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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Avrupa'nın birçok kentinde yılın belirli
dönemlerinde yapılmakta olan ve çeşitli sanat dallarını içeren festivalierin
bir benzerinin, Avrupa ve Asya arasında tarih boyunca bir köprü olan
Istanbul gibi bir metropolde de yapılmasını düşleyen bir sanayici olan
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın önderliğinde, ondört fırma yöneticisinin de
katılımıyla, 1973 yılında kuruldu. lik Istanbul Festivali, Cumhuriyetin
SO yılının kutlandığı 1973 yılında, IS Haziran ile IS Temmuz arasında
gerçekleştirildi.
Istanbul Festivali, ilk yıllarından itibaren, Türkiye ile birlikte tüm
ulusların müzik (orkestra kanserleri, oda müziği, resitaller ve
geleneksel müzik), klasik bale ve çağdaş dans, opera, folklor, caz/pop,
tiyatro, sinema ve plastik sanatlar dallarındaki yaratıcılıklarının en iyi
örneklerine programlarında yer vermeyi amaç edinmiştir. Kuruluşundan
bu yana her yıl ortalama SO gösteriye yer veren Istanbul Festivali,
programının niteliği ve çeşitliliğiyle, sayısı yıldan yıla artan bir izleyici
kitlesine ulaşmıştır. Kuruluş amacına ulaştığının bir göstergesi ise,
kuruluşundan beş yıl sonra ve ilk başvurusunda ( 1977) Avrupa'nın en
önemli festivallerinin üyesi olduğu Avrupa Festivalleri Birliği'ne kabul
edilmesidir. 2S. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali IS Haziran 8 Temmuz 1997 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Film gösterileri, Uluslararası Istanbul Festivali programına ilk kez 1981
yılında alınmıştır. Izleyicilerden gördüğü ilgi üzerine, film gösterileri
1984'ten başlayarak Istanbul Festivali'nden ayrı bir döneme, Nisan ayına
kaydırılmış ve 198S'te Festival programında, ilk kez biri "Uluslararası"
diğeri "Ulusal" olmak üzere iki yarışmalı bölüme yer verilmiştir. Yıllar
içerisinde sürekli bir gelişme gösteren Film Festivali, 1989 yılı başında,
dünya film festivallerinin koordinasyonunu üstlenen FIAPF (Federation
lnternationale des Associations des Producteurs de Films 1 Uluslararası
Film Yapımcıları Dernekleri Federasyonu) tarafından "Özel Konulu,
Yarışmalı Festival" olarak tanınmıştır. 16. Uluslararası Istanbul Film
Festivali 29 Mart - 13 Nisan 1997 tarihleri arasında düzenlenecektir.
Uluslararası Istanbul Festivali programının bir bölümünü oluşturan
Tiyatro gösterileri, 1989 yılından beri Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın
üçüncü sürekli faaliyeti olarak gerçekleştirilmektedir. Istanbul'da
tiyatro sezonunun sona ermesinden sonra, Mayıs ayında düzenlenen
Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali programına, Türk (ödenekli ve
özel) ve yabancı tiyatro toplulukları en iyi örneklerle katılmakta ve bu
gösteriler izleyicilerin büyük ilgisini çekmektedir. 9. Uluslararası
Istanbul Tiyatro Festivali 19 Mayıs - 2 Haziran 1997 tarihleri arasında
düzenlenecektir.
Daha önceki yıllarda Uluslararası Istanbul Festivali programlarının bir
bölümü olarak düzenlenen plastik sanatlar dalındaki çeşitli ulusal ve
uluslararası sergilere 1987 yılında son verilmiş ve bu tarihten itibaren
çağdaş sanattaki son akımların sergilendiği Istanbul Bienali, Istanbul
Kültür ve Sanat Vakfı'nın dördüncü uluslararası nitelikteki faaliyeti
olarak başlatılmıştır. S. Uluslararası Istanbul Bienali 4 Ekim - 9 Kasım
1997 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
1986 yılından başlayarak Uluslararası Istanbul Festivali programı
kapsamında özel bir bölüm Caz Müziği'ne ayrılmıştır. Bugüne değin
Keith Jarrett, Ray Charles, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Jan Garbarek,
Modern Jazz Quartet, Manhattan Transfer, Ornette Coleman, Wynton
Marsalis, David Sanborn gibi Caz dünyasının önde gelen grupları ve caz
ustaları Festival'e katılmıştır. Son yıllarda caz izleyicisinin 1OO.OOO'i
aşması, bu konserlerin ayrı bir Festival olarak değerlendirilmesini
zorunlu kılmıştır. 1994 yılında Vakıf Yönetim Kurulu kararıyla
Uluslararası Istanbul Caz Festivali bağımsız bir etkinlik olarak
düzenlenmeye başlanmıştır. 4. Uluslararası Istanbul Caz Festivali
7 - 19 Temmuz 1997 tarihleri arasında düzenlenecektir.
Caz'ın da ayrı bir etkinlik olarak ayrılmasından sonra programını klasik
müzik, bale, opera ve geleneksel müzik dallarında yoğunlaştıran
Uluslararası Istanbul Festivali'nin adı, Uluslararası Istanbul Müzik
Festivali olarak değiştirilmiştir.
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 1992 yılında UNESCO'nun bir yan kuruluşu
olan "lnstitut International de Promotion et de Prestige" tarafından
"Trophee lnternationale des Arts et de la Culture" ödülünü almıştır.
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın girişimleriyle başlatılan ve 27 Kasım
199S'te temeli atılan Istanbul Kültür ve Kongre Merkezi'nin, 2000'1i
yılların başında tamamlanması beklenmektedir. Böylece Istanbul Kültür
ve Sanat Vakfı, toplam S400 kişilik kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük
ve en nitelikli kültür ve kongre merkezini de lstanbul'a kazandıracaktır.

