen iki Mafya-aleyhtarı 
soruşturmacısının öldürülmesinin 
hemen ardından yaptığı bu film, kendi 
canları pahasına yozlaşmanın kökünü 
kazıyan insanların sürdürdüğü hayatı, 
etkileyici ama insanın kanını dondurucu 
bir şekilde tanımlıyor. Film en büyük 
gücünü, yönetmenin ltalyan 
toplumunun bu bunalımının 
duygusal boyutlarına ilişkin olarak 
çizdiği dokunaklı ve benzersiz 
biçimde kişiselleştirilmiş portreden 
alıyor. Von Trotta, incelik ve 
duyarlılıkla çiftin evliliği üzerindeki 

gerilimin ayrıntılarını vererek, izleyiciyi 
acaba bu fedakirlığa değer miydi 
sorusuyla karşı karşıya bırakıyor. 
Kaç tane yargıç her ne pahasına 
olursa olsun, hatta canları pahasına, 
gerçeklerin ve adaletin peşinden 
koşmaya hazır olacak? Ve, tüm 
önlemlere karşın trajedi patlak 
verdiğinde, geride kalanlara ne olacak? 
Karıları neler hisseder: öfke, gazap, 
çaresizlik. intikam, güçsüzlük, deli l ik 
mi? Kendi içlerine mi kapanırlar, 
yoksa ellerindeki her türlü vasıtayla 
karşı koymaya mı çalışırlar? Işte 
bunlar, von Trotta'nın UZUN 
SESSIZLIK'te sorduğu sorulardan 
yalnızca bazıları. Çağdaş toplumlarda 
yozlaşmanın sonuçlarına i l işkin 
sayıları gittikçe artan filmiere 
heyecan verici bir ekleme. 

• A story of love and fear ser i n Rom e 
- the epicenrre of co ll us i on berween 
palirical power and eri mina! srrengrh 
in lraly - sametimes in the near furure 
or perhaps roday. Carla Aldrovandi 
is a gynaecologisr married to Marco 
Canova, a "front line" judge. She leads 
a fearful life, under the consranr rhreat 
that her husband - who is invesrigaring 
inro the complex affair involving a 
sophisricated arms-running market, 
unveiled by previous enquiries 
concerning a case of bribery and 
cornıprion - be assassinared any minure. 
Her fears come rrue, and she is crushed 

by pain and lefr in mourning. Bur 
Carla manages to reacr overcoming 
her grief and serring our to see k the 
rrurh. Togerher with other women 
who share her plighr, she arrempts 

to br ing down the wall of sitence 
surrounding rhe crimes which grieve 
and wound Iraly . . .  

THE LONG SILENCE is a 
devastaring porrrait of love and 
loyalry u nder siege in a maelsrrom of 
corruprion and organİsed violence. 
Made in the wake of 1 993 slayings 
of lraly's top rwo anri-Mafıa 
invesrigarors, von Trotta's film is a 
moving bur chilling descriprion of 
the life lived by those who root out 
corruprion at grear personal cosr. Ir is 
in director' s poignanr and uniquely 
personalised porrrayal of the 
emorional d imensions of this erisis 
in ltalian sociery that the fılm's 
grearesr srrengrhs l ie. Wirh fınesse 
and sensiriviry, von Trotta derails 
rhe stresses placed upon the couple's 
marriage forcing the specrator to 
wonder if the sacrifice is worrh the 
cosr. How many magisrrares will be 
prepared to pursue rrurh and jusrice 
ar any price, even that of rheir lives? 
And when, despire all the precaurions, 
tragedy srrikes, w hat happens to 
those who are lefr behind' What are 
the feel ings of rheir wives - anger, 
fury, desperarion, vengeance, 
imporence, madness' Do they close 
up wirhin rhemselves or do they 
arrempt to fıght back using any 
means possible) These are jusr some 
of the quesrions that von Trotra 

adresses in THE LONG SILEN CE. 
This is a compelli ng addition to rhe 
fasr-growing record of films dealing 
wirh the ramifıcarions of corruprion 
in conremporary socieries . .  

da Münih, Stuttgart ve 
Frankfurt' da dramatik sanatlar 
derslerine katı ldı . Dinkelsbül, 
Stutgart ve Frankfurt 
tiyatrolarında oyuncu olarak 
çalıştı. 1 969' dan bu yana 
yalnızca TV ve sinema filmleri 
yapıyor. 1 970'te Volker 
Schlöndorffun filmlerinde 
oynamaya ve onunla işbirliği 
yapmaya başladı, 1 98 1  Venedik 
Film Festival i 'nde "Die Bleierne 
Zeit 1 Kurşun Yı l lar" ile Altın 
Aslan ödülünü aldı. 

Bom on 21 February 1 94 2,  i n 
Berl in .  Her farher was a German 
and her morher was a Russian 
arisrocrat. She srudied German 
and Latin l irerarure in Munich 
and Paris, and took courses in 
d ramatic arrs in Munich, 
Sruttgarr and Frankfurt. She 
performed in  rhearers at 
Dinkelsbül, Sturgarr and 
Frankfurt. Si nce 1 969, she works 
emirely in TV and film.  I n  
1 970, she began appearing i n  
and collaborating o n  films of 
Volker Schlöndorff. She received 
the Golden Lion for "Die 
B leierne Zeit 1 The German 
Sisrers", in  1 98 1  Yenice Film 
Festival. 

Önemli Filmleri 
Se1ected Fi lm ography 

1 975 Die verlore>ıe Ehre der 
Katharina Blum 
Katharina Blum'un Çignenen 
Onuru (co-diı·ector ortak 
yönetmen) 

1 979 Schwestem oder die Balaııce 
des Gliicks 
Kızkardeşler, ya da 
Mutlulugun Dengesi 

1 9 8 1  Die Bleieme Zeit 
Kurşun Yıllar 

1 985 Rosa Luxemburg 
1 988 Pa11re e amore 

Aşk ve Korku 
1 993 1/ lımgo silenzio 

Uzun Sessizlik 
1 994 Das Versprechw Vaat 
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BiR FRANSIZ KADlN I  
UNE FEMME FRANÇAISE 

A FRENCH WOMAN 
Yönetmen Director: Regis Wargnier 
Senaryo Screen play: Ala in Le Hmry & RigiJ 
\ffaı-gnier Görüntü Yön. Cinematography: 
Fran[ois Ca ton ni Kurgu Editing: Geneviet'f 
Wmding, Agnes Schımb & Stiphanie Smail 
Müzik Music: Patrick Do)'le Oyuncular 
Cast: Enlinanuel/e Beart. Daniel Autmil. Gabriel 
Bar;lli.jean-Ciaude Brialy Yapımcı Producer: 
l't'ff tllanmon Yapım Production Co.: UGC 
D.A. lmernational, 24. avenue Charles-de-Gaulle, 
92522 Neuilly-sur-Seine ceclex. FI?ANCE: Phone: 
33 1 46 40 44 30; Fax: 33 1 46 24 37  28 
Dünya Hakları Export Agent: UGC D.A. 
llllernational. 24. at'el/1/e Charles-de-Gaulle, 
92522 Neuilly-JIIr-Seine ceclex. FRANCE; 
Phone: 33 1 46 40 44 30: Fax: 33 1 46 24 3 7 
28 Kaynak Source: Umut Sanat Üıiinleri Tic. 
Ltd Şti. Halaskorgazi Cad 2 1417 Gazi Ethem 
Sitesi 80220 istanbul. TURKEY. Phone: 90 212 
230 -10 -1 1 Fax: 90 212 232 35 83 
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• 1 940'1arda Nancy, Fransa. 
Asker Louis, Jeanne ile evlenir, 
ancak kısa süre sonra patlayan 
Ikinci Dünya Savaşı'nda çarpışmak 
için cepheye gider. Dört yıl sonra 
kente geri döndüğünde ise, 
Jeanne'ın kendisiyle aynı 
temerküz kampında savaş esiri 
olduğu Henri i le yaşamaya 
başladığını öğrenir. Jeanne, sadece 
Louis'i sevdiğini söyleyince, ikisi 
yeniden birl ikte olur; ama bu, 
karısının son aşk macerası 
olmayacaktır ... 

Bu fi lm, yönetmen Regis 
Wargnier'n in annesinin gerçek 
öyküsüne dayanmakta. Kadınların 
istedikleri gibi yaşarnalarına izin 
verilmeyen bir çağda, sezgi lerin i  
izleyen ve kendini  aşka bırakan 
bir kadın ın, ona hayran olan ama 
aynı zamanda korkan küçük bir 
erkek çocuğun bakış açısından 
anlatılan yaşam öyküsü. Bu küçük 
çocuğa, yönetmenin alter ego'su 
gözüyle de bakılabilir. 
Wargnier'nin başrolü oynaması 
için ikna ettiği Emmanuelle Beart, 
kendini bütün bedeni ve ruhuyla, 
hem aşkın belirsiz ruhsal iniş 
çıkışlarını ,  hem de cüretkar seks 
sahnelerini oynamaya bırakarak, 
narin görünüşüne rağmen büyük 
bir metanetle, baskıcı bir çağda 
varlığını sürdürmeyi başaran bir 
kadının aşkları i le ölümünü 
beyazperdeye yansıtıyor. 

• l 940's, Nancy, France. The 
soldier Louis marries Jeanne, bur 
soon deparrs for rhe barrlefıelds of 
World War II. Four years larer, 
when Louis rerurns to town, he 
discovers rhar Jean ne has begun 
l iving wirh Henri, who had been a 
prisoner of war in the same 
derenrion camp as Louis. Jeanne 
d eelares that sh e cares on 1 y for 
Louis and they become lovers once 
again .  Bur this wil l  not be her lasr 
exrramariral affair . . .  

This fi lm relares the rrue story of 
Regis Wargnier's morher. Ser in an 
era when women were not 
perınİrred to li ve as they pleased, it 
is the l i fe story of one woman who 
followed her instincts and 
abandoned herself to love, told 
from the viewpoinr of an admiring 
bur fearful boy who could be 
considered the alter ego of the 
director himself. Emmanuelle 
Bearr, who Wargnier persuaded to 
play the tirle role, throws herself 
body and saul i nro conveying the 
ambiguous psychological 
flucruations of love as well as the 
bold sex scenes, depicring the loves 
and death of a woman who survived 
a repressive era wirh great forri rude 
despite her fragi le appearance. 

REGIS WARGNIER 
1 948 yılında dogdu. Claude 
Chabrol ve Volker 
Schlöndorffa asistanlık 
yaptıktan sonra, yönetmenlige 
1 986 yılında "La femme de ma 
vie 1 Hayatıının Kadını" i le 
başladı. Bu filmle En Iyi Uzun 
Metrajl ı  Film dalında Cesar 
ödülünü aldı. 1 992 yılında, hem 
Fransa'da hem de diger 
ülkelerde büyük bir başarı 
kazanıp, yabancı di lde çevri lmiş 
en iyi fi lme verilen Oscar'ı da 
kazanan tarihi epik " lndochine 
1 Hindiçin"i yönetti. Aynı 
zamanda, filmlerinin 
başrolünde oynayan Jane Birkin 
ve Catherine Deneuve gibi 
aktrislerin güzelligini 
kamerasıyla vurgulayan bir 
yönetmen olarak da bi l inir. 

Born in 1 948. After working as 
assistant d i recror for Claude 
Chabrol and Volker Schlöndorff, 
he launched his career as director 
in 1 986 w ith "La femme de ma 
vie", for which he received the 
Cesar for the Best First Feature. 
In 1 992, he direcred the 
hisrorical epic " Jndochine" 
which was a major hit both 
inside France and abroaJ, 
receiving the U.S.  Academy 
Award for Best Foreign Film. 
He is also known as a director 
whose camera emphasizes the 
beauty of his leading acrresses, 
such as Jane Birkin and 
Catherine Deneuve. 

Filmleri 
Filmography 

1 986 La fe m me de IIU/ ı•ie 
Hayatımın Kadını 

1 992 lmlochiue Hindiçin 
1 995 Uue fe m me l'nııı(ttise 

Bir Fransız Kadını 
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KUTSAL HAFTA 
THE HOLY WEEK 
Yönetmen Director: Andrzej Wajda 
Senaryo Screenplay: Andrzej \Yiajda, bmed 
on the nwe/ byjerzy Andrze}'U'Jki Görüntü 
Yön. Cinemarography: \Y/11 Dabal Kurgu 
Ediring: IYianda Zeınan Oyuncular Cast: 
Beata Fundalej, Magdcdena \Yiarzecha. \Yiojriech 
!ılalajkat, Bozena D)kiei,Jakub Przebindou•ski, 
Cezary Pazura Yapımcı Producer: Lew 
R)win Yapım Production Co.: Herita�e 
Films Ltd. U/. 1\lanza/kou•ska 2/6, PL-00581 
\Yiarszaım. POLAND: Pbone: 22 652 260 /;  
Fax: 22 o52 2601 Dünya Hakları Export 
Agenc: Cine-Eiertı·a (UK) Ltd. . National 
Home, :!nd Floor. 60-66 \Yiardour Street, 
London WI/ V  31-/P ENGLAND: Phone: 44 
0 7 1  287 1 123: Fax: 44 071 722 425 1 
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• Yarşova 1 943. Paskalya Yortusu 
haftasında Yahudi Gettosu'ndaki 
ayaklanma Almanları boş bulunduk
ları bir sırada yakalar. Savaş 
başlamıştır .. . Nazilerden kaçan atak 
genç Yahudi kadın lrena, ona 
banliyödeki apartman dairesine 
sığınmasını öneren Jan tarafından 
kurtarılır. Kısa bir an için, çatışma 
sanki uzaklarda kalan bir tehditmiş 
gibi görünür. Oysa bu mutlu çevre 
sahte bir görünümden ibarettir. 
Haftanın sonuna doğru, kentten 
yükselen alevler ufukta görünür: 
Naziler ayaklanmayı vahşice bastırır
ken, gettonun kahramanlarının 
kaderi de belirlenir. l rena, kendi 
varoluş mücadelesini sürdürürken, 
"Ne kadar çok ölüm görürsen, o 
kadar çok yaşamak istersin" der . . .  

Kaldığı apartmandaki koruyucuianna 
karşı düşmanca davranan ve bir 
kenara çekilip ortada görünmemeyi 
reddeden l rena, filmlerde portresi 
çizilen Soykırım kurbanlarının en 
antipatik olanlarından. Bilgeliğin 
ıstırap çekerek elde edileceği 
fikrine hiç itibar etmeyen bu genç 
kadın, durumunun farkında olan 
birinin acı öfkesiyle, "Istırap insanı 
daha kötü bir insan, çok daha kötü 
bir insan yapar" der. Ancak 
Wajda'nın bu güçlü yeni filmi, 
duygusallıktan uzak bir karakter 
çalışması olmanın çok ötesinde. 
Geno'nun güvenli yanındaki Lehlerin 
davranışlarını acımasızca incelerken, 
onların arasında kayıtsızlıkla, inkarla 
ve doğrudan doğruya anti
Semitizmle, ve bunlara karşı l ık 
olarak ta birkaç seyrek kahramanlık 
olayıyla karşılaşıyor. Wajda'nın en 

büyük filmleri gibi KUTSAL HAFTA 
da, 1 6  yaşındayken Nazilere karşı 
bir Direniş savaşçısı olan yönetmenin 
pespektifinden, zorlu ahlaki sorular 
soran bir traj ik gerçekçilik çalışması. 
"Bir yardım eli uzatmak, büyük 
rizikoya girmek demekti. Bunu 
yapanlar, ya tehdidin farkında 
değillerdi, ya da olağandışı kişiliklere 
sahiptiler ... Beyazperdede daha önce 
hiç ağza alınmamış sözcüklerin 
söylendiğini duyuyoruz, bunlar 
Lehlerin Yahudiler hakkındaki 
fikirleri. Tarihimizdeki bu çelişki 

anadil imizle çözümlenmeli ve mesaj 
Lehçe verilmeli. Özgür bir ülkede 
yaşıyoruz ve ben de Leh 1 Yahudi 
ilişkileri konusunda kendi doğru 
bulduğum şekilde konuşma hakkına 
sahibim. Tüm özel durumlar ve 
korkular artık var olmadığına göre, 
bu öyküyü aniatma vakti geldi 
demektir." - Andrzej Wajda 

• Warsaw 1 943 .  During the Easter 
Week, the uprising in the Jewish 
Ghetro takes the Germans by surprise. 
The batele has begun . . .  Irena, a feisty 
young Jewish woman fleeing home 
from the Nazis, is saved by Jan who 
offers her refuge in his suburban 
apartmenr house. For one brief 
momenr, the confl ict appears ro be 
only a distanr elıreat. But the idyllic 
serting is only a facade. As the week 
draws ro a close, the flames from the 
city can be seen on the horizon: as 

che Nazis brurally crushes the 
uprising, the fare of the ghetto's 
heroes is sealed. "The more deatlı 
you see, the more you wanr ro live" 
declares lrena, as she conrinues her 
own batele for survival . . . 

Hosrile to her prorectors in the 
apartmenr house where she refuses 
to remain discretely out of sighr, 
Irena is one of the more 
unsymphatetic Holacaust victims 
ro be porrrayed in a movie. l rena 
has no use for the notion that 
wisdom is acquired through 
suffering. "Suffering makes you a 
worse person, a much worse 
person", she says wirh an edge of 
bitter self-awareness. Bur Andrzej 
Wajda's powerful new fi lm is much 
more than an unsenrimenral 
character study. A merci less 
examination of the behavior of 
Poles living on the safe side of the 
Ghetro, i r  finds indifference, denial 
and outright anri-Semi tism among 
rhem and only scattered instances 
of heroism. Like Wajda's greatest 
fi lms, THE HOLY WEEK is a 
work of tragic real ism that poses 
rough moral questions from the 
perspecrive of a fi lm maker who 
was a Resistance fighrer againsr the 
Nazis at the age of l 6 . "To extend a 
helping hand, one had to underrake 
a big risk. Those capable of doing 
so, w ere ei c her u na ware of the 
rhreats, or unique personalities . . .  
W e hear words spoken from che 
screen never heard before - Poles' 
opinion on Jews. This wnflict in our 

history must be settled in our native 
language and i ts message conveyed 
in Polislı. W e live in a free country 

and l have the right ro talk abour 
Polish 1 Jewish relations in a way I 
regard as true. Si nce all i ncidenral 
c i rcu mstances and fears no tonger 
exist, now is the time to rell this 
story . "  - Andrzej Wajda 

ANDRZEJ WAJDA 
6 Mart 1 929'da Polanya'da 
Suwalki'de doğdu. Öğretmen 
bir anne ile 2. Dünya Savaşı 
sırasında ölen süvari subayı b ir 
babanın oğlu olan yönetmen, 
1 6  yaşından itibaren Polonya 
direnişçileriyle birl ikte savaştı. 
Savaştan sonra, Cracow Güzel 
Sanatlar Akademisinde ( 1 945-
48) resim öğrenimi, Lodz 
Yüksek Sinema Okulu'nda 
( 1 950-52) yönetmenlik eğitimi 
gördü. Yapıtları Batı'da büyük 
ölçüde izlenen ilk savaş sonrası 
Polanya filmleri arasında yer 
alarak onu hak ettiği 
uluslararası üne kavuşturdu. 
Filmierindeki genel eğilimi 
belirleyen, büyük tarihsel 
sentezleri, mecazları ve 
sembolleri yansıtmasına olanak 
sağlayacak biçimde seçtiği 
temalardır. 

Born in Suwalki ,  Paland on 
6 March 1 929.  Son of a school 
ceacher and a cavalry officier 
who was k i l led in che WW2 , he 
faught in the Polish Resiscance 
from rhe age of 1 6. After che 
war, he scudied paincing at Fine 
Ares Academy ofCracow ( 1 945-
48) and fi lm d i reecing at  Lodz 
School of Ci nemacography 
( 1 950-5 2). His features were 
among che firsc post-war Polish 
fi lms co be widely seen in che 
W esr and deservedly broughc 
him i nternational acclai m.  The 
affiniry among his films is 
decermined by a c ho ice of che 
themes which enables h im co 
depice greac h iscorical syncheses, 
mecaphors and symbols. 

Önemli Fi lmleri 
Selected Filmography 

1 955 Poko/enie Bir  Kuşak 
1 95 7  Kanal 
1 958 Popiol i Diame1ıti 

Küller ve El maslar 
1 959 LotiUI 
1 968 \Yiszystko na Sprzedcız 

Herşey Satılı k 
1 974 Ziemia Obiecana 

Vaatler Ülkesi 
1 977 Czlolvick z j\lfannur 

M ermer Adam 
1 978 Bez ZU"ieczulenia 

Uyuşturmadan 
1 979 Panxiy z \Vi/ko 

Wilko'lu Genç Kızlar 
1 980 Dyıygeut Orkestra Şefi 
1 98 1  Cizou·iek z Zelozcı 

Demir Adam 
1 982 Dauton 
1 987 Biesy Ecinniler 
1 990 Korezak 
1 995 \flielki Tydzieu 

Kutsal Hafta 
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ÇIN - FRANSA CHINA - FRANCE 

ŞANGHA Y ÇETESi 
YAO A YAO YAO DAO WAI PE QIAD 

SHANGAI TRIAD 
Yönetmen Director: Zhang Yimo11 
Senaryo Screenpıay: Bi Fei Yu Görüntü 
Yön. Cinematography: Lu Yue Kurgu 
Ediring: Du Yuan Müzik Music: Zhang 
Guangtian Oyuncular Cast: Gong Li, Li 
Bao Tian, Sun Chun, Fu Biao, Chen Sh11, jiang 
Bao Ying Yapım Production Co.: Shanghai 
Films St11dio, 595 Caoxibei Road. Xujiha11i 
District, 200030, CH/NA; Phone: 21 438 7 1  
00; Fax: 2 1  439 56 09, Alpha Films, UGC 
lmages. La Sept Cinema. FRANCE Dünya 
Hakları Export Agent: UGC International, 
Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-mr-Seine, 
FRANCE; Phone: 33 1 46 40 44 30: Fax: 33 
1 46 24 37 28 Kaynak Source: Um11t Sanat 
Üriinleri Tir. Ltd. Şti. H atmkargazi Cad. 2 1 417 
Gazi Ethem Sitesi 80220 İstanb11l, TURKEY. 
Phone: 90 272  230 40 41 Fax: 90 212  232 35  
83 

1 995 1 35 mm. 1 Renkli Coıor 1 1 09 '  

• Kırsal kesimden 14 yaşında bir 
genç olan Tang Shuisheng, 1 930 
yıl ında Şanghay'a gel ir. Oraya 
amcası Liu Shu tarafından 
gönderilmiştir. Yeraltı çetesin in 
reisi, aynı aileden, Tang'lardan 
geldikleri için Liu Shu'ya güvenir. 
Shuisheng, çete reisinin metresi 
Xiao J inbao'nun yanına uşak 
olarak veri l ir. Son on yı ldır 
adamın nüfuzu sayesinde, Xiao 
J inbao Şanghay kabare şarkıcılarının 
yıldızı haline gelmiştir. Shuisheng 
onun yanında çalışırken, erkeklerin 
acımasız bir iktidar mücadelesinde 
ölümüne savaştıkları Şanghay 
kentine hakim olan yeraltı 
çetelerinin zalim, insafsız 
dünyasını keşfeder. Sonunda, 
çetenin ikinci adamı Bay Song ile 
Xiao J inbao, patronun emriyle 
diri diri gömülürler: Song onu 
devi rmeye çalıştığı için, Xiao 
J inbao ise ona sadık kalmadığı için 
cezalandırı lmıştır. Patron 
Shuisheng'i kanadı altına al ır. Tıpkı 
annesini vahşice katiettiği güzel 
küçük bir kızı ikinci bir Xiao 
Jinbao'ya dönüştüreceği gibi, 
çocuğu da halefi olarak 
yetiştirecektir . . .  

Zhang Yimou'nun b u  yedinci 
konulu uzun metraj fi lmi, i lk  yapıtı 
"Kızıl Dan Tarlaları" kadar 
kendinden emin ve dikkate değer. 
30' 1u yılların Şanghay'ında yaşam 
tarzın ın ve çetelerin gücünün ilgi 
çekici bir portresin i  çizen fi lm, 
şehrin en güçlü gizli örgütünün 
yazgısındaki sekiz günü ele alıyor. 
Eski Yunan trajedilerinde olduğu 

gibi, fi lmdeki bütün önemli olaylar 
sahnenin dışında olup bitiyor. 
ŞANGHA Y ÇETESI anlatım yanı 
güçlü gangster fi lmi  janrına 
cüretkar bir yaklaşımı 
benimsemiş. "Bugünlerde bütün 
sinemaların perdeleri şiddetle 
dolup taşarken, 1 930'1u yı l larda 
Şanghay kentine hakim olan bu 
güçlü çetenin öyküsünü nasıl 
işleyecektim?  Elbette geleneksel 
yaklaşımı benimseyip vahşeti 
beyazperdeye yansıtabilirdim, ama 
ben bunun peşinde değildim. 
Bunun yerine, tam tersini seçtim. 
Şanghay çete reisierin in ölümüne 
mücadelelerinin ortasında, 
insanların cömert mizaçiarını 
ortaya çıkarmak istedim. Bana 
kalırsa, içinde yaşadığımız 
dünyada en fazla ihtiyacımız olan 
şey de bu." - Zhang Yimou. 

• In 1 930, Tang Shuisheng, a 
young counrry boy of 14 ,  arrives in 
Shanghai. He has been senr there 
by his uncle, Li u Shu. The Triad 
gang boss trusts Li u Shu because 
they both come from the same 
family, the Tangs. Shuisheng is put 
ro work as a servant for Xiao 
J inbao, the gang boss's misrress. 
For the past ren years, thanks ro his 
influence, she has been the reigning 
s tar of S hang h ai 's cabaret singers . 
Through working for Xiao J inbao, 
Shuisheng discovers the cruel, 
ruthless world of the Triad gangs 
which darninare the city of 
Shanghai, where men fight ro death 
in the merciless srruggle for Power. 
The gang's second-in-command. 

Mr. Song, and Xiao Jinbao are 
evenrually buried alive on the 
boss's orders - Song for having tried 
ro overrhrow him and Xiao J inbao 
for having been unfairhful .  The 
boss keeps Shuisheng under his 
wings. He wil l  groom the boy ro be 
his successor in the same way that 
he wi l l  turn a lovely l i rtle gir! ,  
whose morher he brurally had 
murdered, inro anather Xiao 
J inbao . . .  

Zhang Yimou's sevenrh feature is 
as assured and attenrion-grabbing 
as his first, "Red Sorghum". A 
gripping porrrait of mob power 
and l ifestyles in 30s Shanghai, the 
film covers eight days in the 
fortunes of the city's most powerful 
rriad. As in Greek rragedies, all the 
imporranr evenrs take place off 
srage and the film is a bold 
approach ro the srrongly narrative 
genre of the gangsrer fi l m . "W ith 
every cinema screen awash wirh 
violence rhese days, how was 1 ro 
handie the srory of a powerful gang 
which daminared the city of 
Shanghai in the 1 930's) Obviously 
I could have raken the conveıır ional 
approach and put the violence on 
the screen, but that was not what I 
was afrer. Insread, 1 rook the 
opposite line. In the midst of rhe 

morral srruggle berween the 
Shanghai Triad gang bosses, I 
wanred ro bring out the generous 
narure of human beings. To my 
mind, this is what we need most in 
the world we're !iv i ng in . " - Zhang 
Yimou 

ZHANG YIMOU 
1 9SO'de Çin'de Xian'da dogdu. 
"Kültür Devrimi" başladıgında 
1 6  yaşındaydı ve genç bir aydın 
oldugundan, önce çiftçi ve 
çoban olarak görevlendirildi, 
daha sonra da vasıfsız işçi 
olarak bir fabrikaya yollandı. 
Fotograflarıyla ödüller kazanmış 
oldugu için, 1 978'de yeniden 
açılan Pekin Film Enstitüsü'ne 
başvurdu. 1 978-82 arasında 
burada egitim gördükten sonra, 
bazı ünlü filmlerde görüntü 
yönetmeni olarak görev alarak 
sinema kariyerine başladı. 
Kamera çalışmalarıyla ulusal ve 
uluslararası ödüller kazandıktan 
sonra, yönettigi i lk  film olan 
"Kızıl Darı Tarlaları" i le Berlin 
Festivali'nde Altın Ayı'yı aldı. 
Venedik Festivali'nde "Kızıl 
Fener" ile Gümüş Aslan, "Qiu 
Ju'nun Öyküsü" i le Altın Aslan 
ödüllerini kazandı. "Yaşamak" 
1 994 Cannes Festivali'nde Jüri 
Özel Ödülü'nü aldı. 

Born in 1 950  in  Xian, China. 
He was ı 6 years old when the 
Cultural Revolution began and, 
as a young inrellecnıal, he was 
sent to work as a farmer, a 
sheppard, and fınally as an 
unski l led worker in a textile 
factory. In  1 978,  having won 
prizes for his stili photography, 
he applied and enrolled in the 
newly re-opened Beij ing Film 
Institute. After studying there 
from 1 978-82, he began his 
career as a cinemarographer, 
working on so me celebrated 
fı lms. After receiving national 
and international prizes for his 
work as a cameraman, he won 
the Golden Bear w ith his 
directoral debut, "Red Sorghum". 
He received the Silver Lion with 
"Ra ise the Red Lanrern" and the 
Golden Lion w ith "The Srory of 
Qiu Ju" at Yenice Film Festival. 
" Houzhe" won the Special Prize 
of the Jury at Cannes in 1 994. 

Filmleri 
Fiımography 

1 988 Hong Gaoliang 
Kızıl Dan Tarlaları 

1 989 OJıeration jaguar 
Jaguar Operasyonu 

1 990 }u Dou - Sen·et Love. 
Hidden Faces 
Ju Dou - Gizli Aşk, Saklı 
Yüzler 

ı 99 ı D11hong Denglmıg Gaogao 
Gu(l 
Kırmızı Fener 

1 992 Qiuju Da Guami 
Qiu Ju'nun Öyküsü 

1 994 Houzhe Yaşamak 
1 995 Yao tı yaoyao d<to <<"aipe qiad 

Şanghay Çetesi 
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ABD USA 

EGLENCE 
FUN 
Yönetmen Director: l?aj(d Z�elimkı 
Senaryo Screen p lay: Rafili Zıelimki & 

)m11eJ Bo1le; . baud 011 Boılq ·, play "Fım" 

Görüntü Yön. Cinemawgraphy:jem 
Stul'llp Kurgu Edi ring: Alo11ika UxhfJfolle 
Müzik Music: Marr THhanz Oyuncular 
Casr: Alıcia \fiıii. l?enee 1 -/ımıphre) . \Villiam 
R. tlloJeJ. LieJiie Hnpe. Ama Su/ı Yapımcı 
Producer: Rafa! Zielimkı & Damian Lee 
Yapım Producrion Co.: Nw tilodern 
Emertaimnent Corp . . 8033 Su m et Brudez·ard. 
# o40. Ln1 A 11geleJ. CA 90046. USA : Phone & 
Fax: 1 :! 13 (\50 16 42 Dünya Hakları 
Exporr Agent: International Creatn•e 
llltlll<ıR . . 8942 \ViMıire Boulemrd. Beı•erl) 
HiliJ. Califomia 902 1 1 .  USA: Pbo11e: 1 3 1 0 
550 40 00: Fax: 1 3 1 0 5 5 0 4 1 08 

1 99-i 1 3 5  111111. 1 Renkli & Siyah-Beyaz 
(Color & B& W) 1 1 05 ' 

• Banliyöde, otobanlar, "fast food" 
ve pre-fabrike evlerin kıraç ortamında, 
iki yeniyetme kız, 1 4  yaşındaki 
Bonnie ile I S'indeki Hillary bir sabah 
tanışırlar, sıkı dost olurlar, mahrem 
sırlarını paylaşırlar ve öğleden 
sonranın ileri saatlerinde, bir cinnet 
dalgasına kapılarak tadı küçük bir yaşlı 
hanımı öldürürler. Daha sonra bunu 
"eğlence" olsun diye yaptıklarını 
söylerler. John bu "anlamsız" suçtan 
anlam çıkarmak gibi güç bir görev 
verilmiş bir gazetecidir. Jane ise 
kızların suçları yüzünden pişmanlık 
göstermelerini önleyen psikoloj ik 
engelleri yıkmaya kararlı bir danışman. 
Ama Bonnie ve Hil lary cinayetin 
eğlence olmadığını itiraf etmeyi 
reddederler ve yetişkin sorguculannı, 
onlara değil sevgi, konuşma hakkı 
bile tanımayan, onları anlamayan 
bir toplumu savunmak zorunda 
bırakırlar. Öykü kızların tutulduğu 
islahevinden cinayet gününe geri 
döner. ilk tanışmalarından başlayarak, 
paylaşılan sırlar ve kardeş ruhlar 
keşfetme keyfinden geçip, sonunda 
cinayetle "uçuş"un doruğuna varan 
ölümcül yolu izleriz .. . 

Yabancilaşmış iki genç kadının 
dondurucu bir portresini çizen bu 
kışkırıtıcı filmin nüvesinde, çocukların 
taciz edilmesini teşhir etmek gibi 
siyasi ve ahlaki bir misyonu var. 
Ancak yüzeye daha yakın bir yerlerde 
EGLENCE öfke, yabancılaşma, 
kıvanç ve seksle eksiksiz biçimde 
donanmış olarak, yeniyetmelere 
kendi dil leriyle hitap ediyor. 
Kısmen geri-dönüşlerle, kısmen de 
cinema verite üslubunda siyah/beyaz 
çekilmiş olan bu çağdaş Amerika 

portresinin iyimser ya da çekici 
olduğu söylenemez. Zielinski 
heyecan verici, aksiyon dolu bir 
filmle, boğazına kadar medyaya 
gömülmüş bu ulusun başına şimdi 
musallat olmuş ahlaki bir açmaza 
ışık tutuyor. EGLENCE, önce gerçek 
olaylardan esinlenmiş ve James 
Bosley taraından yazılmış bir tiyatro 
oyunu olarak ortaya çıktı. Yönetmen 
Rafuel Zielinski "Eğlence"yi Los 
Angeles'teki Burbage Tiyatrosu'nda 
gördü ve oyundan derinden etkilendi. 
Bir buçuk yıl boşu boşuna para 
bulmaya çal ıştıktan sonra, gözünü 
karartıp projeyi düşük bütçeli, 
bağımsız olarak finanse edilmiş bir 
film şeklinde kendi gerçekleştirmeye 
karar verdi. Gerçek ve faal bir 
hapishane olan Central Juvenile 
Hall'da ve Los Angeles'in kuzeyindeki 
Canyon Bölgesi'nde, sadece sekiz 
günde çekilen film, seçkin Amerikan 
bağımsız fi lm festivali Sundance'de 
iki özel jüri ödülü aldı. 

• In a suburban wasreland of 
freeways, fasr food and pre-fab 
housing, rwo reenage girls, Bonnie, 14, 
and Hillary, 1 5 , nıeer one morning, 
become fasr friends, share inrimare 
secrers and, larer rhar afrernoon, 
riding a wave of frenzy, murder a nice 
lirrle old lady. They did ir, they say 
larer, for "fun". John is a journalise 
given che challenge of making sense 
of this "senseless" erime. Jane is a 
counselor commitred to breaking 
down the psychological barriers 
preventing che girls from expressing 
any remorse over rheir erime. Bur 
Bonnie and Hil lary refuse ro admit 
that che kil! ing was anyrhing less 

rhan fun and, in turn, challenge rheir 
adult inquisirors ro defend a sociery 
that offers rhenı no voice and no 
understanding, ler alone love. The 
srory moves from che j uvenile 
derenrion cenrre where che girls are 
kepr, back ro che day of che kil l ing.  
W e follow che fatal path leading 
from rheir firsr meering, through 
slıared confidences and che joy of 
discovering kindred spirirs, ro che 
u! cimare "high" of murder. . .  

A chill ing poremir of rwo alierrared 
young women, this provocarive film 
has a po! irical and moral mission ro 
expose child abuse ar i es core. Yer 
closer ro che surface, FUN speaks ro 
reenagers in rheir own language, 
complere wirh anger, alienarion, 
elarion and sex. Told parrly in  
flashback and parrly in black-and
white cinema verice sryle, this portmit 
of conrempomry America is hardly 
oprimisric or arrracrive. Wirbin an 
exciring, acrion packed film, Zielinski 
iliuminares a moral quandary now 
plaguing this media-soaked narion. 
FUN srarrecl off as a srage play wrinen 
by James Bosley and inspired by rrue 
cases. Director Rafa! Zielinski saw 
"Fun" ar che Burbage Thearer in Los 
Angeles, and was profoundly affecred 
by ir. Afrer frusrrared efforrs ro raise 
funds, he decided ro for ge ahead as a 
low-budger, i ndependendy-financed 
producrion. The film which was shor 
just in eight days at rhe Cemral 
Juvenile Hall (a real working prison) 
and Canyon Counrry, norrh of Los 
Angeles, won rwo special jury prizes 
ar Sundance, che most presrigious 
American independent film festival. 

RAFAL ZIELINSKI 

9 Ocak, 1 956'da Polonya'nın 
Varşova kentinde doğdu. ABD, 
Kanada Ingi ltere, Orta Doğu 
ve Hindistan'da yaşayıp 
okumuş, yedi yaşından beri 
yolculuklarının çoğunu 8 
mm.' l ik bir kamerayla 
belgelemiştir. Ingiltere'deki 

• Stowe Okulu'na gitti, I S  
yaşındayken oradan kendisine, 
Hindistan'da ilk 1 6  mm.' l ik 
belgeselini çekmek üzere bir 
burs veri ldi .  Resim ve Tasarım 
bölümünden mezun olduğu 
M IT'de Richard Leacock'tan 
cinema verite dersleri aldı. 
Ödül kazanan belgeseller, 
reklam filmleri ve kısa filmler 
çekti. 

Born on 9 January 1 95 5 ,  in  
Warsaw, Poland. He has lived 
and swdied in the USA, Canada, 
England, the Middle East and 
l ndia, documenring m uc h of his 
travels wirh an Sm m. camera 
si nce the age of seven. He 
attended Srowe School i n 
England where, at age 1 5 ,  he 
received a grant to make his  fırst 
1 6mm. documenrary in l ndia. 
He studied cinema veri te 
filmmaking witb R ichard 
Leacock at MIT, where be 
received a BS degree in Art and 
Design. He d irecred several 
award-winning documentaries, 
commercials, and sbort f ı lms. 

Filmleri 
Filmography 

1 980 Hey Babe! Hey Bebek! 
1 983 Screwbal!J 
1 985 Screu•hai!J ll: Loose Screu•s 
1 986 V alet Gir!J Hizmetçi Kızlar 
1 987 RecrııitJ Acemi Erler 
1 989 Screwba/1 Hotel 
1 990 G in ger Ale Aftemoon 

Buruk ögleden Sonra 
1 99 1  Night of the Warrior 

Savaşçının Gecesi 
1 992 Undeı· Suı·veillance 

Gözetim Altında 
1 994 Fım Eglence 





AVRUPA FESTiVALLERiN i N  EN iYiLERi 
BEST OF THE EUROPEAN FESTIV ALS 

ÇANAKKALE SERAMIK ve KALEBODUR'un 
değerli katkılarıyla 
gerçekleştirilmiştir. 

W e should ! ike ro rhank 

ÇANAKKALE SERAMiK & KALEBODUR 

for rheir conrriburions. 
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DANIMARKA-NORVEÇ-iSVEÇ DENMARK-NORW A Y-SWEDEN 

ÇOCUKLUK SENFONi M  
MIN FYNSKE BARNDOM 

CARL - MY CHILDHOOD SYMPHONY 
Yönetmen Director: Eri k Ciamen 
Senaryo Screen play: Eri k Cia men, based on 
Cari Nielmı's alltobiography. "Min Fynske 
Bamdom" Görüntü Yön. 
Cinemaıography: C lam Loof Kurgu 
Editing: Anders Refiı Müzik Music: Aııdy 
Pape Oyuncular Cast: Morten Gımdel, 
Anden Forchhammer, Nikolaj Kaas. Stine 
Ekblad, Jespeı Milsted. Frits Helm11th 
Yapımcı Prod11cer: Hem·ik Moller-S;remen 
Yapım Production Co.: ASA Film 
Prod11ction ApS, !llosedalı�j 14 .  DK-2500 
Va/by. DENMARK: Phone: 45 3618 8200; 
Fax: 45 3 1 16 8502 Dünya Hakları 
Export Agent: Nardisk Film TV-Distrib11tion 
A B, Sd. Miilarstr. 27, S- 1 02 7 1  Stockholm, 
S\YIEDEN: Phone: 46 8669 0550.: Fax: 46 
884 1 3 1 2  

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Coıor 1 125 ' 

• Kaz sürüsünü kendi başlarına 
bırakıp, yakınlardaki bir mülk 
sahibinin evinden gelen piyano 
sesine doğru gittiğinde, Cari 
henüz altı yaşındadır. Ailesinin 
mütevazi olanakları, bir piyanoya 
sahip olmasına engeldir, ama Cari, 
içgüdüsel olarak, işitmiş olduğundan 
daha iyis in i  çalabileceğini bi l ir. 
Annesi Maren Kristine de onun 
bu inancını paylaşır. Carl' ın, 
babasının müzik topluluğundaki 
çalışmalarında ifade bulan gayreti 
ve müziğe yatkınl ığından etkilenen 
Maren Kristine, onun Odense'deki 
alaya müzisyen olarak kabulünün 
arkasındaki itici güç olur. Artık 
kırsal kesimde yaşamanın basit 
zevklerinden uzaklaşan ve 
bağımsızlığıyla başbaşa kalan 
Cari'ın yetişkin l iğe geçişine, 
delişmen asker arkadaşı S�by de 
yardımcı olur. Annesinin, ve daha 
sonra da kendi mesleki umutları 
yıkılmış piyanist Ouzen'in teşvikiyle, 
Cari beste yapmaya başlar. Bir 
maskeli baloda delikanl ıya kendi 
bestelerinden birini sunma şansı 
veri l i r. Beste beğeniyle karşı lanır 
ve Cari da o akşam hemen aş ık  
olduğu hayat dolu lsveçli Anna i le  
tanışır. Anna'nın sadece flört 
ettiğinin farkında o lmayan Cari, 
kız onu reddedince mahvolur; 
ama bu karşı l ıksız aşk yeni ve 
güçlü bir beste için esin kaynağını 
oluşturur . . .  

ÇOCUKLUK SENFONIM, 20. 
yüzyıl ın en büyük senfoni 
yazarlarından biri ve 

Danimarka'nın en ünlü bestecisi 
olacak Cari Nielsen'in yetiş iminin 
dokunaklı bir portresi. Çocukluğu 
ile ergenl iğinin duygu ve tutkuları, 
ömrü boyunca N ielsen'in en 
büyük bestelerin in  fonunu 
oluşturup, ona es in kaynağı 
olacaktır. Yetenekli yönetmen 
Eric Clausen' in, Andy Pape' ın 
müzik koordinasyonuyla, ayrıca 
duyarl ı l ık ve ustalıkla kotarılmış 
bu son fi lmi şimdiye kadarki 
işlerin in en iddialısı. ÇOCUKLUK 
SENFONIM,  görüntülerin in rustik 
ışıltısı ve kamerasının yumuşak 
hareketleriyle, tümüyle kendine 
özgü bir görkeme sahip. 

• Cari is  only six when, leaving his 
flock of geese ro wander, he is 
drawn ro the sound of a piano 
playing in the house of the nearby 
esrare owner. His fam ily's humble 
means preclude the ownership of a 
piano but Cari i nstinctively knows 
that he can do better than what he 
hears. Carl's morher Maren 
Kristine shares his convictions. 
Impressed by Carl's d i l igence and 
aptitude for music, as expressed in  
h i s  participation in  h i s  father's 
music ensemble, Maren Kristine is 
the motivating force behind his 
acceptance as regimental musician 
in Odense. Now divorced from the 

simple pleasures of rural l i fe, and 
facing independence, Cari is 
init iated i nto adulthood, helped on 
by S� by, a devil-may-care soldier 
friend. E ncouraged by his morher 
and, later, by Outzen, a pianist 

whose own professional hopes have 
been dashed, Cari begins ro 
compose. At a masquerade bali the 
young man is given a dıance ro 
present one of his compositions. 
The work is  well received and the 
same evening Cari meets Anna, a 
vivacious Swedish girl with whom 
he i mmediately falls in love. 
Unaware that Anna was only 
fl irting, Cari is  devastated when 
she rejects h im,  but this unrequited 
love is the i nspiration for a new and 
powerful composition . . .  

CARL - MY CHILDHOOD 
SYMPHONY is a poignant 
portrayal of the makings of a man 
who was ro become one of the 
greatest symphonists of the 20th 
century and Denmark's most 
famous composer, Cari Nielsen. 
Throughout his l ife, the emotions 
and passions of his childhood and 
adolescence were ro be the 
backdrop and inspiration for 
Nielsen's greatest compositions. 
Exquisitely crafred with music 
coordination by Andy Pape, this 
latest and most ambitious feature 
by the talenred direcror Erik 
Clausen, with the rustic glow of i ts 
i mages and gently moving camera, 
has a splendour all of i ts own.  

ERIC CLAUSEN 

1 942 yılında Danimarka'da 
dogdu. 1 98 1  'de gerçekleştirdigi 
i lk filmi "The Casabianca 
Circus 1 Kazabianka Sirki"nin 
çaktıgı kıvılcım, onun derhal 
dikkat çekmesini saglarken, 
kendine özgü bir üslübu 
oldugunu da kanıtladı. Bunu 
izleyen filmleri, "Felix"in 
( 1 982) traji-komik içeriginden 
sosyal bir komedi olan 
"Rocking Silver"a ( 1 983) ve 
"Dark Si de of the Moon 1 Ayın 
Karanlık Yüzü"nün ( 1 986) 
ekspresyonizmine uzanan geniş 
bir yelpazeyi kapsar. "Rami and 
Jul iet 1 Ram i ve Jul iet" ( 1 988) 
i le "Me and Mama Mia 1 Ben ve 
M ama Mia" ( 1 989) adlı iki 
çocuk filmine de imza atan 
yönetmen bu yapıtlarıyla 
dünyanın çeşitli köşelerindeki 
festival ve kurumlardan sayısız 
ödül almıştır. Geçen yıl 
Festival'de gösterilen "Fish Out 
of Water 1 Sudan Çıkmış 
Balık"ı ( 1 993) izleyen 
ÇOCUKLUK SENFONIM 
( 1 994), bu çok yönlü ve 
yetenekli sanatçının sekizinci 
uzun metraj konulu fi lmidir. 