Celebrating its 25th year
The Istanbul Foundation for Culture and Arts was founded in 1973
under the teadership of Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, who had conceived the
idea of a festival of the arts, similar tO those held annually at certain
times of the year in a number of European cities, to be held in Istanbul, a
metropolis that for cenruries had formed a bridge between Europe and
Asia. Thus, the 1sr Istanbul Festival will be held from 15June to
15 July 1973, on the 50th anniversary of the foundation of the Republic
of Turkey.
From its fırst inception the Istanbul Festival has aimed at including in its
programmes the fınesc examples of artiscic creacivicy in che fıelds of music
(orchescral concerts, chamber music, recicals and cradicional Turkish
music), classical ballee and contemporary dance, opera, folklore, jazz/pop,
cinema, d rama and visual ares from borh Turkey and abroad, as well as
seminars, conferences and lecrures. Each year, since che year of ies
foundation, che International Istanbul Festival programme has included
an average of fıfcy events designed to appeal to a great variety of tastes,
resulring in a steady annual increase in attendance fıgures. It succeeded in
achieving the high standards of quality ir has set itself, and this is proved
by i ts acceptance in 1977 as a member of the European Festivals
Association. The 25th International Istanbul Music Festival will be held
15June- 8July 1997.
Film screenings were fırst included in the International Istanbul Festival
programme in 1981. From 1984 onwards the Film Festival has taken
place in April, quite independent Iy of che International Istanbul Festival,
and in 1985 a national and an international comperirion were included in
irs programme. International Istanbul Film Festival, which developed
continuously, was offıcially recognised by FIAPF (Federation
Internationale des Associarions des Producreurs de Films) as a
"Comperirive, Specialised Festival" ar the beginning of 1989. The 15rh
International Istanbul Film Festival will rake place 29 March- 13 April
1997.
The rheatrical conrriburion, which had originally formed one branch of
the International Istanbul Festival, was re-organised in 1989 as che third
regular activity of the Istanbul Foundation for Culture and Arts. The
International Istanbul Theatre Festival is held in May, immediately after
the end of che Istanbul theatre season, with a programme comprising the
fınest examples of the works of both foreign and Turkish theacre
companies, and has aroused greac public inceresc. The 9th International
Istanbul Theacre Festival will take place 19 May- 2June 1997.
In 1987 the various national and international exhibicions in che field of
visual arts, formerly arranged as part of che International Istanbul Festival
programme, were discontinued, to be replaced by che Istanbul Biennial,
che fourth international accivicy of che Istanbul Foundation for Culcure
and Arts, comprising of exhibicions devoced to che laresc crends in
concemporary art. The 5ch International Istanbul Biennial will cake place
4 October- 9 November 1997.
Beginning from 1986, a special seetion was dedicated to jazz wichin che
International Istanbul Festival. Since then che Festival hosced renowned
groups and masters of jazz, such as KeichJarrerc, Ray Charles, Miles
Davis, Dizzy Gillespie, Jan Garbarek, ModernJazz Quarcec, Manharcan
Transfer, Ornetce Coleman, Wynton Marsalis, David Sanborn and many
ochers. In che lasc years, a jazz audience exceeding 100.000 was actracced
and enabled che event co gain an independent idenricy. Thus, in 1994 the
Board of che Foundation decided to organise che event as a separace
activicy. The 4th International IstanbulJazz Festival will be held in
7- 19July 1997.
With the announcement of a separateJazz Festival, che name of the
International Istanbul Festival was changed co International Istanbul
Music Festival which will carry on i es activities as a specialised festival of
classical music, ballec, opera and cradicional music.
In 1992, che Foundation was awarded che "Trophee Internacionale des
Ares ec de la Culcure" by Inscicuc International de Promocion ec de
Prescige ofUNESCO.
In 1986 che Foundation iniciared a project that will furnish Istanbul wich
a conremporary culture and congress centre locaced on a 66-acre site at che
discricc of Ayazağa. The ground breaking ceremony of che Istanbul
Culcure and Congress Cent re was held on 27 November 1995. The
project iniciared by IFCA will be compleced in che early 2000's and
furnish Istanbul wich a culcure and congress cencre wich a total seat
capacicy of 5400.
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(Francine Brücher, Saliha Fel/ahi)

Pierre Grise Productions

Dış Tanıtım Başmüşavirligi

(Estlıer Bonnenberg, Marjan van der Haar)

Pinema Filmeilik ve Sinemacılık Tic. Ltd. Şti.

(Pamir Demirtaş)

Gümrükler Genel Müdürlügü
Geçici Muafiyetler Şube Müdürlügü

Fransa Başkonsoloslugu
The General Cansulare of France (Eric Lebede/)
Fransız Kültür Merkezi, Istanbul
French Culrural Center, Istanbul

Türk Hava Yolları Genel Müdürlügü
TRT Genel Müdürlügü
Istanbul Valiligi
Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıgı
Istanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Işleri
Daire Başkanlıgı
Beyoglu Belediye Başkanlıgı
CRR Genel Sanat Yönetmenligi
Kadıköy Belediye Başkanlıgı
IETT Genel Müdürlügü
A Film, Arcan Ticaret (Metin Arcan)
AFMA (Tim Kittleson)
Agah Özgüç
Alfa Film Ltd. Şti. (Ömer Kavur)
Ali Taygun
Allary-Film (Matlıias Allary)
Alliance Independent Films

ljan Natlıanson, Oorina Furgiue/e)
Alphagraphics (Temel Şahingiray, Hasan Sümerkan)
Ankara Uluslararası Film Festivali

(Mahmut Tali Öngören, Prof. Oğuz Onaran)
ARSENAL (Schuher Straatlıaus)
Art Post Production House (Doğan 0/guner)
Arzu Badur
Arzu Film
Aslı Selçuk
Atilla Aksoy
Avşar Film (Şükrü A\l}ar)
BEK Tasarım
Beriiner Kulturveranstaltungs-und Verwaltungs
GmbH (Willi Grossman, Thomas Hartman)
Berndt Heller
Biograf ljan Sverak, jan Bosela)
Brussels Ave. (Marie-Do de la Patelliere)
Bülent Erkmen
Bülent Peker
Caipirinha Productions (David Read)
Can Film Reklam Prodüksiyon Ltd. Şti.
Castle Hill Productions (Mi/Iy Sherman)
Cemalettin Mutver
CFP (Valerie Truong)
Cinepool (Annegret Rönnpag)
Cowboy Booking International (&in MacDonald)
Çagrı Özkan
Danish Film Institute (Ussy Bellaiche, Uz Carneiro)
Deniz Kunkut
Dream Design Factory (Arhan Koyar)
Duran Ofset (Oktay Duran)
Eileen Shanahan
Elia Souleiman
Elibon Film Productions, Ine. (Steven T. Nobi/e)
Ercüment Akman
Esin Turizm (/sak Ojalvo)
Feride Çiçekoglu
Film Four International

(Heather Play(ord-Denman, Alison Carter)

(Emi/e Mantica)

Portekiz Büyükelçili!ıi
Portuguese Embassy (Duarte Vaaz Pinto)
Portuguese Film Institute
Posta Işletmesi Genel Müdürlügü Pul Şubesi

Gaumont (Philippe Drevon, Michel Schmidt)
Gemini Films (Sophie Meunier)
Goethe Institute, Istanbul

(Aiaattin Ağcaer, Levet Akyön)
Promoshop (Sedat Altun)

(Kurt Scharf, Semra Aktaş Bocakçı)

Regina Ziegler Film Produktion

Greek Film Center (Vou/a Georgakakou)
Helastre Artistic Productions
Icelandie Film Foundation (Anna Maria Karlsdottir)
ldeale Audience (Anne Rousse/et)
IFFP (Karen Schwartzman)
Interpan Reklamcılık A.Ş. (Mustafa //bak)
lnter Nationes (Mrs. Kusserow)
ltalian Cultural Center (Ade/ia Rispoli)
Ivan Fila Filmproduktion (Ivan Fila)
IFR, Istisnai Filmler ve Reklamlar Ltd. Şti.
Imaj (Cemal Noyan)
Istanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Işleri Daire
Başkanlıgı (lhsan Kabil)
j & M Entertainmemt (Unda Deacy)
jane Balfour Films limited ljames Drake)
KAH (Dr. Wenze/ jacob, Dr. Ina Klein)
Karlovy Vary International Film Festival

(Regina Ziegler, Ronald Hol/oway)
Reklamevi
Renn Productions (Aiain Chabat, Marianne Orillard)
RPM Radar (Paul McMillen)
SACIS (Fiavia Ceroato)
Seawell Films ljeannine Seawe/1)
See U Free Cards (Aykut Altın)
Shaw Brothers (Titus Ho)
Siglo, Ltd. (Fujioka Asako)
Solaris (Emrah Yücel, Murat Giray Kaya)
Sözen Film (Kadir Sözen)
Statens Filmcentral (Annette L�nvang)
T.C. Milli Piyango Idaresi Genel Müdürlügü

(Ilham Küsmenoğlu)

Telefilm Canada Oean Lefebvre)
Telewizja Polska S.A (Barbara Fundalinska)
Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlügü

(Eva Zaora/ova)

(Turgut Aslan)

Kawakita Memorial Film Institute (Kanako Hayashi)
Keriman Ulusoy
Kılıç Film (Erol Kılıç)
Kibele Film (Muammer Özer)
Kit Parker Films (Sharon McKeown)
La Cittadella (William Azzella)
Lakeshore International (Sharon C. Dietz)
Le Studio Canal (Anne Wisniewski)
Les Films du Losange (Gilles Lagasse)
Les Films du Paradoxe
Les Productions Lazennec

The British Council, Istanbul

(Bertrand Faivre, Olivier Metzker)
link Multimedya (Cüneyt Birol, Gül Ergüven)
Lerimage (Laury Granier)
Magic Tanıtım Iletişim AŞ.

(Ayhan Tezcan, Soner Yalçmöz)
Magnum Film Qo/e Başaran)
Magyar Filmunio (Anna-Maria Basa)
Mas Matbaacılık A.Ş. (Lokman Şahin, Cenap Kangöz)
MDP (Eric Christenson)
Medyavizyon (Fatih O�az, Inci Gülen)
Megavizyon Müzik Merkezi Üretim ve Tic. AŞ.

(Ercüment Yığın)
Mepa Yayıncılık (Cem Apo)
Mercure Distribution

ljacques le G/ou, Axe//e van Zeveren)
Michel Ciment
Mimeray (Erol Ağakay)
Ministere des Affaires Etrangeres, France

ljanine DeunO
Ministry of Culture of the Czech Republic

(Vera Sudlikova)
MSÜ Sinema-Televizyon Merkezi

(Prof. Sami Şekeroğlu, Alev ldrisoğlu)
Narodni Filmovy Arehiv (Vladimir Opela)
Yeni Zelanda Büyükelçiligi
New Zealand Embassy (lan Kennedy)

(Martin Fryer, Leyla Tonguç)
The Vue (Eliza Poklewski Kozie/1)
Tipograf (Osman Tülü)
Transfax Productions (Modeleine Ali)
TRT Istanbul Televizyonu

(Mustafa Yolaşan, Binnur Kılınçkaya)
Twentieth Century Fox International Ltd.