Born in ı 942 in Den mark. The 
spunk of his debut "The 
Casabianca Circus" in ı 98 ı 
brought h im immediare 
recognition, and proved he had a 
s tyle of his own. His following 
features have spanned a large 
territory from the tragi-comic 
content of "Felix" ( 1 982) ro the 
social Iy committed humOLır in  
" Rocking Silver" ( 1 983) and 
over to the expressionism of 
"Dark Side of che Moon" ( 1 986). 
He has also directed cwo features 
for chi ldren "Ram i and Juliet" 
( 1 988) and "Me and Mama Mia" 
( l 989). He has received 
innumerable prizes for his fılms, 
which include honours and 
awards from festivals and 
awarding institurions on every 
continent. Following "Fish Out 
of Water" ( 1 993), screened in 
last year's Festival, CARL - MY 
CHlLDHOOD SYMPHONY 
( 1 994) is the eighth feature fi lm 
of this multi -talented artist. 
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MACARISTAN-ROMANYA HUNGARY -ROMANI A 

UÇ NOKTA 
A RESZLEG 

THE OUTPOST 
Yönetmen Dirccıor: Pfler Gothdı· 
Senaryo Screenplay: Adam Bodor & Piteı· 
Gothdr Görüntü Yön. Cincmaıography: 
Vıu Dra[!.an Vasile Kurgu Ediıing: Piteı· 
Tmıtir & Eızrer i\1ajoros Müzik Music: 
G)b.r[!.) Se/mecz} & G)b'rg;. Orbdn Oyuncular 
Cası: Man Na[!.). }tfzsefSzarıw. Ceza Toth. 
Aüxandru Buulea. Stefan Sdemıu, Alarat 
,\larrel Yapımcı Producer: AndrdJ Ozomt. 
Crtslran Comeaga & 1\fibat! Cooas11 Yapı m 
ProUucrion Co.: Hmıma Frlmstt1dt6 Ltd. , 1-f-
1 14 5  !?Ona "" 1 74. 81fdapm. 1·/UNGARY: 
Phone: J(ı 1 252 31 70: Fax: 3!i 1 2 5 1  !i2 
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• 80'1i yılların sonunda isimsiz bir 
Doğu Avrupa ülkesi. Bir planlama 
teşkilatında çalışan mühendis Gizi 
Weiss bir yarışınayı kazanır ve 
"ödül" olarak kurumun 
şubelerinden birinin başına 
getiri l ir. Gizi, iddialı planlarını 
uygulamayı umduğu bu yeni 
görevi memnuniyetle kabul eder. 
Bi rkaç saat sonra kendini bir 
trende, yanında ona refakat eden 
bir yabancıyla bulur. I ki gün sonra 
tren, çamurlu bir sınai bölgenin 
ortasındaki eski ve bakımsız bir 
fabrikada durur. Ne var ki, görev 
yeri daha da uzaktadır. Gizi'nın 
elle çalışan bir dekovilde, gene bir 
refakatçiyle sürdürdüğü yolculuğun 
bir sonraki bölümünde koşullar 
gitgide kötüleşir. Karşı yönden, 
karmakarışık saçlı, sakall ı  ve ölü 
gözlü bitkin bir adamın bulunduğu 
bir başka dekovil yaklaşır - onun 
da yanında bir refakatçi vardır. 
Gizi, yanından geçen ve artık bir 
başarısızlık simgesi olan eski 
meslekdaşı doktor Petra'yı 
tanımaz. Sonunda gideceği yere 
varır: karlı dağların çevrelediği b ir 
gölün kıyısında, gel incik kaynayan, 
iki yatakl ı ,  korkunç, buz gibi soğuk 
bir kulübe. Asabi meslekdaşı Petya 
(ya da Öcsi) ile bundan böyle 
yaşamını paylaşacağı yerdir burası . 
Görev mi? Yere küçük kazıklar 
çakmak. Ne kadar süreyle? Kim 
bil ir? Belki bir ay, belki bir yıl, 
belki de on yı l .  . .  

Bu ürpertici öykü, insanların 
kendi yaşamların ı  denetiernekten 
yoksun bırakıldığı ve korkunun 

ruhlarını felce uğrattığı herhangi 
bir Doğu Avrupa ülkesinde geçmiş 
olabilirdi. Yaln ızca baskıcı rejimler 
üzerine siyasi bir fi lm olmakla 
kalmayan UÇ NOKTA, aynı 
zamanda, içerden gelen bir baskı 
hakkında da. Bu vakada, öğretilerle 
beynin yıkanması, kurbanı etkin 
bir biçimde nötralize ederken, 
onu gururunun son kalıntılarından 
da arındırıyor. Gizi aslında kendisine 
çektirilen cezaya aktif bir biçimde 
katkıda bulunuyor. Yine de bu, 
psikolojik bir fı lmin de ötesinde, 
hiçbir basit çözüm vadetmeyen, 
mecazlada yüklü Kafkavari bir 
karabasan. Macaristan'ın sayılı 
yönetmenlerinden birinin 
yetenekli el inden çıkan UÇ 
NOKTA geçen yıl Macaristan'da 
Yı l ın Fi lmi ilan edildi ve bir de 
FIPRESCI ödülü kazandı .  

• An unnamed East European 
country at the end of the '80s. Gizi 
Weiss, an engineec who works in a 
planning institute, wins a 
competition and as a " reward" she 
is appointed head of one of the 
branch offices of her company. Gizi 
joyfully accepts her new post where 
she is going ro carry out her 
ambitious plans. A few hours later 
she finds herself on a train w ith a 
stranger co accompany her. After 
two days the train comes ro a halt 
by a shabby plant in the middle of 
a muddy indusrrial landscape. The 
outpost, however, is sti l i  farrher. 
Cond itions worsen on the next part 
of the journey, which Gizi conrinues 
on a hand-powered rail rider, sti l i  

under escorr. Anather rail-rider 
approaches from the other directian 
careying a worn-our man with 
unkept hair, a beard and l ifeless 
eyes - with an escort. She cannot 
recognize a former colleague and a 
presenr fai lure, doctor Perra. 
Finally Gizi reaches her deseination 
- a terrible and ice cold hur w ith 
two beds, teaming with weasels, on 
the shore of a lake surrounded by 
whi te-capped mounrain peaks. This 
is where she will l i  ve from now on 
w ith Petya (or Öcsi), a short
tempered colleague. The mission' 
To drive pegs into the ground. For 
how long' Who knows. Maybe a 
month, maybe a year, maybe a 
decade . . .  

This chil l ing story could have 
taken in any East European counrry 
in which human beings were 
stripped of control over thei r l ives 
and fear paralyzed their souls. This 
is nor merely a pal ir ical fi lm about 
oppressive regimes: it is about 
oppression from within. In this 
case, indoctrination effecrively 
neurralizes the victim ,  stripping 
away the remnants of her pride. 
Gizi is an active parricipanr in her 
punishment. Nevertheless, this is 
not a psychological fi lm eirher, but 
a Kafkaesque nightmare ful l  of 
metaphores wlıich promises no 

simple solurions. A skil lful piece of 
fi lmmaking from one of Hungary's 
major directors, A RESZLEG was 
declared the Film of the Year in 
Hungary last year and has alsa won 
a FIPRESCI Prize. 

PETER GOTHAR 

1 947 yılında Macaristan'ın Pecs 
kentinde dogdu. 1 965'de Tarım 
Akademisi'ne girdiyse de, bir 
yıl sonra Budapeşte 
Üniveritesi'ne geçti ve tiyatro 
egitimi görmeye başladı. 1 974 
yılında devlet televizyonunda 
yönetmen yardımcılıgı yapmaya 
başladı. 1 975'te Tiyatro ve Film 
Sanatı Akademisi'nden film ve 
TV dalında mezun oldu. Birçok 
TV filmi, belgesel ve çocuk 
filmi yaptı. Bu arada, 
fotografçı l ıkta da uzmanlaştı ve 
fotograflarını sergiledi. l ik  
konulu uzun metraj filmi 
"Ajandek ez a nap 1 Degerli Bir 
Gün" ile büyük bir başarı 
kazanarak, Venedik Fi lm 
Festivali'nde i lk filmiere verilen 
Altın Aslan ödülünü aldı. Daha 
sonraki filmlerinde de aynı 
başarıyı tekrarlayan sanatçı, 
Kaposvar'da ve 1 993 yıl ından 
itibaren Budapeşte'deki Katone 
Tiyatrosu'nda tiyatro 
yönetmeni olarak da çalıştı. 

Born in  1 947 in Pecs, Hungary. 
He entered Agricultural College 
in 1 965 before transferring to 
Budapest University a year later. 
He went on to study d rama and 
in 1 974 became assistant 
direcror for the government nın 
television network. In  1 97 5  he 
took a degree in fi lm and TV 
directing from the Academy of 
Theatre and Film Art. He made 
several TV fi lms, documentaries 
and children films. In the 
meantime he was deeply 
involved in photography and his 
pictures were exhibited. His first 
feature film,  "Ajandek ez a nap", 
was a thundering success and 
won h im a Golden Lion for a 
debut at Yenice Fi lm Festival. 
Success repeated itself w ith his  
later films. He also worked as 
stage director in Kaposvar and 
since 1 993 at Theatre Karone in 
Budapest. 

Filmleri 
Fi lmography 

1 979 Ajdndtfk ez a ııap 
De�erli Bir Gün 

1 9 8 1  Megd/1 az idö Zaman Durdu 
1 985 /do ·vaıı Zaman 
1 987 Tiszftt A merika 

Tıpkı Amerika 
1 99 1  Melodrtima Melodram 
1 994 A riszleg Uç Nokta 
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ROMANYA ROM A N I A  

PEPE VE F iF i  
PEPE S I  FIFI 

PEPE AND FIFI 
Yönetmen Director: Dan Pita Senaryo 
Screen play: Dan Pita & fona Eliade 
Görüntü Yön. Cinematography: Dan 
Alexandm Kurgu Editing: CriJtina lonem1 
Müzik Music: Adrian Enesm Oyuncular 
Cast: Cristian lacob, lrina Moı•ila. 1\iihai 
Ca/in, Costel Comtalllin, Charles /vlaquignon 
Yapımcı Producer: Vii) Auerbach Yapım 
?roduction Co.: Solaris Film. Bd. Maghern 
ur. , 2-4. et.a, sect. 1 ,  Bucarest. IWMANIA: 
Phone: 614 96 60; Fax: 3 12 43 86; Cinerom 
Dünya Hakları Export Agem: 
Romaniafilm, Mcızaryk ur. 25, sect. 2, 
Bucarest. ROMANIA; Phone: 2 1 0  37 62; Fax: 
2 1 1 36 88 

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

• Eski d ikta rej imi yıkılmıştır ama 
Bükreş'te yaşam hala zordur. Bir 
di lenci, bir tür sokak filozofu, 
halkı yaklaşmakta olan kıyamet 
konusunda uyarır. Içerde, 
Çavuşevsku rej iminin düşmesinin 
ardından yapımı durdurulan beton 
bir binanın duvarları içinde, Pepe, 
ringteki rakibinden kaynaklanan 
daha acil bir felaketi 
yaşamaktadır. Pepe boks yapmayı 
seven biridir, ama bu kez denginin 
çok üstüne çatan genç nakavt 
olur. Kendine gelince, hasılattan 
payına düşen azıcık parayı alır, 
tekerlekli sandalyeye mahkum 
dostu ve komşusu Carol'la 
birl ikte, yaralarını sa�altıp intikam 
alma planları kurarak oradan 
ayrı l ı r. Evde Pepe'nin kısa süre 
önce aşkta hayal kırıklı�ı yaşamış 
kardeşi Fifi, diskote�e gitmeye 
hazırlanmaktadır. Genç kız orada 
arkadaşı Clara ile buluşur. Clara 
onu, hanımların gönlünü çelen 
(oysa erkeklerle de aynı şeki lde 
ilgileniyor gibidir), tatlı di l l i ,  iyi 
giyimli bir adam olan Baron'la 
tanıştırır. Birkaç içkinin ardından, 
Fifi geceyi Baron'un lüks viiiasında 
geçirir, ertesi sabah da onun için 
"çalışma"yı kabul eder. Eve dönen 
Fifi, Pepe'ye şansının 
döndü�ünden söz eder, ama 
Carol, onun nasıl bir oyuna 
geldi�ini fark ederek, kızı bu 
beladan kurtarmak için elinden 
geleni yapar. Hatta ona evlenme 
bile teklif eder. Ama hiçbir şeyin 
yararı olmaz. Üstelik Pepe bile, 
kısa bir süre sonra, Baron'un 

suçlu lar imparatorlu�una dahil 
olur. Kolay bir yaşam peşinde 
koşan Romen toplumunda ahlaki 
bir boşluk söz konusudur ve 
Baron gibi kişiler de bu boşlu�u 
doldurmaya heveslidir . . .  

• The old dietatarial regime is 
gone bur l i fe is  stili hard in 
Bucharesr. A beggar, a sorr of 
philosopher of rhe srreers, warns 
rhe populace of rhe impending 
apocalypse. Inside, wirhin rhe 
concrere walls of a building whose 
consrrucrion was cancelled afrer rhe 
fal l  of the Ceaucescu regime, Pepe 
is experiencing a more i mmediare 
sorr of doom, mainly ar rhe hands 
of his boxing adversary. Pepe is a 
wil l ing boxer bur he is  
overmatched in  this fighr and loses 
by knockour. Recovering, he 
pockets his meagre share of rhe 
purse and skulks out wirh his 
wheelchair-ridden friend and 
neighbour, Carol, l icking his 
wounds and plorring revenge. Ar 
home, Pepe's sister Fifi ,  j ust over 
an amorous disappoinmenr , is  
making herself up for a tr ip ro rhe 
discorheque. There she meers up 
wirh her friend Clara who 
inrroduces her to rhe Baron, a 
suave, well-dressed man who 
charms rhe ladies (even though he 
seems equal ly arrracted to men). 
Afrer a few drinks, Fifi ends up 
spending the night in rhe Baron's 
posh villa and by rhe following 
morning has agreed to "work" for 
him. Returning home, Fifi rel ls 

Pepe abour ]Jer rurn of good 
forrune bur Carol, real izing rhe fix 
she's gor herself inro, makes every 
efforr to ger her our, even going so 
far as to propose marriage. Bur ir is 
all to no avai l .  lndeed, even Pepe is 
soon caughr up in rhe Baron's 
criminal empire. There is a moral 
vacuum in Romanian sociery 
searching for an easy way of l ife and 
people ! ike rhe Baron are eager to 
fil l  ir . . .  

DAN PITA 

1 938 yılında Romanya'da 
dogdu. Bükreşte'ki Tiyatro ve 
Sinema Enstitüsü'nde film 
yönetmenligi egitimi gördü. 
1 970 yapımı kısa filmi "La vie 
en rose 1 Pembe Yaşam" ile ilk 
yönetmenlik denemesini 
gerçekleştirmesinden bu yana. 
çagdaş Romen sinemasının 
önde gelen yönetmenlerinden 
biri oldu. "Hotel de Luxe" ile 
( 1 99 1 )  Venedik'te Gümüş 
Aslan ödülü kazandı. 

Born in Romania in 1 938. He 
srudied film directian ar rhe 
Insrinıre of Thearre and Film in 
Sucharesr and si nce making his 
debur in 1 970 wirh the shorr, 
"La vie en rose", has beeıı one of 
the leading d i recrors of 
conremporary Romanian 
cinema. W ith "Hotel de Luxe" 
( 1 99 1 )  he won the Si lver Lion in 

Filmleri 
Filmography 

1 970 Water, Like a Black Buffalo 
Siyah Bir Bufalo Gibi Su 

1 972 The Stone Wedding 
Ta�tan Dügün 

1 973 A n  Augus/ in Flames 
Alevler Içinde Bir 
Agustos (TV) 

1 974 Philijı the Ki nd 
Iyi Kalpli Philip 
The Lust for Go/d 
Altın Hırsı 

1 976 A Summer Tıde 
Bir Yaz Öyküsü 

1 977 The Prophet, Go/d and the 
1'rllnsylvanillns 
Peygamber, Altın ve 
Transilvanyalılar 

1 978 This Above All 
Her�eyin Üstünde 

1 982 Orieulalion Contest 
Yönlendirme Yarı�ması 
S and Cliffs Kum Tepeleri 

1 983 Chainedjustice 
Zincirlenmi� Adalet 

1 985 Pa so Doble Pasodoble 
1 987 November, the Last Bal/ 

Kasım, Son Balo 
1 988 The If! hi te Lace Dress 

Beyaz Dantel Elbise 
1 99 1  Hotel de Luxe 
1 994 Pejıe si Fifi Pepe ve Fifı 
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SLOVAKYA-FRANSA SLOV A K I A-FRANCE 

BAHÇE 
ZAHRADA 

THE GARDEN 
Yönetmen Director: Martin S11/ik 
Senaryo Screen play: Martin S11/ik. Martin 
Losmk & Ondrej S11ia; Görüntü Yön. 
Cinemaıography: !ılartm Strba Kurgu 
Ediring: Dman Mi/ko Müzik Music: 
Vladmur Gadnar Oyuncular Cas ı: Roman 
Luknar. Alarran Labuda. Zuzana ulajotla, 
}ana Sı•andor•a. Katarina Vrzaloı•a Yap1mc1 
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• BAHÇE, birbiri ardınca 
sorunlarla karşı karşıya geldigi bir 
dönemi yaşayan otuz yaşındaki 
ögretmen Jakub'un öyküsüdür. 
Evli bir kadınla olan i l işkisine bir 
türlü çözüm getirememekte, işi 
onu tatmin etmemekte, ve 
birlikte oturdugu babasıyla 
birbirlerini anlamamaktadırlar. 
Jakub, hayatında temel bir 
degişiklik yapmaya karar verir ve 
bi rkaç günlügüne büyükbabasının 
kırdaki terk edi lmiş evine çeki l ir. 
Bu şaşırtıcı yerdeki geçici 
ikametinin uzayacagı aklına bile 
gelmez. Güzel bir bahçesi olan evi 
satıp kendine bir apartman dairesi 
almayı planlamaktadır. Oysa 
büyükbabasının eski güneesi el ine 
geçince, ne vakittir unutulmuş 
basit edimler ve anı lar Jakub'un 
kendisini yeniden bulmasına ve 
babasıyla olan i l işkisini yeniden 
tanımlamasına yardımcı olur. O 
civarda yaşıyan Helena adlı genç 
kızla üç ziyaretçi de ona yardımcı 
olur: Aziz olmasına az kalmış bir 
Benedict keşişi, bir "Jean Jacques 
Rousseau" ve bir "Wittgenstein". 
Jakub'un birden kendini içinde 
buldugu sıradışı dünya, her şeyi 
farklı bir biçimde görmesini 
saglar . . .  

1 960'1ardan bu yana bütün belli 
başlı Çekoslovak fi lmlerin in  ısrarlı 
bir unsuru olan mizah, Martin 
Sul ik'in son fi lminde gene ortaya 
çıkıyor. Geçen yıl Festival'de 
sunulan "Sevdigim Her Şey"in 
ardından, 1 4  bölümden oluşan 

BAHÇE de, üsiObu ve teması 
yönünden Sul ik' i  son on yı l ın en 
ilginç yeni Slovak sinemacıları 
arasında öne çıkarıyor. 

• THE GARDEN is che srory of 
ehi rey-year-old schoolteacher Jakub 
at a rime when he is  being faced 
with one problem after anorher. He 
is unable ro work out his 
relar ionship wirh a married 
woman, his job is  unsatisfying, and 
he and his farher, with whom he 
lives, don't understand each other. 
Jakub decides ro make a major 
change in his l ife and so leaves for 
several days for the deserted house 
of his grandfarher in the counrry. 
The man doesn'r suspecr that his 
sojourn ar that puzzling place wil l  
be prolonged. His plans are ro seli 
this house wirh a beauriful garden 
and buy a flar for h i m sel f. 1 nsread, 
afrer discovering his grandfarher's 
old diary, simple long forgotten 
acts and memories help h im ro 
rediseover himself and redefi ne his 
relarionship with his farher. Help 
comes from a local girl, Helena, 
and three visirors: a Benedierine 
monk on his way ro become a sainr ,  
a "Jean Jacques Rousseau" and a 
"Wittgenstein" .  The extraordinary 
world in which Jakub suddenly 
finds himself helps him ro see 
rhings in a differenr way . . .  

Humour, a persiscent element in all 
major former Czechoslovakian 
fi lms since the 60s, serikes again in 
Martin Sulik's laresr fi lm.  

Following "Everything I Like" 
- presenred in lasr year's Festival -
THE GARDEN, which is 
consrrucred in 1 4  chapters, 
stylisrically and rhematically 
highlighrs Sul ik as one of the most 
inceresring new Slovakian 
fi lmmakers from che past decade. 

MARTIN SULIK 

1 962'de, eski Çekoslovakya'nın 
Zilina kentinde dogdu. 1 98 1 -86 
arasında Bratislava' daki Müzik 
Sanatları Akademisi'nin film ve 
televizyon yönetimi bölümünde 
egitim gördü ve ödüller alacak 
kısa filmler üzerinde çalışmaya 
başladı. Bir belgesel, birkaç kısa 
film, televizyon filmi ve video 
projesi yönetmiştir, tiyatroda 
da etkindir. l ik konulu uzun 
metraj filmi "Neha 1 Şefkat"i 
1 99 1 'de yönetti. Fi lm, belirgin 
insan çıkmazlarını, tecrit 
edilmişligi ve duygusal 
kurtuluşu ele alışıyla dikkati 
çekti. Bunun ardından birkaç 
ulusal ve uluslararası ödül alan 
"Vsetko co mam rad 1 
Sevdigim Herşey" i ( 1 992) 
yaptı. "Don Quijote from 
Krivany 1 Krivany'l i  Don Kişot" 
( 1 993) adlı kısa filmin ardından 
çektigi BAHÇE ( 1 995) son 
filmidir. 

Born in 1 962 in Zi l ina, former 
Czechoslovakia. Between 1 98 1 -
86 he srudied at the Academy of 
Musical Ares in Bratislava in  the 
department of film and 
television direcrion and began 
working on award-winning 
shorı fi lms. He has directed a 
documentary, several shons, 
television films and video 
projects, and is active in the 
thearre. He realized his first 
feaıure fi lm, "Neha 1 
Tenderness", i n 1 99 1 and was 
noted for his treatment of 
parıicular human di lemmas, of 
isolation and emorional 
redemption. He followed i t  wirh 
"Vserko co mam nid 1 
Everything I Like" ( 1 992) which 
won a number of national and 
international prizes. Following a 
shorı called "Don Quijore from 
Krivany" ( 1 993), his lasr fi lm is 
THE GARDEN 0 995). 
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• Şanghay, 1 949. Zarif, mağrur 
ve etkileyici Qiuyi ile ürkek, s in irl i  
ve bağımlı Xiao'e Çin'de Iç Savaş'ı 
ve komünistlerin zaferini izleyen 
dönemde işsiz kalmış fahişelerdir. 
Qiuyi "yeniden eğitim" ve uyum 
sürecinden kurtulmak için kaçarken, 
arkadaşı kaderin yaşamını 
bel irlemesine boyun eğer. Qiuyi, 
parasal karşı l ığını almadan kendini  
verdiği tek kişi olan zengin ve 
çekici Lao Pu'nun yanına sığın ır; 
ancak aşığın ın annesin in küçültücü 
davranışları, onu Budist rahibelerin 
bulunduğu bir manastıra sığınmaya 
zorlar. Bu arada Xiao'e, fabrika 
işçisi olmuştur. Bu zor işten, kötü 
saç kesiminden ve çi rkin 
giys i lerden nefret ettiği halde, 
boyun eğer. Zamanla Lao Pu ile 
i l işkisi güçlenir, o da bu koket, 
isterik genç kadınla evlenir . . .  

Zengin siyasi ve toplumsal tarih 
fonuna sahip, bu derinden 
etkileyen ve dramatik öykü, 
"Kırmızı Fener"in de yazarı olan 
Su T ong'un bir romanından 
uyarlandı. Beşinci kuşak kadın 
yönetmen Li burada Kültür 
Devrimi'nin ardından kadınların 
yaşamları ve i l işkilerin in gerçekçi 
bir portresini çiziyor. Daha 
önceki işlerinde olduğu gibi, 
stilize itici gücü ve başroldeki üç 
oyuncusu i le geçen yıl Çin'de 
yapılan en iyi fi lmlerden biri olan 
UTANÇ'ta da yönetmenin 
kendinden emin, yanılmaz tavrı 
kendini gösteriyor. "UTANÇ, 
kadınlar üzerine bir film. Genelde 
iki tür kadın vardır. Birinciler 

mağrurdur, idealler peşindedir. 
Daima mükemmel adamı, bütün 
kalbiyle onları sevecek kişiyi 
ararlar. Kullanı lmaya karşı çıkarlar 
ve zaman zaman zevklerine çok 
düşkün olabil irler. Hal böyle 
olunca, yaşamları da daima bir 
trajediyle noktalanır. Qiuyi, bu 
fi lmde bu tür bir kadın örneği 
oluşturuyor. Xiao'e ise, başka bir 
türe ait. Erkeğe çok bağıml ı ;  
böylel ikle kolayca onun kendisini 
sevmesini ve korumasını sağlıyor. 
Bu ise Qiuyi'nin çok gereksinim 
duyduğu ama asla elde edemediği 
bir şey. Ama çok pratik ve 
gerçekçi olabildiği için, sonunda 
bu özelliği de onu hem erkeği 
hem kendini  mahvetmeye itebilir. 
UTANÇ bu iki ayrı türden kadın, 
ve onların aynı erkeğe olan aşkları 
üzerine bir film." - Li Shaohong 

• Shanghai, 1 949. Qiuyi is 
eleganc, proud and impressive, 
Xiao'e is  inc imidared, nervous and 
dependenc - borh are hookers who 
fınd rhemselves our of work following 
rhe Civil W ar and Communisr 
vicrory in  China. Qiuyi flees ro 
avoid "re-educarion" and 
rehabil i rarion, while her friend !ers 
fare dereemine her l ife. Qiuyi fınds 
shelrer wirh rhe wealrhy and 
arrracrive Lao Pu, rhe only man ro 

whom she gave her favors graris ,  
but the degradi ng arrirude of her 
!over' s morher makes her seek refuge 
i n a Buddhisr nunnery. Xiao'e, 
meanwhile, becomes a facrory 
worker. Despire haring che hard 
work, bad haircur and ugly clorhes, 

she neverrheless knuckles under. 
Her relationship with Lao Pu 
srrengrhens, and he marries rhe 
coquerre, hysrerical young woman . . .  

This poignanc and dramatic rale 
wirh a rich backdrop of pol it ical 
and social h isrory, is an adaprarion 
of a novel by Su Tong (author of 
" Raise the Red Lancern") .  The Srh 
generatian female direcror Li  paincs 
here a subrle, realisric porrrair of 
rhe lives and relarionships of 
women afrer rhe Culrural Revolurion. 
As in her previous works, rhe 
direcror's sure, fırm baran is 
evidene in BLUSH - a beauriful 
film whose srylized rhrusr and 
three leading acrors make ir one of 
rhe berrer cinemaric crearions 
produced in China lasr year. "BLUSH 
is a fi lm abour women. There are 
rwo kinds of women in  general. 
One is full of pride and ideals. They 
are always locking for rhe perfecr 
man, one who'd love rhem 
wholehearredly. They rejecr being 
manipulared and can ar times be 
very self-indulgenr. As such, rheir 
l ives always end in rragedy. An 
example of this is Qiuyi in the fi lm. 
Xiao'e belongs ro anorher kind of 
women. She's very dependenr on rhe 
man, which easily wins her his love 
and care, somerhing which Qiuyi 

ehirsrs for bur can never ger . But 
she can be very prnerical and realisric, 
which in rhe end , would drive her 
ro desrroy borh rhe man and herself. 
BLUSH is a srory abour rhese rwo 
kinds of women and rheir love for 
rhe same man". - Li Shaohong 

Ll SHAOHONG 

1 955 yılında Çin'de dogdu. 
1 970'1i yıllarda askerligini 
yaptıktan sonra, 1 978 yılında 
yeniden açılan Pekin'deki 
sinema okulunda egitim gördü, 
1 982'de mezun oldu. Birkaç 
propaganda filminin yanısıra 
belgeseller ve reklam filmleri 
de yönettikten sonra, i lk 
konulu uzun metraj fi lmi "The 
Case of the Silver Snake 1 
Gümüş Yılan Vakası"nı 1 988 
yılında gerçekleştirdi. Gabriel 
Garcia Marquez'in romanı 
"Kırmızı Pazartesi"den yola 
çıkarak yaptıgı (Üç Kıta 
Festivali Büyük Ödülü'nü 
kazanan) "Xuese Qing Chen 1 
Kanlı Sabah" sayesinde 
uluslararası üne kavuştu ve 
"Sishi Buhuo 1 Aile Portresi" 
(! 993) ile Locarno'da Jüri 
Odülü'nü aldı. UTANÇ ( 1 995) 
dördüncü konulu uzun metraj 
filmidir. 

Born in Ch i na in ı 955 .  Afrer 
mi l i rary service in the sevenries 
she srudied ar rhe fi lm school i n  
Bei j i ng, which was re-openeJ in  
ı 978. She graduated in  ı 982. 
After directing several 
commissioned fi l ms as well as 
documentaries and adverrising 
films, she made her first feature 
fi lm, "The Case of the Silver 
Snake", in ı 988. She gained an 
international repurarion as a 
res u lt of her second fi lm,  "Xuese 
Qing Chen 1 Bloody Morning", 
loosely based on Gabriel Garcia 
Marquez' novel ··chronicle of a 
Death Foretolcl", (winner of the 
Grancl Prix at the Festival of 
Three Conrinenrs), and her 
"Sishi Buhuo 1 Fam ily Portrait" 
( 1 993), which was awardecl the 
Jury Prize in Locarno. BLUSH 
( L  995) is her fourrh fearure fi lm. 
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• Kurtuluş Ordusu'nun eski 
askerlerinden 24 yaşındaki Guan 
Jian, babasının ölümünden on yıl 
sonra çirkin bir olasılıkla karşı 
karşıya kalır. Polise babasının 
öldürüldüğünün kanıtını getirir; 
bu kanıtların işaret ettiği şüpheli 
ise, kendi öz annesinden başkası 
deği ldir. Cinayetin nedeni, diye 
açıklar genç adam, annesinin 
başka bir adamı, vaktiyle onu ve 
oğlunu bir boradan kurtarmış 
olan iyi kalpli bir ormancıyı 
sevmiş olmasıdır. Başlangıçta, 
dedektif şüphecidir; daha önce 
kimse, yaşlı adamın doğal bir 
biçimde öldüğünden kuşku 
duymamıştır. Ancak Guan'ın 
dürüstlüğünden, ve annesinin 
ihaneti nedeniyle babasıyla annesi 
arasında çıkan çatışmaya i l işkin 
anılarından etkilenerek sonunda 
soruşturma başlatmaya karar 
verir; Guan ile birl ikte onun 
doğduğu köye gider. Oğul i le 
anne burada, Hamlet benzeri 
sevgi-nefret i l işkileri 
çerçevesinde, karşı karşıya 
gelirler . . .  

GÜNEŞIN SOGUDUGU GÜN, 
bir oğul i le annesi arasındaki 
i l i şkinin öyküsü. Nefretle karışmış 
sevginin, yasalara güven i le aile 
dayanışması kuralları arasındaki 
çatışmanın öyküsü. Kendini 
böylesine bir çatışma içinde bulan 
kişinin yalnızlığın ın öyküsü. Sözün 
kısası, Hong Kong yeni dalgasının 
80' 1 i  yıl lardaki en önemli 
adlarından biri olan Yim Ho'nun 

bu ağırbaşl ı ,  i lginç ve çok 
etkileyici fi lminde Freud Çin'e 
geliyor. Zaman içinde kaymalara 
başvuran film, özellikle Guan'ın 
duygusal ittifaklarının çalışkan 
annesi, zalim huylu babası ve 
annesine aşık olan yakışıklı 
ormancı arasında durmadan gidip 
gelmesi nedeniyle, çift anlaml ı l ık 
yönünden de hayli zengin. "Fi lm, 
gerçek bir öyküye dayalı . 
Diyalogların çoğu doğrudan 
doğruya resmi evraktan al ındı. 
Benim için işin güç yanı, kurgusal 
olan ile gerçek olan arasındaki 
sınırı doğru çizmek ve bu 
benzersiz öyküyü, izleyicilerin 
çoğunun karşı l ık vereceği bir 
evrensell iğe dönüştürmekcL 
Bunun üstesinden gelebilmek için 
de, karakterlerin davranışların ın 
insani yanını  gözlemlerneye ağı rlık 
verdim." - Yim Ho 

• Ten years afrer his farher's dearh, 
Guan J ian , a 24-year-old former 
soldier of the Liberarion Army, is 
faced wirh an ugly possibil iry.  He 
brings to rhe police ev idence of his 
farher's murder - and the suspecr 
he implicares is no else rhan his 
own morher. The morive for the 
murder, rhe young man explains, 
was that his morher loved anorher 
man, a kindly foresrry worker who 
once saved her and rhe boy from a 
snowstorm. At fırsr, the derecrive 
is sceprical: nobody had previously 
doubred the old man's narural 
dearh. Bur touched by Guan's 
i nregriry and his memories of 

conflicrs berween his parenrs due to 
his morher's adulrerous 1 iaison, he 
fınally resolves to invesrigare, and 
travels with Guan back to his home 
vil lage, where son and morher 
confronr each other through rheir 
Hamlet-like love-and-hare 
relarionship . . .  

THE DAY THE SUN TURNED 
COLD is a story abour relarionship 
berween a son and his morher. 
Abour love mixed wirh harred, 
abour a conflicr berween confıdence 
in laws and rules of family 
solidariry. About solirude of he 
who faces such a conflict. In  shorr, 
Freud comes to China in this sober, 
engrossing and very moving fılm 
direcred by Yi m Ho, a key fıgure 
in Hong Kong's new wave during 
rhe SOs. Unfolding wirh rime
jumping self-assurance, i r  is 
parricularly rich in ambigui ry, 
wirh Guan's emorional all iances 
consrantly shift ing berween his 
hard-working morher, his cruel
rempered farher and rhe handsome 
woodsman who fal ls for his morher. 
"The fı lm was based on a rrue 
srory. Many of the dialogues were 
raken directly from offıcial 
documenrs. The challenge for me 
was where to draw the l ine berween 
fıcrion and reality, and how to turn 
rhis very unique story inro 
somerhing universal to which rhe 
general audience would respond. 
To overcome this, I concenrrared 
on observing the human aspecr of 
the characrers' acrion . "  - Yi m Ho 

YIM HO 

1 952 yılında Hong Kong'da 
dogdu. 1 973-75 arasında 
Londra Uluslararası Sinema 
Okulu'nda egitim gördü. 
Mezun olduktan sonra Hong 
Kong'a döndü ve Hong Kong 
televizyon kanalı TVB'ye girdi. 
Burada çeşitli drama ve 
belgesellerde senarist, 
yönetmen ve yapımcı olarak 
çalıştı. 1 978'de Film Force 
yapım şirketini kurdu ve aynı 
yıl ilk konulu uzun metraj filmi 
"The Extras 1 Figüranlar"ı 
yönetti. 1 980 yıl ında Golden 
Harvest Fi lm Stüdyoları'na 
katı ldı ve "The Happenings 1 
Olaylar" ( 1 980) i le "Wedding 
Bells, Wedding Bells 1 Dügün 
Çanları, Dügün Çanları"nı 
( 1 98 1 )  yaptı. 1 984'te Çin'e 
döndü ve beş adet Hong Kong 
Film Ödülü kazanan 
"Homecoming 1 Yuvaya 
Dönüş"ü gerçekleştirdi. Bunu 
"Buddha's Lock 1 Buda'nın 
Kilidi" ( 1 987) ve "King of 
Chess 1 Satranç Kralı"nı ( 1 989) 
izledi. Sinemaya geçen TV 
yönetmenleri kuşagınında öncü 
olan sanatçı, alışılmış Hong 
Kong eglencelik filmlerinden 
çok farklı olan derinlik salıibi 
üsiCıbuyla çok övgü aldı ve 
özellikle "Red Dust 1 Kızıl Toz" 
( 1 990) adlı filmi, Tayvan Film 
Festivali'nde bütün ödülleri 
sil ip süpürdü. Tiyatroda da 
yönetmenlik yapmış, ve 
düzyazılarından oluşan .iki de 
kitap yayımlamıştır. GUNEŞIN 
SOGUDUGU GUN yönettigi 
sekizinci konulu uzun metraj 
filmdir. 

Born in 1 952  in  Hong Kong. 
He snıdied from 1 973 ro 1 97 5  
a t  the London International Fi lm 
School. Afrer graduation, he 
rerurned ro Hong Kong and 
joined the Hong Kong relevision 
station TVB, where he worked 
as scriptwrirer, ditecror and 
producer of numerous d rama and 
docuınenraries. In 1 978  he 
founded the production 
company Film Force and 
debuted as a feature fi l m  
directOr wirh ''The Exrras" the 
same year. ln  I 980, he joined 
Golden Harvesr Fi lm Studios 
and made "The Happenings" 
( 1 980) and "Wedding Bells, 
Wedding Bells" ( 1 98 1 ). In  1 984 
he returned ro China and made 
"Homecoming" which won five 
Hong Kong Fi lm Awards. He 
followed it wirh " Buddha's 
Lock" ( 1 987) and "King of 
Chess" ( 1 989). The firsr of a 
generatian of TV direcrors ro 
move inro fil m ,  he has won high 
acclaim for a style of depth 
which is  clearly distinct from 
convenrional Hong Kong 
enrerrainmenr fi lms, and his 
" Red Dust" ( 1 990) in parti cu lar 
swept the awards for al l  major 
caregories at the Taiwan Fi lm 
Festival. He has also directed for 
the theater and published two 
collections of his prose. THE 
DAY THE SUN TURNED 
COLD is the eighth feature film 
he direcred. 
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TAYVAN TAIWAN 

KlRlK KALPLER ADASI 
Q UNIAN DONGTIAN 

HEARTBREAK ISLAND 
Yönetmen Director: Hsu Hsiao-ming 
Senaryo Screen play: Cheng Kuo & john 
S. C. Chiang, based on the nrwel ''Last Winter" 
by Tong Nien Görüntü Yön. 
Cinematography: Y ang W ei-han Kurgu 
Editing: Chen Bo-wen Müzik Music: Chyi 

C hi n & The Red Band Oyuncular Cast: 
Vicky W ei, Kingjieh-wen, C hang Ching-ju, 
Tsai Chm-nan, W en Ying, Lin}u Yapımcı 
Producer: Grant Chang & Tommy Wang 
Yapım Production Co.: Hsu Hsiao-ming 
Film Corp.,  2F, 426 see. 2, Nei-Hu Road, 
Taipei, TAIWAN; Phone: 886 2 795 24 53; 
Fax: 886 2 795 23 61 Dünya Hakları 
Export Agent: Celluloid Dreams, 24, rue 
Lamartine. 75009 Paris, FRANCE; Phone: 33 
1 49 70 03 70; Fax: 33 1 49 70 03 71 

1 995 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 1 8" 

• 1 979 yı l ında, Tayvan'daki eski, 
baskıcı siyasi rejim için sonun 
başlangıcında, bir ayaklanma 
döneminin eşiginde olundugu 
besbellidir. Genç bir kız olan Chen 
Lin-lang, siyasi eylemci hocası - ve 
sevgilisi - Wang Rong'ın demokrasi 
için muazzam bir gösteriye 
katılmasını izler. Adam tutuklanır, 
mahkum edilir, hapse atılır. Onun 
ölümüne i l işkin rivayetlerle perişan 
olan Chen de radikal harekete 
katılır, ve o da şehir geriliası 
suçlamasıyla hapsolunur. On yıl 
sonra tahliye edildiginde Chen 
sevgilisinin sag oldugunu ögrenir; 
adam evlenmiştir, bir de çocugu 
vardır. Eski yoldaşları ise yeni 
toplum içinde degişmiştir; ve genç 
kadın hayatının o en kiritik anıyla 
tek başına yüz yüze gelmelidir ... 

T ong Nien'in romanı "last Winter 
1 Geçen Kış"tan uyarlanan ve geri 
dönüşlerle anlatılan KlRlK 
KALPLER ADASI, Formoza olayını, 
yani 1 970'1i yılların sonunda 
Tayvan'ın en güçlü siyasi muhalif 
dergilerinden biri olan ve ülkenin 
bagımsızlıgında kilit bir rol oynayan 
Formoza ·n ın örgütledigi gösteriyi 
ele alıyor. Yönetmen Hsiao-ming, 
böyle bir fı lmin yapımının ya 
tümüyle imkansız olacagı, ya da 
başlı başına hapse atılma nedeni 
oluşturacak bir suç sayılacagı bir 
dönemi uzlaşmaz bir cesaretle 
gözlemliyor. Çağdaş Tayvan'ın 
marjinal toplumuna bakarken, 
siyasi kaygılarla kişisel, mahrem 
portreleri bir araya getirerek, 
idealizm ve aşkın öldürücü gücünü 

anlayış ve ineelikle gösteriyor. 
Hsiao-ming'e göre, KlRlK 
KALPLER ADASI bir aşk öyküsü 
ve bir uyarı: "Aşk temelde kutsal 
bir şeydir ama kötüye giderse eger, 
insanları mahvedebilir ... Ben, 
ideallerine sırtlarını dönenleri 
küçük görme egil imindeyim. Bu 
film ayaklanmanın önderleri 
üzerine değil de, daha çok 
uçtakiler; kendilerini hummalı 
şekilde davaya adayan ama bugün 
ellerinde acı anılardan başka bir şey 
kalmayan kişiler üzerine. Filmin 
kahramanı da böyle biri işte. 
Amacım, onun bir tür yalnız 
edilgenlik içine çekilmesini elimden 
geldiğince açık kalpiilikle 
göstermekti. Onun gibi marjinal 
kişiler uzun vadede daima istismar 
edilir ve dışlanır. Onlara insan 
olarak hiç saygı gösterilmez." - Hsu 
Hsiao-ming 

• In 1979, at the beginning of the 

end for the old, repressive political 

regime, a time of upheaval is clearly 

at hand in Taiwan. A young gir!, 

Chen Lin-Jang, watches her po! irical 

activist reacher - and her !over -

Wang Rong parricipate in a huge 

protest rally for democracy. He is 

arresred, persecured, and imprisoned. 

Devesrared by rumours of his death, 

Chen turns ro the radical movement 

and is herself jailed for urban 

terrorism. When released afi:er 10 

years, Chen finds her !over ali ve and 

married, with a child. Her old 

comrades are changed in the new 

society, and she must face the most 

critica! moment of her life, all alone . . .  

Adapted from Tong Nien's novel, 

"Last Winter" and rold in flashback, 

HEAR TBREAK ISLAND deals 

with the Formosa incident, a rally in 

the Iate '70s organİsed by one of 

Taiwan's strongest political 

opposition magazines, Formoza, 

which played a key role in the 

country's independence. Director 

Hsiao-ming is uncompromisingly 

courageous in observing a period in 

w hi ch the making of such a film 

would have been eirher impossible or 

itself a cause for imprisonment. As 

he looks at contemporary Taiwan's 

marginal society, he mixes polirical 

concerns with personal, inrimate 

portraiture, and observes with 

compassian and subtlety the killing 

power of idealism and love. 

According ro Hsiao-ming, 

HEARTBREAK ISLAND is a love 

story, and a warning. "Love is 

essenrially something holy, but it 

can desrroy people when it turns 

bad . . . I rend to feel conrempruous of 

those who turned their back on their 

ideals. This film is not about the 

leaders of the riot, but rather about 

those on i ts fringes, those who 

fervenrly devmed rhemselves ro the 

cause but today have nothing but 

bitter memories. The protagonist of 

the film is just such a figure. My aim 

was ro show her withdrawal i mo a 

ki nd of fortom passivity w ith as 

much candour as I could. Marginal 

figures !ike her are always, in the 

long run, exploited and discarded. 

They' re given no respect as human 

beings." - Hsu Hsiao-ming 

HSU HSIAO-MING 

1 95S'te Kaoshiung, Tayvan'da 
dogdu. Yirmi yaşındayken, yazın 
bir stüdyoda çalıştıktan sonra, 
sinemacı olmaya karar verdi. 
1 980'1i yıl larda, aralarında Lee 
Hsing, Chang Pei-cheng ve Hou 
Hsiao-hsien'in de bulundugu bir 
dizi yönetmenle çalışırken, bir 
yandan da Taypey'de sinema 
egitimi gördü. Sonunda ilk 
konulu uzun metraj filmi "Dust 
of Angels 1 Melek T ozu"nu 
1 99 1  yılında yönetti. 
Yapımcılıgını "Kırık Kalpler 
Adası"nın da yapım yönetmeni 
olan Hou Hsiao-hsien'in 
üstlendigi bu film, 1 992 Cannes 
Film Festivali'nin Quinzaine des 
Realisateurs (Y önetmenlerin 
On Be� Günü) bölümüne davet 
edildi. lik filminin başarısına 
ragmen yönetmen Tayvan'ın 
önemli film şirketlerinin ilgisini, 
daha önce geliştirmiş oldugu iki 
projeye (biri çagdaş egitim, biri 
de taksiler üzerine) çekme 
konusunda güçlükleri e karşılaştı. 
Ona, janr fi lmlerinin hakimiyeti 
altındaki bir endüstride bu 
projelerin "pazarlanamaz" 
oldugu söylendi. "Kırık Kalpler 
Adası"na gerekli olan 
finansmanı kendi saglamaya 
karar verdi, ve devlet film 
fonunun da katkısıyla, başanya 
ulaştı. 