(Use Midd/eton)
UGC DA International (Martine Druelle)
Ugur Film (Uğur Ün)
Umut Sanat Ürünleri Tic. Ltd. Şti. (Yusuf Karabol)
Unifrance Film International (Antoine Khalife)
Vertigo/E.Motion Film (Danijel Hocevar)
Warner Bros., Europe (Christine Saunders)
Warner Bros., Turkey (Haluk Kaplanoğlu)
World Sales Christa Saredi (Cornelia Seitler)
Yekta Kara
Yeşim Demir
Yurdaer Acar
Yurdaer Altıntaş
Z 1 Film Atölyesi (Aycan Çetin)

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

16. Uluslararası Istanbul Film Festivali'nin
gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan
Kurumsal Sponsorlar'ına
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
is grateful to its Corporate Sponsors
for their generous contribution towards
the realisation of the
16th International İstanbul Film Festival.

------- ---------- ------- - ---·-

mM Türk

Umited Şirketi

�

---

THE ---

MARMARA
ISTANBUL

RENAULT

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

16. Uluslararası Istanbul Film Festivali'nin
gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan
Festival Spansoru'na
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
is grateful to its Festival Spansor
for its generous contribution towards the realisation of the
16th International İstanbul Film Festival.
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ISTANBUL

MENKUL KlYMETLER

BORSASI

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

16. Uluslararası Istanbul Film Festivali'nin
gerçekleştirilmesinde büyük destek saglayan
Bölüm Sponsorları'na
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Ares
is grateful to its Seetion Spansors
for their generous concribution
towards the realisation of the
16th International İstanbul Film Festival.
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

1997 yılı etkinliklerinin duyurularını
ücretsiz yayınlayarak
Istanbul Festivalleri'ne destek olan
Basın Sponsorları'na teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
is grateful to its Press Sponsors
for their generous contribution by providing
free space for the announcements of the
İstanbul Festivals in 1997.

Cumhuriye(

� Milliyat

YEN! YüZYil

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

1997 yılı etkinliklerinin duyurularını
ücretsiz yayınlayarak
Istanbul Festivalleri'ne destek olan
Televizyon Sponsorları'na teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
is grateful to its Television Sponsors
for their generous contribution by providing
free space for the annonuncements of the
İstanbul Festivals in 1997.
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

1997 yılı etkinliklerinin duyurularını
ücretsiz yayınlayarak
istanbul Festivalleri'ne destek olan
radyo kuruluşlarına teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Ares
is grateful to the following radio stations
for their generous conrriburion by providing
free air time for the annonuncements of the
İstanbul Festivals in 1997.

AÇIK RADYO

ENERJi FM

NUMBER ONE FM

RADYO D

RADYO FOREKS

RADYO 2019

EDENiVET iNSANLIGI

isTANBUL,
iSTANBUL FiLM FESTiV
L SPONSORLARINDAN
ONUR DUYAR.

INTERNATIONAL.
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Yaşama d a 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
kabul eden Renault, İstanbul Festivalleri "Kurumsal Sponsoru" olaral�
sinema sanatına da destek veriyor.

RENAULT

16. Uluslararası Istanbul Film Festivali'nde sevredeceğiniz filmleri,
lstanbul'a getirme ve geri götürme görevini
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın

Kurumsal Spansoru ve Istanbul Festivalleri'nin

resmi taştyiCISI DHL

üstlenmiştir.

Sözünüz= Sözümüz

Nitelikli eleman ar1yorsan1z,
nitelikli insanlarin okudulu gazeteyi seçin.
Milliyet İnsan Kaynaklan Sayfası, Türkiye'nin

nitelikli insan tarafından okunan Milliyet İnsan

en seçkin ve en nitelikli okur kitlesine ulaşır.

Kaynaklan Sayfası'ndan geçer.

Çünkü Milliyet okurlan %54lise ve üniversite
mezunu, %50 25-44yaşlan arasında ve ağırlıklı
olarak üst ve üst-orta statüdedir. İşletmeleri
aradıklan elemanlara, karlyer yapmak
isteyenleri de doğru kurumlara ulaştıran en
etkili ve hızlı yol, her gün ortalama 2,5milyon

�Milliyet

.i

N S

A N

KAYNAKLARI

Her gün büyük bir ilgi ve güvenle izlenen Sabah, özellikle
çevresini etkileyen, yenilikleri takip eden ve toplumda
kamuoyu lideri olarak tanımlanan kişiler tarafından en
çok okunan gazete konumundadır.
Sabah'ın, toplumu çok yakından ilgilendiren, politik,
sosyal, ekonomik ve uluslararası konulara; daima
ısrarlı ve yansız bir yaklaşımla açıklık getirdiğini
herkes biliyor ve onu okuyor.

"Türkiye'nin en iyi gazetesi... "

YeniY�··
1997'de
"çok daha"
hızlı koşuyor
700

500

400

300

-------

OCAK1997

MART1997

Kaynak: Birleşik Basın Dağıtım A.Ş., Satış Raporları
.,
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İki yıl gibi kısa bir sürede sizlerin gösterdiği

olağanüstü ilgi ve destekle tam oniki şehirde;

İstanbul.Aııkara.İzmir.Bursa.Kayseri. G.Anten.
Adana. Konva. Antalya. Trabzon. İzmit ve
Eskisehir'de yayma geçen, en çok reklamalan
kanallar arasında altıncı sıraya yükselen ve yeni
yılda yerinde dunnayıp birçok "ilk"lere tekrar
imzasını atmaya hazırlanan bir numaralı kanalınız,
1997 de kalitesi, müziği ve çığır açan
programlarıyla gençlerin bir numaralı kanalı

olmaya devam edecek...

Size 1997 yılında yine
zevkle izieye bile ceği niz
bir kanal sunmak üzere
kolları sıvadık;
Düzeyli, dinamik ve kaliteli programlar,
gençlerin bir numaralı VJ'Ieri, sizler

tarafından yılın "Bir Numaralı" seçilen
müzik programları, Dünya gençlerinin bir

numaralı kanalı MTV ile işbirliğimiz ve
Türkiye'nin bir numaralı sponsorlarıyla
1997'de yine birlikteyiz...