Born in 1 95 5  in Kaoshiung, 
Taiwan. At the age of 20, after 
doing a summer job in a studio, 
he resolved ro become a 
filmmaker. In the Büs, he worked 
wirh a number of direcrors 
i ncluding Lee Hsing, Chang Pei
cheng and Hou Hsiao-hsien, 
while also studying filmmaking 
ar a college in Taipei .  He 
evenrually got ro direcr his first 
feature, "Dust of Angels", in 
1 99 1 .  The film, produced by 
Hou Hsiao-hsien who is also 
execurive producer on 
"Hearrbreak lsland", was invired 
to close rhe Quinzaine des 
Realisateurs (Directors' 
Forrnight) at the 1 992 Cannes 
Film Festival. Despire rhe success 
of his first fi lm, the director 
found it difficulı to persuade 
mainstream Taiwanese film 
companies to rake on eirher of the 
projeers he subsequendy 
developed - one on comemporary 
educarion and the or her about 
taxis. He was ıold they were not 
'markerable' in an indusrry 
dominared by genre films. He 
decided ıo raise the necessary 
finance for "Hearrbreak lsland" 
himself and, helped by a 
conrriburion from a government 
film fund, succeeded. 
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HONG KONG-ÇIN HONG KONG-CHI N A  

POSTACI 
YOUCHAI 

POSTMAN 
Yönetmen Director: Hejianjun 
Senaryo Screen play: Hejianjrm & You Ni 
Görüntü Yön. Cinematography: Wu Di 
Kurgu Editing: Li u Xiaojing Müzik 
Music: C hen Xiangyu Oyuncular Cast: 

Feng Yuanzheng, Liang Danni, Pu Crmxin, 
Huaırg Sin. Lir1 Zhizi, Ge Zhixing, Chenjue, 
Zheng Tianwei Yapımcı Producer: Tian 

jan Yapım Production Co.: United 
From/ine, HONG KONG Dünya Hakları 
Export Age nt: Fortissimo Film Sale.r, 
Herenmarl<t 1 0-2. 1 0 1 3  ED Amsterdam, 
NETHERLANDS; Phone: 3 1  20 627 32 1 5 ;  
Fax: 3 1  20 626 l l  5 5  

1 995 1 3 5 111111. 1 Renkli Color / 102' 

• Mahçup, içine dönük bir genç 
olan Xiao Dou, ona gerçekten 
yakın tek kişi olan kızkardeşi i le 
birl ikte Pekin'de oturur. Selefinin 
özel postayı açması nedeniyle 
işten çıkartılmasından sonra 
"Mutluluk Semti"nde postacı 
olarak iş bulur. Memurlardan 
biriyle birl ikte, elyazısı ve biçimine 
bakarak mektupların içeriklerini 
tahmin etmeye çalışırlar. Sonunda 
o da kendine hakim olamayıp 
zarfları açar, karanlık sırları 
ortaya döker, yabancıların 
hayatına karışır: şarkıcıyken fah işe 
olmuş biri hakkında yürek 
parçalayıcı bir aşk öyküsü, genç 
bir adamın intihar notu, eşcinsel 
eği l imlerin açığa vurulması ve 
uyuşturucu kullanımı.  Iyiyi 
kötüden ayırma konusundaki 
yeteneğinden emin olan Xiao, 
adaleti kişisel olarak uygulama 
isteğine kapılarak başkaların ın 
işlerine müdahale etmeye çal ışır, 
ve bir anlamda, işleri düzeltir de . . .  

He Jianjun'un, devlet denetimi  
dışında gerçekleştirdiği, hem 
uluslararası alanda hem de ticarT 
yönden başarı kazanan i lk konulu 
uzun metraj filmi "Red Beads 1 
Kızıl Boncuklar"ın ardından Çin'de 
fi lm yapması resmen yasaklanmıştı. 
Ancak bu yasak, POST ACI'nın 
tamamlanmak üzere olduğu bir 
döneme rastgeldi .  Retterdam 
Film Festivali'n in yardımıyla, 
J ianjun'un ü lkesinden kaçırdığı 
fi lm Altın Kaplan Ödülü'nü 
kazandı. Kieslowski'nin işlerini 
hatırlatan bu özenle yapılmış 

dramın birçok katmanı var, ve ele 
aldığı mahremiyet, röntgenci l ik, 
sansür, fuhuş, intihar, ensest, 
eşcinsel l ik ve uyuşturu kullanımı, 
kıta Çin'inde yapılan filmlerde 
ender olarak rastlanan konular. 
Dolayısıyla, POST ACI' nın, 
yetkil i lerin gözünde yönetmenini 
temize çıkarma ihtimali zayıf. 
Izleyicinin bakışına göre, film baskıcı 
resmi kurumların ve bütün bir 
toplumsal sistemin suçlanması 
olarak da görülebilir. "Insan ruhuyla 
çok ilgileniyorum. POST ACI, 
erkek kahramanının psikolojik 
edimleri üzerine inşa edilmiş bir 
anlatım yapısına sahip. Onun 
fiziksel ve zihinsel durumlarını su 
yüzüne çıkarmayı düşündüm. 
Böyle bir yapının inşası çevresindeki 
sorunlar, postacının nasıl olup ta 
başkaların ın postasını açtığından 
daha önemli." - He Jianjun 

• Xiao Dou, a shy, i neroverred 
youngster, lives in Bei j ing with his 
sister, the only person truly close to 
him. After his predecessor's dismissal 
for opening private mai l ,  he gets 
the job of postman in the "District 
of Happiness". He tries, w ith one 
of the clerks, to guess the letters' 
contents by the handwriting and 
shape, and eventually cannot stop 
himself: he opens the envelopes, 

revealing clark secrers, becoming 
involved in strangers' l ives - a love 
story about a singer-turned-hooker, 
a suicide note by a young man, the 
revelation of gay tendecies and drug 
use. Driven by a personal sense of 
justice, convinced of his abi l i ty to 

discern good from evi!, he tries to 
intervene i n  others' affairs, and even 
improves matters after a fashion . . .  

He Jianjun was officially banned 
from film-making in China after 
his first fearure, " Red Beads", was 
made outside govenment's control 
and went on to international and 
commercial success. That ban came, 
however, as POSTMAN neared 
completion. With the Retterdam 
Fi lm Festival's help, He smuggled 
the fi lm out and it won the Golden 
Tiger Award. This well-ınade drama 
remind ing of Kieslowski 's work is  
multi-levelled, dealing with many 
issues: privacy, voyeurism, censorship, 
alienation, the encounter with 
death,  the need to "play God",  ete. 
The rroubles of modern Bei j i ng 
prostitution, suicide, i ncest, 
homosexuality and drug use - are 
some topics rarely seen in films 
from mainland China, and i t  is  
unl ikely POSTMAN wi l l  redeem 
i ts d irector in the eyes of the 
aurhorities. Depending upon how 
one reads it, the fil m  can be seen as 
an indietmem of repressive official 
i nstitutions and of an entire social 
system. "I  am very inceresred in  
human psyche. POSTMAN has a 
narrative structure that is constructed 
on the male protagonist's 

psychological activities. The idea is 
to bring to the surface his physical 
and mental states. The questions 
araund the consrruction of such a 
strucrure are more imporrant than 
how the postman opens other 
people's mail . "  - He Jianjun 

HE J IANJUN 

1 960'da Çin'de, Beijing ·de 
dogdu. 1 988'de Beijing Film 
Akademisi'ne girmeden önce 
Chen Kaige'nin üç filminde, 
"Yellow Earth 1 Sarı Toprak" 
( 1 984), "The Big Parade 1 
Büyük Geçit Töreni" ( 1 985) ve 
"King of the Children 1 
Çocukların Kralı"nda ( 1 987) 
çevirim senaryocusu olarak 
çalıştı. 1 990 yılında 
Akademi'den mezun oldu ve 
"Raise the Red Lantern 1 
Kırmızı Fener" de ( 1 989) Zhang 
Yimou'ya, "The Blue Kite 1 
Mavi Uçurtma"da da ( 1 993) 
Tian Zhuangzhuang'a asistanlık 
yaptı. Bu dönemde aralarında 
"lmpressions of Paintings 1 
Tabloların Izlenimleri", "A 
Certain Experience 1 Bir Cins 
Deneyim" ve "Self-Portrait 1 
Kendi Portresi"nin de oldugu 
kısa filmler çevirmeye başladı. 
lık konulu uzun metraj fi lmi ise 
1 993'de gerçekleştirdigi "Red 
Beads 1 Kızıl Boncuklar"dır. 
Tamamen stüdyo sisteminin 
dışında ve gerçek mekanda 
çekilen ve 1 2  günde 20,000 
dolardan düşük bir bütçeyle 
tamamlanan film, 1 994 
Retterdam Film Festivali'nde 
FIPRESCI Odülü'nü aldı. 
POST ACI ( 1 995) yönettiği 
ikinci bağımsız yapım fılmidir. 

Born in 1 960 in Bei j ing,  China. 
Before enrolling in  the Beij ing 
Fi lm Academy in 1 988, he 
served as the continuity man on 
three of Chen Kaige's fılms, 
"Yellow Earch" ( 1 984), "The 
Big Parade" ( 1 985) and "King of 
the Children" ( 1 987). He 
graduated from the Academy in 
1 990 and became assistant 
director to Zhang Yimou on 
"Raise the Red Lantern" ( 1 989), 
as well as Tian Zhuangzhuang's 
assistant on "The B lue Ki te" 
( 1 993). During this period, he 
began making short fılms, 
including " Impressions of 
Paintings", "A Cercain 
Experience" and "Self-Porrrait". 
He made his directarial debut, 
" Red Beads" in  1 993.  Shot 
completely outside the studio 
system and on location, the fil m  
was made in 1 2  days on budget 
of less than US$20,000. lt won 
the FIPRESCI Award at the 
Ratterdam Film Festival in 
1 994. POSTMAN ( 1 995) is his 
second independent feature. 
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TAYVAN TAIWAN 

TAHTA ADAMI N  KARISI 
WU KUI 

THE WOODEN MAN'S BRIDE 
Yönetmen Director: H11angjianxin 
Senaryo Screenplay: Yang Zhengguang. 
based onjia Pingat/s novel Görüntü Yön. 
Cinemarography: Zhang Xiaoguang Kurgu 
Editing: L.ei Qin Müzik Music: Zhang 
Dalong Oyuncular Cası: Chang Shih. Wang 
Lan. Ku Paoming, \Vang )�umei, \Vang Fu/i, 
Kao Mingjun Yapımcı Producer: \rlang 
)'ing Hsiang Yapım Production Co.: Lo11g 
Shong lmemational Productiom. 1 13 Han Kou 
Street. Taipei. TAIWAN; Pho11e: 2 3 1 1  1 7  29; 
F(tx: 2 3 14 5 1  7 5 Dünya Hakları Expor< 
Agent: Fortissimo Film Sa/es, Heremnarkt 1 0-
2. 1 0 1 3  ED Amsterdam, NETHERLANDS; 
Phone: 3 1  20 627 32 1 5 :  Fax: 3 1  20 626 l l  

5 5  

1 993 1 35 """· 1 Renkli Color 1 1 14' 

• Çin'in kuzeybatısındaki kurak 
bölgeler, 1 920'1er: feodal toplumun 
yeni bir cumhuriyetin vaadlerine 
istemeden boyun eğdiği, bir geçiş 
ve umut dönemi. Wu Kui bir savaş 
ağasının müstakbel karısını uzaktaki 
bir malikanede yapılacak düğüne 
götürmek için seçilmiş güçlü, yakışıklı 
bir köylüdür. Düğün alayı haydutların 
saldırısına uğrayınca Wu Kui gelini 
öylesine cesurca korur ki, gelin 
onu kurtarmak için teslim olur. Wu, 
Uu ailesinden yardım istemeye koşar, 
fakat müstakbel damat sakarca ve 
kazara kendini öldürür. Wu bunun 
üzerine haydutların inine gider ve 
eşcinsel elebaşlarını gelini bırakmaları 
için ikna eder. Ikisi birlikte Liu 
malikanesine döndüğünde, küçük 
düşürücü bir bekaret kontrolünün 
ardından, Madame Liu gelinin 
oğlunun tahtadan oyulmuş suretine 
sadık kalmasında ısrar eder. Ancak 
Wu ve bakire gelin arasında, i lk 
başta masum, daha sonra ise 
kesinlikle cinsel bir ilişki başlar. Bu 
durum ortaya çıktığında oradan 
uzaklaştırılan Wu, gerçek aşkına 
yeniden kavuşmak umuduyla dolu 
olarak, haydutlara katı lmak 
zorunda kalır ... 

En ufak ayrıntıdan, muazzam 
panoramik bakışa kadar, Huang 
Jianxin'in aşk ve töre üzerine bu 
destanı, baskıcı Çin kültüründeki 
çoğu zaman takat kesen güçlü aile 
kavramını incelemek için, arazinin 
yalın güzelliğini ve geleneksel evlil ik 
örf ve adetlerini kullanıyor. Güçlü 
cinsel sapkınlık unsurlarına sahip 

bir köylü melodramı gibi başlayan 
film, faşizmin kökleri üzerine 
etkileyici/sarsıcı bir inceleme 
olarak gelişiyor, ve Çin kültüründe 
Konfüçyusçu düşüncenin ağırlığının 
güçlü bir eleştirisine dönüşüyor. 
TAHTA ADAMIN KARlSI, baskı, 
isyan ve cinsel aşkın gücünün, 
geleneğin zayıflatıcı ağırlığını nasıl 
değiştirebileceğini gösteren, 
tedirgin edici bir film. "Bu öyküyü 
fi lme çekmek istiyordum, çünkü 
Çinliler aynı öyküyü yüzlerce, 
binlerce yıldan beri anlatıyor. 
Neden? Bütün mutluluklarını ve 
kederlerini, acılarını ve öfkelerini, 
umutlarını ve ideallerini bu 
öykünün içine koymuşlar. Ayrıca, 
onlar için isyan ruhunu da dile 
getiriyor." - Huang Jianxin 

• The arid regions of norrh-wesrern 
China, in the l 920s - a rime of 
transition and hope, as the feudal 
sociery relucranrly bows ro rhe 
promise of a new republic. W u Kui 
is a srrong, handsome peasanr, 
chosen ro carry the bride-ro-be of a 
local warlord ro her wedding ar a 
disranr mansion. When the wedding 
processian is arracked by bandirs, 
W u Kui defends the bride wirh such 
courage that s he gives herself up in 
order ro save him.  W u rushes ro ger 
help from the Li u family, bur the 
groom-ro-be clumsily and accidenrly 
kil is himself. W u rhen journeys ro 
rhe bandir hideour and convinces rhe 
homosexual chief ro release the 
bride. When the rwo rerurn ro the 
Li u mansion, afrer a humiliaring 

virginiry rest, Madame Li u insisrs 
rhar the wife remain fairhful farever 
ro a carved wooden image of her son. 
Bur W u and the virgin bride 
become involved, in a way which is 
firsr innocem and rhen decidedly 
sexual. When they are discovered, 
W u is driven out, forced ro join the 
bandirs in the hope of rerurning ro 
daim his rrue love . . .  

From the smailesr incidenral derait 
ro rhe vasr panoramic vision, Huang 
Jianxin's saga of love and lore uses 
the srark beaury of the !and and 
rradirional marriage cusroms and 
pracrices ro explore rhe ofren 
debili raring concepr of rhe all
powerful family in repressive 
Chinese culrure. Whar srarrs our 
looking ! ike a peasam metodrama 
wirh srrong elemenrs of sexual 
perversion rurns out ro be a 
moving/shocking study of the roors 
of fascism - and a powerful cririque 
of the weighr of Confucian thinking 
in Chinese culrure. THE 
WOODEN MAN'S BRIDE is a 
disrurbing film, demonsrraring how 
suppression, rebellion and rhe power 
of sexual love can transform rhe 
deadening weighr of rradirion. " 1  
wanred ro  film this srory because rhe 
Chinese people have basically been 
teli ing rhe same srory for hundreds 
of rhousands of years. Why' They 
have put all rheir happiness and 
sorrow, pain and anger, hope and 
ideals in this srory. lr also expresses 
the spirir of rebellion for rhem." 
Huang Jianxin 

HUANG JIANXIN 

1 954'te Hong Kong'ta, Xi'an'da 
dogdu. Liseden sonra askerlik 
yaptı, sonra Çin Edebiyatı 
ögrenimi gördügü Xi'an'ın 
Kuzeybatı Üniversitesi'nde bir 
"işçi-köylü-asker" ögrenci oldu. 
Mezun olduktan sonra, Xi'an 
Film Stüdyosu'nda senaryo 
bölümüne atandı. Şans eseri, 
sette devamlılık sorumlusu 
olarak çalıştı ve yönetmen 
olmak istedigine karar verdi. 
Wu Tianming'in "The River 
Without Boys"u da dahil olmak 
üzere, birçok filmde yönetmen 
yardımcılıgı yaptı, sonra da Pekin 
Film Akademisi'nde bir yıl 
yönetmenlik ögrenimi gördü. 
1 98S'te Xi'an'a döndü ve 

yönetmenlige ilk adımını Alman 
Dışavurumculugu'ndan etkiler 
taşıyan kara bir komedi olan 
"Black Cannon lncident"ı 
çekerek attı. Iki yıl sonra, 
Çin'den çıkan ilk bilim kurgu -
fantezi örnegi olan, "The Stand
In" adında bir devam filmi çekti. 
Bunu, 1 988'de "Samsara" takip 
etti. 1 990'da Sydney Film ve 
Televizyon Okulu'nda konuk 
olarak Avustralya'da bir yıl 
geçirmeye davet edildi. Çin'e 
döndügünden beri, Tayvan'dan 
bir yapı m şirketiyle çalıştıgı i lk 
film olan TAHTA ADAMIN 
KARISI'nın yanısıra, şehir 
komedileri üçlemesi projesinin 
iki bölümünü tamamladı: 
"Zhanzhiluo, bie paxia! 1 Dik 
Dur, Egilme" ( 1 992) ve "Be i kao 
bei, lian dui lian 1 Sırt Sırta, Yüz 
Yüze" ( 1 994). 

Born in 1 954 in Xi'an, Hong 
Kong. After high school he served 
in the army, rhen was a "worker
peasam-soldier" snıelent at Xi 'an's 
Norrhwestern University where 
he snıdied Chinese literarure. 
Afrer graeluation he was assigned 
ro the scriprwriting department 
of the Xi'an Film Studio. By 
chance he worked on ser as a 
continuity person anel decided he 
wanted ro be a directOr. He 
worked as an assistant direcror on 
several fılms, inciueling W u 
Tianming's 'The Ri ver Wirholl[ 
Buoys", the n went on ro study 
directing for a year ar rhe Bei j ing 
Film Academy. In 1 985 he 
returneel ro Xi 'an and made his 
direcrorial debur wirh "The Black 
Cannon 1 ncident", a black 
comedy influenced by rhe sryle of 
German Expressionism. Two 
years larer he directeel a sequel, 
"The Srand-ln", rhe fırsr sci-fı 
fantasy ro come out ofChina. He 
followed ir wirh "Samsara" in 
1 988. In 1 990 he was invired ro 
spenel a year in Ausrralia as a 
visiring fel low ar rhe Sydney Film 
and Television School. ince 
returning ro China, he has 
directeel THE WOODEN 
MAN'S BRIDE ( 1 993) - the fırsr 
rime he has collaborareel wirh a 
production company from Taiwan 
- and rwo of his projecteel rrilogy 
of urban comedies: "Zhanzhiluo, 
bie paxia! 1 tand Up, Don'r 
Grovel" ( 1 992) anel "Bei kao bei, 
lian dui !ian 1 Back ro Back, Face 
to Face" ( 1 994). 
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HONG KONG HO G KONG 

CHUNGKi NG EKSPRESi 
CHONGQING SENLIN 

CHUNGKING EXPRESS 
Yönetmen Director: \Vo11R Kar-\'(/ai 
Senaryo Screenplay: Wlo11g Kar- \'(/ai 
Görüntü Yön. Cinematography: 
C bm topher Do) le & La11 lflai-Keung Kurgu 
Editing: I'(IJ!/imn Cb,mg. Hat K11- lflai & 
KU'o11g Cht-Letmg Müzik Mu sic: Frankie 
C han. /?oc/ A. Garcia. The !ıla mas & the Papas 
Oyuncular Cast: Brigtlle Lm (Lin 
Qmgxta). Ton) Letmg (LetiiiR Chw- \'(/at), 
Take<ht Ka11eshtro. Fa)e \'(/ang. Va/erir Chou• 
Yapımcı Producer: Chan Pm- \'(lah 
Yap1m Production Co.:jer Tmıe Produrrion 
Co. Ltd . . GIF. 148 Sa11 C!Hmk Y11en l?oad, 
Kou·loon. HONG KONG: Phone: 852 336 
1 1 6 1 :  Fax: 852 337 9849 Dünya Hakları 
Expon Agcnr: Fot·trSJnno Fdm Sa/es. 
Hemm1t1rk1 JU-2. 1 0 1 3  ED AmJierdam. 
NE'J/IERLANDS: Phone: 3 1 20 627 32 1 5 :  
Fax: 3 1  211 (i26 l l  5 5  

1 994 3 5  111111. 1 Renkli Color / 103 '  

• Hong Kong'ta, restoranlar, 
dükkanlar ve yığınla turist 
barındı ran, labirentvari alışveriş 
merkezi Chunking House'da, sarı 
peruk takmış Çinl i  güzel bir 
kadın, ülke dışına uyuşturucu 
kaçırmak üzere, bir grup 
Pakistanl ıyla anlaşır. Ancak 
havaalanında atiatı ian kadın 
kendini, hayatın ı  tehlikeye 
sokacak çılgın bir kovalamacanın 
içinde bulur . . .  Sevgilisi tarafından 
terk edilen 223 yaka numaralı 
polis memuru, hem acısını 
dindirmek, hem de 25. yaşgününü 
kutlamak için fazlasıyla içer ve 
kapıdan i lk giren kişiye aşık 
olacağına yemin eder. Gelen, 
sarışı n kaçakçıdır . . .  Erkek gibi bir 
kız olan Faye'in garsonluk yaptığı 
Midnight Express restoranının 
müdavimi bir polis memurunun 
hestes arkadaşı, evin anahtarlarını 
resterana bırakıp çekip gider. 
Anahtarı alan Faye, polisin 
dairesine gizlice girer ve onun ev 
düzenini bozmaya başlar . . .  

Hem sinema di l i  hem de öykünün 
akışı açısından bakıldığında, 
CHUNKING EKSPRESI uzaydan 
gelmiş bir filme benzetilebi l ir: 
Görsel yaratıcılığı, iğneleyici 
üslübu ve karmaşık anlatımıyla, 
Hong Kong'un çizgidışı yönetmeni 
Kar-Wai'nin bu büyük ilgi gören 
filmi, Fransız Yeni Dalgası'na ve 
New York Bağımsız Sineması'na 
çok şey borçlu. Bir dönem 
Gadard'ın çektikleri gibi, yüksek 
tempolu, kamerası devingen, 

kemik ve çok cazip bir fi lm. 
"Büyük bütçesine rağmen 
"Zamanın Külleri"nin yapımı çok 
güçtü. Çekimlerini iki yıldan uzun 
bir sürede tamamlayabildim. Bu 
süreç içinde, yaratıcıl ığımı 
yitirmekte olduğumu bile 
düşündüm . . .  CHUNKING 
EKSPRESI'n i  ise, kasten kısıtlı b ir  
bütçeyle ve çoğunlukla e l  
kamerası kul lanarak üç aydan kısa 
bir sürede çektim. Tek dayanağı m 
yaratıcı içgüdümdü. Gündüzleri 
yazdım ve çoğunlukla geceleri 
çektim. Bana taze kan veren bir 
deneyim oldu bu." - Wong Kar
Wai 

• In Clıunking House, a mazelike 
shopping complex in Hong Kong 
full of resraurants, shops and 
rourist hoarcls, a beauriful Chinese 
woman in a blonci wig hi res a 
group of Pakisranis ro sl ip same 
heroine out of the country. But 
they shake her off ar the airport, 
obliging her to engage in a frentic 
pursuit at the risk of her l ife . . .  
Police officer 223  has just been 
clumpecl by his gi rlfriencl. To 
clrown his sorrows and celebrate h is 
25rh  birthclay, he gers clrunk. He 
swears he's going to fal l  in love 
wirh the first person who walks 
through the cloor: i t  rurns out to be 
the blonci clrug smuggler . . .  

Anorher policeman, a regular 
customer of the Micln ight Express 
fasr-foocl restaurant where the 
young romboy wairress Faye works, 
has jusr lost his srewarcless 

girlfriencl, who has cleposi red his 
apartment key at the restaurant. 
Faye intercepts the key and secret!y 
!ers herself into the cop's apartment 
and proceecls to upser his clomesric 
orcler . . .  

In  borh form and storyl ine, 
CHUNKJNG EXPRESS is a 
cinemaric UFO: wirh i ts visual 
inspiration, i ts caustic elirenian 
and its intricare narrative, Hong 
Kong maverick Kar-Wai's 
crirically acclaimecl fi lm borrows 
from the French New Wave and 
the New York Independent 
movements. This is what Gadard 
movies were once ! ike: fast, hancl
helcl, funny and very, very carchy. 
"Despite a big buclget, the 
procluction of " As hes of Time" was 
very clifficult. I spent more rhan 
rwo years shooring it. 1n the 
process, I felr  I was losing my 
creative instinct . . . I shot 
CHUNKING EXPRESS in less 
rhan three months, with a 
cleliberarely l imited buclger and a 
hancl-held camera for most of the 
fi lming - it was ! ike going back ro 
fi lmmaking basics. 1 only had my 
creative intuition to fal! back on .  1 
wrote during the day, and fi lmeel 
most!y at night. The experience 
was enormously refreshing" .  -
Wong Kar-Wai 

WONG KAR-WAI 

1 958'de Çin'de Şanghay'da 
dogdu. Büyüdügü Hong 
Kong'ta grafik sanatlar egirimi 
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 tümüyle 
senaryo yazımına verdi ve beş 
yıl içinde çeşitli türlerden on 
iki senaryo yazdı .  Scorsese'nin 
"Mean Streets 1 Kirl i 
Sokaklar"ının büyük etkisini 
taşıyan i lk konulu filmi "As 
T ears Go By 1 Gözyaşları 
Aktıkça" ( 1 989) al ış ı lmamış 
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 çekti. 
1 992'de, yine ünlü yıldızlardan 
oluşan bir kadroyla, 
tamamlanması iki yıl alan tarihi 
melodram, "As hes of Time 1 
Zamanın Külleri"ni yaptı. Bu 
fi lmin kurgusunu erteleyerek, 
Hong Kong'ta gişe rekorları 
kıran CHUNKING 
EKSPRESI'ni ( 1 994) çekti. 
Yönettigi son film, 1 995 yapımı 
"Fallen Angels 1 Düşen 
Melekler" dir. 

Born in Shangai in 1 958.  He 
grew up in Hong Kong where 
he studied graphic arts. After 
rraining at the Hong Kong TV 
Broadcast Ltd., he became 
production assistant on a 
number of TV series. He left the 
television industry in  1 982 to 
devote his time to screenwriting, 
turning out a dozen seripts in a 
variety of genres in five years. 
Heavily influenced by Scorcese's 
"Mean Srreers", his firsr fearure, 
"As Tears Go By" ( 1 989), was 
disringuished by i rs unusual 
picrorial sryle. In 1 990, He 
wounded up rhe mosr popular 
young actors of the moment to 
make "Days of Be ing Wild" 
which won five narional fi lm 
awards. In 1 992 he again 
assembled an all-srar casr for his 
martial arrs melodrama, "As hes 
of Time", which was shor over a 
rwo-year period. He suspended 
rhe ediring of this fi lm to shoot 
CHUNGKING EXPR ESS 
( 1 994) which became a box 
office success in Hong Kong. 
His lasr film is "Fallen Angels" 
( 1 995). 
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HONG KONG HONG KONG 

DÜŞKÜN M ELEKLER 
D UOLUO TIANSHI 

FALLEN ANGELS 
Yönetmen Director: Wong Kar- W ai 
Senaryo Screenpıay: Wong Kar-W ai 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Christopher Doyle Kurgu Editing: William 
Chang & Wong M ing Lam Müzik Music: 
Frankie Chan & Roel A.  Garcia Oyuncular 
Cast: Leon Lai Ming, Takashi Kaneshiro, 
Charlie Young, Michel/e Reis, Karen M ok 
Yapımcı Producer: Chen Yi-cheng Yapım 
Production Co. : jeı Tone Production Co. Ltd. 
G/F, 1 48 San Chrmk Yuen Road, Kowloon, 
HONG KONG; Phone: 852 336 1 1 6 1 ;  Fax: 
852 337 9849 Dünya Hakları Export 
Agent: Fortissimo Film Sa/es, Herenınarkı 10-
2, 1013 ED Amsterdam, NETHERLANDS; 
Phone: 3 1  20 627 32 1 5 ;  Fax: 3 1  20 626 l l  
5 5  

1 995 1 3 5  mm. 1 Renkli Coıor 1 96' 

• Katil, Ajan için çalışmaya başlayalı 
1 55 gün olmuştur. Hayatın ı  
kazanmak için adam öldüren Katil 
tam bir profesyoneldir - duyguları 
dışında. Bu duygular onun işlerini 
düzenleyen, iş bittikten sonra 
temizliği yapan ve onun nerede 
olduğu, ne yaptığı, nas ı l  yaşadığı 
konusunda biraz sapiantılı görünen 
Ajan'a yönel iktir. Genç kadın 
Katil'e olan zaafıyla mücadele 
etmiştir, ancak bir şans eseri - ya 
da şanssızl ık  eseri - ikisi bir türlü 
bir araya gelememiştir. Bu işi 
kesinl ikle bırakmaya karar veren 
Katil, Ajan'a vermesi için barmen 
Ho'ya bir uğur parası bırakır ve 
orta malı Punkie i le giderek, bir 
aşır ı l ık dalgasına kendini terkeder. 
Sesini kaybeden Ho ise Chery'ye 
tutkundur, hatta kızın eski 
sevgi l isi Johnny'ye benzemek için 
saçını bi le sarıya boyar. Öte 
yandan Cherry, akl ın ı  Johhny'ye 
takmış olduğu halde, Ho'ya bir 
şans tanımak konusunda da 
isteksiz değildir. Bu arada Katil ' i  
seven Punkie, hayatın bir 
aldatmacadan ibaret olduğunu 
bildiği halde, hayatla bir anlaşma 
yapmaya hazırdır ki, Katil Ajan'ı 
unutmasa bile, hiç değilse 
kendisiyle kalmaya razı olsun . . .  

Wong Kar-Wai i lk  fi lminden beri 
Hong Kong sinemasının en özgün 
ve önemli genç yönetmeni oldu. 
Hong Kong usulünce, kendini 
popüler bir janrla tanıttı: gangster 
filmi. Ama filmleri vahşice eğlenceli 
olsa da, Kar-Wai dostluk, sadakat 
ve aşk sorunlarını dramatize ederek 

altmetinlerinin de ön plana çıkmasını 
sağladı. Ritmleri, üsiGbu, enerjisi 
ve imgelerin hareketin i  duygulara 
tamı tamına uydurmadaki başarısı, 
yönetmenin kent yaşamını aniatma 
konusundaki ustalığının işaretleridir. 
Bütün bunlara çok keyifli bir mizah 
duygusunu da eklemek gerek. 
Kar-Wai'nin merakla beklenen bu 
yeni fi lminde, beş ana karakterin 
öyküleri içiçe geçiyor. lroniye 
yatkın insani, gerçekçi bir özü olsa 
da fılmde herşey acımasızca katı. 
Hepsinden önemlisi, görüntüler 
şaşırtacak kadar özgün ve enerji 
yüklü. "Film, bir yazı-tura atışıyla 
başlıyor. Sonra iki dizi karakterle, 
iki paralel öyküye dönüşüyor. Ama 
"Chunking Ekspresi"ndekilerden 
daha fazla çakışan öyküler bunlar. 
Filmim, insanların kendilerini 
mutlu kılma yöntemleri üzerine." 
- Wong Kar-Wai 

• l t's been 1 5 5  days now Ki ller 
has been working for Agent. Ki ller, 
who slays for a l iving,  is a total 
professional - except he has 
emotions. These are directed at 
Agent, who arranges his 
assignmenrs, cleans up after jobs 
and seems a l i ttle obsessed where 
he is  or has been, what he' s done, 
how he lives. She has fought her 
attraction to Killer, but luckily - or 
unluckily - the two seem to miss 
coming together. Ki ller, who 
decides to cut it off for good, leaves 
a sign, a lucky coin ,  for Agent with 
bartender Ho and goes off with 
"pick-up" Punkie on a roller
coaster of excess. Ho, who lost h is  

voice, is  obsessed with Cherry, and 
even dyes his hair blond to resemble 
her ex-lover, Johnny. Cherry fixates 
on Johnny, not unwil l ing to give 
Ho a chance. Meanwhile, Punkie, 
who loves Kil ler, is wil l ing to 
make a dea! with l i fe - though she 
knows l ife is a cheat - so that, even 
if Killer can't forger Agent, he 
might at least settle for her. . .  

Since his first fi lm,  Wong Kar-Wai 
has been the most original and 
important young director in Hong 
Kong cinema. In the Hong Kong 
manner, he established h imself in a 
popular genre: the gangster thriller. 
But white his films are ferocious 
entertainment, Wong ler his 
subtexts flourish, dramacizing 
questions of ftiendship, loyalty and 
love. The rhythms, the style, the 
energy, and his exact marching of 
the mavement of images to emotions 
marked Wong's mastery at 
portrayi ng urban existence. On top 
of this was a delicious sense of 
humour. In his eagerly awaited new 
fearure, the stories of five main 
characters i ntertwine. l t  is  all hard
boiled - with a human, real istic 
core, as often as not ironically 
comic. Most of all, the i mages are 
startl ingiy original and there is  
energy to burn. "The fi lm begins 

with a flip of coin.  Then it moves 
into two paraHel stories with rwo 
sets of characters. But they 
interseec much more than those in 
"Chunking Express" .  lt' s abour 
ways people keep themselves 
happy. " - Wong Kar-Wai 

WONG KAR-WAI 
1 958'de Çin'de Şanghay'da 
dogdu. Büyüdügü Hong 
Kong'ta grafik sanatlar egitim i 
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 tümüyle 
senaryo yazımına verdi ve beş 
yıl içinde çeşitli türlerden on 
iki senaryo yazdı. Scorsese'nin 
"Mean Streets 1 Kirli 
Sokaklar"ının büyük etkisini 
taşıyan ilk konulu fi lmi "As 
T ears Go By 1 Gözyaşları 
Aktıkça" ( 1 989) alışıimam ış 
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 çekti. 
1 992' de, yine ünlü yıldızlardan 
oluşan bir kadroyla, 
tamamlanması iki yıl alan tarihi 
melodram, "Ashes of Time 1 
Zamanın Külleri"ni yaptı. Bu 
filmin kurgusunu erteleyerek, 
Hong Kong'ta gişe rekorları 
kıran "Chunking Ekspresi"ni 
( 1 994) çekti. Yönettigi son 
film, 1 995 yapımı DÜŞKÜN 
MELEKLER' dir. 

Born in Shangai in ı 958. He 
grew up in Hong Kong where 
he srudied graphic am. After 
craining ar che Hong Kong TV 
Broadcasc Lcd., he became 
produccion assiseane on a 
number of TV series. He lefc che 
celevision induscry in ı 982 co 
devoce his rime co screenwricing, 
curning ouc a dozen seripes in a 
variecy of genres in five years. 
Heavily influenced by Scorcese's 
"Mean Screecs", his firsc feature, 
"As Tears Go By" ( 1 989), was 
discinguished by ics unusual 
piccorial scyle. In 1 990, He 
wounded up che mosc popular 
young accors of che momenc co 
make "Days of Be ing Wild" 
which won five nacional film 
awacds. In  ı 992 he again 
assembled an all-scar casc for his 
marcial ares melodrama, "Ashes 
of Time", which was shoc over a 
cwo-year period. He suspended 
che ediring of c his film co shooc 
"Chunking Express" ( ı  994) 
which became a box office 
success in Hong Kong. His ıasc 
fi lm is FALLEN ANGELS 
( ı 995) 
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JAPONYA JAPAN 

OKAERi 
Yönetmen Director: Makoto Shinozaki 
Senaryo Screen play: Makoto Shinozaki & 
Ryo Yamamura Görüntü Yön. 
Cinematography: 0Jamu Furuya Kurgu 
Editing: Takefumi TJutJui Oyuncular 
Casr: Susr11n11 Terajima, Miho Uetnura, Shoichi 
Komatsu, Tomio Aoki, Ayaka Horie, Taro 
Suwa, Shingo TakahaJhi Yapımcı 
Producer: Takefumi TJunui & Hiroko 
MatJuda Yapım Production Co.: Comteg, 
2-1  Honcho, Hachioji-Jhi, Tokyo, }APAN; 
Phone & Fax: 81 4 26 24 82 24 Dünya 
Hakları Export Age m: BitterJ End, 306 
Shibuya Sunny Hill, 14-5 Sakuragaoka-cho, 
Shibuya-ku, Tokyo 1 50,JAPAN; Phone: 8 1  3 
34 62 03 45; Fax: 8 1 3 34 62 06 2 1  

1 995 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 99' 

• Yuriko and Takashi daha üç yıl 
önce evlenmiş, görünürde dengeli 
bir yaşam süren genç bir çifttir. 
Takashi bir okulda ders verirken, 
Yuriko hem ev işlerini görür, hem 
de audio-daktilo olarak dışarıya iş 
yaparken piyanist olma hayalleri 
kurduğu günleri unutmaya uğraşır. 
Hep ev dışındaki işleriyle meşgul 
olan Takashi, gökdelendeki 
dairelerinde her gün tek başına 
kalan Yuriko'nın endişelerinin 
nasıl yavaş yavaş arttığını fark 
etmez. Yuriko düzenli şekilde ve 
hiçbir belirl i  neden olmaksızın 
dışarı çıkmaya başlar. Bir gün 
Takashi, Yuriko'nun neden birden 
bu kadar sık dışarı çıkmaya 
başladığını merak eder ve onu 
izlemeye karar verir. Anlar ki 
Yuriko, "büyük çapta bir kumpas 
planlayan bir örgüte" karşı evlerini 
savunmak için tek başına 
savaşmaktadır. Kadına paranoyak 
sapiantıiı şizofren teşhisi konur. 
Takashi, Yuriko'yu hayal gücünün 
bir ürünü olan "örgüt"ten 
kurtarmaya çalışır ... 

Bu olağanüstü i lk film, altında daha 
derin dip akıntıların çalkalanmaya 
başladığı, ayrıntıları titizlikle 
verilmiş bir gündelik yaşam 
dünyası sunuyor. Çiftin duyguları 
üzerinde odaklanmış basit bir 
yapısı var, bu yüzden de yönetim, 
salınelerin gerçekliğini 
vurgulayabiliyor. Kullanılan 
renkler, soğuk ama yararlı mavi, 
her zaman moda beyaz ve 
prefabrik evlerin önemsenmeyen 
kurşunisi. Gerçek yaşam perdenin 
köşesinden belirmeden önce 
çekimler uzun, sadece sıradan 

olanın hareketleriyle dolu. Film 
bize düzenli yaşamın gerçek yaşam 
olmadığını anlatırken, "Une 
femme douce"un hayaleti fılmin 
yüzeyinin hemen üstünde heyula 
gibi duruyor ve Bresson'un ruhu 
da hep yakınlarda. Bu öykünün 
çıkış noktası, yüzyıl ın sonunda 
yaşayan insanların çektiği endişe, 
hoşnutsuzluk ve derin yalnızlık 
olsa da, OKAERI insanların 
birlikte yaşama yolundaki çabaları 
ile iletişim ihtimali üzerine çizdiği 
dokunaklı portreyle, izleyicilerin 
yüreğine sesleniyor. 

• Yuriko and Takashi are a young 
couple who married j ust three years 
ago and lead a seemingiy srable life. 
Takashi reaches in a cram school 
while Yuriko is borh a housewife 
and an audio rypist working from 
home, rrying ro forgee the days 
when she dreamed of becoming a 
pianisr. Kepr busy each day with 
his duries outside of home, Takashi 
does not notice the anxiery which is 
gradually building in Yuriko who 
is lefr alone every day in their high
rise apartmenr. Yuriko starts 
leaving home on a regular basis for 
no obvious reason. One day Takashi 
begins ro wonder why Yuriko ofcen 
goes out quire suddenly, and 
decides ro shadow her. Yuriko, he 
learns, has been fighring alone ro 
save their home against an 
"organization which is plorring a 
large-scale conspiracy". She is 
diagnosed as having schizophrenia 
wirh paranoiac obsession. Takashi 
rries ro free Yuriko from the 
"organization" which is a figmenr 
of her imaginarion . . .  

This exrraordinary firsr film 
presenrs a mericulously derailed 
everyday world benearh which 
deeper undercurrenrs begin ro 
seerhe. I r  has a simple construction 
which focuses on the couple's 
emotions and the direcrion 
rherefore underscores the reality of 
rhe scenes. The colours are cool 
urilitarian blue, fashionable white, 
the undersrared gray of the prefab 
home. The shors are long, filled 
only with the motion of the 
ordinary, unril real life begins ro life 
the corner of the screen. The ghosr 
of "Une femme douce" hovers jusr 
above the surface of the picrure and 
rhe spirit of B resson is always near, 
as the film tells us that the 
srrucrured life is not the aurhenric 
one. Although the starting poinr of 
this srory is the anxiety, disconrenr 
and deep loneliness experienced by 
human beings living ar the end of 
the century, OKAERI  will rouch 
audience's heart with irs poignanr 
porrrayal of the efforts of people ro 
li ve rogerher in partnership and the 
possibiliry of communicarion. 

MAKOTO SHINOZAKI 

1 963 yılında Tokyo, Japonya'da 
dogdu. Daha ortaokuldayken 
film çekmeye başladı ve daha 
sonra Fransız Kültür 
Merkezi'nde projeksiyoncu 
olarak çalıştı. Rikkyo 
Üniversitesi'nde psikoloji 
ej!itimi gördü ve mezun 
olduktan sonra Tokyo'daki bir 
sinemada çalıştı. Tanınmış ve 
saygın bir Japon film 
eleştirmenidir. Takeshi Kitano, 
Abbas Kiarostami, Alex Cox 
ve Quentin Tarantine gibi 
sinema ünlüleriyle yaptıgı 
sevecen ve özenle araştırılmış 
söyleşiler, ona hayli hayranlık 
kazandırmıştır. OKAERI ( 1 995) 
yönettij!i i lk konulu uzun 
metraj filmidir. 

Bom in 1 963, Tokyo, Japan. He 
srarced making films w h i le he 
was sti li  ar junior high school 
and larer worked as a 
projecrionisr ar che French 
Culcural Cencer. He majored i n  
psychology a r  Rikkyo University 
and, afcer graduacing, worked i n  
a cinema i n  Tokyo. He is a well
known and respecred Japanese 
fil m  cricic, and his symparheric 
and meciculously researched 
incerviews wich film celebriries 
such as Takeshi Kirano, Abbas 
Kiaroscami ,  Alex Cox and 
Quencin Taraneina have won 
much admiracion. OKAERI 
( 1995) marks his debur as a 
feacure fi lm director. 
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• Ermo, 7 yaşındaki oğlu Huzi ve 
eskiden köyün başı olan, bir 
kazadan sonra iktidarsız ve 
neredeyse kötürüm kalan yaşl ı 
kocasıyla birlikte yaşamaktadır. 
Ailesine bakmak için, Ermo'nun 
çok çalışması gerekir. Şehriye yapıp 
pazar yerinde satar. Komşusu Kör 
Adam (küçük gözleri nedeniyle 
ona böyle denmektedir), sadece 
yemeyi, uyumayı ve televizyon 
seyretmeyi bilen çok şişman bir 
kadınla evlidir. Küçük kızları sık sık 
beraber televizyon izlemek için 
Huzi'yi çağırır. Oğlunu kendisinden 
günbegün çalan bu alete öfkelenen, 
ve derinden, böylesine iyi bir 
kocaya sahip olan bu kadını 
kıskanan Ermo, onların domuzunu 
zehirler. Sonra da oğluna, 
kendilerinin de yakında bir 
televizyon sahibi olacaklarına, hem 
de bunun köydeki lerin en büyüğü 
olacağına dair söz verir. Bir gün, 
Kör Adam nazik bir şekilde onu 
kamyonuyla şehre götürmeyi teklif 
eder; Ermo orada şehriyelerini 
daha yüksek fıyattan satabilecektir. 
Ve gerçekten de, şehriyeleri 
çabucak biter. Büyük bir mağazada, 
düşlerinin dev televizyonuna 
rastlayan. Ermo, Kör Adam'ın 
kendisine i lgi duyduğunu hisseder; 
zaten o da adama karşı ilgisiz 
deği ldir. Bu girişimci adam, bir 
lokantada şehriye yapabileceğini  
söyleyerek, geçici olarak şehirde 
kalması için kadını ikna eder. Ermo 
teklifi kabul eder, çünkü böylece 
hem daha fazla para kazanabilecek, 
hem de düzenli olarak o mağazaya 
gidip, yakında kendisinin olacak 
televizyonu hayranlıkla 
seyredebilecektir .. . 