Keske Ya�am Number One TV gibi olsa
e

Number One TV. bir Karacan - Yelkenci- Raks Ortaklığıdır.

SHOW

TV

SANATlN

YANINDA

Filmsinemada
izlenir...
Televizyon,
SHOWtla.

SHOW
T.V.

TÜRKiYE'NiN GÖZBEBEGi

BAŞAK SiGORTA

T C

ZIRAAT BANKASI ORTAKLICIOIR

Genel Müdürlük (istanbul): 0-2ı2-23ı60 00/40 hat iç Anadolu BöL Md. (Ankara): 0-3ı2-4ı7 23 ı9/4ı7 90 60
Güney Anadolu BöL Md. (Adana): 0-322-453 53 42/458 ıı 29 Ege BöL Md. (izmir): 0-232-483 20 50/483 83 ıı Bursa BöL Md. (Bursa): 0-224-224 44 45/46
Antalya BöL Md. (Antalya): 0-242-248 ı2 89 Karadeniz BöL Md.: 0-462-326 82 6ı Kıbrıs Şube Md.: 0-392-228 6ı 61

Başak Sigorta internet: http://www.basak.com.tr

Başanil olmak için
yaşlanmay1 beklememeli...
Çünkü yaşamak için önümüzde çok fazla zaman yok.
Mareel/o Mastroianni

BANq!KSPRES
"Dünya Kalitesinde Finansal Hizmet"

(0-212) 224 66 66 Baklfköy (0-212) 543 66 66
(0-212) 612 66 66 Bursa (0-224) 220 38 38
(0-372) 323 08 88 Suadiye (0-216) 369 99 99
Etiler (0-212) 257 35 35
Gebze (0-262) 642 37 37
Güneşli (0-212) 656 14 14 Merter (0-212) 637 67 77

Şişli Merkez

(0-216) 348 66 66
(0-312) 418 79 79
(0-212) 511 12 13
(0-232) 46 3 78 79

Kad1köy

Bayrampaşa

Ankara

Karadeniz Ere!Jii

Bahçekapi
izmir

"

Yaşlılar her fırsatta

'nerede o eski
imambayıldılar, elbasan

Divan Lol<antası kırl<

yıldır

geleneksel Türl< mutfağının
en seçl<in ÖmelJeriyle,

kebaplar, ah o eski su

ağzımn tadım bJenlere

börekleri' derler. Sonra da

l<usursuz lezzetler sunuyor.

birbirlerine gizlice Divan Lokantası'nda

Geçmişten geleceğe taşıdığımız değerleri

randevu verirler. .. Biz yemeğin tadından

keşfetme!< içiıı., yılların

anlamak için bir kırk yıl bekleyemedik

geçmesini belJemeyin.

işte... Hem, yaşlanınca 'ah nerede o eski
hamburgerler' diye hayıflanmaya da hiç
"
niyetli değildik!...

DiVAN
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Cumhuriyet Caddesi 80200 Şişli, İstanbul Tei:(0212) 231 41 00 Fax: (0212) 248 85 27

Epica,
aslında Magic'in
69. ödülü...

İnsanlık adına,
iletişimin doğru ve etkili kullanımı adına
bir yılda 69 büyük ödül...
Bulunan 67 Kayıp İnsan, Kristal Elma ve Epica.
•Eplca 96'da kendi kategorisi dışında yarışmasına ragmen Magic,
Kayıplar Otobüsü lle Interactive & New Medla dalında finalist oldu.

"Açıkhava çarpar"

Istanbul is lil�e an onıon...
•

ll

The outer sl�in that you see first can seem
a bit brown and wrinl�led...
But anybody curious enough to look

at the surfaces beneath the skin

.
.
.
· rily ne
h expenence . "
ıs sure of an extraordma

Discover
the

Istanbul and it's Cultures in

new places,
interestinq food, travel,
entertainment and art features.

Always up to date on the latest cultural events and
The Gulde Istanbul ls full of
shopplng,

lnslghtful Information on the best of:

sightseeing,
Plus practical,

restaurants, cafes, bars, shops, entertalnment

detal!ed !!st!nqs

In many more flelds.

DlŞARlDA HAYAT VAR.

GöZLE GöRÜLEBiLiR BiR FARK YARATMAK İÇiN
KENTiN EN GÜZEL BILLBOARD YERLERİNİ SiZiN İÇİN SEÇTi K
•

INTERPAN

REKLAMClLIK VE HALKLA IL IŞKILER. A.Ş.

ELMAOAC CAD. ELMAOAC APT. NO: 12/4 ELMADAG-lSTANBUL TEL: 232 97 56- 246 14 42

·

FAX: 232 67 23

��M

Kazancı Yokuşu 64/4
Cihangir 80060 Istanbul
\. {0212) 244 58 28
244 40 25
� {0212) 249 84 78

NovAk.

istanbul Festivalleri
1 nternet'te
•

ABD

http://www.istfest.org

TÜRKiYE

http://www.istfest-tr.org

E-mail: film.fest@istfest-tr.org
theatre.fest@istfest-tr.org
music.fest@istfest-tr.org
jazz.fest@istfest-tr.org
ist.biennial@istfest-tr.org
press.pr@istfest-tr.org

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
Internet sayfalarını hazırlayan NETWISE'a ve
sağladığı Internet hizmetleri için SUPERONLINE'a
teşekkür eder.
İstanbul Foundation for Culture and Arts
is grateful to
NETWISE as the Web Page designer and
SUPERONLINE as the Internet Service Provider.

Düşlerın ızden

v a zgeçmeyın

q
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"Düşlerinizden vazgeçmeyin "

Konyaaltı Falez Mevkii, 07050 Antalya Tel:

(0242) 248 50 00 (25 Hat)

Faks:

(0242) 248 50 25 E- Mail:

Fa/ez Hotel Antalya, bir Örsa Holding kurulu§udur.