Bütün kötülüklerin kökü para mı, 
yoksa TV mi? Görünüşe bakılırsa, 
Ermo'nun Çin'inde her ikisi de. 
Onun bireysel kapitalizme tepeüstü 
dalışı, aslında tüm bir ulusun 
özlemlerini yansıtmakta. Dokunaklı 
ve ustaca kotarılmış olan ERMO, 
1 990'1arın Çin'inde, temeli para ile 
cinsell iğe yönelik "yeni" tutumlara 
dayanan, muzip bir traji-komik gezinti. 
"Çinliler şimdilerde ne düşünüyor? 
Onları ne tatmin edecek? Hiç 
tatmin olacaklar mı? Çin'de, para 
bir zamanlar pislikle eşanlamlıydı. 
Şimdi para bir Tanrı haline geldi. 
Ama Tanrı kullarını tatmin 
edebilecek mi?  Cinsel l ik Çin'de 
yasak bir bölgeydi .  Madem şimdi 
bu kapı bir parça aralandı, insanlar 
içeri girip araştıracak cesarete 
sahip olacaklar mı? Ermo, tipik bir 
Çinli kadın. Yukarıda sözü geçen 
her alanda bir kıpırtı yaratıyor. 
Ermo'yu seviyorum, çünkü o 
bencil ve dürüst." - Zhou Xiaowen 

• Ermo lives wirh her 7-year-old son, 
Huzi, and lıer older husband, a former 
head of rlıe village, who became 
imporenr and virrually crippled afrer 
an accidenr. To supporr her family, 
Ermo musr work harci. She makes 
noodles and hawks rhem in rhe 
markerplace. Her neighbour, rhe 
Bl i nd Man (so called because of his 
smail eyes), is nıarriecl ro an abese 
woman w bo only knows how ro ear, 
sleep and warch relevision. Their lirrle 
dauglırer ofren invires Huzi over ro 
warch TV wirh her. Enraged ar rhis 
nıachine rhar robs her of her son 
everyday, and, more deeply, jealous 
of this woman who has such a good 
husband, Ermo poisons rheir pig. She 

rlıen promises her son rhar they roo 
will soon have a relevision ser, rhe 
biggesr in rhe village! One day, Bl i nd 
Man graciously offers her a ride in his 
rruck inro rhe ciry, where she can sell 
her noodles ar berrer prices. And 
indeed, she disposes of rhem easily. 
I n  a deparrmenr srore, she comes 
across rlıe gianr color TV ser of her 
dreams. Ermo senses rhar rhe Biinci 
Man is keen on her, anel she herself 
isn'r indifferenr ro him. This 

enrrepreneurial wizard persuades her 
ro ser de re m poraril y i n rhe ci ry where 
she can make noodles in a resrauranr. 
Sb e acceprs rhe o ffer, bor h because 
she can make more money rhis way 
and can pay regular visirs ro rhe 
srore ro acim i re rhe relevision rhar, 
very soon, will be hers . . .  

Is i r  money rhar's root of  all evi!, or  is 
ir TV) In rhe Ch ina of Ermo ir's borh. 
Her sorrie inro incliviclual capiral isnı 
mirrors rhar of an emi re narion. 
Poignanr anel masrerfully accomplishecl, 
ERMO is a slyly rragi-conıic journey 
of rhe hearr rhar's rrurhfully grouncled 
in "new" arrirucles rowarcl money and 
sex in '90s China. "Whar are rhe 
Chinese people thinking ar presenr? 
Wlıar will nıake rhem sarisfıed' 
W ili rhey ever be sarisfıed' In Ch ina, 
money was once a synonym for fılrh. 
Now money has become a God. Bur 
w i ll God be ab le ro sarisfy His people? 
Sex was a forbidden zone in China. 
Now rhar rhe cloor has been openecl 
a wee bir, will people have rhe 
courage ro emer and explore' Ernıo 
is a most ordinary Chinese woman. 
She ereares a srir in all of rhe above 
areas. I love Ermo, because she's 
selfısh anel honesr . "  - Zhou Xiaowen 

ZHOU XIAOWEN 

1 954'te Pekin'de do�du. Askerlik 
yaptıktan sonra, 1 973'te Pekin 
Film Akademisi'ne girdi. Iki yıl 
sonra, Xi'an stüdyoları na atandı, 
ve orada yardımcı kameraman lık, 
oyunculuk ve kısa belgesel 
yönetmenli�i yaptı. Bu dönemde. 
senarist Lu Wi ile de birlikte 
çalıştı. 1 986'da ilk uzun metraj 
konulu filmi olan ve Vietnam'a 
gönderilen bir grup askeri ele 
alan "In Their Prim e Time 1 En 
Zinde Ça�larında"yı çekti. Film 
yasaklandı. Daha "ticari" konulara 
yöneldi ve bir aksiyon filmi olan 
"Desperation 1 Umutsuzluk"u 
( 1 987) ile "Obsession 1 
Saplantı"yı ( 1 989) çekti. Her 
ikisi de büyük başarı kazandı. 
1 989 olayları sırasında, öyküsü 
bir Çin hapishanesinde geçen 
"Nine Summers 1 Dokuz Yaz" 
için hazırlıklara başladı, ama 
çekimierin hemen öncesinde 
yapım iptal edildi. Onun yerine, 
cinsiyetler arası ilişkiler üzerine 
allegorik bir film olan "Black 
Mountain Road 1 Kara Da�ın 
Yolu"nu ( 1 989) yönetti, ancak 
bu film de 1 994'e kadar 
yetkililerce yasaklandı. Yönetmen, 
bu hüsran verici deneyimlerin 
ardından dört ticari film daha 
çekti, ve sonunda uzun süredir 
aklında olan projesi ERMO 
( 1 994) için maddi destek sa�ladı. 

Born in B�ijing in 1 95 i. Afrer 
army service, he enrolled in the 
Beijing Film Academy in 1 97 ) . 
Two years larer, he was assigned 
to the Xi'an srudios, where he 
held posts as assistant cameraman, 
actor, d oc u me mary sh on d i rector. 
During rhis period he al so worked 
wirh screenwriter Lu W i. In 1 986 
he directeel his first fe-ature, " In 
Their Prime", which elealt wirh a 
group of soleliers senr to Viernam. 
The film was banned. He nırned 
to mo re "commercial" subject
maerer and made an action movie, 
"Desparation" ( 1 987) and 
"Obsession" ( 1 989), both big hirs. 
During the evems of 1 989, he 
l:ıegan to prepare " ine Summers", 
a story ser in a Chinese prison, 
but the production was cancelled 
on the eve of principal 
photography. He instead directeel 
" Black Mounrain Road" ( 1 990), 
an allegorical film on the relations 
berwe�n the sexes, which was also 
banned by the authorities unril 
1 994. In the wake of rhes� 
frustrating experiences, the 
director made four commercial 
films unril he finally achieved 
financial backing for his long
cherished poject, ERMO ( 1 994). 
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• Laurent ve Loli çok mutlu 
görünen bir evl i l iği 
sürdürmektedirler. Aslında 
Laurent, isteyebileceği her şeye 
sahiptir: iki çocuk, çalışmayan 
güzel ve sadık bir eş, mükemmel 
bir sosyal konum, Fransa'nın 
güneyinde bir emlak ofisinde iyi 
bir iş, ve Lol i 'n in hiçbirinden 
haberdar olmadığı, böylece de aile 
huzurunu hiç bozmayan evl i l ik dışı 
i l işkiler. Ancak, Marijo adında bir 
kadın karavanıyla çıkagelince bu 
güzel uyum bir anda ve anlamsız 
bir şekilde bozulur. Laurent ve 
Marijo'nun tek, ama hayli önemli 
bir ortak yanları vardır: ikisi de 
kadın lardan hoşlanmaktadır. Bir 
gece, Laurent "fazla mesai" 
yaparken, Loli, Marijo'nun 
cazibesine kapılır. Belki de sadece, 
uzun süredir ilk defa çekici 
olduğunu  ve arzulandığını 
hissettiğinden. Ama Laurent'n ın 
sadakatsizliğini öğrenince kendini 
aşağı lanmış h isseden ve öfkelenen 
Loli, Marijo'nun eve yerleşmesini 
sağlar ve Laurent'a bir anlaşma 
teklif eder: Ya Marijo'nun varlığını 
kabul edecektir, ya da 
boşanacaklardır . . .  

Fransa'da geçen yıl e n  iyi gişe 
yapan bu sevimli ve hafif komedi, 
tanıdık, heteroseksüel aşk 
üçgenini alıp pembe tonlarla 
süslüyor. Film aldatmanın ortaya 
çıkardığı çifte standartları ustaca 
ve ironik bir havayla alaya alıyor. 
Madem koca başkalarıyla yatıp 
kalkıyor, neden kadın da bunu 

yapamasın ?  Koca, bir yatakta iki 
kadın esprisi yapabil ir, oysa kadın 
yapmamalıdır, vs.  Ama bildik 
basma kalıp tipler üzerinde 
akı l lıca yapı lmış oynarnalara ve 
evl i l iğin ne olabileceğini yeniden 
tanımlayan eğlenceli bir finale 
hazır olun. "Böyle bir konuyu ele 
alışım, çifte hevesten kaynaklandı: 
öncelikle, beyazperdede az 
rastlanan bir karakteri 
canblandırmak istedim. I kincisi, 
bir üçlü aşk öyküsü anlatmak 
istiyordum, ama küçük bir 
farkla . . .  Karakterleri ko mik 
durumların içinde mümkün 
olduğunca gerçekçi çizmeyi, ama 
bu arada karikatürden kaçın ınayı 
yeğledim. Çünkü, anlatmak 
istediğim her şeyden önce bir aşk 
öyküsüydü." - Josiane Balasko 

• Laurent is married co Lol i ,  and 
they seem co be perfecrly happy. I n  
facr ,  Laurent has everyrhing he 
could want: rwo chi ldren, a prerry 
and fairhful wife who doesn'r work, 
an excellent social position, a good 
job in a real esrare ageney in  the 
South of France, and several 
exrramariral affairs which in no 
way disrurb the happy domesric 
l ife, s ince Loli obviously knows 
nothing abour his escapades. 
However, one day this pleasant 

harmony srupidly cracks when a 
woman called Marijo breaks down 
righr in front of rheir house wir h 
her cam per. Laurent and Mario 
have only one rhing in common, 
bur a rhing of some imporrance: 

rhey borh l ike women. One nighr, 
when Laurent is out "working 
la re" , Lo li succom bs to Mar i jo's 
charms. Perhaps s imply because, 
for rhe firsr r ime in a long while, 
she feels desirable and desired. Bur 
when she learns abour Laurent's 
infideli r ies, Lol i ,  borh humil iared 
and and enraged , moves Marijo 
into che house and offers Laurent a 
dea!: eirher he acceprs Marijo's 
presence or they ger a divorce . . .  

Lasr year's box-office winner in 
France, this charming, lighrhearred 
romantic comedy rakes rhe 
fami l iar, heterosexual love rriangle 
and r ints in pink. The fi lm teases 
out the double standards ofren 
produced by adulrery wirh defr, 
i ronic panache: If rhe husband can 
sleep around, why can'r rhe wife) 
He can joke abour rwo women in 
bed yer she musr not, ere. Bur 
expecr cunning rwisrs co rhe usual 
srreorypes and a h i larious 
denoument which reinvenrs whar 
marriage could be. "The treatment 
of such a subject was ariginared 
from a double envy: firsr of all I 
wanted co interprer a characrer 
rarely represenred on the silver 
screen, and secondly I wished to 
rel l  a threesame story wirh a smail 
difference . . .  I '  ve prefered co 
deseribe rhe characrers as real as 
possible in funny siruarions bur 
avoiding the caricarure. Because, 
whar I wanted ro rel l primarily was 
a love story . " - Josiane Balasko 

JOSIANE BALASKO 

1 9S I 'de Paris'de do�du. 
Splendid adlı kafe-tiyatroda 
oyunculuk yaptıktan sonra, 
1 976'da Roman Polanski'nin 
"Le locataire 1 Kiracı"sında 
küçük bir rolle sinemaya adım 
attı. Çok geçmeden ça�daş 
Fransız sinemasının en başarı l ı  
komedyenlerinden bir i  oldu. l ik  
yönetmenli�ini 1 98S'de "Sac de 
noeuds 1 Dü�üm Çuvalı" ile 
gerçekleştirdi. Bunu 1 987 
tarihli "Les Keufs 1 Keufler" ve 
1 99 1 'deki "Ma vie esr un enfer 
1 Yaşamı m Bir Cehennem" 
izledi. LANETLI ÇlMEN, 
yönetmenli�ini yaptı�ı 
dördüncü uzun metraj fı lmdir. 
Ayrıca, kendi yönetti�i tüm 
fılmlerin, ve başka birkaç fılmin 
de senaryosunu yazmıştır. Bu 
yakınlarda, adları "Bunny's 
Bar", "Nuit d'ivresse" ve "L'ex 
femme de ma vie" olan üç 
tiyatro oyununu yazdı, yönetti 
ve bu oyunlarda rol aldı. 

Born in 195 1 i n  Paris. Afrer 
performing as an acrress in the 
cafe-rhearre Splendid, she 
debuted in cinema in 1 976 wirh 
a smail  part in "Le locaraire" by 
Roman Polanski .  She soon 
became one of the most 
successful comedians of the 
conremporary French cinema. 
Her direcrorial debur came in 
1 985 wirh "Sac de noeuds'. She 
followed ir wirh "Les keufs" i n  
1 987 a n d  " M a  v i e  esr un enfer" 
in I 99 l .  GAZON M AUDIT is 
the fourrh fearure film she has 
d irecred. She also wrore seripts 
of all the films she has direcred 
and some orhers. She recenrly 
wrore, direcred and played i n  
three rheatrical producrions, 
namely "Bunny's Bar", "Nuir 
d' ivresse" and ''L'ex femme de 
ma vie". 
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• Herbiri ödüllü üç yönetmen, 
benzersiz bir kadın bakış açısıyla, 
sizi dünyanın etrafında hoş ve 
erotik bir yolculuğa çıkarıyor. Los 
Angeles'tan Hamburg'a, oradan 
Hong Kong'a üç çift, macera ve 
doyumu ararlar. Fantezilerini sonuna 
kadar yaşama cesaretini göstererek, 
cinsell ikleri aracılığıyla ufukların ı  
yaratıcı bir şekilde genişletirler . . .  

• Three award-winning directors 
rake you on an eleganr and eroric 
journey around the world from a 
unique female perspecrive. From 
Los Angeles to Hamburg to Hong 
Kong, three couples search for 
advenrure and fulfıl lmenr. Daring 
ro 1 i ve o ur rheir fanrasies, they 
crearively expand rheir horizons 

SEKSTEN SÖZ EDELIM 
LET'S T ALK ABOUT SEX 

Yönetmen Director: Lizzie Borden Senaryo 
Screen play: Lizzie Borden, Susie Bright Görüntü 
Yön. Cinematography: Larry Banks Kurgu 
Editing: Richard Fields Müzik Music: AndreU' 
Bel/mg Oyuncular Cast: Ketmala Lopez-Daınon. 
Bryan Cramton. Ron Orbarh. Ray Orie/ 

• Los Angeles'da genç ve hırslı bir 
Latin aktris olan Rosie, her birinde 
geri çevrildiği denemeler arasında 
mekik dokurken, bir yandan da 
faturalarını ödemek için bir telefonla 
seks şirketinde çalışmaktadır. Erkek 
müşterilerinden birine karşı bir 
sapiantı geliştirdiğinde, onun da 
fantezisinin bir parçası olmaya istekli 
olduğunu görür. Bir kadın polis 
arkadaşından yardım isteyerek 
adamın nerede yaşadığını öğrenir, 
ve bir "kaçırma" tasarlanır. Ancak 
bu fantezinin sonucu, olaya karışan 
herkes için bir sürpriz olacaktır . . .  

• I n  Los Angeles, Rosie, an aspiring 
young Larina acrress, works in a phone 
sex office to pay her bi lls as she shurrles 
berween audirions, rejecred in each 
of rhem. She becomes obsessed wirh 
one of her m ale phone cl ienrs and 
fınds him willing to parricipare in 
her fanrasy. She enlisrs the aid of a 
pol icewoman friend to fınd out where 
he lives and a "kidnapping" is arranged. 
But the resolution of this fanrasy is a 
surprise to everyone involved . 

TABU SALON U  
T ABOO P ARLOR 

Yönetmen Director: Monika Treıli Senaryo 
Screen play: Monika Trelll Görüntü Yön. 
Cinematography: Elji Mikesch Kurgu Editing: 
Steve Broım Oyuncular Cast: Priscilla Bames. 
Camilla Soeberg. Michael Can·, Peter Kenı. 
Mariarme Siigebrecht. Tanila Tikaram. Peter 
Lnhmeyer. Christoph Eichhorn. Annin Oellapircola 

• Hamburg'da, üç hafta sonra, iki 
genç ve güzel kadın olan Claire ve 
Julia lezbiyen bir ilişkinin keyfin i  
sürmektedirler. Ince, kırılgan ve yaşça 
daha küçük olan Julia, heteroseksüel 
bir deneyim için Claire'in onayını 
alır. Birlikte Hamburg'un gece 
kulüplerini kolaçan ederek doğru 
erkeği aramaya koyulurlar. Sonuçta 
ikili, bir üçlüye dönüşür, ancak Claire 
kendi fantezilerini hayata geçirmeye 
karar verince, kıskançlıklar da 
patlak vermeye başlar . . .  

• In Hamburg, three weeks later, 
Claire and Julia, rwo beauriful young 

women, are enjoying a lesbian 
relarionship. The genrle, vulnerable 
and younger Julia gers Claire's 
approval for a heterosexual fling. 
Togerher they scour Hamburg's 
nighrclubs for the righr young man. 

The twosome become a threesame 
but jealousies flare when Claire 
decides to fulfı l l  her own fanrasies. 

MANTI ÇORBASI 
WONTON SOUP 

Yönetmen Director: C/ara Lau• Senaryo 
Screen play: Eeldie Lirıg-Ching Fong Görüntü 
Yön. Cinematography: Arth11r \Vong 
Kurgu Editing:ji/1 Bi/c{)(k Oyuncular 
Cast: Tim Lnmıibos, Httyley Man. Choi Kaı·k-kin 

• Hong Kong'da, on gün sonra, 
Çin asıl l ı  Avustralyalı Adrian i lk  
kez yurtdışı seyahatine çıkmıştır. 
Melbourne'daki üniversite günlerinde 
sevgilisi olan Ann ile yeniden bir araya 
gelirler. Ikisi de Çinli olmalanna karşın, 
farklı kültürlere aittirler. Aslında 
Çinli mirasına yeniden kavuşmaya 
çalışan Ann batılılaşmış Adrian'dan 
sıkılmıştır. Adrian da, kızın kültürel 
arayışını paylaşmak, ve aynı 
zamanda aralarındaki eski ateşi 
yeniden canlandırmak niyetiyle, 
eski Çin sevişme tekniklerini 
incelemeye karar verir . . .  

• In Hong Kong, ren days later, 
Adrian, an Ausrralian of Chinese 
descent, is craveliing abroad for the 
fırsr rime. He reunires wirh Ann, his 
old sweerhearr from the days when 
she arrended college wirh him back 
in Melbourne. Though they are both 
Chinese, they are products of 
different cultures. Ann, in facr, is 
teying ro recaprure her Chinese 
heri rage and has become bored 

wi rh  the wesrernized Adrian. So, in  
an efforr ro  share in her cu! tura! 
search and, ar the same rime, 
rekindle the old flame, Adrian 
decides ro study ancient Chinese 
lovemaking . . .  

LIZZIE BORDEN 

1 954'te Detroit, Michigan'da 
do�du. Ressam olarak çalışmak 
için New Y ork'a taşındı, ancak 
çok geçmeden sinemaya ilgi 
duymaya başladı. ilk konulu uzun 
metraj filmi olan ve "tokat gibi 
bir siyasi inceleme" diye niteledi�i 
"Bom in Flames 1 Alevlerden 
Dog<ın" ( 1 983) Fransa'nın Sceaux 
kentinde yapılan Uluslararası 
Kadın Filmleri Festivali'nde birincilik 
ödülünü kazandı, ve çeşitli 
feminist fi lm teorisi kitaplarına 
bir dönüm noktası olarak geçti. 
Onu izleyen filmleri de eleştirel 
alanda büyük övgü aldı. 

Bom in 1 954 in Detroit, Michigan. 
She moved to New York to pursue 
a career as an anist but quickly 
became attracted by the cinema. 
Her first feature fi lm, "Bom in 
Flames" ( 1983), which she deseribes 
as an "in-your-face pelirical 
trearise", won the firsr prize ar the 
Women's International Film 
Festival i n  Sceaux, France and is 
ci reel as a lancimark achievement 
in numerous feminist film theory 
texts. Her subsequent films also 
received much critica! acclaim. 

1 954'te Almanya'da do�du. 
Edebiyat eğitimi gördü ve 1 982' de 
Sade ve Sacher-Mosoch'un "Venus 
in Furs 1 Kürklü Venüs"ü üzerine 
teziyle doktora aldı. Üretken bir 
sinemacı olan ve uluslararası 
eleştirmenlerin büyük övgüsünü 
alan yönetmen, Hamburg ve 
New York'ta yaşamaktadır. 

Born in Germany in 1 954. He 
srucl i eel li rerarure and eamed a 
PhD in 1 982 with a clissertarion 
on Sade and Sacher-Mosoch's 
"Venus in Furs." A prolific 
filmmaker wiclely lauclecl by 
international critics, she lives in 
Hamburg and New York. 

29 Mayıs 1 957'de Macao'da 
do�du. Hong Kong'da büyüdü 
ve burada e�itim gördü. 1 982-
1 985 arasında Londra'daki 
Ulusal Sinema ve TV Okulu'na 
devam etti. Burada, daha sonra 
Chicago Film Festivali'nde ödül 
alan ilk konulu uzun metraj 
filmini tamamladı. 1 98S'te Hong 
Kong'a döndü, ve bir yandan 
TV' de çalışırken, bir yandan da 
sinema filmi projelerini geliştirdi. 
"Autumn Moon 1 Güz Mehtabı" 
adlı filmi Locamo Film Festivali'nde 
En Iyi Film Ödülü'nü aldı. 

Bom on 29 May 1 957 in  Macao. 
She grew up and was eclucated in  
Hong Kong. From 1 982- 1 985 
she attenclecl the National Film 
and TV School in London where 
she completed her first feature 
film, which won an awarcl in 
Chicago Film Festival. She 
retumed ro Hong Kong in l 985 
and worked for TV while 
cleveloping her fearure film 
projecrs. Her "Autumn Moon" 
won the Best Film Awarcl at the 
Locamo Film Festival . 
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YAŞASl N  AŞK 
AIQING WANSUI 

VIVE L'AMOUR 
Yönetmen Director: Tsai t.l ing-lrang 
Senaryo Screen play: Tsai Ming-liang 
Görüntü Yön. Cinematography: Liao 
Pm-jung Kurgu Editing: Srmg Shin-cherrg 
Oyuncular Cast: Yang Kuei-mei, Chen 
Chao-jrmg. Lee Kang-sheng Yapımcı 
Producer: HJ11 Li-kong Yapı m 
Produccioıı Co.: Cent,·al Alotion Picture 
Corp . . 2 Tiemsin Street. Taipei. TA I\VAN: 
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• Lüks bir krematoryumda çalışan 
bir yeniyetme olan Hsiao-kang, 
bir gün müşteri peşinde kapı kapı 
dolaşırken, bir apartman dairesin in 
kapısı üzerinde bırakı lmış bir 
anahtar bulup çalar. Tekrar 
geldiğinde, dairede kimsenin 
oturmadığını görür ve burasını 
kendi özel sığınağına dönüştürür 
- uzun banyolar yapar, intihara 
girişir, yüksek topuklu ayakkabılar 
ve kadın giysileriyle dolaşır ve 
sonunda aşık  olur. Bu arada 
anahtarı kapıda bırakan emlakçi 
May de, gelişigüzel seks partnerleri 
bularak onları daireye getirmektedir. 
Bunlardan bir tanesi, sokakta 
kadın giysileri satan yakışıklı maço 
Ah-jung'dur. Boş apartman 
dairesi, çok geçmeden, görünürde 
birbirinden tamamen farklı olan 
bu insanlar için bir kavşak noktası 
haline gel ir. Başlangıçta üçü de 
birbir in in varlığından haberdar 
olmadığı halde, akla gelmez 
bağlantılar gel iş ir . . .  

Son dönemde çevri lmiş fi lmler 
içinde, iki yıl önce Venedik'te 
Altın Aslan ile F IPRESCI Ödülü'nü 
kazanan YAŞASlN AŞK kadar 
izleyicileri bölen ve tartışmalara 
yol açan fi lm olmadı. Romantik 
adına rağmen, haddinden fazla 
çalışılan 1 990'1ı yıllarda aşk ve 
doyum eksikliği üzerine bir fi lm 
bu. Yalnızl ık ve yabancılaşma, 
tesadüfi karşılaşmalar ve yaln ızca 
fiziksel arzu yoluyla olsa da temas 
imkanı, yarattığı olağandışı cinsel 
geri l im atmosferini sürekli 
koruyan bu yalın ve iyi çeki lmiş 

fılmin ana temaları. Ayrıca kendine 
özgü bir mizah anlayışı taş ıdığı da 
kesin. Ancak filmi destekleyenlerin 
sinemadan uçmuş halde çıkmalarına 
yol açan esas neden, filmde 
cüretkar bir sinema dili kullanılmış 
olması. Tamamen müziksiz ve çok 
az diyalogla (i lk 23 dakikada tek 
bir söz yok) katardığı filminde, 
senarist-yönetmen Tsai Ming
liang, ilgimizi sürekli tutabiirnek 
için, yıl lar boyunca edindiği 
senaristlik tecrübesine güveniyor. 
"YAŞASl N  AŞK'ta, Taipei 
hakkında bir film yapmak istedim. 
Üç kişi arasındaki bu gizli-saklı 
i l işkiler, Taipei'de modern bir 
aşkın nası l bir şey olduğunu, 
kenti i ierin gerçek aşka duydukları 
açlığı, ve beyhude yere bunu 
ararken kapıldıkları hayal 
kırıklığını anlatıyor." - Tsai Ming
liang 

• Hsiao-kang, a teenager who 
works for a designer crematorium, 
is canvassing for clients one day 
when he finds and seeals a key left 
in an aparement door. He returns 
to find the aparement uninhabi ted 
and starts to turn it into his own 
private sancruary - raking long 
barhs, attempring suicide, 
teetering araund in high heels and 
frock, and, ulr imarely, fal l ing in 

love. Meanwhile, May, the real 
esrare agent who left the key in rhe 
door, picks up randam sex partners 
and brings them back ro the 
apartment. One of them is Ah
jung, a handsome macho who sel ls 
women's clothing on the street. 

The empry flar soon becomes a 
crossroads for rhese seemingiy 
d isparare l ives. Alrhough the three 
are in irially unaware of one 
anorher's presence, u ni ikely i iaisons 
develop . . .  

Few recenr fi lms have divided 
audiences and excired debare l ike 
VIVE L' AMOUR,  winner of the 
Golden Lion and rhe FIPRESCI 
Prize ar Yenice rwo years ago. 
Despire che romantic ri rle, the fi lm 
is abour the lack of love and 
fulfi l lmenr in the overworked 
1 990s. Loneliness and alienarion, 
chance meetings and the possibil iry 
of conracr if only through the 

sarisfaction of physical desire are 
main themes of this spare and 
beaurifully shor fi lm which evakes 
and susrain an extraordinary 
armosphere of sexual tension. lt 
also has a quier humour of irs own . 
Bur whar sends irs supporrers out 
of the cinema on a high is i rs 
daring use of film language. 
Wirhout any music and very li rrle 
d ialogue - not a word is spoken in 
the first 23 minures, wri rer
director Tsai Ming-ling depends on 
his years of screenwri r ing 
experience ro keep us engaged at all 
times. "In VIVE L'AMOUR, I 
wanred ro do a film about Taipei. 

The inrrigued relarionships 
berween three people rells what is 
conremporary romance in Taipei ,  
che hunger for rrue love of the 
urbanites, and rhe frustration 
during the ir  furi le search for i t . " 
Tsai Ming-liang. 

TSAI M ING-LJANG 

27 Ekim 1 957'de Malezya'da, 
Ku Ching'de dogdu. Tayvan'a 
i lk  kez yüksek ögrenim için 
g_eldi; ama 1 982'de Çin Kültür 
Universitesi'nden film ve 
tiyatro dallarında mezun 
olduktan sonra, oraya 
yerleşme kararı verdi. Kendi 
yazdıgı, yapımını üstlendigi, 
yönettigi ve tek başına oynadıgı 
(sahnede ondan başka yalnızca 
bir gardrop vardı) "A 
Wardrobe in the Room 1 
Odada Bir Gardrop" ( 1 988) 
benzeri bir dizi deneysel 
oyunla kısa sürede adını 
duyurdu. T elevizyona oyunlar 
yazıp yönetmeye başladı, ve 
aralarında 1 99 1  ve 1 992 
yıllarının Televizyon Draması 
dalında En Iyi Yönetmen 
ödüllerinin de bulundugu çok 
sayıda ödül aldı. Senaryolarının 
çogu filme çekildi. Kendisinin 
yönettigi ilk sinema filmi 
"Rebels of the Neon God 1 
Neon Tanrının Asileri" ( 1 992), 
eleştirmenlerden övgü aldı ve 
yönetmenin kendinden emin 
kişisel üslubunu ortaya koydu. 
Ikinci filmi olan YAŞASlN AŞK, 
1 994 Venedik Fi lm 
Festivali'nde Altın Aslan'ı 
kazandı. 

Born on 27 Ocrober 1 95 7 in Ku 
Ching, Malaysia. He first came 
to Taiwan for his college 
educarion, bur afrer graduaring 
in fi lm and drama from rhe 
Chinese Culrure University in 
1 982,  he decided ro serrle rhere. 
He quickly esrablished his 
repurarion wirh a series of 
experimenral plays, such as "A 
Wardrobe in rhe  Room" ( 1 988), 
which he wrore, produced, 
directeel and acred in, alone 
the only other on-srage 
parricipanr being a wardrobe. 
He wenr on ro write and direct 
relevision d rama, for which he 
has won many awards, inciueling 
Best Direcror of a Television 
Drama in 1 99 1  and 1 992. He 
has had several of his screenplays 
made inro films. The firsr film 
he directeel for rhe c inema, 
" Rebels of rhe Neon God" 
( 1 992), was crirically acclaimed 
and demonsrrared an assured 
personal sryle. VJVE 
L'AMOUR, his second film, 
won the Golden Lion ar  rhe 
1 994 Yenice Fi lm Fest ival .  
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JÖAO CESAR �--------------------------------------------------------------------� MONTEIRO 
BiR TAN RI KOMEDiSi 
PORTEKIZ-FRANSA-IT AL YA-DANIMARKA PORTUGAL-FRANCE-IT AL Y-DENMARK 

A COMEDIA DE DEUS 

GOD'S COMEDY 
Yönetmen Director:joao Cesur Monteiro 
Senaryo Screenplay:Jo.io Cisar MonJeiro 
Görüntü Yön. Cinematography: Mdrio 
Barroso Kurgu Editing: Carla Bogalheiro 
Oyuncular Cast:joao Cisar Monteiro, 
Manuela de Freitas, Clriudia Teixeira. Raquel 
Asremiio Yapımcı Producer:Joaquim 
Seabra Yapı m Production Co.: Ger Gmpo 
de Esutdos e Re<tlizaroes. Lda . .  Lisboa 1 700. 
Aı>ema dos EJ!ados. Unidos da A mirira 5 1 .  5 '  
dt', PORTUGAL: Phone: 3 5 1 1 848 98 00; 
Ft�x: 3 5 1  1 841! 91! O l :  Pierre Gme 
Produrtiom. La Sept-Arte. FRANCE: Mikat/o 
Ft!m S d. I T  A L\'; Zentropa Produrtion Aps, 
DEN/ılA I? K Dünya Hakları Export 
Age nt: La Sept-A rte. 50 avenue Thiophile, 
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• Joao de Deus'un günleri çalıştığı 
dondurmacı ile (spesiyaliteleri 
olan meşhur cennet dondurması, 
onun buluşudur) yaşadığı apartman 
dairesi arasında sessizce geçip 
gider. Ev işlerini yaptıktan sonra, 
hep yalnızlık içindeki boş vaktini 
de, kadın cinsel organı kılları 
koleksiyonunu düzenlemekle 
geçirir. Içinde Kraliçe Victoria'dan 
da örnek bulunan bu koleksiyonu 
"Akıl Kitabı" adını verdiği değerli 
bir albüm içinde saklamaktadır. 
Genç kızlara eği l imi olan Joao, 
dondurmacıda çalışan kızların belli 
hijyen standartlarına uyması 
konusunda da özen gösterir. 
Davranışları gitgide daha kaygı 
verici bir hal alır. Bir gece, 
köşedeki şişman kasabın kızı 
Joanhinha'yı evine davet eder ve 
ona şampanya içirir, süt banyosu 
hazırlar, şeker ikram eder. 
Bozulan midesi düzelsin diye de, 
geleneksel tedavisine başvurur. 
Kızın ın vahşi bir saldırıya 
uğradığından emin olan baba, 
Joao'ya bir kan banyosu 
yaptırmaya hazırlanır. Joao 
ölümden mucizevi bir şekilde 
kurtulur. Ancak bu sefer de, 
dondurma dükkanının sahibi 
Judite, onu işten çıkarır. Joao 
hastaneden evine döndüğünde 
her taraf darmadumandır, akıl 
kitabı da yanıp kül olmuştur . . .  

Son Venedik Film Festivali'nde 
Gümüş Aslan'ı payiaşarak adını 
duyuran BIR TANRI KOMEDISI, 
şu sıralarda gösterime çıkan filmler 
arasında en özgün ve hezeyan 

dolu komedi. Senarist yönetmen 
Joao Cesar Monteiro, Portekiz 
sinemasının önemli ve kendine 
özgü bir siması. Bu fi lm ise, i lk  kez 
1 992 yılında Festival 'de gösterilen 
"Recordaçaes da casa amarela 1 
Sarı Evden Anılar" fi lmiyle 
tanıdığımız, ve Monteiro'nun 
kendisinin bazen çok etkili bir 
şekilde ortaya koyduğu fiziki bir 
Nosferatu benzerliğiyle 
canlandırdığı, garip şahsiyet Joao 
de Deus'un tuhaf maceraların ın 
bir başka bölümü. Kutsal sayılan 
her şeye karşı barikulade biçimde 
saygısız ve egzantrik bir sinema 
örneği olan BIR TANRI KOMEDISI, 
gerçekten de çok, çok kemik. 
"Sarı Evden Anı lar"ı görenler, ne 
demek istediğimizi iyi bilecekler. 
Eğer akl ın garip halleriyle 
ilgileniyorsanız, kaçırmayın.  

• Joao de Deus' days pass quierly 
between the ice-erearn parlour 
where he works - he created i ts 
speciality, the famous paradise ice
erearn - and the flat where he l ives. 
Here, after doing the housework, 
he spends his spare momenrs, wlıich 
are unfailingly solirary, in arranging 
his collecrion of female pubic hairs 
- including a sample from Queen 
Vicroria - in a precious album which 
he calls "the Book of Thoughts". 
Joao, who has a penchanr for young 

girls ,  takes care that the girls 
working in  the ice-erearn parlour 
respecr cerrain standards of hygiene. 
His behaviour becomes increasingly 
more worrying. One evening he 
invites Joanhinlıa, the daughter of 

the corpulenr butcher at the corner, 
to his house and offers her 
champagne, treats her to a mi lk 
bath and a feed of confectionery. To 
cu re her upset sromach, Joao rurns 
ro his tradi tional remedy. The girl 's 
father, convinced of a brutal arrack 
on his  daughter's hymen, gets 
ready ro perform a blood bath. Joao 
m iraculously escapes death. This 
time, lıowever, Judite, the owner of 
the ice-erearn parlour, dismisses 
b irn.  On returning home from the 
hospital, Joao finds everything in  
pieces and the book of tlıoughts 
red uc ed to as hes . . .  

The revelation at the last Yenice 
Fi lm Festival, where it  shared the 
Silver Lion, GOD'S COMEDY is 
the most original and delirious 
deadpan film on show anywhere. 
W ri ter-director Joao Cesar 
Monreiro is an i mportanr and 
peculiar figure in the Porreguese 
cinema. This i s another chapter i n  
the weird advenrures o f  Joao de 
Deus (played by Monreiro h imself, 
with a physical resemblance to 
Nosferaru,  which in some instances 
he plays to great effect), a srrange 
character whom we've been first 
acquinted with in " Recollections of 
the Y ellow House", show n in the 
1 992 Festival. A marvellously 
i rreverenr and eccentric piece of 

filmmaki ng,  GOD'S COMEDY is 
very, very funny indeed. Anyone 
who sa w " Recollections of the 
Y ellow House" w i ll know w hat 
that means. Don't miss it if you're 
i nrerested in srrange states of mi nd. 

1 939 yılında Figueira da Foz, 
Portekiz'de doğdu. Ruhban 
sınıfının hakimiyetine karşı 
çıkan, Salazar aleyhtarı bir 
aileye mensuptur. 1 5  yaşında 
eğitimini sürdürmek için 
Lizbon'a gitti. Meslek hayatına 
yönetmen Perdigao 
Queiroga'ya asistanlık yaparak 
başladı. 1 963 yılında Londra 
Film Tekniği Okulu'nda eğitim 
görmek için Ingiltere'ye gitti. 
Uzun metrajlı sinema ve 
televizyon filmleri çekmeye 
1 965 yılında başlayan 
yönetmen, aynı zamanda saygın 
bir sinema eleştirmeni ve 
şairdir. I lk  konulu uzun metraj 
filmini tamamlaması beş yıl ını 
aldı. Kendi filmlerinin hepsinde 
ve başka Portekiz yapımlarında 
aktör olarak da çalışmıştır. 

Born in Figueira da Foz, 
Porcugal in 1 939,.  He belongs 
to an anti -clerical and anti
salazarİst fam ily .  A t  age 1 S ,  he 
moved ro Lisbon ro continue h is  
studies. He began his career 
working as assistant ro directOr 
Perdigao Queiroga. In 1 963,  he 
went ro study at the London 
School of F i lm Technique. A t  
once fılmmaker, notable fi l m  
criric and poet, he began h i s  
career as a direcror of ful l- length 
movies (for the cinema and for 
the television) i n  1 965 .  lt rook 
h i m  fıve years ro complete this 
fırst feature. He has also worked 
as an acror i n all his fı lms and i n 
orher Porceguese producrions. 

Filmleri 
Filmography 

1 970 Quem espera por sapalos de 
defrmto morre desca/fo 
Ölülerin Ayakkabılarını 
Bekleyenler Ayakları 
Çıplak Ölür 

1 972 Fragmenlos de um filme
esma/o Bir Filmden Parçalar 

1 975 Que fare i e u com es ta espada.> 
Bu Kılıçla Ne Yapacaksın? 

1 977 V eredas Parikalar 
1 978 O amor das tres romiis 

Üç Meyvanın Öyküsü 
(TV short kısa film) 
Os dois soldados Iki Asker 
(TV short kısa film) 
O rico e o pobre 
Zengin ve Yoksul 
(TV short kısa film) 

1 98 1  Silvestre 
1 986 Jı flor do mar 

Denizin Üstünden 
1 989 Recordaf.ies da casa amarela 

Sarı Evden Anılar 
1 992 O riltimo mergulho Son Dal ış 
1 995 A comfdia de De w 

Bir Tanrı Komedisi 
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GÜNEŞ TUTULMASI 
ECLIPSE 
Yönetmen Direcwr:Jere/11) Podeswa 
Senaryo Screenplay:Jeremy Podeswa 
Görüntü Yön. Cinemawgraphy: 
Miroslau• Baszak Kurgu Editing: Swan 
Alaggi Müzik Music: Ernie To/ler 
Oyuncular Cast:john Gilbert. Von Flores, 
Pasca/e i\fompetit. i\ lanuel A ranguiz. Afaria del 
Mar. G reg Ellu•and. Malfheu• Fergwon. E ar! 
Pastko. Daniel /lladı•or. Kirsten johmon 
Yapımcı Producer: Camelia Friebeı·g & 

jere111y Podesll'a Yapım Production Co.: 
Fire Dog Films Int . .  14 Palmenton Gardem. 
CDN-Toro/1/o. Onlario M6G 1 \19. 

CANA DA: Phone: 1 4 1 6  588 35 44: Fax: 1 

4 1 6  588 63 00: Time /lledietmrtriebs GmbH, 
Miinchen. GERMANY Dünya Hakları 
Export Agent: /llalofilm Diuribution Ine . . 
3 5 7 5  St. Lmtrenl #650. CDN-Momreal. 
Quebec H2X 2T7. CAN ADA: Phone: 1 5 1 4 

844 45 5 5 :  Fax: 1 5 1 4 844 14 7 1  

1 994 1 3 5 111111. 1 Renkli & Siyah Beyaz 
Color & (B& W) 1 95 '  

• Toronto'da bir karnaval havası 
yaratan güneş tutulmasının eli 
kulağındadır. O gün yaklaştıkça, on 
kişi kendilerini bir mahrem 
buluşmalar ve cinsel karşılaşmalar 
turunda bulurlar. Orta yaşlı bir 
işadamı olan Brian, erkek fahişe 
Henry ile bir gece geçirir. Bunun 
hemen ardından Fransız hizmetçi 
Sylvie ile kısa bir macera yaşar. Sylvie, 
Latin Amerikalı bir mülteci olan 
Gabriel'le birlikte olur, o da avukatı 
Narman'ın Venezuelalı karısı Sarah 
ile kısacık bir i l işki kurar. Güzel 
Sarah kocası zengin avukatla ilişki 
kuramayınca, mahçup olan Norman 
kendini bir otel odasında androjen 
Angelo ile bulur. Angelo, yorgun 
bir ressam olan Michael'a dostluk 
gösterir ve Michael da yeniden Jim'le 
birlikte olmaya çalışır. Jim bir diskoya 
gider ve burada garson Cariatta'nın 
cazibesine dayanamaz. Güneş 
tutulmasının sabahında Cariotta 
yabancı bir yatakta uyanır ve 
kendini Henry'nin yanında bulur ... 

Senarist-yönetmen Jeremy 
Podeswa'nın bu çarpıcı ve cüretkar 
ilk filmi, mahremiyet ve anlayış arayışı 
üzerine, karakteriere dayanan bir 
dram. Cinsellik burada, bir birliktelik 
ihtiyacı, bir iletişim aracı olarak 
sunulmakta. Hem baştan çıkarılan, 
hem de baştan çıkaran, karakterlerin 
her biri bir başkasının koliarına 
sığınma peşinde. Her kısa karşılaşma 
ayrı bir olay gibi görünse de, farklı 
karakterlerin yolları kesiştikçe, 
bağlantılar kurulmakta. Ne var ki 
GÜNEŞ TUTULMASI gelişigüzel 
cinsel ilişkilerin çok daha ötesine 
geçen bir film. Yaşamın o çabucak 

geçen, ama kısa bir berraklık ve 
kusursuzluk dönemi olarak anı larda 
kalan anlarını ön palan çıkaran, aşkın, 
arzunun, yalnızlığın, dostluğun ve 
cinselliğin doğası üzerine ustaca 
kotarılmış bir meditasyon. Zekice, 
alışılagelmişin dışındaki yapısı, esprili, 
ritmik diyalogları ve hiçbir 
sinemaseverin gözardı ederneyeceği 
kamera çalışmasıyla GÜNEŞ 
TUTULMASI, semavi cisimlerin aynı 
çizgi üzerinde birleşen yörüngeleri, 
çakışan yolları ve yataktan yatağa 
dalaşmayı yansıtırken, özlem, 
suçluluk ve pişmanlık duygularının 
tehlikeyle karışık heyecanını da 
yaşatıyor. Podeswa baştan çıkarma 
sahnelerinin siyah/beyazı ile güneş 
tutulması cümbüşü içindekilerin 
renkli video görünümleri arasında 
zıtlık yaratarak filme, beyazperdede 
olup bitenlere denk düşen bir dokular 
ve tonlar karışımı kazandırıyor. 

• U nder the influence of an immine nt 
eclipse of the sun which ereares a 
carnival-like atmosphere in Toronto, 
the closer the day comes, ten people 
find themselves involved in a raund 
of intima re meetings and sexual 
encounters. Brian, a middle-aged 
businessman, spends a night w ith 
Henry the hustler. Soon after he has 
a short fling with Sylvie, a French 
housemaid. Sylvie gets it on with 
Gabriel, a Latin American refugee, 
who in turns has a quickie with Saralı, 
Norman's Venezuelan wife. Prerty 
Saralı can't get serious with her 
husband, the wealthy attorney, and 
the embarrassed N orman finds himself 
in a hotel room with the androgenous 
Angelo. Angelo befriends Michael, a 

weary arrisr, and Michael tries to ger 
back togerher wir h J im.  Jim goes to 
a disco, where he can'r resise the 
charms of Carlorra, the wairress. On 
che morning of the eclipse Cariona 
wakes up in a srrange bed and finds 
herself beside Henry . . .  

This impressive and daring debur 
for wrirer-director Jeremy Podeswa 
is a characrer-driven drama about 
the search for inrimacy and 
undersranding. Sex is presenred 
here as che need for rogerherness, a 
means of communicarion. Each 
characrer is both seduced and 
seducer, each searches for refuge in 
somebody else' s arms. Each brief 
encounter seems ro be a separate 
event, but as different characrers' 
parhs cross, connecrions are made. 
But ECLIPSE is about much more 
rhan casual sex. It is a finely crafred 
mediration on the nature of love, 
desire, loneliness, friendship and 
sexuality and it foregrounds those 
momenrs in l i fe that pass roo 
quickly but remain brief capsules 
of clariry and perfection. W ith an 
intelligenr, non-convenrional 
strucrure, wi tty, ryrhmic dialogues, 
and camerawork no filmiover can 
ignore, ECLIPSE caprures frissons 
of longing, guilt and regret as the 
aligning orbits of the celesrial 
bodies mirrors the crossing parhs 
and bed-hopping. Podeswa 

conrrasts che black and white 
scenes of sedunion with colour 
v ideo foocage of eclipse reveli ers, 
giving the fi lm a m  ix of texrures 
and rones that matches the goings
on on screen. 

JEREMY PODESWA 

S Ocak I 962'de Kanada'da 
do�du. Los Angeles'ta 
Amerikan Sinema Kurumu'nun 
I leri Sinema Çalışmaları 
Merkezi'nde ö�renim gördü. 
Çeşitli Hollywood 
stüdyolarının tanıtım 
bölümlerinde yönetmen olarak 
çalıştı. Aralarında Canadian 
Broadcasting Corporation'ın 
da bulundu�u çeşitli kurumlar 
için dans, tiyatro ve müzik 
üzerine birçok ödüllü kısa film 
ve belgesel gerçekleştirdi. 
GÜNEŞ TUTULMASI 
Toroneo'da yaşayan 
yönetmenin i lk konulu uzun 
metraj fı lmidir. 

Born on 5 January 1 962 in 
Canada. He was trained ar the 
American Film lnstirute's 
Centre for Advanced Fi lm 
Studies in Los Angeles. He 
worked as a fı lmmaker for 
publicity deparrmenrs of variuus 
Hollywood srudios. He has 
made numerous award-winning 
shorr fılms and documentaries 
on dance, rhearre and music for, 
among orhers, the Canadian 
Broadcasting Corporat ion . 
ECLIPSE ( 1 994) is his fırst 
fearure fi lm .  He l ives in 
Toronro. 
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1 958'de dogdu. 1 98 1 - 1 988 

LJEBE LÜGEN arasında Viyana'daki 
Filmakademie'de okudu. Viyana 
ve Bern'de filmlerde kurgucu 

DEAR LJES ve yönetmen olarak çalıştı. 