Falez@ on. com. tr

�
.
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Dr.

Nejat E

ECZAClBAŞI

Izlenimler,
Umutlar
Eczacıbaşı Topluluğu'nun kurucusu ve Onur
Başkanı Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, daha çağdaş ve
uygar bir Türkiye'ye adanmı ş 80 yıllık bir
yaşamı geride bırakarak, 6 Ekim 1993 günü
dünyamızdan ayrıldı.
Dr. Eczacıbaşı, ekonomik, sosyal ve kültürel
alanlardaki sayısız katkılarının yanı sıra,
Uluslararası İstanbul Festivalleri'ni başlatan
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın da
kurucusuydu.
Giderek bir "veda yapıtı" niteliğini alan
İzlenimler, Umutlar adlı son
çalışmasını, 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... "

Genel Dagıtım Tekın Yayınevı

Honored to have been selected by
CENTRE GEORGES POMPIDOU, PARIS
FILMOTECA DE CATALUNYA, SPAIN, 12 theatre circuit
"CINEMA D'EUROPA", Tour of ll European cities
sponsored by th Italian Foreign Ministry

ER

Classic Titles
55) 2336101; 2336004
Softitler Com
1) 40310265
Softitular
960630
Tel/Fax (1 514) 843-4844
Softitler Canad.a, Ine,
York, NY 10013 USA Tel/Fax: (1 212) 346-0971
Softitler Net, Ine, 376 Broadway,
Softitler Net, Ine, 6464 Sunset Boulevard, Hollywood, CA 90028 USA Tel (1 213) 464-3307; Fax (1 213) 468-8056
E-mall adresses:
New York: softitle@ix.neteom.eom
•
Florenee: softitle@d.ad.a.it
Barcelona: softitul@lix.intercom.es
•
Montreal: softitle@smpt.generation.net
world wide web: http:\\www.dad.a.it/softitler

Los Angeles: softitler@earthlink.net

Paris: softitle@iplus.fr

•

•

EVERYTHING
you always wanteU to know a�out the INDU�TRY
�ut were afraiU to ask....
•

Moving Pictures is tne only intemational ınontlıly for ınovie marKeting an� �istri�ution.
•

Witlı its unrivalle� coverage of festivals, from Rio to Rotter�am, Milan to Mace�onia,

Moving Pictures �rings you tne latest news on tne nottest rro�ııct from all over tlıe worl�.
•

Moving Pictures also ru�lisnes ınore �ailies tnan any otner magazine, rro�ucing tne �iggest

an� tne �e t �ailies from all tne imrortant ınarKets an� festivals: �annes, �er! in, AFM, Mife� an�
rre-Mife�. as well as rrague, Moscow, �an �e�astian, Yenice an� Rotter�aın.
•

An� if yoıı're not tnere, just roint your �rowser at our internet site
@ nttr·/www.filınfestivals.coın.

Get tlıe nıll ricture. TaKe a sıı�scrirtion now

an� receive tne Mming Picture Plan-it Gui�e 1��( for free.
�--------------------------------------------------------------,
D NON EU t60.00/$90.00
o UK and EU t49.50/$75.00

D REST OF THE WORLD t?0.00/$1 05.00

o USA tss.00$99.00

(Please print)
Name••••••••.••••.•••••.•.••••..
Colnpany......................

Job tltle........................

.......................................................

. . ... ..............................................

.. . .

.

..

.

.

.

....... ..... . . . . . ........ ................. .......
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Türkiye 'den dünya standartlannda verimlilik ürünleri

Teşekkür ediyoruz.
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı,

1 997 İstanbul Festival Dostları'na

teşekkür eder.

Special thanks.

The Istanbul Foundation for

Culture and Arts is grateful

to the ((199 7 Friends of

Istanbul Festivals}}.

Adnan Arduman
Eda Arduman
Leyla Atalık
Füsun Berkol
Ömer Berkol
Anahid Bozacıyan
Rıza Oğuz Bozkurt
Ahmet M. Ertegün
Orhan Göymen
Nurcan Günel
Müjdat Günel
Servet Harunoğlu
Tayfun İndirkaş
Dr. Kazım İspahani
Nevra İspahani
Gül Kaya
Haluk Kaya
Bedros Kazan
Silva Kazan
İlhan Kefeli
Nihai Kefeli
Asım Kocabıyık
Z. Nurhan Kocabıyık

Frank Monstrey
Petra Monstrey
Nihan Teker
Tuncan Tontaş
Alper Utku
Füsun Üstün
Temiz Üstün

U LUSLARARASI YARIŞMA
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• HALKBANK

TlJRKIYE HALK BANKASI

TÜRKIYE HALK BANKASI A.Ş.'nin
değerli katkılarıyla
gerçekleştirilmiştir.
W e should like w rhank
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
for rheir conrriburions.
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52 ULUSLARARASI YARIŞMA INTERNATIONAL COMPFTITION
FRANSA FRANCE

OLIVIER ASSAYAS

i RMA VEP

25 Ocak 1 955'te Paris'te
dogdu. Güzel Sanatlar
Akademisi'nde edebiyat
ögrenimi gördü. 1 978-84 yılları
arasında senaryosunu kendi
yazdıgı birkaç kısa metraj film
çekti. 1 980-85 yılları arasında
Cahiers du Cinema dergisinin
yayın kurulu üyeligini yaptı. Bu
derginin "ABD Yapımı" ve
"Hong Kong Yapımı" özel
sayılarının sorumlulugunu
üstlendi. Laurent Perrin'in
"Passage Seeret 1 Gizli Geçit",
Andre Techine'nin "Rendez
vous 1 Randevu" ve "Le lieu du
erime 1 Suç Mahali", Jerome
Diamant-Berger'nin "L'unique 1
Biricik " ve Liria Begeja'nın
"Avril brise 1 Kırık Nisan"
filmlerinin senaryolarını yazdı.
ilk konulu filmini 1 986 yılında
yöneten sanatçı, Fransız
sinemasının son on yılda
yetiştirdigi en başarılı
yönetmenlerden biri sayılır.