Yönetmen Director: ChristofSrhertenleib 
Senaryo Screenplay: Christof Scherteııleib, 
Michael Glawegger & Go/e Spielmann 
Görüntü Yön. Cinematography: 
H amueli Schenkel Kurgu Edi ring: Franz 
Faltsehen Müzik Music: Giancarlo Nicolai 
Oyuncular Cast: Silvia Vas. Katharina 
Schneeheli. Sıefan Smke, Max Gertsch 
Yapımcı Producer: RolfSrhmid Yapım 
Production Co.: Fa ma Film SA. 
Balthasarstrasse l l , CH-3027 Bern, 
S\VlTZERLAND; Phone: 03 1 992 92 80; 
Fax: 03 1 992 64 04 Dünya Hakları 
Export Agent: Fama Film SA. 
Balthasarstrasse l l , CH-3027 Bern, 
S\VlTZERLAND: Phone: 03 1 992 92 80; 
Fax: 03 1 992 64 04 

1 995 1 35 111111. 1 Renkli Color / 1 1 2 '  

• Barbara, Beatrice, Bruno ve 
Max, ltalya'da lisan kursunda 
tanışmışlardır. O vakitten beri 
hepsi ülkelerine dönmüş, gündelik 
hayatın sorunlarıyla 
boğuşmaktadırlar. Bruno Bern'de 
bir lise öğretmeni olarak düzenli 
yaşamını sürdürmektedir. Her 
Cumartesi sevgil isi Claudia i le kızı 
Lena'yı görmek ve haftasonu 
babası rolünü oynamak için 
Zürich'e gider. Viyana'da tıp 
öğrencisi olan Barbara gecelerini 
sevgi l isi Erich'le, gündüzlerini ise 
evindeki bi lgisayarının başında, 
tezi üzerinde çalışarak geçirir. 
Hafta sonlarında annesiyle 
babasının Attnang-Puchheim'daki 
evine gider, orada eski arkadaşı 
Hubert'i görür. Beatrice 
pazartesiden cumaya kadar 
konuşma terapisti olarak çalışır. 
Her Cumartesi arkadaşı Nora'yı 
görmek için Zürich'e gider. Bu 
arada, başka bir adamla tanışmış 
olan Claudia artık Bruno'nun 
haftasonu karısı olmayı 
istememektedir. ltalya'da 
Beatrice'ye aşık olmuş olan 
Bruno, birden Claudia'dan ayrı l ı r. 
Zürich'te Beatrice i le Nora 
arasında işler hiç de yolunda 
gitmemektedir. Beatrice, çocuk 
istediğini kabul etmekte güçlük 
çekmektedir, zaten ltalya'ya da 
onun için gitmiştir. Erich' in 
variğından haberi olmayan 
Hubert, Barbara için bir ev 
yapmak ister. Ürken Barbara ise 
onun böyle bir şey yapmasını 
istemez. Günü birl ik, 

başkalarından ödünç aldığı parayla 
geçinen Max, birden habersizce 
Viyana'da ortaya çıkar ve tam 
geri l imin yükseldiği bir sırada, 
Barbara'nın apartmanma taşınır . . .  
Tekrar bir araya gelmeyi bekleyen 
Barbara, Beatrice, Bruno ve Max 
dörtlüsünün tek tek hepsi, 
birbirine karşı riyakarca 
davranmış, büyük yalanlar ve 
uyduruk aşkiara sığınarak 
yaşamda sinsice yol almışlardır . . .  

"SEVGILI YALANLAR izleyiciyi 
bir yolculuğa, örneğin verilen 
diyalekt entonasyona bağlı olarak 
aynı kelimelerin aynı dilde 
tamamen başka bir şeyi - ya aynı 
gerçeği, ya da aynı yalanı - ifade 
edebileceğini keşfedeceği bir 
yolculuğa çıkarır." - Christof 
Schertenleib 

• Barbara, Beatrice, Bruno and 
Max all met while taking a 
language course in ltaly. S ince 
then, each has returned home to 
struggle with their dai ly l ives. 
Bruno conducts his well-ordered 
l ife as a  high school teaeber in  
Berne. Every Sarurday, he goes to 
Zürich to see h is girlfriend Claudia 
and their daughter, Lena, and 
fulfi l l  his role as weekend father. In 
Vienna, Barbara, a medical student, 
spends nights with her !over Erich, 
and days in her apartment in front 
of her computer working on her 
dissertat ion. On weekends she goes 
ro her parents' home in Attnang
Puchheim,  where she sees Huberr, 

an old friend. Beatrice works from 
Mondays to Fridays as a speech 
therapist .  Every Sarurday, she goes 
Zürich to see her friend Nora. 
Meanwhile, Claudia, who's met 
another man, no longer wants to be 
Bruno's weekend wife; Bruno who 
fel l  in love with Beatrice in ltaly, 
suddenly breaks up with Claudia. 
In Zürich, things are going badly 
between Beatrice and Nora; 
Beatrice has trouble adınitring that 
she'd ! ike to have a chi ld,  which is 
why she had gone to ltaly. H ubert, 
who doesn't know about Erich, 
wants to bui id a house for Barbara. 
She, dismayed, doesn't want h im 
to. Max, who  lives from hand-to
mouth, borrowing money from 
others, shows up w ithour warning 
in Vienna. He moves i nto Barbara' s 
apartment j ust as the tension 
mounts . . .  As they wait for their 
next reunion, Barbara, Beatrice, 
Bruno and Max have each acted 
hypocritically  with one another; 
they've stealthily moved through 
l ife on big l ies and mendacious 
loves . . . 

"LIEBE LÜGEN takes the viewer 
on a journey, a journey during 
which we discover, for instance, 
that the same words, in the same 
language, can mean something 

emirely different depending on the 
dialectal infleetion they are given -
either the same truth, or the same 
l ie . " - Christof Schertenleib 

Yönettigi kısa ve orta 
uzunlukta filmler arasında bir 
portre olan "Fernfahrerfı lm 
Nr. 346" ( 1 984), konulu bir 
kısa fi lm olan "Fieber Zeit" ve 
iki belgesel, "Die Wahrheit 
über die Schweizer Epidemie" 
( 1 988) ile "Alters W e Ge -
Alternatives Wohnen und 
Pflegen im Alter" ( 1 992) 
vardır. 

Born in 1 958. He srudied ar rhe 
Fi lmakademie of Vienna from 
1 98 1  ro 1 988. He edired and 
direcred fılms in Vienna and 
Berne. Among rhe shorr and 
med i um-lengrh fı lms he 
d irecred are "Fernfahrerfılm Nr. 
346" ( 1 984), a porrrair,  "Fieber 
Zeir" ,  a fıcrion shorr, and rwo 
documenraries, "Die Wahrheir 
über die Schweizer Epidemie" 
( 1 988) and "Alrers W e Ge -
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GÜNEY KORE SOUTH KOREA 

BENDEN SANA 
NEO-E-GE NAR UL BONENDA 

TO YOU FROM ME 
Yönetmen Director: C hang Stm-\Voo 
Senaryo Screen play: C hang Sun-\Voo & Ku 
Smıg-Ju, baJed on the novel by Changjeong-11 
Görüntü Yön. Cinemarography: Yu 
Young-Kil Kurgu Ediring: Kim Hyun 
Müzik Music: Kang San-Ae Oyuncular 
Casr : Moon Stmg-Keun, Chung Sun-Kyung, Yeo 
Kyun-Dong Yapımcı Producer: Yoo In
Taek Yapım Producrion Co.: Keyweck 
Shide Pictum. 3/F, Art Home 8/dg., 1 5 8- 1 ,  
\Vomeo-dong. Chongro-Ku, Seoul. SOUTH 
KOREA; Phone: 822 7 4 7  50 9 1 ;  Fax: 822 
747 50 95 Dünya Hakları Exporr Agenr: 
Korean Motion Pirt11re Promotion Corporation, 
34-5 33ka Narman-dong, Chung-ku, Seoul. 
SOUTH KOREA; Phone: 822 755  92 9 1 ;  
Fax: 822 7 7 4  0 5  3 1  

1 994 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 1 0 7 '  

• Vaktiyle çok başarılı b i r  roman 
yayımlamış ama daha sonra bunu 
aşırmakla suçlanmış bir yazar, 
artık çalışmaların ı  ucuz pornografik 
öykülerle s ınırlamak zorunda 
kalmıştır. En iyi arkadaşı, hala 
annesiyle birl ikte oturan bıkkın 
bir Banka Memu ru'dur. Cinsel 
yönden iktidarsız olan bu adam, 
eksikliğini haddinden fazla gelişmiş 
hayal gücüyle telafi eder. Bir gün 
tanımadığı bir genç kadın kapısını 
çal ınca, yazarın hayatı tamamen 
değişir. Kadın, aşırma suçlamalarını 
hiç göz önüne almaksızın, ödül 
kazanmış kitaba bayı l ı r  ve yazarı 
devam etmesi için teşvik etmek 
ister. Onun evine taşın ıp cinsel 
isteklerini tatmin etmeye başlar. 
Adam gerçekten ciddi bir yazarmış 
gibi davranmaya çalışır. Ve gün 
gelir, kadın, yazarın arkadaşı 
Banka Memuru ile tanış ır . . .  

Chang Sun-Woo'nun Seul'de 
hasılat rekorları kıran, yerleşik 
değerleri kökünden sarsan bu 
skandal fi lminin keskin toplumsal 
h icvi, postmodern 1 990'1ı yıl ların 
ruhunu yakalamayı beceriyor: 
geleneklerin gücünü yitirmesi, karşı 
kültürün nihaT çöküşü, zafere 
ulaşmış ama içi boş tüketicil ik, ve 
yeni umutlar arayış. Yönetmen, 
üç karakterinin dramatik ilişkilerini, 
cüretkar ve yer yer irkiltici 
cinsell ik sahneleriyle süslediği 
hafif, komik bir üslüpla çiziyor. 
"BENDEN SANA bir "yeni kuşak 
yazar"ın romanına dayanıyor. Bu 
beş para etmez, yıkıcı ve çok da 
kar sağlamayan kitap beni neden 

böylesine çekti ki? Belki de bu 
roman, günümüzün diğer 
yapıtlarından çok daha büyük 
ölçüde, yeni kuşağın sorun larının 
izlerini taşıdığı için. Karakterlerin 
vicdanları ya da duygularından 
yana bir sıkıntıları yok. Kitap 
sahtekarlık, aldatma, sapkınlık, 
çeyrek-pornografi, uyuşturucu, 
fuhuş ve yaşamı olumsuz kılan 
d iğer tüm unsurlada dolu. Kuşku 
yok ki ortaya çıkan film, yerleşik 
düzen tarafından huzursuz edici 
ve iğrenç bulunacak . . .  Cinsell ik, 
iddialı bir kendin i  ifade biçimidir; 
geleneksel değerlere, ahlak ve 
ideolojiye karşı çıkar ve genel 
olarak kabul görmüş birçok fikrin 
gerisindeki tutarsızlıkları ortaya 
koyar. Fi lmimde cinsell ikten, bu 
tutarsızlıkları eleştirrnek için bir 
silah olarak yararlanmaya 
çalıştım." - Chang Sun-Woo. 

• A writer who once issued a very 
successful novel, but later was accused 
of plagiarism, is now forced ro li m i r  
his works ro cheap pornographic 
srories. His best friend is  a bored 
Bank Clerk who sti l !  lives rogether 
with his mother. Sexually impotenr, 
he compensates his  handicap by his 
overgrown imagination. The 
writer's l ife changes substanrially 
when a strange young woman rings 
the bel! of his door. She admires his 
prize-winning book, d isregarding 
the accusation of plagiarism, and 
wanrs ro encourage rhe writer ro 
continue. She moves ro his house 
and starrs satisfYing his sexual 
desires. The man is rrying ro 

pretend rhar he really is a serious 
writer. And the woman meers his 
friend, rhe Bank Clerk . . .  

The s harp social sat i re of Chang 
Sun-Woo's profane "succes de 
scandale" and Seoul box office 
smash somehow captures the 
postmodern 90s - fai lure of 
tradi rion, fina! collapse of the 
counrer-culture, rriumphanr but 
empty consumerism, and rhe search 
for new hope. The director depicrs 
rhe rhree characters' dramatic 
relationship with a l ight, comical 
style seasoned with bold and 
sametimes offensive sexual scenes. 
"TO YOU FROM ME is based on 
a novel by a so-called "new 
generatian wrirer". Why did rhis 
rrashy, desrrucrive and non-roo
profitable novel atrracr me? Maybe 
because the novel irself, ro a grearer 
exrenr rhan mosr others nowadays, 
seems ! ike a symprom of the new 
generarion's problems. The 
characrers are unrroubled by 
conscience or emorion. Ir is full of 
fraud, cheat ing,  perversion, quasy
pornography, drugs, prosrirurion 
and other l ife-negating elemenrs. 
The esrablishmenr wil l  no doubr 
find rhe resul c embarrassing and 
disgusring . . .  Sex is an asseni ve 
form of expression, which srands 

againsr rraditional values, moral 
and ideology and reveals rhe 
inconsisrencies behind many 
generally accepred ideas. In rhis 
film I '  m rrying ro use sex as a 
weapon ro arrack rhese 
inconsisrencies . " - Chang Sun-Woo 

CHANG SUN-WOO 

20 Mart 1 952'de Seul'de 
do�du. Seul Ulusal 
Üniversitesi'nde antropoloji 
egitimi gördü. Üniversite 
yıllarında tiyatroyla ilgilendi�i 
gibi ögrenci hareketlerine de 
katı ldı ve bu yüzden hapis yattı .  
1 980'1i yıllarda sinema ve 
televizyonda senaristlikle 
meslek yaşamına başladı; 
yönetmen asistanltgı da yaptı. 
Ba�ımsız bir yapım olan ilk 
konulu uzun metraj filmi 
"Seul'lu lsa" ( 1 986) sansürün 
damgasını yedi. Bunu izleyen 
filmleriyle daha önemli eleştirel 
övgüler aldı. Her yeni filme 
taze bir üslupla yaklaşan 
yönetmen, hemen her işiyle 
büyük tartışmalara yol açtıgı 
için, bu açıdan ço�u kez ünlü 
Japon yönetmen Nagisa 
Cshima'yla kıyaslanmıştır. 

Born in Seoul on 20 March 
1 95 2 .  He srudied anthropology 
ar the National U niversiry of 
Seoul . He became acrive in rhe 
rhearer during his col lege years, 
as well as parriciparing in the 
srudent protest movement, for 
which he spent r ime in jai l .  In 
the 80s, he srarred his fi lm 
career as  a seenarise and 
relevision scriprwrirer, and 
worked as an assistant d irector. 
His firsr fearure, "Seoul Jesus" 
( 1 986), realised as an 
independent producrion, was 
scigmarised by censorship. He 
won a more significant cricical 
acclaim by features that 
followed. He approaches each 
new fil m  wirh a fresh sryle, and 
never fails ro ereare controversy 
wirh his works, an approach 
which is ofren compared wirh 
rhar of famous Japanese director 
Nagisa Oshima. 

Filmleri 
Filmography 

1 986 S eo u/ }e sm Seul'lu lsa 
1 988 Smıggone S idea Başarı Çaj!ı 
1 990 Woomuk-Baemi u i Sararzg 

Woomuk-Baemi'li Sevgililer 
1 99 1  Kyongmachang Kam111ıgil 

Yarış Pistine Giden Yol 
1 993 Hwa-Om-Kyımg 
1 994 To You From Me 

Benden Sana 
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0-900 
06 
1 -900 
Yönetmen Director: Theo van Gogh 
Senaryo Screenplay:johan Doesburg, 

/Harcel Ollen, A riane Schluter & Ad van 
Kempen Görüntü Yön. Cinematography: 
Tom EriJman Kurgu Editing: Ot umw 
Müzik Music: Ruud BoJ Oyuncular Cast: 
!l l'iane Schluter. Ad van Kempen Yapımcı 
Producer: Theo van Gogh Yapı m 
Production Co.: Di no Prod11ctiom do 
Prtmengracht 546. 1 0 1 7  KK 1\ ımterdam, 
NETHERLA NDS: Phone: 3 1  20 624 72 72; 
Fax: 3 1  20 626 85 33 Dünya Hakları 
Export Agem: Shooting S tar Film 
DiJtribution B. V., Primengrarht 546, 1 0 1 7  
KK Ammrdam. NETHERL!INDS: Phone: 3 1  
20 624 7 2  72: Fax: 3 1  2 0  626 8 5  3 3  

1 994 1 3 5 111111. 1 Renkli Color 1 90' 

• Hollanda'da 06, Türkiye'deki 
900'1ü telefonlar gibi özel servis 
telefonlarının başlangıç numarasıdır. 
Bunların bir kısmı birbirini hiç 
tanımayan insanlara, sadece 
telefonda bile olsa, mahrem bir 
i l işkiye başlama fırsatı veren seks 
hatlarıdır. Iki kahramanımız, Sara 
ile Thomas, bu şekilde "tanışır"lar. 
Sara inisiyatifi ele alır, Thomas'ı 
kandırarak telefon seksi yapmasını 
ve fantezilerini anlatmasını saglar. 
Sara'da adamın ev telefonu da 
vardır, ama Thomas'ta onunki 
yoktur. Kimi zaman ona takılan ve 
gülen Sara, adamın gitgide daha 
fazla merakını çekmeye başlar. 
Derken Thomas bir partide Sara'nın 
okuldan eski bir arkadaşına rastlar 
ve soyadını ögrenir. Şimdi roller 
degişmiştir. Thomas, daha fazla 
şeyler ögrenerek anlaşmalarının 
önkoşulu olan isimsizliği yıkma 
tehdidi savurur. Naif bir eğlence 
olarak başlayan i l işkileri, bir kedi
fare oyununa dönüşmüştür . . .  

1 994 baharında John Doesberg 
tarafından sahnelenen ve büyük bir 
başarının yanısıra, hayli tartışmaya 
da yol açan oyunun film versiyonu 
olan 0-900'ün çıkış noktası, emin 
bir mesafeden aşk kavramına 
duyulan ilginin sürekli artmasıdır. 
Oyun sırasında, her biri kendi 
bölmelerinde oturan izleyiciler bir 
video ekranına bakıyor ve istedikleri 
aktör ya da aktrisi izlemek için 
kumanda aletinden yararlanıyorlardı. 
Uzlaşmadan uzak üsiObu ve yalın 

öylesine etkilendi ki, bundan bir 
film yapmaya karar verdi. Yönetmen 
burada basit yöntemlerle, karşılıklı 
ikiyüzlülügün önemli bir rol oynadıgı, 
en başından başarısızlıga mahkum 
bir "0-900" ilişkisini yansıtıyor. Film, 
agresif kadın cinselliginin 
gerçeklerini ortaya koyan 
mükemmel bir tablo çizerken; bu 
açıklık, küçük burjuvalara özgü 
yakalanma korkusuyla hükümsüz 
kıl ınmakta. Bunun yol açtıgı intikam 
arzusu ise, Thomas'ın basmakalıp 
bir tepki göstermesine yol açıyor. 
Hem oyunda, hem de fılmde Sara 
ile Thomas'ı oynayan Ariane 
Schluter i le Ad van Kempen, zeki 
ve seksi diyaloglara bizzat katkıda 
bulunmuşlar. 0-900 dürüst, samimi 
ve komik bir film. Izlenecek topu 
topu iki odası olduğu halde, 
üzerinde düşünecek çok şeyi var. 

• In Holland, 06 is the combination 
with which special service telephone 
numbers start (!ike 900 numbets i n  
the Turkey). Some of  these are sex 
l ines that offer an opporrunity for 
complete srrangers to embark on an 
intimate relationship, be it  on the 
phone. The protagonists Sara and 
Thomas "meet" in this way. Sara 
takes the initiative; she seduces 
Thomas i neo telephone sex and 
expressing his fanrasies. She has his 
home phone number, but he doesn't 
have hers. Thomas becomes 
increasingly inquisitive abouc Sara, 
who sametimes teases and laughs at 
him. Tben he bumps i neo an old 

konuları seçmesiyle tanınan sinemacı studenr friend of hers at a parry and 
Theo van Gogh gördüklerinden finds out her surname. The roles are 

now reversed. Thomas threatens ro 
find out more and shatter the 
anonymiry that was the precondition 
for their conracc. What started as 
na'ı·ve amusement, turns in  to a game 
of cat and mouse . . .  

The growing popularity of love at a 
safe distance is the starting point for 
06, film version of the conrroversial 
play that was very successfully 
performed in the spring of 1 994, 
directed by Johan Doesberg. During 
the play, members of the audience, 
each in his or her own cubicle, 
looked at a video screen and used 
their own switching mechanism to 
follow an actor or actress of their 
choice. Film-maker Theo van Gogh 
who has become known for his 
uncompromising style and 
unvarnished choice of subjects was 
so i mpressed that he decided to film 
it. Using simple means, he provides 
here a picture of "06" relationships 
doomed ro failure, in which murual 
hypocrisy plays an importanr role. 
While the film provides a superb 
and revealing picture of aggressive 
female sexuality, this openness is 
nullified by the petit bourgeois fear of 
discovery. The desire for vengeance 
that this evokes make Thomas react 
in a stereotyped way. Ariane 
Schluter and Ad van Kempen, who 
played Sara and Thomas in both the 
play and on film,  themselves 
conrributed m uc h of the smart and 
sexy dialogue. 06 is frank and funny; 
and although there are only two 
rooms to look at, there's a fair 
number of things to thin k abouc. 

THEO VAN GOGH 

23 Temmuz 1 957'de dogdu. 
Önce boşanma avukatı olmaya 
niyetlendi, ama tüm vaktini 
sinemaya ayırmak için 
üniversiteden ayrıldı. Bagımsız 
ve kendine özgü bir yönetmen 
olarak tanınan sanatçı, 
Hollanda'da büyük tartışmalara 
yol açarak bir gişe zaferi 
kazanan ve "yabancı di lde en iyi 
film" dalında Oscar'a aday olan 
0-900'den önce, çogu 
Hcllandalı yazarların 
romaniarına dayalı altı adet 
konulu uzun metraj film yaptı. 
Başka alanlarda ve TV 
talkshow'ları i le yazıl ı  basına 
katkısıyla medyada da etkinl ik 
göstermektedir. 

Born on 23  July 1 95 7 .  He firsr 
i nrended ro be a divorce lawyer, 
bur left university to become a 
ful l-r ime filmmaker. Known as a 
maverick d irecror, he has 
directed six feature films (often 
based on Durch novels) before 
06, which became a conroversial 
box-office h it in Halland and 
the official Dutch entry for "rhe 
best foreign language fil m " .  He 
is  also active in other fields and 
media, such as TV talkshows or 
conrributions ro written press 

Filmleri 
Filmography 

1 98 1  Luger 
1 984 Eetı dagje naar hetb stra11d 

Plajda Bir Gün 
1 986 Charly 
1 987 Terug naar OegJtgeesl 

Oegstgeest' e Dönüş 
1 989 LooJ 
1 993 Va/s licht Yanlış Işık 
1 994 06 0-900 
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ALMANYA GERMANY 

EN ÇOK ARZULANAN ERKEK 
DER BEWEGTE MANN 

THE MOST DESIRED MAN 
Yönetmen Director: So'nke \Vortmamı 
Senaryo Screenplay: So!ıke \Vortmann 
Görüntü Yön. Cinemarography: Gernot 
Rol/ Kurgu Editing: Veli Christen Müzik 
Music: Torstm Breuer Oyuncular Cas c Til 
Schweiger. Katja Rieman.) oachim K rol. Rufus 
Berk Yapımcı Producer: Bernd Eirhinger & 
Mo/Iy von !'ttrstenberg Yapım Production 
Co.: Neue Comtanlin !'ilm Produktion GmbH, 
Olga !'ilm GmbH. Kaiserstr 39. 80801 
Munirh. GERMANY: Phone: 49 89 38 60 
90: l'ax: 49 89 3860 9242 Dünya 
Hakları Export Agent: Atlas International 
!'ilm GmbH, Rumfordstr. 29-3 1 ,  80469 
Munirh. GERMANY: Phone: 49 89 22 75 
25: l'ax: 49 89 22 43 32 Kaynak Source: 
Standard Filmeilik Video ı•e Teleı•izyon 
Yapnnoltk A . Ş  .. Erol Dernek S ok. Erman Han, 
No: 5 Beyoğlu 80060 İstanbul. TURKEY; 
Phone: 90 2 1 2  243 33 97: Fax: 90 2 1 2  252 
98 50 

1 994 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 93 '  

• Alçak, sabit bir lamba. Yemek 
odasının duvarında, bi l inçsizl ik 
duygusu uyandıran bir ışıkla 
aydınlatı lmış canl ı  bir Keith 
Harring tablosu ası l ı .  Odanın 
ortasında, utangaç evsahibi 
Norbert, yüzünde bir tebessümle 
Axel'i beklemekte . . .  Arzuların ın 
peşinde sürüklenen Axel i le bir 
realist olan sevgil is i  Dorothy'nin 
i l işkilerinde büyük bir sorun 
vardır: Axel kadınlardan uzak 
duramamaktadır. Dorothy onu 
çalıştığı yerde iş üstünde 
yakalayınca, hemen evden 
sepetler. Çaresizl ik içinde kalacak 
bir yer arayan Axel, sonunda bir 
başka arkadaşların ın evindeki bir 
erkekler grubu toplantısında 
tanıştığı Norbert'i arar. Şimdi de, 
son derece özgün biçimde 
dekore edilmiş yeni bir mekan 
bulduğunu düşünmektedir. Ancak 
bu saf, yakışıklı, boylu poslu 
delikanl ının başına ne tür bir iş 
açtığından haberi yoktur. Çok 
geçmeden kendini "gay" bir 
vejeteryen olan Norbert i le onun 
eşcinsel arkadaşların ın seks 
nesnesi olmuş bulacaktır. 
Dorothy onu geri almak için bir 
şeyler yapabilecek midir acaba? . . .  

Raif Köenig'in kült çizgi romanları 
üzerine kurulu, gerçekçi imgeler, 
punk benzeri ruha sahip nostaljik 
bir müzik ve başarı l ı  
performanslarla kotarılmış EN 
ÇOK ARZULANAN ERKEK, 
geçen yıl gösterime girdikten 
hemen sonra, Almanya'nın en 

fazla iş yapan fi lmi  oldu. Fi lmin 
adı, tesadüfen eşcinseller arasına 
düşerek çok komik olaylara yol 
açan heteroseksüel erkeğe bir 
gönderme. Bu fi lmiyle 
Wortmann, neden ü lkesinin en 
popüler genç yönetmeni 
sayı ldığını gösterirken, tüm o 
mizah arasında cinsel roller, 
erkeklik ve yanl ış iletiş imin gerçek 
yapısına i l işkin görüşlerini sunmayı 
da sürdürüyor. Sonuç, birbirini 
izleyen çılgınca bir olaylar dizisi . 
"Düğün Yemeği"nin duyarlılığını 
paylaşan fi lm, bu iki cinsel kültür 
arasındaki hassas dengeyi koruyor 
ve en olmadık katı l ımcılar 
arasında geçen espril i , romantik 
bir melodram sunuyor. 

• A law, fixed lamp. A vivid 
picture by Keith Haring on the 
d in ing room wall i l luminated by a 
l ight evaking unconsciousness. In 
the middle of the room, the shy 
host Norbert awaits Axel wich a 
smi le on his face . . .  Axel who 
follows his desires, and his !over 
Dorothy, a realisc, have a big 
problem in their relacionship - he 
can't keep his hands off other 
women. When Dorochy carehes 
h im screwing araund on che job, 
she promptly kicks h im out of c heir 
apartmenc. Desperare for a place to 

stay, Axel evemually calls up 
Norbert he mec at a men's group 
meecing in anather friend 's 
apartmenc. Now Axel thinks he's 
found a new l iving space decorated 
in a highly original manner. But 

this naive, handsome hunk has no 
idea what he is  gereing i mo, and 
soan wil l  fi nd h imself che objecr of 
desire for Norbert, a gay 
vegetarian, and his homosexual 
friends. Can Dororhy do anyrhing 
to ger him back) . . .  

Based on Ralf Köenig's cu l t  com i c 
books, and depicred through 
realiscic images, nostalgic music 
rhar mainrains a punk-like spirir 
and well-acred roles, THE MOST 
DESIRED MAN quickly became 
Germany's highesc grossing film 
upon irs release lasr year. The r ir le 
refers to a heterosexual man who 
accidenrally falls i nro che gay scene 
wirh hi larious resulrs. Wortmann 
shows here why he is  considered 
che counrry's horresr young 
director, and rhrough all the 
humour he conrinues to deliver 
insighrful views on sex roles, 
masculiniry and 
m iscommunicarion. The resulr is 
one madcap situarian after anorher. 
Sharing a s imi lar sensibil icy to 
"The Wedding Banquet", the film 
mainrains che delicare balance 
berween rhese rwo sexual culrures, 
and delivers a wirry, romantic 
melodrama between same of che 
most unl ikely parcicipancs. 

SÖNKE WORTMANN 

1 959'da Almanya'da doğdu. 
Çeşitli mesleklerde şansını 
denedikten sonra, Münih'ce bir 
sinema okuluna, Hochschule 
für Fi lm und Fernsehen'e girdi. 
Sinemalarda gösterime giren ilk 
filmi, "AIIein Unter Frauen 1 
Kadınlar arasında Tek Başına" 
( 1 99 1  ). bir milyon ikiyüzbin kişi 
tarafından izlendi ve 
yöneemenini bir anda meşhur 
etti. Bunun ardından "Kieine 
Haie 1 Minik Köpekbalıkları" 
( 1 992) ile "Mr. Bluesman" 
( 1 993) geldi. 1 993'te, filmleri 
arasında "The House of Spirics 
1 Ruhlar Evi"nin de bulunduğu 
yapımcı Bernd Eichinger ile üç 
fi lm yapmayı kabul etti. EN 
ÇOK ARZULANAN ERKEK 
( 1 994) bu işbirliğinin i lk 
ürünüdür. 

Born in  Germany in  1 959. After 
trying various professions, he 
emered the Hochschule Für 
Fi lm Und Fernsehen, a film 
school i n  Munich. H is first 
rheatrical fil m ,  che hit comedy 
"Ailein Unter Frauen 1 Alone 
Among Women" ( 1 99 1 ), was 
seen by 1 .2 m i llion people and 
brought the direccor instant 
fame. He followed i t  with 
"Kleine Haie 1 Little Sharks" 
( I  992) and "Mr. Bluesman" 
( 1 993).  In  1 993,  he agreed to 
make three fi lms w ith Bernd 
Eichinger, the producer whose 
work i ncludes "The House of the 
Spirits". DER BEWEGTE 
MANN ( 1 994) is the first 
product of their col laboration. 



ÇOCUKLARlN DÜŞLERi 
CHILDREN'S DREAMS 

DEFA Kurumu'nun 50. yı l ı  nedeniyle hazırlanan bu bölüm, 
DEFA'nın değerli işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. 

This seetion has been possi ble with the valuable cooperation 
of the DEFA on i ts 50th anniversary. 

SIGNAL'in 
değerli katkılarıyla 
gerçekleştirilmiştir. 

W e should ! ike to thank 

SIGNAL 

for their contributions. 



KÜÇÜK ŞiŞKO TiLLA 
DIE DICKE TILIA 

FAT LITTLE TILLA 
Yönetmen Director: \Verner Bergmamı 
Senaryo Screenplay: Rosel Klein 
Görüntü Yön. Cinematography: \Verner 
Bergmamı & /ngo Ban· Kurgu Editing: 
Karin Kwche Müzik Music: C iri/ Cibulka 
Oyuncular Cast: Canımı Sarge, }ana 
!vlattukat. !vlallhias !vlenz, Maurice \Voynoski 
Yapım Production Co.: DEFA-Studiofiir 
Spie/filme, GER!v!ANY Dünya Hakları 
Export Agent: Progms Film-Verleih GmbH, 
Burgstr. 27.  1 0 1 78 Berlin, GERMANY; 
Phone: 49 30 280 60 49: Fax: 49 30 282 9 1  
5 7  

1 98 1  1 35 mm. 1 Renkli Color 1 76' 

• lik bakışta düşmanl ık! Sınıfın en 
kuvveti is i ve elebaşısı Tilla, yeni 
kızı görür görmez dışlar. I nce 
narin, gözlüklü Anna'ya ancak 
ondan beklenecek bir şekilde 
zorbalık eder. Resim yapmayı 
seven Anna, resimlerinin 
dünyasına kaçar. Ama bir gün, 
kendini savunmaya başlar . . .  

• Hostiliry at first sight! Til la, the 
strongest in the class and i ts 
ringleader, immediately rejects the 
new gir!. She bullies delicate, 
bespectacled Anna as only she can. 
Anna, who loves painring, flees 
inro the world of her picrures. B ur 
one day, she starrs defending 
herself. . .  

Filmography 

Nachtspiele 
Gece Oyunları 
Die dicke Tilla 
Küçük Şişko Tilla 



1 7  ÇOCUKLARlN DÜŞLERi < l l l LDRl ;-.;·s DlH AMS 

ALMANYA GERMANY 

KORSANIN KALBi 
DAS HERZ DES PIRATEN 

HEART OF THE PIRATE 
Yönetmen Direcıor:}iirgm Brauer 
Senaryo Screen play: Gabrrele Herzog 
Görüntü Yön. Cinemaıography:}iirgen 
Brauer & Dieter Chill Kurgu Ediıing: 
Eı�lyn Carou• Müzik Music: Raif Hoyer 
Oyuncular Cas ı: Franziska Alberg. johan na 
Scha/1. Gojko Mitic. Hermann Beyer Yapı m 
Producıion Co.: DEFA -Studio fiir Spie/filme. 
GERMANY Dünya Hakları Exporı 
Agenı: Progress Film-Verleih GmbH, Burgstr. 
27. 1 0 1 78 Berlm, GERMANY; Phone: 49 30 
280 60 49: Fax: 49 30 282 9 1  5 7 

1 988 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 8 5 '  

• Jessi kumsalda ışı ldayan ve 
hatta konuşabilen bir taş 
bulmuştur. Taş, Korsan 
William'ın kalbi oldugu yolunda 
bir açıklamada bulunur. Jessi'nin 
arkadaşları sihirl i  taşa gülüp 
geçer. Ama küçük kız bir gün eve 
geldiginde, Korsan William'a 
benzeyen bir adamın masada, 
annesinin yanında oturdugunu 
görü: sözde babasıdır bu, sirk 
binicisi Jacco . . .  

• Jessi has found a srone on the 
beach which glows and can even 
ralk. lt explains that it is the hearr 
of Pirare Will iam. Jessi's friends 
just laugh at the magic srone. Bur 
when she comes home one day, a 
man who looks ! ike Will iam the 
Pirare is sirring at the table next ro 
her morher - he is supposed ro be 
her fat her, circus rider Jacco . . .  

JÜRGEN BRAUER 

6 Kasım 1 938'de Leipzig'de 
do�du. Dresden'de fizik, 1 958-
62 yılları arasında Potsdam
Babelsberg'de sinema okudu. 
1 962'den beri görüntü 
yönetmenligi yapmakta ve 
1 980' den beri de senarist ve 
yönetmen olarak çalışmaktadır. 

Born on 6 November 1 938 in 
Leipzig. He srudied Physics in 
Dresden and Film i n  Porsdam
Babelsberg. He has been a 
director of phorography s ince 
1 962 and has also worked as 

Filmleri 
Filmography 

I 980 Pugowitza 
I 984 Gritta von 

Rattenzuhausbeiuns 
I 986 H ilde, das Dienstmiidcheu 

Hizmetçi Hilde 
(co-director ortak yönetmen) 

I 987 Das Herz des Piratm 
Karsanın Kalbi 

I 989 Sehmucht Özlem 
1 990 Tanz auf der Kippe 

Uçurumun Eşi�inde Dans 
I 992 Anna Anna 

Nach Nizza 
(TV short kısa film) 
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SAB INE  KLEIST, YAŞ YEDi 
SABINE KLEIST, 7 ]AHRE 

SABINE KLEIST, AGED SEVEN . . .  
Yönetmen Director: Helmlll Dzi11ba 
Senaryo Screen pl ay: Helmut Dzi11ba 
Görüntü Yön.Cinematography: Helmtti 
Bergmann Kurgu Editing: Barbara Simon 
Müzik Music: Christian Steyer Oyuncular 
Cast: Peıra Liimmel. Simone von Zglinicki. 
Martin Tretta11. Heide Ki pp. Gerd Giitschow 
Yapı mc ı Producer: Giinter Schwaack 
Yapım Producrion Co.: DEFA-St11dio [iir 
Spielfilme. GERMANY Dünya Hakları 
Export Agem: Progress Film-Vedeih GmbH. 
B11rgstı·. 27. 1 0 1 78 Berlin, GERMANY: 
Phone: 49 30 280 60 49: Fax: 49 30 282 9 1  
5 7  

1 982 1 3 5 111111. 1 Renkli Color 1 72' 

• Sabine, annesiyle babası 
ölümcül bir kazaya uğradığından 
beri, bir öksüzler yurdunda 
yaşamaktadır. Ama çok sevdiği 
çocuk bakıcısı, kendisi de bir 
çocuk beklediği için işten 
ayrılmaya kara verir. Birden 
kendin i  terk edilmiş hisseden 
Sabine de yurttan kaçar. I ki gün 
iki gece Berlin'de dolaşır. Ona 
yardım eden, onu teselli eden 
insanlarla karşılaşır. Sabine çocuk 
yuvasına, burasının gerçekten 
yuvası olduğunu öğrenerek 
döner. 

--------:-

• Si nce her parenrs met with a 
fatal accident, Sabine has l ived in  
an  orphanage. But  now the chi ld
caret she loves best wanrs to give 
up her job because she is expecting 
a child herself. Sabine who 
suddenly feels abandoned runs 
away. She wanders through Berl in 
for two days and two nights. She 
meets people who help her and 
people who comfon her. Sabine 
returns to the chi ldren's home with 
the knowledge that i t  really is her 
home. 

HELMUT DZIUBA 

2 Şubat 1 933'te Dresden'de 
dogdu. Abitur'undan sonra, 
üniversite için bir hazırlık 
kursu niteligindeki Işçiler ve 
Çiftçi ler Fakültesi'ne kabul 
edildi. Bunun ardından 
Moskova Dramatik Sanatlar 
Lisesi'ne devam etti ve burada 
Mikhail Romm'un Master 
Sınıfı'nda okudu. 1 962' de "Das 
Opfer 1 The Victim" filmiyle 
yönetmenlik diplomasını aldı. 
Demokratik Alam 
Cumhuriyeti'ne dönerek, 
DEFA Konulu Filmler 
Stüdyosu'nda Frank Beyer, 
Günter Reisch ve başka 
yönetmeniere asistanlık yaptı. 
1 968 yılından beri, DEFA 
Stüdyosu'nda yönetmen olarak 
çalışıyor. 

Bom on 2 February l 9 3 3 i n 
Dresden. After his Abi tur, he 
was acimitred to the Workers' 
and Farmers' Faculcy 
(preparatory course for 
University). Following this he 
enrol led ar Moscow High School 
for Dramacic Ares (VGIK) where 
he scudied in che Master Class of 
Michail Romm. I n  1 962 he took 
out his d ipioma in fı l m  
diree c i ng wich che fılm "Das 
Opfer 1 The Victim".  He 
returneel to Democracic 
Republic of Germany and 
worked as assiseant director ar 
che DEFA Swdio for Feanıre 
F i lms with Frank Beyer, Günter 
Reisch and ochers. Si nce 1 968 he 
has been employed as film 
direccor ac che DEFA Studio. 

Filmleri 
Filnıography 

1 969 Mohr uud die Reben ı:ou 
London 
Mohr ve Londra'nın 
Kargaları 

1 972 uıu/ und le ise i st die Liebe 
Aşk Yüksek Sesli ve 
Sessizdir 

1 974 Untergaug der Em ma 
Emma'nın Batışı 

1 978 Rotschlipse Kızıl Kravatlar 
1 979 Chiffriert (lll Che/ - Ausfall 

Nı·. 5  
Şefın Şifresi - S Numaranın 
Kayboluşu 

1 980 Als Unku Edes Fremıdin war 
Unku Ede'nin Arkadaşıyken 

1 982 Sabiue Kleist, 7 jahre 
Sabine Kleist, Yaş Yedi 

1 984 Erscheinen Pfliecht 
1 986 jan auf der Zille 
1 990 Verboteııe Liebe Yasak Aşk 
1 99 1  j(ına undjan Jana ile Jan 
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KORKAK 
HASENHERZ 

THE COWARD 
Yönetmen Director: Giimeı· Fı-iedrich 
Senaryo creenplay: A nne Gomm 
Görüntü Yön. Cinemaıography: Ham 
Hemrrrh Kurgu Ediıing: 1/ona Thiel Müzik 
Music: Bemd Wefelml!)er Oyuncular Cası: 
Bellma Hohemee. Smanne Kusche. Frauk 
Rullloff C.harlolle Bastianjultane Koıln. 
Gmla Morgm. Volk111ar Klemerı Yapı m 
Producıion Co.: DEFA -Sıudio fiir Spieljil111e, 
GERMANY Dünya Hakları Export 
Agenı: Progrm Fi/111- Ver/eıb GmbH, Bur�:str. 
27. 1 0 1 78 Berlin. GEI?MANY; Phone: 49 30 
280 o() 49: Pax: 49 30 282 9 1  57 

/ '}87 3 5  111111. 1 Renkli Color / 82 '  

• Ne utanç verici şey! 
Yönetmen, hem de bütün sınıfın 
önünde, Janni'yi erkek çocuk 
sandı .  Şimdi de, ejderhaların bile 
üstesinden gelen cesur prensi 
aynaması gerekiyor. Kızcağız, bir 
süre endişeyle duraksar. Ama 
sonra gözünü karartıp bu deneye 
atılır ve kameranın hem önünde, 
hem arkasında birçok garip ve 
harika serüven yaşar. Son planın 
çekimi yapıldığında, Jan n i  başka 
biri olmuştur artık . . .  

• What a disgrace! The direcror 
m isrook Jan ni for a boy in front of 
the whole class. And now she is 
meanr ro rake the leading role-rhat 
of a courageous prince, who even 
conquers dragons. The girl 
hesirates anxiously for a while. 
Then she venrures the experiment 
and has many weird and wonderful 
advenrures, both before and behind 
the cameras. By the t ime the lasr 
take is fı lmed, Janni has al ready 
become sameone else . . .  

GÜNTER FRIEDRICH 

l 939'da Zwikau'da dogdu. 
Babelsberg Film Yüksek 
Okulu'nda Prodüksiyon 
Bölümü'ne devam ettikten 
sonra Alman Televizyonu'na 
baglı genç yetenekler 
stüdyosunda oyunculuk 
üzerine egitim gördü. l 966-
1 970 yılları arasında 
Neustrelitz'deki Fiedrich (Ali! 
"Friedrich" olmasın?) Wolf 
Tiyatrosu'nda oyuncu ve 
yönetmen olarak çalıştı. 
Televizyon da yönetmen 
asistan ı olarak edindigi 
birikimiyle 1 97 1  yılında i lk 
çocuk fi lmini yönetti. 1 983 
yılından itibaren yetişkinlere 
yönelik yapımiara da imza attı. 
Aşagıdaki sinema filmlerinin 
yanısıra, 30'a yakın TV filmi ve 
oyununu yönetmiştir. 

Born in 1 939 in Zwikau. Afrer 
arrending rhe Producrion 
Dparrmenr in Babelsberg Film 
Yüksek School, he was rrained as 
an acror in rhe young ralenrs 
studio of German Television. 
During 1 966- 1 970 he worked as 
acror and director ar the Fiedrich 
(Friedrich''')  Wolf Thearre in 
Neusrrelirz. W ith his experience 
as assistant director in TV he 
direcred his firsr chi ldrens' film 
in 1 97 1 .  As of 1 98 3 ,  he has also 
been making producrions for 
adults. In addition re the below
srared cinema fi lms, he has 
di eecred nearly 30 TV fılms and 
rele-plays. 

Filmleri 
Fi1mography 

1 984 Unternehmen Geigenkcuten 
Görevimiz Kemankutusu 

1 987 HaJe11herı Korkak 
1 990 Die Spmllgdeckeluhr 

Kapaklı Saat 
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MORITZ REKLAM SÜTUNUNDA 
MORITZ IN DER LITFAjJSAULE 

MORITZ IN THE ADVERSITING PILLAR 
Yönetmen Director: Ro/f Losansky 
Senaryo Screenplay: ChriJia Kozik 
Görüntü Yön. Cinematography: Helm11t 
G rewald Kurgu Edi ring: /Ise Peters Müzik 
Music: Karl-EmSI Sam Oyuncular Cast: 
D irk tlliiller, \Va/frietk Schnıitt. Dieter Ma1111, 
Rolf L11dwig, Dorit Giibler Yapı m 
Product ion Co.: DEFA -St11dio fiir Spie/filme, 
GERtlfA N Y  Dünya Hakları Export 
Agent: Progress Film-Verleih GmbH. B11rgJ1r. 
27, 1 0 1 78 Berli11. GERMANY: Pho11e: 49 30 
280 60 49; Fax: 49 3 0  282 9 1  5 7 

1 983 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 85 '  

• Kimsenin Moritz'e ayıracak 
vakti yoktur. Oğlan okulun en iyi 
öğrencilerinden biri değildir. 
Moritz evden kaçar ve bir reklam 
sütununun içine taşınır. Yeni 
arkadaşları konuşan bir kedi, 
s irkte çalışan bir kız ve sokakları 
süpüren bir çöpçüdür. Bunlar 
çocuğun bir sonuca varmasına 
yardımcı olurlar: kaçmak, hiçbir 
şeyi çözümlemez . . .  

• No-one has any time for Moritz. 
He is not among the best at school. 
Moritz runs away and moves i mo 
the inside of an adverrising pil lar. 
His new friends are a speaking cat, 
a circus gir! and a street sweeper. 
They help rhe young boy ro reach 
the conclusion, that running away 
does not sol ve anyrhing . . .  