Yönetmen Director: Olivier ArsayaJ
Senaryo creenplay: Olivier Assayas
Görüntü Yön. Cinematography: Eric
Gautier Kurgu Editing: L11c Barnier
Oyuncular Cast: Maggie Chermg, }ean
Pierre Ua11d. Nathalie Richard, Antoine
8aJier, Nathalie Bomteje11, 8111/e Ogier, Lo11
Castel, Alex Descas Yapımcı Producer:
Georges Berıayo11TJ Yapım Production Co.:
Dacia Film. 3, me de Litge, 75009 Paris,
FRANCE; Phone: 33 1 40 23 48 10; Fax: 33

I 40 82 97 OJ Dünya Hakları

Export

Agent: Flach Pyramide Jmernational,

5, me
Richepame, 75008 Paris, FRANCE; Phone: 33
1 42 96 02 20; Fax: 33 1 40 20 05 51

1996 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 98'

• Maggie Cheung, yakın döğüş
filmlerinde ünlenmiş Hong Kong'lu
bir film yıldızıdır. Louis Feuillade'ın
1 9 1 5 yapımı ünlü sessiz cinayet
filmi dizisi "Vampires 1 Vampirler"in,
bir zamanların yetenekli sinemacısı
Rene Vidal tarafından yönetilecek
televizyon versiyonunda başrolü
oynamak için Paris' e gelmiştir.
Yönetmen, orijinal filmde
Musidora'nın oynadığı rol için
Maggie'yi özellikle seçmiştir. Çinli
genç ve güzel kadın, vücuduna
tamamen yapışan siyah bir latex
kostümün içinde, tıpkı "Batman
2"deki Catwoman (Kedikadın)
tarzında, modern bir Irma Vep
olacaktır. Paris'te yapayalnız kalan
ve tek kelime Fransızca bilmeyen
Maggie, Ingilizeesi olmayan
Fransızlada çatpat Ingilizce
anlaşmaya çalışır. Jetlag'i atlatmaya
uğraşı rken, tek dostu, ona aşık
olmaya başlayan kostüm
tasarımcısı kadındır. Bu arada
Vidal ilk çekimierin ardından bir
sinir krizi geçirip filmi yarıda
bırakınca, Maggie'nin garip Fransa
macerasının geleceği iyice
belirsizleşir . . .

nafile bir uğraştan başka bir şey
olmadığını da biliyor. Assayas,
Vidal'ın saplantılarını payiaşıyor
gibi; gene de filmini, böylesine bir
"masumiyet"in hala mümkün
olduğunu ima eden anlamlı kısa
görüntülerle donatmış. Buradaki
sinema dünyası karakterlerinin
özellikleri, küçük rekabetler ve
burnunun dibini görmeyen bir kibir
olduğu halde, yıldız kişiliğinin mistik
yanını isteyerek ortadan kaldıran
Cheung'un kendisi sanki zerafetin
cisimlenmiş hali. Sinema tarihinin
modern yönetmenler üzerindeki
ağırlığı teması ise, Vidal'in yerini
alan yönetmen filmin finalinde, onun
bir deneysel film bombardımanı
oluşturan kurgulanmış çekimlerine
bakarken berraklaşıyor. Bu sekans
bir yandan sessiz sinemanın
"masumiyet"ini gençleştirmenin
imkansızlığını ifade ederken, öte
yandan da sinemanın cazibesinin
gizemini gösteriyor.

only friend is rhe female casrum
designer who srarts ro fal! in love
wirh her. Meanwhile, afrer a few
days of shooring, Vidal has a nervous
breakdown and drops from the
project. The furure of Maggie's
srrange French advenrure seans ro
look really vague . . .
Shor in four weeks on a miniscule
budget and wrirren by director
Olivier Assayas for che Hong Kong
action star Maggie Cheung, IRMA
VEP explodes !ike a fırework over
its themaric terrain: a mourning for
cinema's innocent past. Vidal's idee

Born on 2 5 January l 95 5 in
Paris. He studied literature in
l'Ecole des Beaux-Arrs. From
l 978-84 he wrote and direcred
several short films. Between
l 980-85 he was a member of rhe
edirorial board of the Cahiers du
Cinema. He was responsible for
the special issues, "Made in
USA" and "Made in Hong
Kong". He wrote seripts of
"Passage secret" by Laurent
Perrin, "Rendez-vous" and "Le
lieu du erime" by Andre
Techine, ''L'unique" de Jerome
Diamant-Berger and "Avril
br ise" de Liria Begeja. He
directed his first fearure film in
1 986 and with his fucure work
he became one of the most
succesful French cineastes
appeared in the last decade.

fixe is of Musidora, the original
Irma Vep, as an icon of cinema and
grace and of Feuillade as cinema's
brillianr primirive. But he knows
that his attempt ro revive rheir
purity is litrle more than a futile
seance. Assayas seems to share
Vidal's obsessions, yet he seeds this
film with relling glimpses of

• Maggie Cheung is a famous martial

images thar suggesr that such

ares movie srar from Hong Kong.

"innocence" is stil! possible.