ROLF LOSANSKY 

1 8  Şubat 1 93 1 'de 
Frankfurt/Oder'de do�du. 
Matbaacı olarak e�itildi. Önce 
Berlin'deki Işçi ve Çiftçi 
Fakültesi'nde (ün iversiteye 
hazırlık e�itimi) ve 1 955'ten 
1 960'a kadar Babelsberg' deki 
Sinema Televizyon Yüksek 
Okulu'nda e�itim gördü. i lk 
f i lmini 1 956'da yaptı. Frank 
Beyer ve Günter Reisch gibi 
yönetmenlerin asistanı larak 
çalıştı ve 1 962'de DEFA'nın 
Konulu Film Stüdyosu 
tarafından yönetmen olarak işe 
alındı. 1 964'te, masal ve gerçek 
ö�elerini filmlerinde 
birleştirmeye başladı .  Iki kısa 
film, iki de belgesel içeren ve 
toplam sayısı 22'yi bulan 
sinema yapıtlarının ço�u çocuk 
filmleridir. 

Born in Frankfurc/Oder on 18 
February 1 93 1 .  He was rrained 
as a prinrer. He first studied at 
the Workers' and Farmers' 
Faculty in Berlin (prepararory 
course for University) and from 
1 95 5 - 1 960 at the Col lege of 
Fi lm and Television in 
Babelsberg. He made his first 
fi lm in 1 956. He worked as an 
assistane for, among others, 
Frank Beyer and Günrer Reisch 
and was employed as a directOr 
by the DEFA Studio of Feature 
Films in 1 962. In 1 964 he 
began combining elemenrs of 
the fai ry-tale with real ity in his 
films. !ncluding two shorcs and 
two documenraries, most of his 
22  fi lms are made for chi ldren. 



KOCAMAN KARA KÖPEKLi OGLAN 
DER JUNGE MIT DEM GROSSEN SCHWARZEN HUND 

THE BOY WITH THE BIG BLACK DOG 
Yönetmen Director: 1-/anne/ore Un1erberg 
Senaryo Screen play: Margot Bereh/er 
Görüntü Yön. Cinematography: Michael 
Göthe Kurgu Editing: Helga Krause Müzik 
Music: Dr ter Berkert & Gerhard Srhoiıe 
Oyuncular Cast: N re/s Ansrhiitz. lifirialli 
Knabe. Kurt Bôke. Dagmar Manzel. Horst 
1-/iemer Yapı m Production Co.: DEFA
Stlldro fiir Sprelfilme. GERMil N\' Dünya 
Hakları Export Agent: Progress Film
Ver/ed; GmbH. Burgsrı·. 27. 1 0 1 78 Berlirr, 
GEI?Iıli\ N Y: Phone: 49 30 280 60 49: Fax: 
49 3 0 282 9 1  5 7  

1 986 1 3 5 111111. 1 Renkli Color 1 85 '  

• Ulf mutludur. Az önce, sahibi 
yokmuşa benzeyen kocaman bir 
köpekle dost olmuştur. O da alır 
köpegi eve getirir. Apartmanda 
Newfoundland cinsi bir köpek ha? 
Annesi babası ve komşular onunla 
aynı fıkirde degi ldir. U If yeni bir 
ev bulur ve birçok öykü bilen, 
birçok ilginç fikri olan kendinden 
büyük biriyle arkadaş olur . . .  

• Ulf is happy. He has jusr made 
friends wirh a large dog who does 
nor seem ro have a masrer, and so 
he rakes ir home wirh him.  A 
Newfoundland dog in a high-rise 
flar' His parenrs and neighbours 
have orher ideas. Ulf fınds a new 
home and makes an older friend 
who is  ful l  of srories and ideas . . .  

Konzert fiir Bratfanne u nt! 
O·rchester 
Kızartma Tavası ve 
Orkestra Için Konser 
Ei u A1iidchen aus Schuee 
Kardan Kız 
lsabel auf der TrepjJe 
lsabel Merdivende 
Der Junge mil dem groflen 
schu•arzeu H und 
Kocaman Kara Köpekli 
Çocuk 
... und ich dachte, du magst 
mich 
.. .Ve Beni Seviyorsun Sandım 

1 989 Verflixtes Miflgeschick! 
Lanetolası Beceriksizlik1 





BiR ÜLKE - BiR S iNEMA: MACARiSTAN 
A COUNTRY - A CINEMA: HUNGARY 

Bu toplu gösteri, MAGYAR FILMUNIÖ kurumunun 
degerli işbirligiyle gerçekleştirilmiştir. 

This retrospecrive has been possible with the valuable 
cooperation of the MAGY AR FILM U N IÖ. 

M A S  
MAS MATBAACILIK A.Ş.'nin 
değerli katkılarıyla 
gerçekleştirilmiştir. 

W e should ! ike to rhank 

MAS MATBAACILIK A.Ş.  
for rheir conrriburions. 
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MACARISTAN-FRANSA-POLONYA H U NGARY -FRANCE-POLAND 

UYANlŞ 
EB RED ES 

AWAKENING 
Yönetmen Director:judit E/ek Senaryo 
Screenplay:judit E/ek Görüntü Yön. 
Cinematography: Gabar Ba/og Kurgu 
Editing:Judit E/ek Müzik Music: Ldsz/6 
/\le/is Oyuncular Cast: Fmzsina Eszes. 
Petra Kiives, judit Hemde/i. Andrus Kenı, 
Sandar Zsoter Yapımcı Producer: Ferenc 
Kardos Yapım Producrion Co.: Budapest 
Filmsttidio. /?Ona 11tra 1 4 7. H-1 145 B11dapest, 
HUNGARY; Phone: 36 1 25 1 85 68: Fax: 
36 1 2 5 1  04 78: Scttrabee Films. FRANCE; 
Zebra St11dio Fibnou•e. PO LA ND Dünya 
Hakları Export Agent: Cinemagyar, 
Batbori 11. 1 0. H- 1 054 B11dapest.  
H UNGA R Y: Phone: 36 1 l l l  46 1 4; Fax: 
36 1 1 53 1 3  1 7  

1 994 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 1 10' 

• 1 952 yı l ında Budapeşte'deyiz. 
Kahramanımız, annesini henüz 
kaybetmiş 1 3  yaşında bir Yahudi 
kızı olan Kati. Bu gerçeği 
kavrayamamışa benziyor. Ölümü 
kavramak mümkün mü? Babası 
başka bir kentte yaşadığı iç in 
sonunda amcasının yanına taş ın ır, 
ama. ikisi anlaşamazlar. Kati de, 
Budapeşte'deki konut sorunu 
yüzünden başka bir aileyle 
paylaşmak zorunda kaldığı kendi 
dairesine döner. Kati h iç 
durmaksızın annesini, ona yol 
gösterip rahatlatan tek kişiyi 
düşünür. Bu koca gözlü, doymak 
bilmez bir sevgi isteğiyle dolu 
küçük kız, sonunda acı l ı  uyanış ının 
üstesinden gelebilmek için özel 
bir çözüm bulur: annesini 
canlandırır. Artık annesi yeniden 
yaşamakta, yeniden ortada 
dolaşmakta, ikisi birl ikte yaşam ve 
ölüm gibi büyük konuları 
tartışmaktadırlar. Ama bu kaçış, 
kaçını lmaz olarak yetersiz kalır. 
Evinde verdiği içkili b ir 
doğumgünü partisi, ve erotik 
düşünceleriyle dolu güneesini 
öğretmeninin bulmasıyla Kati 'n in 
başı derde girer. Bir gün genç bir 
adamla karşılaşır, başka bir 
kadınla i l işkisi olduğunu bildiği 
halde dairesini  onunla paylaşmaya 
karar verir. Onunla birl ikte, 
kadın l ığa doğru bir adım daha 
atar . . .  

J udit Elek, 30 yıl önce çektiği i lk  
filminden bu yana, altı-yedi konulu 
uzun metraj film yaptı. UYANlŞ, 

onun en iyi fi lmlerinden biri; 
1 9SO'I i yılların başındaki 
Macaristan'da genç bir kızın acı l ı  
uyanışının duygusall ığa kaçmadan 
verilmiş, mükemmel bir biçimde 
gözlenmiş öyküsü. Film onun hem 
kadın l ığa, hem de gerçek dünyaya 
erişmek için emekleyiş in i  
göstermekte. Stal in hala 
hayattadır, ve dolayısıyla, Kati'n in  
içinde yaşadığı toplum da büyük 
bir baskı altındadır. Harika, 
kocaman gözlü Fruzsina Eszes'in 
çekip götürdüğü UYANlŞ, 
Kati 'nin yaşamına sevgi katma 
yolundaki titrek çabalarını 
yansıtan, derinden gözlemlerle 
dolu. Elek, genç bir kızın 
yaşamındaki belirleyici anları 
hatırlıyor besbell i ,  ve bu anıları da 
duyarl ı l ıkla beyazperdeye 
aktarıyor. 

• W e are in B udapesr, in 1952 .  
The main characrer is  Kati ,  a 1 3-
year-old Jewish reenager who has 
j use losr her morher. S he does n or 
seem ro be able ro comprehend this 
facr .  Is ir  possible ro comprehend 
dearh' Her farher l ives in anorher 
city, so she ends up moving in with 
her uncle. The rwo do not hir  it off. 
Kati rerurns ro her aparement 
which she is forced ro share w ith 
anorher family due ro Budapesr's 
housing shorrage. Al l  the while, 
Kati dreams of her morher, rhe one 
person who gives her guidance and 
comforr. This small gir! with big 
eyes, and an unappeasable desire for 
love, fınds a special solution ro 

overcome her painful awakeni ng :  
she revives her morher. From this 
rime on, the morher lives and 
moves again, and rogerher they 
discuss rhe grear issues of l ife and 
dearh. Bur inevirably, this escape 
ends up not being enough. Trouble 
fol lows Kati as she hosrs a drunken 
birrhday parry and her teaeber 
discovers her diary, fı l led wirh her 
eroric rhoughrs. One day she meers 
a young man wirh whom she 
decides ro share her aparrmenr, 
even rhough he's involved wirh 
anorher woman. Wirh h im,  she 
rakes anorher step roward 
womanhood . . .  

Judir Elek has jusr made over half a 
dozen fearure fı lms si nce her debur 
30 years ago. A W AKENING is 
one of her fınest efforrs, a 
beaurifully understared, 
wonderfully observed tale about the 
painful awakening of a young gir! 
in early-Fifties Hungary. The fi lm 
shows her stumbling efforrs ro 
reach out both inro womanhood 
and inro the real world. Stalin is 
st i l !  alive, so, by implication, the 
society in which Kati l ives is 
deeply oppressed. Driven by the 
wonderfully wide-eyed Fruzsina 
Eszes, A W AKENING is ful l  of 
penetrating observations of Kati 's 
tremulous attempts to bring love 
into her l i fe. Elek clearly 
remembers the defın ing moments 
in the l ife of a young gir! ,  and 
sensitively transfers those memories 
ro the screen. 

JUDIT ELEK 

1 937 yılında Budapeşte'de 
do�du. 1 96 1 'de Tiytaro ve 
Sinema Akademisi'nden mezun 
olduktan sonra, asistan olarak 
Mafılm'e girdi. Aynı zamanda 
genç sinemacıların oluşturdu�u 
Bela Balazs Studyosu'nun da 
kurucularındandır. Fi lmleriyle 
birçok ulusal ve uluslararası 
ödül almıştır. 1 960'1ı yılların 
başında bir de romanı 
yayımlanmıştır. 

Born in 1 937 in Budapest, 
Hungary. After graduating from 
the Academy of Thearre and 
Film in l 96 l ,  she joined Mafilm 
as an assistant directOr. She is 
al so one of the fo unding 
members of the Bela Balazs 
Studio of young fil mmakers. She 
won several national and 
international awards wirh her 
fi l ms. A novel of hers was 
publ ished in the early 60s. 

Fi lmleri 
Filmography 

1 966 Medtlig el az ember? 
Insanın Önemi Nereye 
Kadar! (short kısa film) 

1 969 Sziget a szdrazfoldön 
lstanbullu Kadın 

1 973 1 stemnezejbı 
Bir Macar Köyü 
(documentary belgesel) 

1 974 Egyszerii törttfnet 
Sıradan Bir Öykü 

1 979 Ma jel ho/nap . . .  
Belki . . .  Yarın 

1 980 Marthıovics 
Martineviçler (TV) 

1 983 /Hdria-nap Maria'nın Günü 
1 988 Tutajosok Bir Nehrin Anıları 
1 994 Ebredtfs Uyanış 
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MACARiST AN-FRANSA-ISVIÇRE HUNGAR Y -FRANCE-SWITZERLAN D  

S iH iR AVCISI 
BUVÖS VADASZ 

MAGIC HUNTER 
Yönetmen Director: /Idi kO Enyedi 
Senaryo Screenplay: l/dik6 Enyedi & 
LdJz/6 l?ivt!Jz Görüntü Yön. 
Cincmaıography: Tiboı· Mat hi 
Kurgu/Editing: Mdria l?ig6 Müzik Music: 
Gregoı·io Paniagua Oyuncular Cası: Gary 
Kemp. Sadte Frost, Alexander Kaidunoı,sky, 
Piter Vallai, /llathiaJ Gnadinger, Alexandra 
\flaJJcher Yapımcı Producer: AndraJ 
Hamoı·i & Wieland Schlz-Keil Yapı m 
Production Co.: Accent/Gc�rgantua, BudapeJt 
Filımtudio. HUNGARY; UGC lmageı, 
FRANCE; Vega Filım, SWITZERLAND 
Dünya Hakları Exporı Age nı: Alliance 
International, 920 Yonge St . .  Su i te 500, 
Toronto. Ontario M4W 3C7. CANAOA: 
Phone: 1 4 1 6  967 ll 74: Fax: 1 4 1 6  967 43 
58 
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• Genç, güçlü ve dinamik Max, 
Budapeşte polis örgütünün en 
keskin nişancısıdır. Rizikaya 
girmekten çekinmeyen, başarı l ı ,  
güzel bir karısıyla bir kızı olan, 
çok şansl ı bir adamdır. Ne var ki, 
kurtarmaya çalıştığı rehine bir kızı 
kazayla vurunca, neredeyse bir 
anda nişancıl ığın ı  ve kendine olan 
güvenini yitirir. Itibarını 
kaybetmenin ve işten çıkarılmanın 
eşiğinde, bir yeterl i l ik testinden 
geçmeyi garantiye almak için, 
tekinsiz bir meslekdaşının 
tavsiyesini kabul eder. Ona hedefi 
hiç ıskalamayacak yedi sihirl i  
kurşun veri l i r. Ancak Max'ın 
bilmediği şey, son kurşunun 
Şeytan'a a it olacağı, yedinci hedefi 
de onun seçeceğidir. Gizemli 
satranç üstadı Maxim'i koruma 
görevi ona veri l ince, Maxim ile 
kendi karısı Eva arasındaki flört 
i l işkis inin farkına varır. Bu i l işkiyi 
polisten saklamak için, var 
olmayan adreslerde var olmayan 
karşılaşmalar icat eder. Kendini 
bir yalan ve aldatma ağı iç ine 
hapseder, ve bunların her bir i  de 
ona bir kurşuna malolur. Ta ki 
tek bir kurşun kalana dek . . .  

l ld ik6 Enyedi'nin u lus lararası 
alanda övgülerle karşılanan "20. 
Yüzyıl ını Benim" adlı fi lminden 
sonraki i lk yapıtı, felsefi bir 
gerilim fi lmi olarak tanımlanan 
S IHIR AVCISI ;  geri l im unsurunu, 
tarihin şi irselliği ve fantastik 
olanın mecazlarıyla bir araya 
getiriyor. Enyedi bu Faustvari 
antlaşma için esin in i  Cari Maria 

von Weber'in operası "Der 
Freischütz"den almış. Öykü, 
gölgelerde kötülüğün pusuya 
yattığı modern Budapeşte ile, 
Macar h ı ristiyanlığın ın ilk 
döneminde geçen ve içinde 
Bakire Meryem'in avianan bir 
tavşana dönüşerek masumları 
koruduğu bir Ortaçağ masalı 
arasında gidip gelerek örülüyor. 
Başlangıçta garip gelen bu 
sekanslar, felsefi açıdan fi lmin 
özünü oluşturuyor. "Biz bugün 
yaşayan insanlar, kendimizi 
ölümcül tehl ikenin içine atmak 
için el imizden geleni yaptık; bizleri 
artık ancak bir mucize 
kurtarabil ir. Sorun şu ki, 
mucizeler dışında her şeye 
inanıyoruz. Ve çözüm, kendi 
kendimize kurduğumuz bu 
kapandan kurtuluş, kendi 
geçmişimizde, kültürümüzde, eğer 
onu okuyabilirsek." - l ldik6 Enyedi 

• Max is the best sharpshoorer i n  
the Budapesr police force. H e  i s  
young, srrong and dynamic - a 
risk-raker, a winner and a very 
lucky man wirh a lovely wife and 
daughter. Yer, seemingiy overnighr, 
he loses his ai m and his canfidence 
afrer accidenrally shoors a hosrage 
gir! he was rrying ro save. On the 
verge of disgrace and dismissal, i n  
ord e r  ro en su  re  passage of  a 
comperence rest, he acceprs the 
advice of a sin ister colleague and is  
given seven magic bullets that wil l  
never miss the rarger .  Whar Max 
doesn 'r k now, however, is that the 
lasr buller belongs ro Devi! and he 

wi l l  pick the sevench rarger. 
Assigned ro protect the mysrerious 
chess grandmasrer Maxim,  Max 
srumbles onro a fl i rrarious 
relarionship berween Maxim and 
his own wife, Eva. Derermined to 
hide this relarionship from the 
police, he invenrs ficririous 
encounrers ar ficririous addresses. 
He rraps himself in a web of li es 
and deception and each l ie cosrs 
him anorher buller, unril  only one 
remains . . .  

Deseribed as a philosophical 
rhri l ler, I l i k6 Enyedi's first fi lm 
s i  nce the i nrernarionall y acclai med 

"My 20rh Century" combines 
suspense w ith the poerry of history 
and the imagery of the fanrasric. 
Enyedi drew her inspirarion for this 
Fausrian pacr from the story and 
music of Cari Maria von Weber's 
opera, "Der Freischütz". The story 
weaves back and forrh berween 
modern Budapesr, where evi! lurks 
in the shadows, and a medieval 
fa b le set in the da w n of Hungarian 
Christianity, in which the Virgin 
Mary prorecrs the innocent in the 
form of a hunred rabbi c .  In itially 
enigmatic, these sequences are the 
phi losophical heart of the fi lm.  
"W e people l iv ing today have done 
all we can to put ourselves in  
morcal danger and only a miraele 

can save us. The problem is that we 
believe in everything bur miracles. 
And the solurion, the escape from 
the rrap which we have builr for 
ourselves, is our past, our culrure, i f  
only we can read ir . " - Ildik6 Enyedi 

ILDIK6 ENYEDI 

1 955 yılında Macaristan'ın 
Budapeşte kentinde doğdu. 
Önceleri Budapeşte 
Üniversitesi'nde Ekonomi, 
daha sonra Budapeşte Tiyatro 
ve Sinema Sanatı 
Akademisi'nde film 
yönetmenliği eğitimi gördü. 
1 987'den beri, 1 979 yılında 
üyesi olduğu, dünyaca ünlü 
Bela-Balasz Film Stüdyoları'nın 
yöneticilerinden biridir. 1 989 
Cannes Film Festivali'nde Altın 
Kamera ödülünü kazanan i lk  
konulu filmi "Az en XX. 
szazadom 1 20. Yüzyılını 
Benim"den önce bir belgesel 
ve beş kısa film yönetti. Daha 
sonra, Macar televizyonu için 
"Kış Savaşı"nı çeken 
yönetmenin ikinci sinema filmi 
SIHIR AVCISI'dır. 

Born i n  1 95 5  in Budapesr, 
Hungary. She firsr srudied 
Economics at the Budapesr 
University and then film 
d i recıion ar the B udapesr 
Academy of Thearre and Film 
Art . ln  1 979, she became a 
member of the world-famous 
Bela-Balasz F i l m  Srudios of 
which she is one of the 
adm inistrarors since 1 987.  She 
direcred a documenrary and five 
shorr fearure fi lms before 
d irecting "Az en XX. szazadom 1 
My 20rh Century", her firsr full
lengrh feature which won the 
Camera d'Or ar the 1 989 Cannes 
Film Festival. She has si nce 
directed "Winrer W ar" for 
Hungarian relevision. MAGIC 
HUNTER is her second feature 
fi l m .  
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MACARISTAN HUNGARY 

BROOKL YN'Li B iRADER 
A BROOKLYNI TESTVER 

THE BRüTHER FROM BROOKL YN 
Yön etmen Director: Peter Gdrdos 
Senaryo Screenplay: Zsuzsa Bfrrf & Pftn· 
G.irdos Görüntü Yön. Cinematography: 
!ıltithi Tıbor Kurgu Editing:jdnos Noı•tik 
Oyuncular Casr : Piter Ha/111/tllm . .Jdnos 
Brfn.judtt Hernddi. M. t\larrm Tmla 
Yapı mc ı Producer: Sdndor Si mo & }<116 
1-/tibemıamı Yapım Production Co.: 
1/mmia Fılmstudio Ltd. . Rrina u. / 74 .. 
Bud<ıpeSI l-f- I I.J5: Pbone: 36 1 252 3 1 70: 
Fax: 36 1 2 5 1  6269: !<la/ilm: Film-A rt Kjt. 
Dünya Hakları Expon Agenc: 
Cinemagyrır. Bdtbori U. 1 0. 1-1- 1054 Budapest. 
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• Tamas Gordon 1 4  yaşındayken, 
annesini, babas ın ı  ve küçük erkek 
kardeşi Laci'yi terk ederek, 
Amerika'ya doğru yola ç ıktı. 38 yıl 
boyunca ondan yaşadığına i l işkin 
bir haber alınmadı. Annesiyle 
babası, büyük oğullarının hayatta 
olup olmadığını bi lmeden 
öldüler . . .  1 994'te, sonbaharın 
başlarında bir gün, Tamas aniden 
eve döndü. Ama artık Brooklyn' l i  
Mr. Thomas Gordon'du. Bir otel 
zinciri ve Shirley adlı güzel b ir 
melez karısı olan, tam bir 
Amerikalı'ya dönüşmüştü. 
Budapeşte'de üç gün kaldılar; 
Tamas kendince hayati önemi 
olan bir şey yapmak istiyordu. 
Şafak vakti Laci 'nin evine geldi, 
babasının koltuğuna, sanki hep 
kendi yeriymiş gibi oturdu. 
Hamileliğin in dokuzuncu ayında 
olan yengesi Zsuzsa i le garip bir 
i l işki geliştirdi. Zihnin i  ve 
düşüncelerini okuyora benzeyen 
esrarengiz bir yaşlı adamı da az 
daha eziyordu . . .  Gülmekle 
ağlamanın birbirine karıştığı üç 
gün boyunca, anı larıyla boğuştu. 
Nefret ve sevgi, öfke ve merhamet, 
sadakat ve sadakatsizlik aynı 
duygunun farklı yüzlerini 
göstermekteydi .  . .  Bir çocuğun 
doğumuyla, bir diğerin in ana 
rahmine düşmesiyle ve yaşlı bir 
adamın neredeyse ölmesiyle sona 
eren bir ziyaretti bu. Bir yaşam ve 
ölüm komedisi. Ağabey giderken, 
"bir daha geri dönmeyeceğim!" 
dedi. Kardeşi de,  "iyi olur!" diye 
karşı l ık verdi. Hepsi buydu işte! 

• Ar rhe age of fourreen Tam as 
Gordon leaves his mother, his 
farher and his l i ttle brorher Laci, 
and rravels unril he reaches ro 
America. He does nar give a sign of 
l ife for 38 years. His parenrs d ie 
wirhour knowing wherher rheir 
elder son is alive or not . . .  I n  1 994, 

on an early aurumn day, he rerurns 
home unexpecredly. He is now Mr. 
Thomas Gordon from Brooklyn, 
"an all American guy", who owns a 
hotel chain and has a beauriful 
coloured wife, Shirley. They spend 
three days in Budapesr, and he 
wanrs ro do something viral I y 
imporranr .  He appears in Laci's !lar 
ar dawn and si ts down in rhei r 
farher's armchair as if ir has always 
been his place. He develops a 
srrange relar ionship with his sisrer
in-law, Zsuzsa, who is pregnanr and 
in rhe ninrh monrh. He almosr 
knocks down a mysrerious old man , 
who seems ro read his mind and see 
through his rhoughrs . . .  Three days 
ro fıghr with memories, when 
laughing and crying ger meddled. 
Harred and love, anger and mercy, 
fıdel iry and infıdeliry show rhe 
differenr faces of the same feeling . . .  
A visit, which ends wirh the bi rrh 
of a chi ld,  the canception of anorher 
and the near death of an old man. A 
comedy of l ife and dearh. "I will  

nar return anymore !"  says rhe older 
Gordon as he deparrs. "You berrer 
not 1 "  says the younger. Thar's al l !  

PETER GARDOS 

1 948 yıl ında Budapeşte'de 
dogdu. 1 97 1  yılında 
üniversiteden Macarca ve 
Rusça ögretmeni olarak mezun 
oldu. 1 972'den beri 
televizyoncia çalıştı. 1 982'de ilk 
filmini yönetti. 

Born in 1 948 in Budapest, 
Hungary. He graduared from 
university in 1 97 1  as a 
Hungarian and Russian reacher. 
He has worked in reltvision 
si nce 1 972;  in  1 982 he direcred 
his fırsr fılnı. 

Filmleri 
Filmography 

1 982 The Studeuls 
Ö�renciler (TV) 

1 983 The G retıt Life of a Li/lle 
tllan 
Küçük Bir Adamın Büyük 
Yaşamı (TV) 

1 984 Ummisteu 
Philadelphia'nın Cazibesi 

1 986 Szanuirköhögtfs 
Okkalı Öksürük 

1 989 ll beee Zevk Için 
1 99 1  A skorfıiô megesri az ikrekeı 

reggelire 
Akrep lkizler'i Kahvalrıda 
Yer 

1 994 A Brooklyrıi testı'er 
Brooklyn'l i  Birader 
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MACARlST AN-ISVIÇRE H UNGA R Y -SW IT ZER LA ND 

SIG SULARDA ÖLÜM 
HALAL A SEKELY VIZBEN 

DEATH IN SHALLOW WATER 
Yönetmenler Directors: lnu·e Gyii11f!.Jifssy 
& Bama Kaba) Senaryo Screenplay: Inm 

GJ o"ı,gı osrJ & Katalin PetbiJi Görüntü 
Yön. Cinematography: Peter }rmkura 

Kurgu Edi ting: tildna N"MJ' & Katalin 

Pethl)t t\libklt\luS!r:Zoltdn 13. 13mi 
Oyuncular Casr: A m1rı Romrmtou:rka. 

Pail'fl Dela� . .Jan En�let"/. 1\lirhflel i\lflrll'itz. 

Kalt'YZ) II# \Y'altet·-Sakou•trh. Karolmrt Rosinka. 

/r•dn Dan'as. Gizt� Knsıds Yapım 
Producrion Co.: t\loz}!,6kip hınoı,doôs 
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• Yetkin bir kimya araştırmacısı 
olan Tibor Major, kimyasal 
silahlarda kullanılan zehirli gazları 
nötralize eden bir kimyasal 
element keşfeder. KGB, Tibor'un 
araştırmasın ın sonuçlarını ele 
geçirmek istemektedir. Hatta 
karısı Maria'yı bile aralarına 
almaya çalışırlar, ama kadın 
istihbarat kurumunun bu tekl ifini 
geri çevirir. Bir Pazar sabahı 
Tabor aniden ortadan kaybolur. 
Karısı, yeniyetme oğlu Peter ve 
Peter' in arkadaşların ın onu 
aramaları sonuç vermez. Ertesi 
sabah Tibor, Balaton Gölü'nün sığ 
sularında ölü bulunur. Polis 
raporuna göre olay bir intihardır. 
Peter babasının ölümünü bir türlü 
kabul etmek istemez . . .  

Yakın geçmişin bugün de var olan 
çelişkilerini ve tabularını ele alan 
siyasi gerilim filmi SIG SULARDA 
ÖLÜM, Doğu Avrupa'n ın gerçek 
hayatından, Macar, Polonya ve 
Doğu Alman halklarını derinden 
sarsan olayları beyazperdeye 
aktarıyor. Bu, bize arkalarında 
hiçbir iz bı rakmadan ortadan 
kaybolan Janos Elbert, Ulrich 
W eller, Jerzy Popeluszka'nın ve 
daha nicelerinin kaderlerin i  
hatıriatmayı amaçlayan bir 
kurgusal film. 

• Tibor Major, a ralenred chemical 
researcher, discovers a chemical 
element that neutral izes poisonous 
gases used in chemical weapons. 
The KGB wancs ro ger hold of 
Tibor's results of research. They cry 
ro recruit even his wife,  Maria, bm 
she turns dow n the offer of che 
incell igence. Tabor suddenly 
vanishes on a Sunday ınorn ing. His  
wife, his reenager son, Peter, and 
Peter's friends are in vain looking 
for him. The nexr morning he's 
found dearh in che shallow water of 
Lake Balaron. The palice reporc 
states ir was suicide. Peter cannot 
resign himself ro his far her' s 
dea ch . . .  

DEATH IN SHALLOW WATER 
is a palirical dıriller dealing w ith 
the concradicrions and caboos of 
recent past rhat are alsa presenc 
roday. It adapts ro che screen 
Easrern-European evencs from real 
l ife which deeply shook the 
Hungarian, Polish and East
German publ i c. It is  a ficrion c har 
inrends ro remind us of che fare of 
Jinos El  bere, Ulrich W eller, Jerzy 
Popeluszka and arlıers who 
disappeared withour leaving a rrace 
beh ind .  

IMRE GYÖGYÖSSY 

1 930 yı l ında doğdu. 1 948'den 
itibaren Budapeşte' deki Sanat 
ve Bilim Üniversitesi'nin ltalyanca
Macarca bölümüne devam etti, 
ama göstermelik davalardan 
birinde zanlı olarak yargılanıp 
hapse atıldığı için eğitimini 
tamamlayamadı .  1 950'li yıl ların 
ortalarında itibarı iade edildi, 
Tiyatro ve Sinema Sanatları 
Akademisi'nde yönetmenlik 
eğitimini sürdürdü. Aktif 
sinemacılık mesleğine 1 966 
yıl ında, "The Golden Kite 1 
Altın Uçurtma"yı Laszlô Ranôdy 
ile birlikte yöneterek başladı. 
ilk bağımsız filmi "Yiragvasarnap 
1 Hurma Pazarı" ( 1 969) ona 
hakeniği uluslararası ünü getirdi. 
70'Ji yılların ortalarından itibaren, 
Barna Kabay i le çalıştı; önce TV, 
sonra da sinema için filmler yaptı. 
Bir süre Almanya'da yaşadı, ama 
yönettiği 1 6  fı lmin çoğu Macar 
yapımlarıdır. 

Born in ı 930. He was a srudenr 
on the lralian-Hungarian course 
of the U n i versity for Arrs and 
Sciences in Budapesr from ı 948, 
bm he could not conıplere his  
srudies because he was imprisoned 
as a elefendane of one of the show 
rrials. He gai ned rehabil i rarion 
in rhe mid 50s and conrinued 
his studies as a film d irector ar 
the Acadenıy for Theane and Film 
Arrs. He srarred his active fi lm
making career i n  1966 as co
director for Liszl6 Ran6dy on the 
fil m  "'The Golden Ki  re". His firsr 
independent fi lm "Vinigvasarnap 
1 Palm Sunday" ( ı 969) broughr 
him worthy international success. 
From the mid 70s he worked wirh 
Barna Kabay making fi l ms firsr 
for TV and rhen for the c inemas. 
For a period of r i me he lived i n  
Germany bur majority of the ı 6  
films he has directeel are 
Hungarian productions. 

J 948'de doğdu. Mimarlık eğitimini 
yarıda keserek Tiyatro ve Sinema 
Sanatı Akademisi'nde yönetmenlik 
eğitimi görmeye başladı 1 973'te 
mezun oldu. Once TV' de çalıştı, 
1 979'dan itibaren Mafılm'e geçti. 
lmre Gyöngyössy ile yakın iş 
il işkileri, meslek hayatının 
tanımlayıcı yanlarından biri oldu. 
lik konulu uzun metraj fi lmi 
"Rabbit Stew 1 Tavşan Yahnisi"ni 
( 1 975) tek başına yönetti, 
ama ondan sonra yaptığı 
belgesellerle konulu filmlerde 
hep başkalarıyla birlikte çalıştı. 

Born in 1 948. He cur shorr his 
studies as an archi tecr to start 
studies as a fi l m  director ar the 
Academy for Thearre and F i lm 
Art  and graduared in  ı973 .  F i rsr 
he worked for TV and rhen for 
Mafilm from 1 979 onwards. H i s  
close working conracr with !m re 
Gyöngyössy became an integral 
part of his career. In his firsr fil m ,  
" Rabbbir Srew" ( 1 975 )  he is the 
sole director bur all furure films 
appear as co-direcrions and 
alrernare berween documenraries 
and fearure films. 
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MACARISTAN-FRANSA HUNGARY-FRANCE 

N EDEN TAN RI ORADA DEGiLDi? 
SENKİFÖLDJE 

WHY W ASN'T HE THERE? 
Yönetmen Director: Andrdsjeles 
Senaryo Screen play: Andrds }e/es 
Görüntü Yön. Cinematography: Tibor 
Mdthi Kurgu Editing: Margit Galamb 
Müzik Music: Ldszlo Me/is. Schubert, Mozart 
& \Vagner Oyuncular Cast: Cora Fischer, 
Eva Ldng, Peter f-laldsz. Kath/en Gati, E/emir 
Sos. Larine Gu/yds Yapımcı Producer: 
Andrds E/ek, Toması Miernovski & jean-Paul 
Dekiss Yapım Production Co.: Oia/6g 
Filmstudiô, do Magyar FilmuniO, Budakeszi tü. 
5 /a. H- 1 02 1  Budapest. HUNGA R Y; Phone: 
2 5 1  50 69; Fax: 1 63 1 2  04; 4 ?eme Para/INe, 
Paris. FRANCE Dünya Hakları Export 
Agent: Cinemagyar, Bdthori U. 1 0, H-1 054 
Budapest, HUNGARY; Phone: 3 6  1 l l l  46 
14:  Fax: 36 1 1 53 13  1 7  

1 995 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 0 5 '  

• 1 944 yıl ında Macaristan'da 
küçük bir taşra kenti. Yahudi 
düşmanlığı almış yürümüştür, ve 
Alman işgal i nden beri Musev'i 
nüfusa karşı gittikçe daha 
zalimleşen saldırılar günden güne 
sıklaşmaktadır. On üç yaşında bir 
Musevı' kızı olan Eva, bütün 
bunları birinci elden yaşar. 
Ailesinin paramparça oluşunu 
izlerken, kendini tümüyle çaresiz 
hisseder. Eva ile akrabalarının 
sokakta her adımda karşılaştıkları 
nefret uyandırıcı davranışlar, aile 
içi i l işkilerde de gitgide yıkıcı bir 
rol oynamaktadır. Yaşam da artık 
Eva'nın gözünde anlamını 
yitirmeye başlamıştır. Gelecek hiç 
umut taşımıyor göründüğü gibi, 
geçmiş de artık onu rahatlatmaz. 
Genç kız, Tanrı'nın onu terk ettiği 
duygusuna kapılır. Yalnız, mutsuz 
dünyasmda duygulamıı açabileceği 
bir dostu umarsızca arar ve onu 
"David Copperfıeld" romanının 
aynı adl ı  kahraman ında. bulur . . .  

Yönetmen Andras Jeles i le 
görüntü yönetmeni Tibor Mathe, 
Macar sinemasına yeni- bil' kan ve 
yönelim kazandıran yaratıcı 
sanatçılar kuşağından. Filmde 
Eva'nın güneesine yazdığı ve tıpkı. 
anılar gibi parça parça olaylar, 
daha çok bir çiçek dürbünündeki 
görüntüler gibi birdenbire ortaya 
çıkmakta. Genç kızın yaşamının 
bireysel ve genel özel l ikleri, 
olgunluğa varışın ın belirleyici 
evreleri perdeye yansırken hayal 
ve gerçek unsurları da birbirine 

karışmakta. Bu, bazen hafif ve 
yüzeysel, bazense acı verecek 
kadar şiddetlenen garip bir süreç. 
Bu sürecin ince ip l ikleri, tarihin 
dıştan gelen tehdit edici saldırısı 
karşısında, gitgide daha fazla bel 
verecek, açılacak ve sonunda da 
parçalanacaktı r. 

• A smail provincial town in 
Hungary in  1 944. Anci-semitism is 
rife and, since the invasion of che 
Germans, increasingly brutal 
artacks on the Jewish population 
are becoming more and more 
frequenc. Eva, a rhirreen-year-old 
J ewish gir!, experiences all of this 
ar fırsr hand. She feels urrerly 
helpless as she warches her fami ly 
fal !  aparr. The hareful behaviour 
which Eva and her relatives 
encounrer on the street at every 
turn has an increasingly desrrucrive 
effect on the relarionships wirhin 
the family irself. Life for Eva begins 
to lose i ts signifıcance. The furure 
does not appear to hold any hope 
nor does the past comfon her. She 
feels as if God has d eserred her. In  
her lonely, unhappy world, she 
searches desperarely for a friend i n  
whom she can confıde her feel ings 
and fınds one in the form of the 
charecrer "David Copperfıeld" in  
the eponymous novel . . .  

Director Andras Jeles is, along w ith 
his cinematographer Tibor Marhe, 
is  one of a generatian of ereari ve 
anisrs giving new l ife and directian 
to Hungarian cinema. In the fı lm, 

che evencs Eva puts in  her diary, 
fragmenced as memories are, loom 
up more ! ike the picrures of a 
kaleidoscope. Elements of dream 
and real i ty are mixed: individual 
and general characrerisrics of rhe 
young girl 's l ife, dereemining 
phases of her coming ro maruriry. 
Ir  is a srrange process, l ighr and 
airy ar times and painfully 
aggravared ar other times. The fıne 
rhreads of rhe process are more and 
more infılrrared, opened and fınally 
rorn by rhe aggressive arrack of 
history from rhe outside. 

ANDRAS JELES 

1 945 yılında Macaristan'ın 
Jaszbereny kentinde do�du. 
1 97 1  'de Budapeşte 
Üniversitesi Felsefe 
Fakültesi'nin Macar Filolojisi ve 
Edebiyatı bölümünden mezun 
oldu. 1 97 1 - 1 974 arasında 
Budapeşte Tiyatro ve Film 
Sanatı Akademisi'ne devam 
etti; diplema filmi "Felal6m" i le 
mezun oldu. O günden beri 
fi lm yönetmenli�i yapan sanatçı 
tiyatro ve TV' de de çalışmıştır. 

Born in Jiszbereny; Hungary in 
1 94 5 .  He graduated from the 
Phi losophy Facu!ty of the 
University of Budapest in 
H u ngarian phi lology and 
li rerature in 1 97 1 .  From 1 97 1 -
1 974 he srudied at the Budapest 
Academy. for Drama and the Art 
of Film, graduating with the 
diploma fı lm "Felal6m". Since 
then he has been working as a 
fılm direcror. He has also 
worked in thearre and TV. 

Filmleri 
Filmography 

1 979 A kis Valentino 
Küçük Valentino 

1 983 Alombrigdd Düş T ugayı 
1 984 Angyali iidvözlet Spiker 
1 993 Senkifdldje 

Neden Tanrı Orada Degildi? 
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MACARISTAN HUNGARY 

iYi GECELER, PRENS 
]6 E]T, KiRALYFİ 

GOOD NIGHT, PRINCE 
Yönetmen Direcwr:)dnoJ RoZJa 
Senaryo Screenplay: lswdn Kardos 
Görüntü Yön. Cinemaıography: Tibor 
Mdthi Kurgu Ediıing: ZJ/Izsa Cuikdny 
Müzik Music: Gdbor Presser Oyuncular 
Cası: Oorol/ya Udvaros. Szabolcs Hajd11, Csaba 
Ujı,dri, Csilla Gevai. Henriell Berndth. Andrds 
Szoke. Zsolt Gazdag. Bela Spindler Yapımcı 
Producer: Gabriella GnfJz Yapı m 
Producıion Co.: Objektiv Fi!mJI!idio, 
Vd/la/at Rona 11 . .  1 74 1 145 B11dapest. 
HUNGA RY; Phone: 36 1 252 53 59: Fax: 
36 1 25 1 72 69 Dünya Hakları Exporı 
Agenı: Cine111agyar. Bdtbori U. 10, H-1054 
B11dapest, HUNGA RY: Phone: 36 1 l l l  46 
14: Fax: 36 1 1 53 1 3  17  

1 993 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 91 · 

• Andr<is sınavlarını geçemedi 
ama bu hiç sorun degi l, çünkü 
onun ilgilendigi konu okulda 
okutulmaz. Aktör olmayı ister o, 
üstel ik de dünya çapında ünlü bir 
aktör. Delikanlı , kırsal kesimden 
Budapeşte'deki akrabaların ın 
yanına gelir. Çok geçmeden 
Budapeşte'deki akraba 
çocukların ın da okul degil de 
yaşam için çalıştıkları, ve bir video 
kamerayla yaşam hakkında fi lmler 
çektikleri anlaşı l ır. "Yönetmen" 
Peter'in keyfi kaçmıştır, çünkü 
yaşam üzerine otantik fi lminin 
otantik kahramanı Bela, polis 
tarafından tutuklanmış, böylece 
de çekim uzun bir süre için 
ertelenmiştir. Andnis onlara, 
okulda Hamlet'i canlandırdığı bir 
oyunun videosunu gösterir. Bu 
performansını çok begenen 
Peter' in kızkardeşi, çekime Bela' ın  
rolünde Andras i le devam 
etmelerini önerir. Filme 
başladıklarında sadece gerçek 
olan şeylerin çekilmesi 
gerektiğine inanan Peter bu fikri 
pek tutmaz. Ancak, eger çalışmayı 
sürdürmek istiyorsa, başka bir 
seçenegi de pek yoktur . . .  

• Andnis did not pass his exams, 
but no problem, che subject he is 
inceresred in is not thaught at 
school: he wancs to be an actor, 
what is more, a world-famous one. 
From the country he comes to his 
relacives in Budapest. It soon 
becomes clear that nor the kids of 
ıhe relaıives study for the sake of 
school buı for l ife, mainly by 
shooting fi lms wiıh a video camera 
abour i r .  Peıer ıhe "director" is 
really down because Bela, the 
authentic proragonisı of his  
authencic fi lm on l ife, has also in  
reality has been arrested by  the 
police and so shooting has been 
postponed for a longer rime. 
Andras shows ıhem a video ıape 
made of school ıheaırical 
performance where he played 
Hamlet. Peıer's sister l ikes i r a loı 
and suggesıs they should go on 
shoocing with Andras in Bela's 
role. Peter does noı fancy ıhe idea, 
he is convinced ıhat once ıhey are 
fi lming only ı he real stuff m use be 
shor. However, he has not got 
mu ch dı o ice if he wancs to keep on 
working . . .  

JANOS R6ZSA 

1 937 yılında dogdu. 1 956- 1 96 1  
arasında Budapeşte Tiyatro ve 
Sinema Akademisi'nde 
okuduktan sonra, gençlik 
üzerine birtakım kısa filmler 
yöneterek sinema kariyerine 
başladı. Genç kuşaklara 
duydugu bu ilgi, meslek 
yaşamının daha sonraki 
b<;ilümüne de damgasını vurdu. 
"Aimod6 ifıusag 1 Düşleyen 
Gençlik"te sinemanın ozanı ve 
esteti Bela Balasz'ın çocukluk 
anılarını lirik bir biçimde 
beyazperdeye uyarladı. 
"Yasarnapi szülök 1 Pazar 
Ebeveynler!" ve 
"Boszorkanyszombat 1 
Cadıların Dinlencesi" adlı 
fılmlerinde, ailelerinin durumu 
yüzünden toplumun dışladıgı 
marjinal gençlerin yaşamını ele 
aldı. Fi lmlerinin çoğu, çeşitli 
festivallerde gösterilmiştir. 

Born in 1 937 .  After studying at 
the Budapest Academy of 
Theaıre and Cinema from 1 956-
6 1 ,  he started h is  cinema career 
by direcıing some short f ı lms 
about youth. This atıraction for 
the young generations remained 
a staple in  his later careeı. I n  
"Almod6 ifıusag 1 Dreaming 
Youth" he adapted with lyricism 
the childhood memories of B the 
poet and esthetician of the 
cinema. His "Vasarnapi szülök 1 
Sunday Parents" and 

' 

" Boszorkanyszombat 1 Witches' 
Sabbath" dealt with the l i fe of 
marginal youth, rejected from 
the society because of the i r  
fami l y  condi tions. Most o f  his 
fılms have been screened in 
various festivals. 

Filmleri 
Filmography 

1 965 GyermekbetegJegek 
Yüz Ek�itme (co-director 
ortak yönetmen) 

1 969 Biibtijosok Sevimliler 
1 974 A.tmodo ifjLiJtig 

Dü�leyen Gençlik 
1 976 Pokfoci Örümcek Futbolu 
1 977 Csatatir Sava� Meydan ı 
1 978 A trombitds T rompetçi 
1 979 Vasdrnapi Jziilök 

Pazar Ebeveynleri 
1 98 1  Kabala Maskot 
1 983 BoJZorkdnyszomba.t 

Cadıların Dinlencesi 
1 987 C1ok, Anyu Sevgiler. Anne 
1 988 1 smeretlen ismeröJ 

Uçan Bavul 
1 99 1 2 d/om Yaramaz Çocuklar 
1 993 ]6 ijl, kirdlyfi 

Iyi Geceler, Prens 
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MACARISTAN-ALMANYA H U NGARY -GERMANY 

ŞEYTAN TANGOSU 
SATANTANG6 

SATAN'S TANGO 
Yönetmen Director: Bila Tarr Senaryo 
Screen play: L:iJz/6 Karasznahorkai & Bila 
Tarr. based on Ldsz/0 Karasznahorkai's novel 
Görüntü Yön. Cinematography: Gdbor 
Medvigy Kurgu Editing: Agnes Hranitzky 
Müzik Music: Mihdly Vig Oyuncular 
Cast: Mihdly Vig. Putyi Horvdth,jdnos 
Derzsi, Mik/Os B. Szikely. Erika Blik 
Yapımcı Producer: Gybi'gy Fehir,joachim 
Von Vietinghoff & Ruth Waldburger Yapı m 
Production Co.: Mafilm. HUNGARY; Von 
Vietinghoff Filmproduktion, Vega Film. 
GERMANY Dünya Hakları Export 
Age nt: MaimiYeam. 34 me Po nce/et, 760 1 7  

Paris. FRANCE; Phom: 33 1 4 4  4 0  0 5  5 5 ;  

Fax: 33 1 47 6 3  07 62 

1 994 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B& W) 1 435 '  

• Film, herşeyin dümdüz olduğu 
Büyük Macar Ovası'nda geçer . . .  
Bu görkemli yıkım görüntüsü 
içinde yer alan kişi ler üç evli çift, 
alkolik bir doktor ve asi ruhlu 
Futaki'dir. Bu insanlar terk edi lmiş 
bir tarım makineleri fabrikasında 
yaşarlar. Geride kalan sadece 
onlardır. Varoluş nedenlerini 
saptarnalarına yardımcı olacak 
tüm değerlerini kaybedip - herşey 
Zaman içinde, mevsimlerin ebecfl 
çevrimi içinde eriyip gitmiştir -
yavaş yavaş bu çöküşün bir parçası 
olurlar. Kör bir umarsızlık içinde, 
yeni bir yaşam peşinde oradan 
ayrılmak isterler. Tek tek her bi ri, 
elbette diğerleri pahasına, ve başka 
birini soymanın ya da ona ihanet 
etmenin kendi geleceğinin çözümü 
olduğu aldatmacasına kapılarak, 
kendi küçük çaplı kaçış planı için 
uğraşır. Ama asıl bekledikleri, 
gündelik sefil yaşamlarından 
kurtulmaları için onlara öncülük 
edecek, ve onları, bu şakır şakır 
yağan yağmurla herşeyi içine alan 
çamurdan kurtaracak bir Mesih, 
onları günahlarından arındıracak 
biridir . . .  

Haberiniz olsun, bu yedi küsur 
saat uzunluktaki siyah-beyaz 
çalışma, bildiğiniz türden bir fi lm 
deği l .  Yer yer komik, bazen 
kasvetli ama kuşkusuz çarpıcı bir 
film olan ŞEYTAN T ANGOSU, 
Laszlo Karasznahorkai 'n in 
romanından uyarlanmış, dünyanın 
en etkileyici sinemacılarından biri 
tarafından gerçekleştirilmiş epik 
bir çalışma. Günümüzde, Komünist 

dünyanın çöküşünden sonra, 
evrende yönünü kestiremeyen, 
kendini kaybetmiş, başıboş 
sürüklenen bir kültürün sıkıntı, 
umutsuzluk ve bezginl iğini yansıtan, 
ve Macaristan'da şimdiye kadar 
bir filme harcanmış en yüksek 
bütçesiyle, yapımı tam iki yıl süren 
ŞEYTAN T ANGOSU'nun si h ri, 
hepsi ancak finalde bir bütünlük 
oluşturan parçacıkların ardarada 
perdeye yansımasıyla ortaya 
çıkıyor. "ŞEYTAN T ANGOSU, 
sadece kanıtlayabileceği iddialarda 
bulunuyor ve izin verildiği ölçüde 
soru soruyor. Filmin zamana 
i l işkin bir sorunu yok, ancak 
Zaman'ın bir geçmişi ve bugünü 
olmadığı sıralarda neler olduğunu 
anmak istiyor. ŞEYTAN 
T ANGOSU, ondan önce 
gelenlerin tümünün yapmaya 
çalıştığını hedefl iyor: zamanı tespit 
etmek." - Bela Tarr 

• The story of the fi lm is set in the 
Great Hungarian Plain where 
everythi ng is horizonral . . .  The 
figures in this grandiose vision of 
ruin are three married couples, an 
alcoholic doctor and the rebell ious 
Futak i .  They live in an abandoned 
agricultural machinery plant and 
they are the only ones who have 
remained behind. They have lost all 

their values that could help them 
determine their reason for existence 
- everything has dissolved in  Time, 
in  the eternal cycle of seasons -
slowly they become part of this 
decadence. In  blind despair they 
want to depart to seek a new l ife. 

Each one of them rries to ereare 
their petty plan to escape, naturally 
at the expense of the others, 
nurturing the i l lusion that robbing 
or betraying anorher wi l l  be the 
solution to rheir furure. But what 
they are really wairing for is a 
Messiah who would lead them out 
of their miserable everyday l ife and 
save them from this pouring rain 
and sea of mud that engulfs 
everything, someone who would 
absolve them from their s ins . . .  

Be forewarned: this seven-hour-plus 
essay in black and white is not your 
ordinary movie. A fil m  by turns 
funny, bleak and moving, 
SAT ANT ANGÖ is an ep i c work 
by one of the world's most 
i mpressive filmmakers, adapred 
from Laszlo Karasznahorkai 's novel .  

A mirror of  of  the t imes after the 
dissolution of the communist 
world, it  captures the ennui, 
despair and world-weariness of a 
culture that finds itself direcrionless, 
lost and adrift in the universe. Two 
years in production with Hungary's 
highesr budget, SATANTANGÖ's 
magic stems from the accumulation 
of i ts j igsaw pieces, which all come 
togerher at the end . 
"SATANTANGÖ only claims as 
much as it can prove and asks as 
much as permissible. This film has 
no problem with time, but it  
would ! ike to recall what it  is ! ike 
when Time has no past and a 
present. SAT ANT ANGÖ rries to 
do what all i ts predecessors tried 
before it: fixing time." - Bela Tarr 

BELA TARR 

1 955 yılında, Macaristan'ın Pecs 
kentinde dogdu. 1 98 1 'de 
Budapeşte Tiyatro ve Sinema 
Akademisi'nden film yönetmeni 
olarak mezun oldu. 1 979- 1 980 
arasında, genç sinemacılara 
özgü Bela Balasz Stüdyosu'nun 
önde gelen üyelerinden biriydi. 
1 98 1 - 1 985 arasında da Stüdyo 
Tarsulas'ın sanatsal önderligini 
üstlendi. 1 98 1  yılından itibaren 
Mafılm'de çalıştı. 1 990'dan beri 
Berlin Film Akademisi'nde 
doçentlik de yapan yönetmen, 
son yıl larda dünya sinemasının 
seçkin yeteneklerinden biri 
olarak sivrilmiştir. 

Born in Pecs, Hungary, in 1 95 5 . 
He graduaced from che Budapesc 
Academy of Theacre and Cinema 
in 1 98 1  as a fi lm direccor. From 
1 979- 1 980 he was a leading 
member of che Bela Balasz 
Snıdio for young fı lm-makers, 
and was an areise i c leader of 
Scudio Tarsulas from ı 98 1 -
1 985 . S i  nce 1 98 1  h e  has been 
employed by Mafı lm.  The 
director who has been working 
as an assiseant professor ac che 
F i lm Academy in Berlin since 
l 990 is slowly emerging as one 
of che mos c discinccive calen.cs in 
world c inema. 

Filmleri 
Fi1mography 

1 977 Csalddi Tiizfiszek 
Aile Yuvası 

1 980 Szabadgyalog Yabancı 
1 982 Pane/kapcsolat 

Prefabrike Insanlar 
Macbeth (video) 

1 984 Öszi Almarıach 
Güz Almana�ı 

1 987 Karhozflt Lanet 
1 989 City Life Az U to/so Hajo 

City Life - Son Gemi 
1 994 Sdtdntang6 Şeycan Tangosu 
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Dr. NEJAT F. 
ECZACIBASI 
V A K F I  

Dr. NEJAT F. ECZAClBAŞI VAKFI'nın 
değerli katkılarıyla 
gerçekleştirilmiştir. 

W e should !ike ro thank 

Dr. NEJAT F. ECZACIBAŞI VAKFI 
for their comributions. 
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TÜRKIYE TURKEY 

iSTANBUL KANATLARIM I N  ALTINDA 
İSTANBUL BENEATH MY WINGS 
Yönetmen Director: Mustafa Altıok/ar 
Senaryo Screen play: Muuafa Altıok/ar 
Görüntü Yön. Cinematography: Uğur 
İfbak Müzik Music: Tuluyhan Uğurlu 
Oyuncular Cast: Beatriz Rico. Ege Aydan, 
Okan Bayiii gen. Haluk Bilginer, Zuhal 0/cay, 
Burak Setgen. Savaş Ay Yapımcı Producer: 
Ostiin Kambol Yapı m Production Co.: 
Umut Sanat Ürünleri Tir. Ltd. Şti., 
1-/a/askargazi Cad No: 2 1 417. Şişli. İstanbul. 
TURKEY: Phone: 90 212  230 40 4 1 ;  Fax: 
90 2 1 2  232 35 83 Dünya Hakları Export 
Agenr: Umut Sanat Griinieri Tic. Ltd Şti. , 
Halaskargazi Cad. No: 2 1 417. Şişli, İstanbul, 
TURKEY: Phone: 90 212  230 40 4 1 ;  Fax: 
90 212 232 3 5  83 

1 995 1 3 5 111111. 1 Renkli Color 1 120' 

• Öykü bizi 1 7. yüzyıl 
Istanbul'una ve Dördüncü 
Murad' ın saltanatı sırasındaki 
güçlü Osmanlı Imparatorluğu'na 
götürür. Hezarfen Ahmet Çelebi, 
Lagari Çelebi, Bekri Mustafa ve 
Evliya Çelebi insanların uçmasını  
sağlamaya yönel ik araştırmalar 
yapan dört yakın arkadaştır. 
Osmanlı Imparatorluğu i le 
ltalyanlar arasındaki bir deniz 
muharebesinde, Akdeniz'de ele 
geçirilen bir gemi lstanbul'a 
getiri l ir ve öldürülen kaptanın kızı 
olan Francesca adındaki genç ve 
yaralı kız, Hezarfen Ahmet 
Çelebi 'nin kölesi olur. Francesca, 
Roma'dayken Leonarda Da 
Vinci'nin yapıtların ı  deşifre 
etmeye uğraşmıştır. Çok 
geçmeden, kız dilsiz olduğu halde, 
uçmanın çözümünü bulmak için 
birl ikte çalışmaya başlarlar. Bu 
arada, birbirlerine aşık da 
olurlar ... 

Bu öykü üzerine kurulu olan film, 
aynı zamanda Osmanlı 
Imparatorluğu'nun 1 7. yüzyıl 
dönemini  de perdeye 
yansıtmakta. Dört ana karakter, 
çok baskıcı ve güçlü bir toplumsal 
çevrede rüyalarına ulaşabilmek 
için çok çalışırlar ve Istanbul'un 
tarihi bölümlerin in cömert 
çevresinde büyük bir tarihi dram 
doğar. 

• The story takes us back to the 
l 7th century Istanbul ,  and the 
powerfull  times of the Onoman 
Empire u nder the rule of Sultan 
Murad IV. Hezarfen Ahmet Çelebi, 
Lagari Çelebi, Bekri Mustafa and 
Evl iya Çelebi are four good friends 
who do research to enable human 
beings to fly. During a sea battle 
between the Onoman Empire and 
the ltalians, a ship which had been 
seized in the Mediterrenean Sea is  
brought to Istanbul and a young 
wounded lady named Francesca, 
the daughter of the k i l led captain, 
becomes a slave for Hezarfen 
Ahmet Çelebi. She has been 
working on deciphering Leonarda 
Da Vinci's works in Rome and 
soon, although she is mute, they 
start working together to find out 
the solution to fly. During this 
period they also fal l  i n  love . . .  

The fi lm which is  based on  this 
story, also visualises the days of the 
Onoman Empire in the l 7th 
century. In  a very serice and 
powerful environment, the 
principal four characters work very 
hard to eventually achieve their 
dream, and among the generous 
surroundings of h istorical parts of 
Istanbul, lies a great historical
drama. 

MUSTAFA AL TIOKLAR 

1 958 yılında do�du. 1 976'da 
Ankara Koleji'nden, 1 984'te 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 
mezun oldu. 1 99 1  'de Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon 
uzmanı oldu. 1 989'da ilk kısa 
metraj l ı  filmini çekerek 
sinemayla il işki kurdu ve o 
tarihten bu yana beş kısa 
metrajlı. iki uzun metrajlı fı lmin 
senaryosunu yazarak 
yönetmenli�ini yaptı. 

Born in 1 958. He graduated 
from the Ankara College i n  
1 976, and t h e  Cerrahpaşa 
Faculty of Medicine in 1 984. He 
became a Physical Treatment 
and Rehabili tation specialist in 
1 99 1 .  His fırst contact with 
cinema came through his fırst 
short fi lm in 1 989. Since then 
he has wrinen and directed fıve 
short fı lms and two feature 
fı lms. 

Filmleri 
Filmography 

1 992 Denize Hançer Düştü 
The Balcony 

1 995 Istanbul Kanatlarımın 
Altında 
İstanbul Beneath My Wings 
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BÖCEK 
IN SE CT 
Yönetmen Director: O mn Elçi Senaryo 
Screen play: E rhan Beııer & O mit Elci 
Görüntü Yön. Cinemaıography: Co/in 
Mo11nier Kurgu Ediıing: Ayt11ğ Aydm 
Müzik Music: Cem i diz Oyuncular Cası: 
Halil Ergiin. Nurseli i diz, Fiisun Demirel. 
Meltem Cumbul Yapımcı Producer: S. 
Kadtr Ytlmaz Yapım Producıion Co.: 
Aksiyon Film Yapmm/tk Tir. A.Ş . . 4. 
Gazeteri/er Sitesi, A ili/ / .  Leı•ent. İslanbul, 
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• Recai Bey, kaba. ilkel, işkenceci, 
kadın ve aydın düşmanı, her yönüyle 
nefret edilecek bir polis komiseridir. 
Çocukluğundan beri yaşam 
koşullarının yarattığı bilinçaltı 
öfkeyle, etrafındaki herkesi birer 
böcek olarak görmekte ve onları 
yok ederek toplumu bu pisliklerden 
arındırmayı düşünmektedir. Ancak 
günün birinde işkence yaptığı 
gerekçesiyle geri hizmete alınır. Ve 
Recai Bey için karabasan işte o 
zaman başlar. Her an kocaman bir 
ayağın kendisini ezebileceği 
korkusuyla küçülür, küçülür ... lssız 
ve soğuk evinde, yalnızlığı ve 
geçmişiyle başbaşa kalmıştır. Bir 
sabah banyosunda gördüğü böcek 
artık onun için sonun başlangıcı 
anlamına gelmektedir. Bütün 
geçmişi, kopuk kopuk anılarla geri 
dönmeye başlar. Çocukluğunda 
annesi tarafından kızkardeşini 
öldürmekle suçlanışı... Dayısının 
baskısıyla polis okuluna gönderilişi... 
Kanlı operasyonların silah sesleri ... 
Hem tutku, hem de nefretle bağlı 
olduğu, astım hastası karısı Binnur'la 
tanışmaları ve evlenmeleri.. . 
Binnur'un alkol kokan nefesi ve 
hummalı öksürükleri... lsterik ve 
evde kalmış bir kadın olan mesai 
arkadaşı Haşmet'in tacizleri. . . Ve 
bütün bunların yanında, hayatında 
ilk kez kendisini insan, hem de iyi 
bir insan olarak gören genç bir 
kızın sıcak ve sevecen ilgisi. . . 

BÖCEK. Erhan Bener'in romanından 
uyarlanan bir Ümit Elçi filmi. Bir 
polisin trajedisini anlatırken, aynı 
zamanda Türk toplumunun son 
yıllardaki şiddet ve terörizm 

deneyimine de tanıklık ediyor. 
Kitap cüretkar bir şekilde mesleğin 
bütün nahoş yanlarını sergileyerek, 
bir yandan polis hayranlarını sarsıyor, 
ama bir yandan da polisi mutlak 
işkenceci olarak görenleri, onların 
da her şeyden önce insan oldukları 
konusunda uyarıyor. Sonuçta 
BÖCEK, Recai Bey'in içinde 
yaşadığımız toplumun bir sonucu 
olan iğrenç karakterine rağmen, 
aslında tutkusu, umutsuzlukları ve 
bitip tükenmez sevgi arzusu ile 
(sevmeyi beceremese de) gene de 
bir insan olduğunu kararlı bir 
şekilde ortaya koymayı başarıyor. 
Böylelikle ucuz nefretin yerini, 
insan trajedisini anlamak alıyor. 
Anlamak, elbette kabul etmek ya da 
onaylamak anlamına gelmez; ama 
ona duyulan tiksinme duygusuna 
rağmen, Recai'nin yere düştüğü ana 
kayıtsız kalmak da mümkün değil. 

• Recai Bey is a vulgar and 
uncivilized police chief w ith an 
aversion to women and intellectuals. 
As a result of his deep down rage 
hasrened by his childhood and bad 
living conditions, he perceives 
everybody around him as a cockroach 
and plans to purify society by 
desrroying them all. However, he 
starts vanishing following his dismissal 
from office which deprives him of his 
means of realizing this mission. One 
morning, he sees a cockroach in his 

bathroom. This encounter and his 
desperare struggle against the 
cockroach speed up the process of his 
vanishing. The story eleborates Recai 
Bey's inert death expectation, his 
despairing resistance, his struggle 

against agonizing memories, his rage 
and regret, his uprisings and 
obsessions. Above all his obsessions 
comes his bizarre relationship with 
his wife Binnur which is a 
combination of harred and 
interdependence. Binnur is a 
miserable egocentric woman wirhour 
self-eontroL Potice chief Recai finds 
her among the teenagers he arrests in 
a demonstration and exremporaneusly 
takes her into his house. Then they 
ger married. The srory is embell ished 
w ith a dereeti ve serring that focuses 
on the mysterious death ofBinnur... 

INSECT is an Ümit Elçi film based on 
the novel by Erhan Bener. Eleboraring 
the tragedy of a policeman, INSECT 
wirnesses at the same time the recent 
experience of the Turkish society with 
violence and terrorism. The book 
boldly manifests all unpleasanr aspects 
of the profession which might shake 
police fans on one hand, and on the 
other, firmly reminds those who see 
the police as absolu te rorrurers that 
they are, first of all, human beings. 
Thus, the film succeeds in revealing 
the fact that, with all his passion, 
despair and unremitting desire for 
love - even though he is not capable 
of loving - Recai Bey is stil! a human 
be ing despi te his derestable character 
which is actually an omeome of the 
society we are living in. Hence, cheap 
harred is relinquished by 

understanding the human tragedy. 
U nderstanding does not, of course, 
cal! for acceptance or approval; yer, 
despite the aversion, it is impossible 
ro remain nonchalant in the end 
when Recai falls on the ground. 

ÜMIT 

1 948 yılında Sil ifke'de dogdu. 
Bogaziçi Üniversitesi Ingiliz Di l i  
ve Edebiyatı Bölümü'nden 
mezun olduktan sonra Londra 
Sinema Okulu'na gitti. 
Türkiye'ye döndügünde, birkaç 
yıl reklam filmi yönetmeni 
olarak Cen Ajans Grey'de 
çalıştı. Daha sonra, tümünün 
senaryolarını da kendisinin 
yazdıgı "Kurşun Ata Ata Biter" 
( 1 985), "Bir Avuç Gökyüzü" 
( 1 987), ve "Fosforlu Cevriye"yi 
( 1 989) yönetti. Bu sonuncusu, 
Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu (TRT) için yapılmış 
dört bölümlük bir müzikal 
diziydi. 1 99 1 'de ise, Ahmede 
Xani'nin romanından uyarlanan 
"Mem u Zin"i yazdı ve yönetti. 
Film ertesi yıl Kültür Bakanlıgı 
Ödülü aldı. 1 99 1 - 1 992'den beri 
diziler ve reklam filmleri 
çekmektedir. 1 994/95'te 
BÖCEK'in senaryosunu 
tamamladı ve fi lmi yönetti. 

Born in Si l ifke in ı 948. He got 
his  bachelor degree from 
Boğaziçi  University on E nglish 
Literarure and Language. Then 
he artended the London F i l m  
School. After he returned to 
Turkey, he worked for some 
years at Cen Ajans Grey as 
commercial d irector. He rhen 
direcred " Kurşun Ata Ata Biter 1 
Hero's Way" ( ı 98 5 ), "Bir  Avuç 
Gökyüzü 1 A H a  nd ful l  of Sky" 
( ı 987), and "Fosforlu Cevriye 1 
Glirtering Cevriye" ( 1 989), for 
all of which he wrore rhe 
screenplays as wel l .  The larer 
was a four-part musical series for 
Turkish Radio and Television 
(TR T). Based on rhe novel 
"Mem u Zin" by Alırnede Xan i ,  
h e  wrote t h e  screenplay and 
direcred the film in ı 99 1 .  Ir 
w on rhe Mi nisrry of Cul tu re 
Award in ı 992. From ı 99 ı -92, 
he shor serials and commercials. 
Berween 1 994-95, he completed 
the screenplay and direcred 
IN S E CT. 
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ÖZLEM ... DÜN'E ... BUGÜN'E ... YARIN'A ... 
LONGING FOR YESTERDAY, TODAY, TOMORROW 
Yönetmen Director: Tiilay Eratalay 
Senaryo Screen play: Aykut Tankuter & 
Artrts Yeres Görüntü Yön. 
Cinematography: Egemen Bayl&t! & E. Yt!maz 
Kurgu Ediıing: Aytuğ Aydw Müzik 
Music: Nurettin Oısuta Oyuncular Cast: 
Halil Ergiin. Fikret Ku;kan. Şebnem Taçal. 
Levend İnamr. A ttila Ergiin. Şehnaz Di/an. 
Emrab Demirci Yaptmct Producer: Selim 
A;km Yapım Producıion Co.: TRT, Omn 
Sitesi. Kat: 1 0. C Blok. Ankara. TURKEY: 
Phone: 90 3 1 2  490 38 76: Fax: 90 3 12 490 
38 77 Dünya Hakları Exporı Agenı: 
TRT. Oran Sitesi. Kat: 10. C Blok. Ankara, 
TURKEY: Phone: 90 3 12 490 38 76: Fax: 
90 3 1 2  490 38 7 7  
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• Hulki Aktunç'un "Bir Yer 
Göstericisinin Hayatı", Kemal 
Tahir'in "Arabacı", Zeyyad 
Selimoğlu'nun "Bıldırcınlar" adlı 
öykülerinden sinemaya uyarlanan 
bu film, ortak temaları özlem olan 
bir üçlemedir. Birinci kısım 
geçmişe özlemi, ikinci kısım 
günümüzün özlemini, üçüncü 
k�ım geleceğe özlemi 
yansıtmaktadır . . .  

• A trilogy which is  adapted from 
three disr inctive stories; "The Life 
of an Unsherette" by Hulki 
Aktunç, "The Coachman" by 
Kemal Tahir, and "The Quails" by 
Zeyyad Selimoğlu, all having a 
common theme - longing. The fırst 
part is on longing for the past, the 
second for roday, and che rhird for 
rhe furure . . .  

TÜLAY ERATALAY 

TRT'ye 1 967 yılında prodüktör 
olarak girdi. Çeşitli TV 
programlarında yapımcı
yönetmen olarak çalıştı. 
Kültür-eğitim, eğlence-müzik, 
belgesel programları yaptı. 
1 972 yılından bu yana Ankara 
Televizyonu'nda drama 
programları ve film çalışmaları 
yaptı. Halen TRT'deki görevini 
sürdürmektedir. 

He entered Turkish Radio and 
Television Corporation (TRT) in 
1 96 7 as a prod ucer and worked 
as producer-director in various 
TV programs. He made culture
educat ion, enrerrainmenr-music 
programs and documentaries. 
Since 1 972 he has been making 
dramas and fılms in the Ankara 
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TÜRKIYE-FRANSA TURKEY-FRANCE 

AŞK ÖLÜMDEN SOGUKTUR 
BE LOVE COLDER THAN DEATH 
Yönetmen Direc[or: Cant��ı Gereele 
Senaryo Screen play: Cana n C erede 
Görüntü Yön. Cinemarography:}iirgen 

Jürgn Kurgu Editing: Albeı·r Jurgemon 
Müzik Music: Fuar Gü11er Oyuncular 
Cast: Bemıli C erede. Kadir Ina mr, Umur 
Turaga). 1\)legül Oma/. Tuncel Kur/Iz 
Yapı mc ı Producer: 011at Kutlar & Eliane 
Stulltrherm Yapım Production Co.: lFA, 
Erol Dernek Sokak. No. 1 1 15 .  Ila mf Han. 
istanbul. TURKEY: Phone: 90 2 1 2  245 56 
02: l'ax: 90 211 245 54 1 7: Scarabie Films. 
FRANCE Dünya Hakları Export Agent: 
Smmhie FJ!ms. 50 Bd de Alofllprmwsse. F-

750 1 5  Pam, FRANCE: Pho11e: J l  1 45 49 
()(ı 66: Fax: 33 1 45 48 19 56  Türkiye 
Hakları Turkish Rights: SINECROUP. 
FtlaJ Sinemaır. ISiiki al Cad. 14-16, H0070 
Be;nf.fu. IS!anbul. TURKEY. Phoıre: 90 2 1 2  
249 0 1  6o. Fax: 9 0  2 1 1  2 5 2  9 H  li9 
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• Bir gece kulubünün yöneticisi 
olan Ali, köhne bir barda dansöz 
olarak çalışan ve okuma yazması 
olmayan Çingene kökenli genç 
Belgin'e aşık olur. Onunla kendi 
mekanında şarkı söylemesi için 
anlaşır, sonra da evlenir. Kulübün 
işleri kötü gitmeye başlayınca, 
kulüp sahibi Ali'yi işten atar. 
Karısının ona uğursuzluk getirdiği 
uyarısında bulunmayı da unutmaz. 
Bir aile kavgasının ardından, 
Belgin çocuğunu düşürür. Ali onu 
terk eder. Belgin, annesinin 
desteğiyle iki  yakasını bir araya 
getirmeye çalışır. Plak yapımcısı 
Yaşar, ona şık bir kulüpte iş 
bulur. Belgin bu sayede 
konserlerini ve plaklarını finanse 
eden işadamı Osman'la tanışır. 
Derken Ali, iflas etmiş ve işsiz bir 
halde, yeniden ortaya çıkar. 
Belgin hala ona aşıktır ve gene 
onunla birl ikte yaşamaya karar 
verir. Ama Ali kadının başarısını 
önüne geçilmez şekilde 
kıskanmaktadır, Belgin de 
mesleğini bırakmayı reddeder ... 

"AŞK ÖLÜMDEN SOGUKTUR, 
lstanbul'da, Avrupa'nın 
kokularının Doğu'nun bütün 
rayihasına karıştığı bu mitik 
şehirde geçen traj ik bir gerçek 
öykü üzerine kurulu. Her gün 
yüzleşme halindeki iki kültürün 
kavşağında bulunan şehir. 
Kadınların, boyun eğme ile 
varlığın ı  sürdürme mücadelesi 
arasında sürekli bocaladığı şehir. 
Belgin'in hayatını ve mesleğini, 
sevdiği adam mahveder, çünkü o, 
erkekler tarafından yönetilen bir 

Müslüman toplumun kurallarını 
çiğneme cüretinde balunmuştur. 
Eğer bir erkeğe olan tutkusu ile 
sanata olan aşkı arasında kalmış 
bu kadının öyküsü evrensel bir 
nitel ik taşıyorsa, çok özel bir 
çevrede geliştiği halde, bugün bi le 
bütün kadın lara hitap eden bir 
çıkmazdan söz ettiği içindir." -
Canan Gerede 

• Ali, co-manager of a nighrclub, 
falls in love wirh Belgin,  an 
i l i terare young woman of Gypsy 
origins who works as a dancer in a 
seedy bar. He hi res her ro sing in 
his own esrablishmenr, rhen 
marries her. When che club's affairs 
srarr ro go bad, che owner fıres Al i ,  
warning him rhar his wife is bad 
luck for him. Afrer a domesric 
scene, Belgin has a m iscarriage. Ali 
leaves her. Belgin ,  wirh her 
morher's supporr, srruggless ro 
make ends meer. Yashar, a record 
prod uc er, ra kes her on for a 
fash ionable club. Thanks ro him, 
she meers Osman, a businessman, 
who fınances her concerrs and 
recordings. Then Ali rurns up 
again, broke and jobless. Belgin is 
srill in love wirh him and decides 
ro live wirh him again.  Bur Ali is 
unconrrollably jealous of her 
success, and Be lg in refuses ro give 
up her career. . .  

"AŞK ÖLÜMDEN SOGUKTUR 

is based on a rragic rrue srory 
which is ser in Istanbul, a myrhic 
ciry where che smells of old Europe 
mingle w ith all che scenrs of che 
Easr. A ciry at che crossroads of rwo 

culrures in daily confronrarion. A 
ciry where che srarus of women 
endlesly wavers berween 
submission and che srruggle for che 
righr ro exisr. Belgin's l ife and 
career are desrroyed by che man she 
loves, because she dares ro 
rransgress che rules of a Muslim 
sociery run by men. If che srory of 
this woman rorn berween her 
passion for a man and her love of 
arr is universal, ir 's because i r  
speaks ro  us of  che di le m ma of all 
women roday, even as i r  rakes place 
in a very parricular sening . " 
Canan Gerede 

CANAN GEREDE 

1 948 yılında New York, ABD'de 
dogdu. Belgesel filmcil ige 
başlamadan, önce Caracas, 
Venezuela'da, sonra da New 
York'taki Amerikan Sahne 
Sanatları Akademisi'nde tiyatro 
dogaçlaması egirimi gördü. 
Profesyonel oyunculuga ilk kez 
1 977 yılında bir Türk TV dizisinin 
başrol oyuncusu olarak başladı. 
1 978- 1 982 arasında, Atıf Yılmaz 
ve Yılmaz Güney' e asistanlık 
yaptı. 1 983'te Alman filmi 
"Germany u nder Thorns"un 
senaryosunu yazdı ve Thomas 
Harlan'ın filmi "Wundkanal"ın 
yapımcılarından biri oldu. 
Yönetmenligi ilk kez video için 
1 987'de, "The Other Side" ile 
denedi. Daha sonra, aralarında 
John Kelly üzerine bir performans 
videosu olan "Pass the Bludwurst 
Please"in ( 1 987), sürgündeki 
ressam Abidin'in portresi, "Abidin, 
Sen Mutlulugun Resmini Yapabilir 
misin?"in ( 1 988) ve Pakistan'daki 
kadınlar üzerine "Women Behind 
the Veil 1 Peçenin Ardındaki 
Kadınlar"in ( 1 993) bulunduğu 
birkaç belgesel yönetti. 1 99 1  
yılında i lk konulu uzun metraj 
filmi olan ve Cannes'da 
Uluslararası Eleştirmenler 
Haftası'nda gösterilen 
"Roberr'in Filmi"ni yaptı. AŞK 
ÖLÜMDEN SOGUKTUR 
yönettigi ikinci konulu fılmdir. 

Born in  1 948. in New York, 
U A. She studied rheatrical 
improvisation in Caracas, 
Venezuela, then ar the Americ';ın 
Academy of Dramatic Arrs in  
New York, before turning ro 
donomemary filmmaking. She 
made her professional acting 
debut in 1 977 as the lead in a 
Turkish TV series. From 1 978-
1 982, she worked with Arıf 
Yılmaz and Yılmaz Güney as 
assisranr. I n  1 983, she wrote the 
screenplay for the German film, 
"Germany u nder Thorns", and co
produced Thomas Harlan's 
"Wundkanal" .  Her direcrorial 
debut was a short made in video, 
"The Other Side", made in 1 987. 
She then direcred a number of 
documenraries, including "Pass 
the Bludwursr Please" ( 1 987), a 
performance video about John 
Kelly, "Abidine, Can You Painr 
Happiness" ( 1 988), portrair of the 
artist in  exile Abidine, and 
"Women Behind che Veil" 
( 1 993), abour women in Pakistan. 
In  1 99 1 ,  she made her first ficrion 
fearure, " Roberr's Movie", which 
was shown in  the I nrernational 
Critics' Week ar Cannes. AŞK 
ÖLÜMDEN SoGUKTUR is her 
second feature film. 
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80. ADl M 
THE BOth STEP 
Yönetmen Director: Tomris C iriılioğlu 
Senaryo Screenplay: Mehmet Eroğlu 
Görüntü Yön. Cinemarography: Yavuz 
Tiirkeri Kurgu Edi ring: Bilge Can Müzik 
Music: Miinir Nure/lin Beken Oyuncular 
Casr: Zuhal O/ray, Levent Ülgen, Haluk 
Bilginer. Derya Alabora, Hiimeyra. Emre 
Be�ykal. Selruk Yifntem Yapımcı Producer: 
Cafer Özgiil Yapı m Producrion Co.: TRT 
Orama Programları t\füdiirliiğii. Oran Sitesi, 
10. Kat. Ankara, TUI?KEY; Phone: 90 3 1 2  
490 3 8  75: Fax: 90 3 1 2  490 38 77  Dünya 
Hakları Exporr Agenr: TRT Drama 
Programları Miidiirliiğii, Oran Sitesi, 1 O. Kat, 
Ankt�ra. TURKEY; Phone: 90 3 12 490 38 
75:  Fax: 90 3 1 2  490 38 77 
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• Kadınları etkileyen Korkut, 
arkadaşların ın korku ile karışık 
hayranlık duyduğu birisidir. 
Korkut'un hayatı yetimhanede 
başlar. 1 8  yaşındayken hızlı bir 
eylemcidir. Yanında arkadaşları 
Sedat ve Hasan vardır. Polis 
tarafından aranılan Korkut çareyi 
ülkeden kaçmakta bulur. Uzun 
süre Uzakdoğu'da gemilerde 
çalışır. Yaralandıktan sonra 
yakalanır ve Türkiye'ye iade edil ir. 
Hapse atılır. Hapisten çıktığında 
Türkiye 1 2  Eylül askeri darbesinin 
yarasını  sarmaya çalışmaktadır. 
Korkut ise çok değişmiştir. 
Geçmişiyle hesaplaşmaya karar 
verir ve öznel tarihin peşine 
düşer. Öte yandan eski 
arkadaşları da Korkut'la 
hesaplaşmak istemektedirler. Bu 
çatışma hepsi için çok acılı ve 
çetin olacaktır . . .  

Özünde korku ve cesareti 
sorgulayan ve bu iki duygunun 
sanı ldığı g ib i  birbirinden uzak 
olmadığını söyleyen 80. ADlM, 
TRT yönetmenlerinden Tomris 
Giritlioğlu'nun 4. uzun metraj l ı  
fi lmi. Senaryo, edebiyatımızın 
seçkin romancılarından Mehmet 
Eroğlu'nun "Yarım Kalan 
Yürüyüş" adlı romanından bizzat 
kendisi tarafından uyarlanmış. 80. 
ADlM yakın tarihimizi konu 
almasına rağmen, aylar süren bir 
dönem araştırması yapılarak ve 
birçok mekan yeniden inşa 
edilerek çekildi. Kostüm, renk, 
ışık ve atmosfer çalışmaları son 
derece titizlikle gerçekleştiri len 
ve TRT'nin teknik katkıları 

dışında 8 mi lyar l iraya malolan 
fı lmin çekimleri, Tayland
Bangkok, Istanbul ve Adalar'da 
yapıldı; bir kısım sahneler ise 
açıkdenizde gerçekleştiri ldi. 

• Korkur is  someone who 
influences women, and h is friends 
borh admire and fear h im.  He 
srarrs l ife in an orphanage and ar 
age 1 8, he becomes a devored 
acrivisr, rogerher wirh his friends 
Sedar and Hasan. When rhe police 
srarr looking for h im,  he has ro flee 
rhe counrry and works for a long 
r ime in ships in rhe Far Easr. 
However, he is caughr when he 
gers wounded and is  senr back ro 
Turkey. He is  pur in jail .  When he 
comes our, rhe counrry is rrying ro 
recover from rhe wounds of rhe 
Seprember l 2rh mi l irary coup. 
Korkur has now become a 
complerely differenr person . He 
rries ro serrle accounrs wirh his pasr 
and ro caprure his personal hisrory. 
However, his old friends also wish 
ro serrle accounrs wirh h im.  This 
conflicr will prove ro be very hard 
and painful for all of rhem . . .  

THE 80rh STEP which enquires 
fear and courage and expresses rhar, 
conrrary ro ordinary belief, rhese 
rwo are nor far apan from one 
anorher, is  rhe founh fearure fi lm 
by  Tomris Giritl ioğlu, a direcror of 
TRT. The script is by Mehmet 
Eroğlu, a disringuished Turkish 
wrirer, based on his own novel 
"Yarım Kalan Yürüyüş 1 
Unfinished Walk" .  Evenrhough 
THE 80rh STEP deals wirh recenr 

hisrory, a period research raking 
many monrhs has been made and 
rhe fi lm was shor in locarions 
which have been rebu ilr for rhis 
purpose. The coswmes, colors, 
l ighring and armosphere are rhe 
ourcome of mericulous work. The 
fi lm,  casring 8 bil lion Turkish l i ras 
apan from rhe rechnical 
conrriburion of rhe TRT, has been 
shor in Thailand-Bangkok, 
İstanbul and rhe Princes' lslands, 
whi le some scenes have been shor ar 
open seas. 

TOMRiS GIRITLIOGLU 

1 _955 yılında do!!du. Hacettepe 
Universitesi Ingilizce Dil Bilimi 
bölümünü bitirdikten sonra 
TRT'nin sınavını kazanarak 
Çocuk Programları bölümünde 
asistan olarak göreve başladı. 
1 985 yılında Belgesel 
Programlar bölümünde 
yönetmen olarak i lk dramatik 
belgesellerini yönetti: "Dün -
Bugün", "Tabletten Kasete", 
"Işte Beyoglu". 1 988 yılında 
Drama bölümüne geçti ve 
ertesi yıl "Kantodan Tangoya" 
adlı i lk drama filmini 
gerçekleştirdi. Halen TRT'nin 
aynı bölümünde çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

Born in 1 95 5 .  She graduated 
from English departınem of 
Hacettepe University then 
joined TR T as an assistant for 
the Children Programmes. I n 
1 985 she began her career as a 
director in rhe Documentary 
Department of the TRT, and 
direcred her fırsr dramaric 
documentaries: "Yesrerday 
Today", "From Tabler to 
Cassetre - The Story of che 
Book", "Beyoğlu - The 
Forgouen Song". 1 n 1 988 sh e 
has been rransfered ro che d rama 
department and nexr year she 
real ized her fırsr dramaric fılm 
"From Canto to Tango". She is 
currenrly working in rhe same 
department of TR T. 

Filmleri 
Filmography 

1 989 Kantodan Tangoya 
From Can/o to Tango 

1 99 1 Suyun Öte Yanı 
Across the Water 

1 994 Yaz Yagmuru 
A Passing Summer's Rt�in 

1 996 80. Adım The BOth StefJ 
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SEKiZiNCi SAAT 
THE EIGHTH HOUR 
Yönetmen Director: Cemal Go'ziitok 
Senaryo Screenplay: Cemal GoZiitok 
Görüntü Yön. Cinematography: Erhan 
Canan Müzik Music: Oğuz Abadem 
Oyuncular Cast: Zuhal Gencer, Osman 
\Vöber. Özlem Sava; Yapımcı Producer: 
Sabahattin Çetin Yapı m Production Co.: 
Belge Film, Ayhan l;rk S ok. No: 2812. Girik 
/-lan. Bryol!,lu. İstanbul, TUI?KEY; Phone: 90 
2 1 2  252 25 25: Fax: 90 2 1 2  2 5 1  3!i 3 7  
Dünya Hakları Export Agent: Belge 
Frlm. A)han !;tk Sok. No: 2812, Girik Han, 
Be;ol!,lrr, lstmrbul. TURKEY: Phone: 90 2 1 2  
2 5 2  25 25;  Fax: 90 2 1 2  25 1 3!i 3 7  
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• Biraz hasta ruhlu, biraz 
mazohist bir kadın olan Esra, 
ünlü ve zengin bir m imar olan 
Si nan'la tanış ır ve birbirlerine 
aşık olurlar. Bir süre sonra Sinan, 
çekici moda fotoğrafçısı Elifle 
beraber olur. Esra bu i l işkiye 
başlangıçta sert tepkiler gösterir. 
Ancak Esra Sinan'a öyles ine 
bağlanmıştır ki, bu zengin, 
şımarık ve maço mimar ne 
yaparsa yapsın, kiminle olursa 
olsun, her şeye razı olur. 
Esra'n ın bu marazi tutkusu 
karşısında Sinan Esra'yı bir akıl 
hastanesine yatırır. Bir yıl sonra 
hastaneden bir yolunu bulup 
çıkan Esra, S inan' ı  arayarak saat 
başında birkaç uyku ilacı 
içeceğini, ve onu arayıp nerede 
olduğunu bi ldireceğini  söyler. Ve 
sekiz saat sürecek olan bir 
maraton başlar. S inan için önemli 
olan bir karara varmaktır. Ya 
Esra'yı bulup, bu bir anlamda 
"pasif intikam"ı engelleyecek, ya 
da hiçbir şey yapmayacaktır. 
Ama eninde sonunda o da bir 
insandır, çünkü ortada çok kes in 
bir olgu vardır: Ölüm! . .  Esra 
dediğin i  yapmaktadır. Her saat 
başında arar, nerede olduğunu  
söyler. Ve  sekizinci saatte arayan 
Esra, bir daha aramayacağını 
söyleyerek telefonu  kapatır. Işte 
o anda Sinan çı ldırır, evin i  
darmadağan eder. Ancak son 
telefonda Esra'nın söylediği bir 
şey vardır ki Sinan Esra'n ın  
nerede olduğunu tahmin eder, 
gider ve onu bulur. Ancak Sinan'ı 
bir sürpriz beklemektedi r  . . .  

Değişik bir kurgu tekniğiyle 
aktarılan öykü, geçmişle bugünü 
içiçe anlatmakta, bir anlamda 
zaman kavramıyla da 
hesaplaşmakta. Öte yandan 
SEKIZINCI SAAT, erkek egemen 
bir toplumda, gerekçesi ne olursa 
olsun bir kadının da erkeğe şiddet 
uygulayabileceğini, ve tutkunun 
bir insana, özellikle de bir kadına, 
neler yaptırabi ldiği gerçeğini de 
anlatmakta. SEKIZINCI SAAT, bir 
kadın ın acımasızl ığa, duygusuzluğa, 
sevgisizliğe, maçoluğa karşı içten 
ve derin çığlığı. 

• Esra, sornewhat psychopathic 

and sornewhat of a masochist, 
meets Sinan, a prominent and rich 
archirect and they fal l  in love. Soon 
afterwards, Sinan has a relation 
wirh the attractive fashion 
phorographer El if. Esra reacts 
strongly to rhis relation in the 
beginning,  but she is so smitten 
wirh this rich, spoiled and macho 
architect that she accepts 
everything he does, no matter 
whom he's with. Sinan, object of 
this sickly passian of hers, has Esra 
put in an asylum. A year later, Esra 
manages to ger off and cal l ing 
Sinan, tells him that she will take 
some sleeping pills every hour and 
every hour wil l  call him to ler h im 
know where she i s .  Thus, an  eight
hour marathan srarrs. The 
imporrant thing for Sinan is to 
reach a decision. He wi l l  either fınd 
Esra and prevent this sorr of 
"pass i ve reve n ge", or else he wi l l  do 
nothing. But, after al l ,  he' s a  
human being and a very defınite 

fact is in question: death. Esra is  
keeping up witlı what she has 
promised. She calls up every hour 
on the hour, informing h im where 
she is. At the eighth hour, she 
declares that she wil l  not call again, 
and rings off. lt is then that Sinan 
goes crazy, he makes a mess of his 
house. But in  her last call Esra had 
said somerhing which leads Sinan 
to guess her whereabouts. He goes 
and fınds her, unaware of the 
surprise that awaits him . . .  

The story told with a different 
technique of edir ing interweaves 
the present and today, as if also 
settling accounts with the concept 
of t ime itself. On the other hand, 
THE EIGHTH HOUR also shows 
that a woman can revert ro violence 
for any other reason in  a patriarchal 
society, that pass i on can ca use a 
person, parricularly a woman, do 
anything imaginable. THE 
EIGHTH HOUR is the sineere 
and deep serearn of a woman 
against cruelty, machism, lack of 
emotion and love. 

CEMAL GÖZÜTOK 

9 Eylül Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar Fakültesi ,  Sinema-TV 
bölümünü 1 98 1  'de bitirdi. "Son 
Urfalı", "Zamansızlar", "Arka 
Evin Insanları" adlı üç sinema 
filminin senaryolarını yazdı. 
"Antalya'lı Genç Kıza Mektup" 
adlı 30 dakikalık bir kısa 
filmden sonra, 1 992'de "Adada 
Son Gece" adlı filmini yönetti. 
SEKIZINCI SAAT ikinci konulu 
uzun metraj filmidir. 

I n  ı 98 ı ,  he graduared from 9rh 
Seprember University, Faculry of 
F i ne Arrs, Cinema-TV 
Department in İzmir.  He wrore 
the screenplays of three fearure 
fı lms: "Son Urfal ı  1 Last Man 
from Urfa" ,  "Zamansızlar 1 
Timeless People", and "Arka 
Evin İ nsanları 1 People of the 
Back Street".  Following a 30-
m i nure short, "Antalya'lı Genç 
Kıza Mektup 1 Lerters to a 
Young Gir! from Antalya'', he 
made "Adada Son Gece 1 Last 
Night at the lsland" in ı 992. 
THE EIGHTH HOUR is his 
second feature f i lm.  
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SOKAKTAKi ADAM 
THE MAN IN THE STREET 
Yönetmen Director: BIIıet İlhan · 
Senaryo Scrcenplay: Allila İlhan & 0/kii 
Karanrmano!f,lu Görüntü Yön. 
Cinenıatography: C(J/111 J\louwtr Kurgu 
E<.liting: ,\leı •liit Korak Oyuncular Cast: 
,\1<1111 Be/gm. !>11na \ 'dd!Zoğln. S dda Öur. 
,\lmtafit A z ktrau. Alt Siirmelr. Süeda Can. 
ErdfJP,ıiiJ Sf'rm. AJffm Sert. Cn·au CtJnot•a. 
Ttmt"a )';indt:r Yapımcı Producer: Bi ket 
İlhan Yapı m Production Co.: Sineı•iz;on 
Fılm Sanayi 1'1! Tt(cO-et Lu/. Şii . . Cihangir 
Cad. . No: )]l l .  80060 Cihangir. İstanb11l. 
TUI?KE\': Pium.: 911 2 1 2 2 5 1 79 5]: Fax: 
911 2 1 2  2 5 2  32 89 Dünya Hakları Export 
Age nt: Swn'IZym Film SallaJ İ t'e Ticaret Ltd. 
Şu .. Cihangir Cud . . Nt,: 33 1 .  801J(ı() 
Cibungo·. İst<mbnl. TU!{KE\': Phlilh: 90 2 1 2  
25 1 '9 53:  Fax: 90 2 1 2  2 5 2  3 2 89 
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• 1 9SO'I i yıllar. Hasan, "ne 
istediğini bilmeyen, fakat ne 
istemediğini b i len" bir aydın 
tipid ir. Fakülte eğitimini  bi reysel 
bunal ımları sonucu yarım 
bırakmış. yük gemi lerinde 
kamarot olarak çalışmaya 
başlamış ve kaçakçı l ık işlerine 
bulaşmıştır. Müthiş sıkıntılar 
içinde, yaşama sevincini yitirmiş 
halde geldiği Istanbul'da da 
karanl ık olaylar yakasın ı  bırakmaz. 
Bir yandan eski sevgi l is i  Ayhan' ın 
hayaliyle yaşarken, bir yandan da 
kaçakçı larla işbirl iği yapan ünlü 
fahişe Meryem'le tutkusal bir 
i l işkiye girer. Bu arada polis, aldığı 
ihbar sonucu kaçakçıların 
düğümünü çözmeye başlar. 
Olayların üzerine korkusuzca 
giden Hasan, suç ortağı Yakup'la 
birl ikte, ihbarc ın ın peşine düşer; 
ama, çember gittikçe 
daralmaktadır. O "mekansız bir 
kurt" gibi  sokaktadı r. Oysa 
gerçek sokaktaki adamın dertleri 
ve sorunları çok daha farklı ve 
gerçektir . . .  

• Hasan is an educared young man 
l iving in lsranbul in rhe l 950's, 
who "doesn 'r k now w har he wanrs 
from l i fe, bur knows whar he 
doesn'r ."  He drops our of un iversiry 
because of personal problem s and 
becomes a sreward working on 
ships and evenrually gers involved 
in smuggl ing .  On his arrival in 
lsranbul he has problems wirh 
seli ing his goods. Depressed and 
having losr rhe wil l  ro l ive, he 
cl ings ro dreams of his pasr love 
Ayhan; in rhe meanrime he is 
inrroduced ro Meryem, a faınous 
prosr i rure who works wirh rhe 
smugglers. He soon finds hi mself 
in a passionare, unhealrhy and 
unhelpful relationship with 
Meryem.  The police is slowly 
moving in on rhe smuggl ing circle. 
Hasan is determined ro find rhe 
informer, alrhough his parrner 
Yakup is not so sure. White Hasan 
wanders rhrough rhe srreers ! ike "a 
roam ing wolf', the rrue man i n rhe 
streer is face ro face with 
completely d ifferenr and m uch 
mor e real problems . . .  

BiKET iLHAN 

1 945 yı l ında lzmir'de doğdu. 
Gazi Eğitim Enstitüsü'nden 
Ingil izce öğretmeni olarak 
diplema aldı. Uzun yıllar çeşitli 
okullarda öğretmenlik yaptı. 
1 98 1 'de Feyzi Tuna'nın "Seni 
Kalbione Gömdüm" filmiyle 
asistanl ık dönemi başladı . 
Çalıştığı film ve TV dizileri: 
'Tutku", "Bir Kadın Bir 
Hayat", Kuyucaklı Yusuf', "Üç 
Istanbul", "Kartallar Yüksek 
Uçar", "Gönül Dostları" ve 
video filmleridir. 1 987'de TRT 
için çekilen "Bizim Sınıf' adlı 
çocuk dizisiyle yönetmenliğe 
başladı. Aynı dönemde "Caz 
88" adlı klip çalışmalarını  ve 
Attila l lhan'ın şiirlerinin 
dramatize edildiği "Geç Kalmış 
Ölü" adlı diziyi gerçekleştirdi. 
1 992'de "Son Umut" dizisinin 
ardından. Kanal 6 için Atti la 
l lhan'ın senaryosunu yazdığı 
"Tele-Fiaş" adlı 1 3  bölümlük 
diziyi yönetti. 1 993'de Ülkü 
Karaosmanoğlu'nun iki 
senaryosunu filme çekti: "Bir 
Kadın Yüzü" ve "Senin Için Bir 
Kadeh". 1 99S'de, bu kez 
yapımcılığını ve yönetmenliğini 
üstlendiği. Atti la l lhan'ın 
"Sokaktaki Adam" romanını 
sinemaya uyarladı. 

Born i n  İzmir  in 1 9 1 5 .  After 
graeluating from the unıversity,  
she wenı on to become an 
English teacher. I n  I 9H I she 
starteel her film career as 
assisıanı to rhe famous Turkish 
el i rector Feyzi Tuna. In 1 9R7 she 
starıe<.l her career as fi lm d i rector 
with TRT chi ldrens' TV series 
"Our Class". Then she wenı ıo 
J i recı a series cal leel "Tele-Fiash" 
for rhe private Channel 6, 
writıen by At i l la İ lhan. I n  1993 
she d i recteel two fi lıns writıen 
by Ü lkü Karaosınanoğlu:  "B i r  
Kad ı n  Yüzü  1 A Woınan's Face" 
anel "Senin İç in B ir  Ka<.leh 1 A 
Toast for You" .  In 1 995 she 
produced anel di recteti the screen 
adapration of Atı i la İ lhan's 
novel, "Sokaktaki Aelam" .  
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BiR KADININ ANATOMiSi  
ANATOMY OF A WOMAN 
Yönetmen DireCtor: Yat'IIZ Ö::.kan 
Senaryo Screen pl ay: )'aıuz Ö:kan 
Görüntü Yön. Cincmatography: ErtN!Jf 
Şwka; Kurgu Ediıing: A; h.w Err,iirrel 
Müzik Music: ,\lii:ıko"k Oyuncular 
Cast: 1-lii!)tl A ııar. 1\ ldımet Arlamuf.. Uğur 
Po/at. 'f�mer 13u·Jel. 1-liime;ra. Oktct) Ka)lıarra 
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• Sibel ve Metin görkemli b ir 
törenle evlenirler, Birl ikte 
çalıştıkları iş yerinde Sibel genel 
koordinatör, Metin ise endüstri 
tasarımcısıdır. ilk günleri heyecan 
içinde, rüya gibi geçer. Her ikisi 
de evl i l ik üstüne kurdukları 
düşlerin gerçekleşeceğine 
inanmışlard ı r, Ancak giderek 
tekdüzeliğin, hayatı doğru algılama 
ve yorumlama yetersizliğinin 
tuzaklarında teklerneye başlarlar, 
Metin çok para kazanmak hırsına 
kapık Işten ayrılıp. çok iyi 
bilmediği bir alanda kendi başına 
çalışmaya başlar, işi beceremez. 
Komplekse kapı l ır, Karısının 
dayanışma çabalarını yanlış 
yorumlar ve aralarında ciddi 
çatışmalar çıkar, Birgün telefonda 
ağır bir tartışma yaşarlar, Sibel 
kriz geçirir, herşeyi kırıp 
dökmeye başlar, Metin panik 
içinde eve giderken arabası takla 
atar ve kazada ölür, Sibel olaydan 
kendisini sorumlu tutar, Sibel'in 
yakın dostu Meral, arkadaş ın ın iki 
yı l boyunca kendi ıssızlığında 
tükenip gitmesine daha fazla 
seyirci kalamaz. Sibel de yalnız 
yaşamanın pratik ve moral 
yükünü taşıyamayacağını 
farketmiştiL Bir kompozitöde 
evlenir. Ancak ilk gecelerinden 
itibaren acele verilmiş bu kararını 
sorgulamaya başlar. Yeni kocası 
çok "iyi" bir insandır .  Karısı için 
yaşamaktadır sankL Ancak Sibel 
bir türlü ısınamaz bu evl i l iğe, 
Kendisine tapınan kocasın ı  
ineitmernek için i l işkiyi 
sürdürmeyi dener. Bu daha da 
kötü olur. Sessizce ayrılırlar, 

Artık evlenmeyecek, kendi 
kendine yetebilmeyi başaracaktır. 
l ik evl i l iğinden bu yana, erkek 
kardeşinin yanında zaman zaman 
karş ılaştığı ama hiç farketmediği 
mühendis hayatına girer birden 
bire, Çok yakışıkl ı ,  kural 
tanımayan, sempatik, enerjik ve 
romantik birisidir bu, Sibel bütün 
d irenmesine karşın, aş ık olur, 
büyülenmiş gibidir, . ,  

• Sibel and Metin had a marvelous 
ınarriage ceremony. The couple 
borh work for a furni rure design 
and producrion company, Sibel as 
an in-archirecr, Merin as an 
indusrrial designer. The fi rsr days 
of rheir marriage are very excir ing ,  
I ike  a dream m ade reaL B ur over 
r ime rheir daily lives becaıne ınore 
romine and diffuculr. Merin has a 
srrong aınbir ion ro earn more 
money. But when he quits his job 
ro work for h i m se If i n a b ra nd new 
field in  which he has l inle 
knowledge, he is not successfuL 
Their marriage becomes more 
difficult, and they begin ro have 
serious fights. One day, afrer a 
rerrible phone conversarion with 
disrressed Sibel , Metin  drives home 
in panic, crashes his car, and is 
ki lled . Sibel feels responsible for 
this rragedy. Sibel's dosesr friend 
Meral observes her friend 's 
loneliness, and hopes rhar it  will  
not go on. Sibel,  ri red of a lonely 
and difficulr l ife, decides ro marry a 
composer. But, she begins ro 
question her quick decision si nce 
rhe firsr nighr of rheir marriage. 
Her new husband is a "nice" 

person, and lives only for his wife. 
Bur, Sibel does nor feel warmrh for 
her new marriage and she keeps on 
going just nor ro hurr her 
husband's feel ings. Bur, i r  doesn't  
help,  and rheir relarionship 
becomes worse. Evenrually, rhey 
separare in  si lence. Afrer this 
d isappoinring experience, Sibel 
decides rhat she will nor ger 
married anymore, and wil l  rry ro be 
successful on her own . Si nce rhe 
r ime of her firsr marriage, Sibel had 
been crossing parhs wirh her 
brorher's engineer friend, bur she 
never paid h im much arrenrion, 
Suddenly, she becomes involved i n  
a romance wirh rhis man. H e  is 
handsome, energeric, romanric, and 
doesn'r l ive by the rules. She tries 
ro avoid him ar fi rsr, but soon she 
falls in love wirh h im . . .  

YAVUZ ÖZKAN 

1 942'de doğdu. 1 962-65 yıl ları 
arasında Kütahya'da bir 
madende işçi olarak çalıştı. 
Daha sonra aktörlük yaptı ve 
tiyatro oyunları yöneni . 
Filmlerde figüran olarak rol 
aldı. 70'1erde kısa filmler çekti 
ve film senaryoları yazdı. 
1 977'de ilk konulu uzun metraj 
fi lmini çekti. "Maden" filmiyle 
ödüller kazandı. 1 980'de 
Paris'e gitti ve sekiz yıl kaldığı 
bu kentte aktörlük, 
yönetmenl ik ve yazarl ık yaptı. 
Yurda döndükten sonra her yıl 
bir film çevirdi ve birçok ödül 
kazandı. 

Born in  1 942 .  From 1 962-65 he 
worked as a worker in a m i ne in 
Kütahya. He has worked as 
acror, d irector in theane 
producrions, and then as an exrra 
in movies. He wrore film seripts 
and made some shorrs during 
rhe 70s. In 1 977 he d irecteel his 
firsr feanıre fi lm.  He won several 
prizes w ith "Maden 1 The M i ne" 
0 978). In 1 980 he wenr to Paris 
and srayed rhere for eighr years, 
working as actor, d irector and 
wrirer. In 1 987 he returneel 
home. Si nce rhen he has directeel 
a fi l m  each year, anel won many 
awards. 

Filmleri 
Filmography 

1 9 77 Yarış The Ra ce 
1 9 78 Maden The Miue 
1 979 Demir Yol The Ra i/road 
1 983 Sevgiliye Mektuplar 

Letters fo Dar/ing (TV) 
1 985 Bir Sonuncu Mohikan 

A La st Mohict111 (TV) 
1 988 Yağmur Kaçakları 

Fugitives of the Ra in 
1 989 Umut Yarına Kaldı 

Hope ls Delayed 
Un til Tomorrou: 
Film Bitti The Film ls Over 

1 990 Büyük Yalnızlık 
The G•·eat Solitude 

1 99 1  Ateş Üstünde Yürümek 
If! alking mı Fire 

1 992 Iki Kadın Tu·o If! ome n 
1 993 Bir Sonbahar Hikayesi 

An Au/u mn Story 
1 994 Yengeç Sepeti Lobster Pot 
1 995 Bir Kadının Anatomisi 

Antttomy of 11 \flonuoı 
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• Tom m ix, Tam-Tam ve Kasket 
Zeki sokak çocuğu olarak 
tanımlayabileceğimiz kafadarlardır. 
Müzik onların ümitsiz hayatiarına 
ışık veren tek teselli kaynağıdır. 
Geçimlerini müzikle kazanırlar. 
Para düşkünü bir ayyaş tarafından 
sokakta keşfedildiklerinden beri, 
kentten kente gezerek, geceleri 
turistlere müzik yaparak 
hayatlarını kazanmaya başlarlar. 
Tek umutları hep birl ikte 
oturacakları bir eve sahip 
olmaktır. Ama kazandıkları 
paranın yüzünü görmezler. 
Aldıkları bahşişleri bile Mahmud'a 
teslim etmek zorundadırlar. 
Kışları kırık dökük, buz gibi bir 
barakada, yazları ise genell ikle 
dışarıda geceleyerek geçirirler. 
Bir gün Aziz' le karşılaştıklarında 
herşey ansızın değişir. Aziz, 
Mahmud'un çocuklarla kirl i işler 
çevirdiğini farkeder. Aziz'in 
çocuklardan yana tavır  koymaya 
başlamasıyla, Mahmud onun 
kendine yük olacağını  h isseder ve 
ondan kurtulmaya karar verir. 
Aziz'i ortadan kaldırmak için bir 
kaza düzenler. Fakat birbirlerine 
daha çok kenetlenen çocuklar da 
Mahmud'dan kurtulmanın 
yollarını aramaktadırlar ... 

• Tommix, Tam-Tam and Kasket 
Zeki are street boys who can be 
called k incired spirits. Music is the 
only solace holding l ight to their 
hopeless world. After meeting 
Mahmud who is a money-addict 
drunkard, they start to earn their 
l iving by travell i ng from town to 
town, making music to tourists at 
nights. Their only hope is to own a 
home of their own. But they never 
know how much they earn, because 
they even have to bring their tips 
to Mahmud. In winter they stay in  
a very poor and cold shed, and in 
summer they usually spend the 
night om. As soan as they meet 
Aziz, everything changes suddenly. 
Aziz realizes that Mahmud exploits 
the children for his own beneflt .  
When he starts to support the 
boys, Mahmud understands that 
Aziz's presence won't be good for 
h im and he tries to get rid of h im.  
He prepares an accident to ki l !  
h im.  The boys understand that it  
wasn't just an accident. Now much 
more clung to each other, they plan 
to get revenge . . .  

KADIR SÖZEN 

1 964'te Gaziantep'te dogdu. 
1 969 yıl ında ailesiyle birlikte 
geldigi Federal Almanya'da, 
1 986'da orta ögrenimini 
tamamladıktan sonra, 1 99 1  'de 
Köln Iktisadi Bilimler 
Akademisi'nden mezun oldu. 
1 985 yılından bu yana, başta 
ARD TV olmak üzere, çeşitli 
kurumlar için serbest gazeteci 
ve senarist olarak çalışan 
sanatçı, 1 988 yılında "Bottrop 
ve Bogaziçi Arasında Türkçe 
Sıla Hasreti" isimli filmi i le 
Alman Sendikalar Birligi - lG 
Metal Sendikası röportaj 
ödülünü kazandı .  1 99 1 - 1 992 
yıl larında, bugüne dek Avrupa 
televizyonlarında Türkiye'yi 
tanıtmak, Türkçeyi ögretmek 
amacıyla hazırlanmış en geniş 
çaplı çalışma olan "Ver El ini 
Türkiye" adlı 26 bölümden 
oluşan diziyi gerçekleştiren 
yönetmen, "Alman Gençlik 
Video Odülü" ve WDR (Batı 
Alman Radyo TV Kurumu) 
"Heimal Oder Fremde" radyo 
oyun yarışmaları jüri üyesidir. 
SOGUK GECELER i lk uzun 
metraj konulu fılmidir. 

Born in  Gaziantep in  1 964. I n  
1 986 he has graduated from 
high-school in Germany where 
he had moved in 1 969 with his 
fam i ly.  In 1 99 1  he graduated 
from the Academy of 
Economical Sciences in  Cologne. 
He has been working as 
journal i st and scenarist for 
d i fferent institutions (mostly 
ARD TV) since 1 985 . He has 
won the German Trade 
Associations' - lG Metal Trade 
J n rerview prize with his fi lm 
"Nostalgia of Home La nd in  
Turkish Between Bottrop and 
Bosphorus" in 1 988. He made 
all k inds of fi lms for television 
companies such as ARD, ZDF 
TV. COLD NIGHTS is his first 
feanıre fi lm.  
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• insanların yaşamdan 
beklentilerinin ortak temasın ı  
oluşturduğu bir fi lm;  DÜŞ, 
GERÇEK, BiR DE SINEMA .. 
Insanın hayal dünyasını konu alan, 
DÜŞ, Reşat Nuri Güntekin' in 
"Bahçeli Lokanta" adlı 
öyküsünden sinemaya uyarlandı. 
Piyangodan büyük ikramiye 
kazanıp, bahçeli bir lokanta 
açarak, evrakların arasından 
kurtulmak isteyen bir memurun 
dünyası. . . Piyangodan çıkan 
paranın, düşün gerçekleşmesi için 
harcanması ve tekrar evrakların 
arasına dönüş . . .  Bir anlamda düş 
kırıklığı. . . GERÇEK: Yaşamın 
dayatması karşıs ında eği liş, 
gerçeğin abartı l ı  bir şekilde kabul 
edil işi . Memduh Şevket Esendal' ın 
"Ev Ona Yakıştı" adlı öyküsünün 
sinemaya uyarlanması. Bir ev 
sahibinin dost bi ldiği yakın 
çevresinin zorlamasıyla bulduğu 
kiracı ların ın kendisiyle olan 
çelişkileri gülmece olarak 
yansıtılmakta ... BIR DE SINEMA: 
Yeşilçam'daki bir fıgüranın 
yaşantısı, beklentileri, düş 
kırı klıkları. . .  Muzaffer 
Buyrukçu'nun "Sinema Düşleri" 
adl ı  öyküsünün sinemaya 
uyarlanması. Düş ve gerçek 
arasında gidip gelen duyguların, 
bir fıgüranın iç dünyasında 
yansımaları. Tebessüm ve keder 
iç içe ... 

• A fi lm about the expectations 
from l ife. DREAM, TRUTH AND 
CINEMA . . .  The fıtst pan has been 
adapted from the story of Reşat 
Nur i  Günrekin,  "A Restaurant 
with a Garden" ,  about the world of 

a civil servanr who wants w escape 
the paperwork by winning the 
grand prize in  lottery and opening 
a garden resrauranr .  .. Abour 
spending the money from the 
lottery ro realize the d team and 
turning back to the paperwork . . .  
About the imaginations of 
mankind, DREAM . . .  The second 
parr has been adapted from the 
srory of Mahmut Şevket Esendal; 
"She is  Pretty with the House", 
which humorously teflecrs the 
cnnflicts a house owner has with his 
lodgers whom he has found upon 
the insistence of his so-called 
ftiends . . .  A modest acceprance of 
the real ity of l i fe, TRUTH . . .  The 
third pan has been adapted from 
Muzaffer Buyrukçu's story, "The 
Cinema Dteams", which tel ls about 
the l ife, expectations and 
frustrations of an exrra. The 
reflections of feel ings seesawing 
between dteam and rruth in the 
inner world of an extra. Smiles and 
sorrows inrerwoven, AND 
CINEMA REALITY. 

TÜLAY ERATALAY 

TRT'ye 1 967 yılında prodüktör 
olarak girdi. Çeşitli TV 
programlarında yapınıcı
yönetmen olarak çalıştı. 
Kültür-eğitim, eğlence-müzik, 
belgesel programları yaptı. 
1 972 yılından bu yana Ankara 
Televizyonu'nda drama 
programları ve film çalışmaları 
yaptı. Halen TRT'deki görevini 
sürdürmektedir. 

He enrered Turkish Radio and 
Television Corporation (TRT) i n  
1 967 as a producer and worked 
as producer-direcwr in various 
TV programs. He made culture
educarion, enrerrainment-music 
programs and documenraries. 
Si nce of 1 97 2  he has been 
making dramas and fılms in the 
Ankara Television. He is presemly 
cont inuing his work in TRT. 
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BULUŞMA 
MEETING 

Yönetmen Director: Omer KavNr 
Senaryo Screen play: Ömer Kaı'llr 
Görüntü Yön. Cinemacography: Orhan 
Oğuz Kurgu Editing: lvieviiii KOfak Müzik 
Music: Can Hakgiider Oyuncular Cast: 
Zuhal 0/cay. La/e M(llısur. Cii11eyt Tiirel. 
Niiı•it Özdoğm 

• Meral ve Selçuk çocukluk  
arkadaşıdır. Selçuk ayrı 
zamanlarda iki kadınla da 
evlenmiştir. Ölümünden üç yıl 
sonra, iki kadın Selçuk'un 
mezarın ın başında karşılaşırlar .. . 

• Meral and Selçuk are childhood 
friends, Selçuk has married rhe rwo 
women ar differenr t imes. Three 
years afrer his dearh, rhe rwo 
women meet ar Selçuk' s grave . . .  

MONTE KRISTO 
MONTE CHRISTO 

Yönetmen Director: irfan Tozilm 
Senaryo Screenplay: Banş Pirhasan. brtJed 
on a story by Nazlt E ray Görüntü Yön. 
Cinematography: Erdal Kethraman Kurgu 
Edicing: Mevliit KOfak Müzik Music: Can 
Hakgiicler Oyuncular Cast: Hale Soygazi. 
Alacil Koper, Taner Bar!aJ. Figen Evren. AintJel 
Okay. Emre Okay 

• Nebile I S  yıl l ık evli bir kadın. 
Dört duvar arasında geçen 
yaşamından pek memnun değil. 
Kocası gerektiği gibi ilgilenmiyor 
ve ara sıra karısının kalbini 
kırıyor. Nebile bir gün 
süpürgelerin, cilaların, faraşiarın 
ve deterjanların durduğu küçük 
odanın duvarını tırnaklarıyla 
gizlice kazmaya başlar. Amacı, bir 
tünel kazıp özgürlüğüne 
kavuşmaktır . . .  

• Nebile is a woman who has been 
married for 1 5  years and who is nar 
pleased wirh her l ife wirbin four 
walls. Her husband is nar 
inceresred in her and sametimes 
breaks her hearr. One day Nebile 
srarts ro scrape rhe wall of the 
smail ciaset where she purs brooms, 

polish, dusr shovels and detergenrs. 
She thus aims ro dig a runnel and 
reach freedom . . .  

ÇÜNKÜ O N U  SEVIYORUM 
BECAUSE 1 LOVE HER 

Yönetmen Director: YuSlif Kurı-eııli 
Senaryo Screen play: Yusuf Kurçe�ili 
Görüntü Yön. Cinematography: Selçuk 
Taylaner Kurgu Editing: Mevlkt Koçak 
Müzik Music: i lhan Şeşen & Tartk Sezeı· 
Oyuncular Cast: Yalçın Oiimer, Sermin 
Karaali. i lhan Şeşen. Kadir A va/ar, Selfuk 
Taylaner 

• Uğur ve Cem, birbirlerinden 
oldukça farklı düşünce ve yaşayış 
biçimlerine sahiptirler. Feride'nin 
olanca yalınlığı, önce kocası 
Cem'in, sonra da Uğur'un 
konumların ı  sorgular ... 

• Uğur and Cam have quite 
differenr frames of mi nd and lead 
quite differenr ways of l i fe. Feride, 
in her characrerisrically simple 
approach,  questions fırst her 
husband Cem's, and rhen Uğur's 
siruarion . . .  

A Y  H i KAYELERi 
T ALES OF THE MOON 

Yönetmen Director: Erden Ktral 
Senaryo Screen play: Erden Ktral & 
Hiiseyin Kuzu. based on the novels "Ta/es of ı he 
t\loon" b; H. Christian A ndersen & "The 
Mirror" by A lphonse Daudet Görüntü Yön. 
Cinemacography: Bartş Ulus Kurgu 
Editing: 1\lev/iit Ko("k Müzik Music: 
Guiseppe Veı·di. Stephan l\lims & Hemy Pm·ce/1 
Oyuncular Cast: Fikreı Kuşkcm, Gkner 
Özkul. Veeibi A ta Berk, Zeynep Kayabal 

• Hans Christian Andersen'in 
"Ay Hikayeleri" i le Alphonse 
Daudet'nin "Ayna" adlı 
öyküsünden uyarlanan bu film, 
yalnızl ık çeken bir yazarın Ay i le 
kurduğu iletiş imi anlatmakta. 

• This fi lm, adapted from Hans 
Christian Andersen's "Tales of rhe 
Moon" and Alphonse Daudet's 
"The Mirror", relares ro rhe 
communicarion a lonely wrirer has 
wirh rhe Moon. 

H E P AYN I  
AL W A YS THE SAME 

Yönetmen Director: Zeki Ökten 
Senaryo Screen play: H tt kan Hakstili 
Görüntü Yön. Cinematography: Eriimf 
Şenkay Kurgu Editing: Mevliit KOfak 
Müzik Music: Oğuz A badan Oyuncular 
Cast: Tank Akan, Serap Aksoy, Nezihe 
Beceriki i. A rda Bii/bii/. A rda Selvi Evren. Ali 
S mı al. Na ki Turan Teki mal, Erol Demiı·b'z 

• Filmde, şiddetin, sevgisizliğin, 
tekdüze bir yaşamın içine 
hapsolmuş günümüz insanının fark 
etmediği ve onların çok 
uzağındaymış gibi olan iki kuşağın, 
birbirleri ile olan dayanışması 
anlatılmakta. 

• This is rhe story of rhe solidari ey 
berween rwo generarions nar 
noriced by the individuals of roday 
who are imprisoned in violence, 
lack of love and a monoronous way 
of l ife, rwo generarions both of 
which seem far away from rhem. 

Bulu�ma Mceı ıng 

Monte Kristo M ome Chrısto 

Çünkü Onu Seviyorum Bel.ıuse 1 Love ller 

Ay Hikayeleri Tales of the Moon 

H eo Avnı Al wav� ıhr- Sa mf' 
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ŞÖVALYE, PAMUK 
PRENSES VE HAiN 
THE KNIGHT, S OW WH ITE 
A D THE TRAITOR 

Yönetmen Oirecıor: Orhun Of!.llz 
Senaryo Screenplay: Nt!iifeı· 1\f!kulllt 
Görüntü Yön. Cinemaıngraphy: Orhan 
Oğ11ı Kurgu Ediıing: tllediit Knrak Müzik 
Music: 0/!.11: Abudan Oyuncular Cası: 
A,ıta{ A rmun. (\'t/iifer tl(lkalm. tllah11· 
GiillJI,.ll) 

• Tunç, C eren ve Sinan eski 
arkadaştırlar. Ceren'in Tunç'tan, 
adı Tunç olan bir oğlu vardır. Bir 
operasyonda üçü de yakalanır. 
Uzun zaman Tunç'tan haber 
alamazlar. Sinan ve Ceren 
evlenirler. Yıl lar sonra Ceren 
T unç'a rastladığında, geçmişin 
hesaplaşması her şeyi ortaya 
çıkartır . . .  

• Tunç, Ceren and Sinan are old 
rriends. Ceren has a son by Tunç, 
nameel Tunç. All chree are caughr 
in an operarion . Ceren and Sinan 
hear norhing abour Tunç ror a long 
rime. They ger married. Many 
years larer, when Ceren meers 
Tunç, a seni ing of accounrs or che 
pasr reveals all . . .  

SIR  
THE SECRET 

Yönetmen Direcıor: A lt Ö:�wtiirk 
Senaryo Screen play: Alt Ö:xwtiirk. bam/ 
(HJ !ht! J/fJYU'! ··K;;/ Ku;! m·,·· & "H adı ·· h) Ona/ 
Kutlar Görüntü Yön. Cinematography: 
Eriimf ŞmkaJ Kurgu Ediıing: Jllet 'liit K orak 
Müzik M u sic: Biikı·eş tlladnxal Koros11 & 
IY'.A. Mozart Oyuncular Cası: Stm11·11 
)'atTIImk. Cız•a11 Canot'll. A)len Unotof,lu. 
Ö:ge Bam/ 

• Filmde, Onat Kutlar'ın "Hadi" 
ve "Kül Kuşları" adl ı  öykülerindeki 
sevgi, ölüm, korku konuları 
işlenmekte . . .  

• The fi lm handles the subjecrs or 
love, elearlı and fear as narrateel in 
Onar Kut!ar's srories "Haydi 1 
Lec's" and "Kül Kuşları 1 The Birds 
or Ashes" . .  

G Ü L  iLE ADEM 
GÜL AND ADEM 

Yönetmen Direclor: Barlf Pirbasan 
Senaryo Screenplay: Bai'IŞ Piı·hasan. based 
on the Jtoı) "Good Com11ry People" b) Flamtel') 
O'Comıor Görüntü Yön. Cinemaıography: 
Erdal Kahı·aman Kurgu Editing: Jllel'liit 
KOfak Müzik Music: Micbael l?odacb 
Oyuncular Cas ı: Ülkii D11m. Olwm Şimşek. 
Seı ·da Feı·daf!.. Tanj11 Ttmeel 

• Gül, annesi i le bir köyde yaşar. 
Otuz yaşına gelmiş olan Gül'ün, 
üniversiteden diploması ve 
doktora dereceleri vardır. 
Çelişkiler onu öfkeli, aksi ve 
insanlara tepeden bakan bir 
kimliğe büründürmüştür ... 

• Gül l ives widı her morher in a 
village. She is dıirry, is a university 
graduare and a PhD recipienr. As a 
resul c of conflicrs, she has become 
an angry and cross person who 
looks down on people . . .  

O N A  SEVDiG i M i  SÖYLE 
TELL HER THAT I LOVE HER 

Yönetmen Direcıor: Jllemd11h Ü n  
Senaryo Screenplay: Tal'lk 011m111 K. 
Görüntü Yön. Cinematograplıy: Oı·han 
Oğ11z Kurgu Ediıing: Mel'liit Korak Müzik 
Music: Cabit Berka) Oyuncular Cası: 
Ozr�111 Dmiz. ipek T11:moJ.f11, )'iikJe! Ann. 
Stdabattm Frrat. Fik,·et F1Yfllltl 

• Güneydoğulu bir ailenin 
Almanya'da çalışan oğlu Cemal, 
ailesi tarafından çağrı l ır. Karısı 
geneleve düşmüştür. Gelenekler 
gereği namusunu temizlernesi için 
Cemal'e silah verirler. Cemal 
ertesi gün geneleve gider ... 

• Cemal, the son or a Sourheasrern 
family working in Germany is 
summoned back by his ramily .  His 
wife is working ar a brorhel. The 
family give Cemal a gun to keep 
his honour inracc, accord ing ro 
cradirion. Cemal goes ro the 
brorhel the nexr day . .  

KAZANDiBi TAVUKGÖGSÜ 
TURKISH SWEETS 

Yönetmen Director: Att/ Yt!maz 
Senaryo Screenplay: Zeynep Aın 
Görüntü Yön. Cinemaıography: Erdal 
Kahraman Kurgu Ediıing: Jllel'liit Korak 
Müzik Music: Can Hak�iider Oyuncular 
Cas ı: Ttirkan Şora) . A li PoJraıoğlll. On11r 
ŞenaJI. Zeynep Ctustt!ini 

• Bir kalp krizi sonucu kocasın ı  
kaybeden Mehpare, o gün 
mezarlıkta karşılaştığı kocasın ın 
kendisi gibi dul bir arkadaşını, 
adam evsiz kalınca pansiyoner 
olarak alır ... 

• Mehpace, whose husband is dead 
afrer a srroke, meers a friend of his  
ar  the cemerery that day, who is  
himself a widower, and when the 
man is lefr homeless, she rakes h im 
in as  boarcler . . .  

Şövalye. Pamuk Prenses ve Hain 
The Knıght, Snow \Xfhıre and The. Traıtor 

Sır The Secrer 

Gül ile Adem Gül and Adt'm 

Ona Sevdilimi Söyle 
Teli Her That 1 Ul\'e Her 

Kazandibi Tavukgögsü Turkısh Sweets 
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YÖNETMELiK 
iSTANBUL KÜL TÜR V E  SANAT VAKFI ULUSLARARASI iSTAN BUL FiLM FESTiVALI 

1 .  TARiH 
istanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 1 S. 
Uluslararası Istanbul Film Festivali, 30 Mart- 1 4  Nisan 1 996 
tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

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

3. PROGRAM 
1 S.  Uluslararası Istanbul Film Festivali aşağıda belirtilen 
bölümlerden oluşmaktadır: 
a) Sanat (yazın, tiyatro, müzik, dans, sinema ve plastik sanatlar) 

teması üzerine bir Uluslararası Film Yarışması. 
b) Festivalin özel teması üzerine, yarışma dışı, bilgilendirici bir 

bölüm. Bu bölümde konulu filmler, belgeseller ve kısa filmler 
gösterime sunulur. 

c) Ustalara Saygı 
d) Özel bölümler 
e) Türk Sineması '9S - '96 

4. ULUSLARARASI YARIŞMA 
a) Optik ses bantlı, 3S mm'lik, en az 1 .600 m. uzunluğunda, 

konulu filmler yarışmada gösterilmeye aday olabilir. 
b) Yarışma filmlerinin seçimi ve programlanması konusunda 

son karar Genel Müdürlük tarafından verilir. Yapımcılar, 
yönetmenler, dağıtımcılar, ulusal film kuruluşları ve yabancı 
elçilikler film önerebilirler. 

c) Yarışmaya kabul edilen tüm filmler özgün kopyalarıyla 
sunulacak, olanaklar elverdiğince ingilizce, Fransızca veya 
Türkçe altyazılada gösterilecektir. 

d) 1 Ocak 1 994'ten önce gösterime giren filmler, Türk filmleri 
dışında, Türkiye'de ticari dağıtıma çıkmış olan filmler 
yarışmaya kabul edilmez. 

e) Gösterim programı ve düzeni Genel Müdürlük tarafından 
belirlenir. 

f) Yarışma filmleri, yönetmen, yazar, yapımcı, oyuncu, film 
eleştirmeni, sinema tarihçisi ve sinema alanında tanınmış 
benzeri kişilerden oluşan uluslararası bir seçici kurul 
tarafından değerlendirilir. 

g) Seçici kurul Uluslararası Istanbul Film Festivali Büyük Ödülü 
olarak, "En iyi Film" seçilen yapıtın yönetmenine "Altın Lale 
Ödülü"nü verir. Büyük ödül paylaştırılamaz. 
Seçici kurul, gerekli gördüğü takdirde, gösterilen özel bir 
başarı için, bir yönetmen, senarist, oyuncu, görüntü 
yönetmeni, besteci veya sanat yönetmenine "Seçici Kurul 
Özel Ödülü" verebilir. 

h) Yarışmaya kabul edilen filmierin yönetmenleri 6 gün süreyle 
Festival'in konuğu olurlar. 

5. KATILIM BELGESi 
Festivalin her bölümünde gösterilen filmierin yapımedarına bir 
katı lım belgesi verilir. 

6. TANITIM MALZEMESi 
Festivalin herhangi bir bölümüne kabul edilen filmlerle ilgili, 
aşağıda belirtilen tanıtım malzemeleri, en geç 1 Ocak 1 996'ya 
kadar Festival ofisine gönderilmelidir: 
a) Doldurulmuş giriş formu, 
b) Filmin Ingilizce kısa özeti (200-2SO kelimelik), 
c) Ingilizce, Fransızca, ltalyanca veya Almanca postprodüksiyon 

diyalog listesi, 

d) Bir basın ya da tanıtım dosyası, 
e) Yönetmenin ve önemli oyucuların detaylı yaşam öyküleri ve 

filmografileri, 
f) Yeterli sayıda, değişik, renkli ve siyah-beyaz film fotoğrafları, 
g) Yönetmenin yakın tarihe ait bir fotoğrafı, 
h) Filmin üç adet afişi, 
i) Elektronik Altyazı çalışmalarında kullanılmak üzere, filmi n 

video kaseti (PAL sistem; VHS, BET A veya Va formatında), 
j) Filmin tanıtımında kullanılmak üzere, filmden bölümlerin ya 

da filmin fragmanının yer aldığı bir video kaseti (PAL sistem; 
U-matic, Betacam, VHS, BET A veya va formatında). 

Festival' e başvuran ve kabul edilen bir film, 2 Şubat 1 996 
tarihinden sonra Festival' den çekilemez. 

7. SiGORTA 
Festivalce seçilen filmiere ait kopyaların, Festivale tesliminden 
kopyayı sağlayan kuruluşa iadesine kadar geçen süre içindeki 
sigortasından Festival sorumludur. 

Festival, kopyaların kaybı ya da hasarı hal inde, film şirketinin 
katılma formunda belirttiği değer tutarını tazmin etmekle 
yükümlüdür. Katı lımcının katılma formunu 1 Ocak 1 996 
tarihine kadar Festival bürosuna yollamadığı durumlarda, 
sigorta şirketi kopyaya 2.000.- Amerikan Doları değer 
biçecektir. 

8. TAŞIMA 
a) Festivalde gösterilecek filmler, ön kontrol, çeviri ve basın 

gösterileri için, 1 Mart 1 996 tarihine kadar lstanbul'a gelmiş 
olmalıdır. 

b) Festivale gönderilen filmler, navlunu katılımcı tarafından 
ödenmiş olarak yollanmalıdır. Türkiye'deki depolama, 
gümrük, sigorta ve işlem masrafları Festivalce karşı lanacaktır. 
Festival sadece dönüş navlun bedelini öder. Festival, 
"ödemeli" olarak gönderilen kopyaların navlununu 
üstlenmez. 

c) Filmler, Festivalin bitiminden sonraki iki hafta içinde, 
belirtilen havaalanına gönderilecektir. Taşımayla ilgili 
ayrıntılar alıcıya ayrıca bildirilecektir. Festival, filmierin 
yollandığı havaalanındaki depolama masraflarından sorumlu 
değildir. 

d) Kopyalar ve uçak taşıma makbuzları doğrudan Festival 
adresine yollanmalıdır: 
istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
1 S. Uluslararası istanbul Film Festivali 
istiklal Caddesi, No. 1 46 Luvr Apt. 
Beyoğlu a0070 - Istanbul 1 TÜRKIYE 

f) Gönderenin adresi her filmin üzerinde belirtilmelidir. 
Katı lımcı, filmin adını, nakliye tarih ve türünü belirten bir 
gönderi notunu uçak postası, telgraf, faks ya da teleksle 
Festival ofisine yollamalıdır. 

9. FESTiVAL HAKLARI 
Festival Düzenleme Kurulu gösterim için yeterli teknik 
özelliklere sahip olmayan filmleri festival dışı bırakma hakkına 
sahiptir. 

1 S. Uluslararası Istanbul Film Festivali'ne katılanlar, bu 
yönetmelik koşullarını kabul etmiş sayılırlar. 

Bu genel yönetmelik maddelerinde yer almayan diğer hususlar 
hakkında Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı karar verir. 
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İSTA NB L FOU DA TION FOR C U LTURE AND A RTS I NTERN ATIONA L  İSTANBUL F ILM FESTI VAL 

ı .  DATES 

l 5 th I nternational I stanbul Film Fest ival , organized by the 
I s tanbul Foundation for Culture and Arts, w i l l  take place between 
,)() March - 1 4  April 1 996. 

2. A I M  

The a i  m o f  the Festival i s  ro encou rage the development o f  c inema 
in Turkey and ro promote fi lms of qualiry on the Turkish market.  

3 .  PROG R A M  

The program o f  the ı s rh I nternational Istanbul F i l m  Festival 
consists of the fol low i ng sect ions: 
a) An i nternational competit ion for feature fi lms on art ( l i rerarure, 

theatre, m usic, dance, ci nema and the plastic arts).  
b) A non-competit ive,  informative seetion on the specia l ized 

theme of the Fest ival . Features, documentaries and shorts can 
be selected for this  seetion 

c)  Tributes 
d) Special  sections 
e) Turkish C i nema '95 - '96 

4. I NTERN ATIO N A L  COMPETITION 

a) Featu re fi lms i n  .) 5 mm. with oprical soundtrack and a 
m i n imum length of ı .600 m. can be selected for the 
competit ion.  

b) The fi na! dec ision for selecrion and sched u l i ng wil l  be taken by 
the General Di recrorare. Producers, d i rectors, distriburors, fi l m  
insti tures and embassies may propose ri tles. 

c) All fi l ms i n  the compet i t ion w i l l  be screeneel at the Festival in 
their original version, whenever possible with English,  French 
or Turk ish subti t les. 

d )  F i lms w i l l  not be considered if: 
- released before l Jan uary 1 994 , 
- already released in Turkey , exe! ueling the Turkish entries. 

e) The screening sched u ı e  is decided upon by the General 
D i recrorate. 

f) Films in the compet it ion w i ı l  be j udged by an international 
j ury com paseel of d i rectors, wri ters, producers, acrors, fi l m  
crir ics, ci nema-hisrorians a n d  otlıers w h o  are known for rheir 
involvement i n  c i nema. 

g) The j u ry presents: 
- "The Golden Tu! ip Award " ,  as rhe G rancl Prix of the 
I n ternational Istanbul F i l m  Festival , ro the el i rector of the 
selecred fi l m .  The G rand Prix may not be sharecl. 
The j ury may also g ive: 
- A "Special Prize of t he J ury",  for a specific contriburion 
(by a d i recror, writer, player, d i recror of photography, composer 
or art d i recror). 

h )  Di rectors of fi lms adm i ned to the compet i t ion w i l l  be guests of 
the Fes ri val for 6 days. 

5. CERT I F I CATE OF P A RT I C J PATION 

A cerr ificate of part icipation w i l l  be issuecl to the proclucers of the 
fi lms presentecl in  al l  sect ions of the Fest ival . 

6. PUBLJCJTY M ATER I A L  

For fi lms acceptecl to any seetion of the Festival , the fol lowing 
publ ic ity marerial should be submittecl ro the secrerariat of rhe 
Festival no later than l January 1 996: 
a) A completed encry form, 
b)  A short synopsis i n  Engl ish ( 200- 2 5 0  worcls),  
c)  The post-production d ialogue l ist i n  English,  French, l tal ian or 

German , 

d) A press book or publ ic i ry fi le, 
e) Detai lecl biographies anel fi l mographies of the cli recror anel the 

pri ncipal players, 
f) Aclequate supply of cl i fferent s r i l ls from the fi l m  (color anel 

black & w h i te), 
g)  A recenc phorograph of the cl i recror, 
h )  Three posters of the fi l m ,  
i )  A video cassene o f  t h e  fi l m  (PAL system; VHS, B E T  A o r  VS 

format), ro be usecl for the prepararion of the electronic 
subtit les ,  

j )  A v ideo cassene of excerpts or trai ler of t h e  fi l m ,  ( P A L  system; 
U -maric,  VHS, B ETA or VS format), ro be usecl for the 
promotion of the fi l m .  

An entry may not b e  w i thclrawn after 2 February 1 996. 

7 .  I N S U R A NCE 

The Festival is responsi ble for the i nsurance of the prims seleeceel 
by the Fest ival from the moment they are receivecl by the Festival 
ro the moment they are col lecrecl by the forward i ng agenc. 

Should a prim be lost or clamaged, the Fesr ival 's responsibi l i ty 
coul cl be engaged only ro the extent of the value ind icated by the 
producer on the enrry form . If the entrant does not send the entry 
form ro the secretariat of the Festival unt i l  l Jan uary 1 996, the 
prim w i l l  be valued by the insurance company at 2 .000.- US 
Dol lars. 

S.  TRAN S PORT 

a) F i l m  pri nts to be screeneel at the Festival m ust arrive in 
Istanbul for chec k i ng,  translation and press screenings by 
ı March I 996. 

b) A l l  fi lms m ust be sent ro the Fest ival , freight prepaicl by the 
entrant.  Turkish storage, cusroms, i nsurance and hanci l i ng 
charges w i l l  be paid by the Fest ival . The freight costs for the 
returo only are paid by the Festival . The Festival w i l l  not pay 
freight charges on any pri nts sent "col lect" .  

c)  F i l ms w i l i  b e  returneel w i t h i n  2 weeks after t h e  dosi ng of the 
Fest ival to the ai rport of dest i nation.  The consignee w i l l  be 
notified of the shipping cletai ls .  The Festival is  not responsi ble 
for srorage fees at the ai rport. 

cl) Prints and airway b i l ls should be sene d i rectly to the Festival 
address below: 
Istanbul Foundat ion for Culrure and Arts 
ı s r h  Internat ional Istanbul Film Festival 
isr iklal  Caddes i ,  No. ı 46 Luvr Apt .  
Beyoğ l u  S0070 - İstanbul 1 TURKEY 

e) The returo address of the sender should be markeel on eaclı fi l m  
The entrant should send a notice o f  d i spatch by ai rmai l ,  cable, 
telefax or telex ro the secretariat of the Festival i nd icat i ng the 
t i t le ,  dare and way of shipment. 

9. R I GHTS 

F i l m s  not meeri ng the technical requirements for publ ic  screening 
may be d i sq ua l i fied. 

Part ic ipation in the ı 5 th I n ternational Istanbul F i l m  Festival 
implies the acceptance of these regulations. 

All issues not covered by these general reg ulations w i l l  be elealt 
w ith at the el iseretion of the Istanbul Foundation for C ulture and 
Arts. 
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