She has arrived in Paris ro play rhe

Although petty rivalries and

Filmleri
Filmography

myopic arrogance characterise rhe

1 986

depictions of film people here,

1 989 L'enfant

Cheung herself is grace incarnate,

1 99 I

Paris s'eveille

1 99 3

Uııe nouvelle ·vie

hisrory as a dead weight on modern

1 994

originally played by Musidora. The

direcrors is crysrallised by the

1 996

L'eau froide Soguk Su
İrma Vep

young and beauriful Chinese woman

film's ending, when rhe

lead part in a made-for-TV remake
of rhe famous ı 9 ı 5 silenr movie

Çok küçük bir bütçeyle dört
haftada çekilen ve yönetmen
Olivier Assayas tarafından Hong
Kong'lu aksiyon filmleri yıldızı
Maggie Cheung için yazılan I RMA
VEP, sinemanın masum geçmişine
tutulan yası ele alırken bu konu
üzerinde tıpkı bir havaifişek gibi
patlıyor. Vidal'in sabit fikri, sinema
ve zerafetin bir ikonu olarak özgün
Irma Vep'i canlandıran Musidora,
ve sinemanın parlak bir ilkeli olarak
Feuillade. Ama onların saflığını
yeniden canlandırma girişiminin

through rhe misrs of jerlag. Her

serial "Vampires" by Louis Feuillade,
ro be direcred by Rene Vidal, once

deliberarely demysrifying her star

a eminenr cineasre. He inrenrionally

persona. The theme of cinema

casr Maggie ro rake rhe part

will be a modern Irma Vep, wirh a

replacemenr direcror warches

black larex cosrume righrly fir around

V idal's edired foorage: a viciously

her body, in rhe sryle of Carwoman

experimenral squall of film. On rhe

in "Batman 2 " . Alone in Paris
wirhour a word of French, srruggling
ro communicare in clumsy English
wirh people who speak ir no berrer
rhan she can, Maggie muddles

one hand rhis sequence expresses
rhe i mpossibility of rejuvenating
silenr cinema's "innocence", on rhe
orher hand ir' s abour rhe mysrery of
cinema's arrracrion.

Disordre Karmaşa
de /'hiver
Kış Çocugu
Paris Uyanıyor
Yeni Bir Yaşam
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AVUSTRALYA AUSTRALIA

PAU L COX

ŞEHVET VE i NTiKAM

1 940'ta Hollanda'nın Venlo
kentinde dogdu. 1 963'te
Avusturalya'ya ögrenci degişim
programıyla geldi, Melbourne
Üniversitesi'nde ögrenim
gördü ve 1 965'te bu ülkeye
yerleşti. Meslek yaşamına
profesyonel fotografçı olarak
başladı. Birçok kısa film ve
belgeselden sonra, ilk konulu
uzun metraj filmini 1 976'da
yönetti. Ancak ününün
uluslararası sinema çevrelerine
yayılması, 1 98 1 yılında yönettigi
"Lonely Hearts 1 Yalnız
Kalpler"le gerçekleşti. Daha
sonra yaptıgı filmler ona
Avustralya'nın en "kendine
has" yönetmeni ünvanını
kazandırdı.

LUST AND REVENGE
Yönetmen

Senaryo
&john Clarke

Director: Paul Cox

Screen play: Paul Cox

Görüntü Yön. Cinematography: Nino
Kurgu Ed iti ng: john Sco/1
Müzik Music: Paul Grabowsky Oyuncular

Martinetti

Cast: Nicholas Hope, Gosia Dobrowolska,
Cla11dia Karoan, Victoria Eagger, Chriı
Haywood, Nornıan Kaye Yapımcılar
Producers: Paul Cox &Jane Ballanlyne
Yapım Production Co.: 11/mninations
Films, Victoria Av. Alberı Park, Melbourne
3206, A USTRALIA; Phone: 6/ 3 969 05
288, Fax: 6 / 3 969 5 6 25 Dünya
Hakları Exporc Agem: Seaıue/1 Films, 45
rue Pierre Charron, 75008 Paris, FRANCE;
Phone: 33 1 47 20 18 73; Fax: 33 1 47 20
15 43

1 996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 95 '

• Zengin eczacı George Oliphant
yıl sonunda daha az gelir vergisi
ödemek için karını az göstermek
zorundadır. Çözümü Ulusal Sanat
Galerisi'nin yeni açılan bölümüne
bronz bir heykel bağışlamakta
bulur. Sanat dünyasıyla bağlantıları
bulunan boşanmış kızını bir
heykeltraş, bir de konu bulmakla
görevlendirir. Georgina
heykeltraş Lily'i seçer ve
Michalengelo'nun Davut'u
tarzında bir çıplak erkek heykeli
önerir. Ancak, erkek modelin
frijid ve dini bütün karısı bu
fikirden pek hoşlanmaz. Hele
kocası ile şımarık zengin kız
arasında burnunun dibinde
gelişmekte olan i lişkinin farkına
varınca keyfi iyice kaçar.
Gösterdiği tepki ise filmin adının
ikinci kelimesinde gizlidir: filmin
sonuna kadar beklenmedik pek
çok şekle bürünerek yön
değiştirecek bir intikam . . .
Paul Cox, daha önceki yapıtları
sürekli olarak Istanbul Film
Festivali'nde yer alan ("Yincent",
"Lonely Hearts 1 Yalnız Kalpler",
"Man of Flowers 1 Çiçek Adam",
"Golden Braid 1 Altın Saç
Örgüsü", "A Woman's Tale 1 Bir
Kadının Öyküsü, "The Nun and
the Bandit 1 Rahibe ve Haydut")
ve izleyicilerimizin büyük
beğenisini toplayan tanınmış bir
Avustralyalı yönetmen. Cox,
favori iki konusunu, aşk ve seksi,
son filminin odak noktasına
yerleştirmiş. Tarafsız bir bakış
açısıyla değerlendirirsek, sanatın
burada en hoş yönleriyle değil de,
onu maddi çıkarları için sinsice

kullananlar aracılığıyla
yansıtıldığını belirtmemiz gerekir.
Sonuçta ise ortaya, oyuncular
üzerindeki mükemmel kontrolü
(neredeyse tümü yönetmenin
önceki filmlerinde yer alan
oyuncular) ve müthiş bir komik
zamanlama sayesinde, Cox'un
şimdiye kadar yaptığı en iyi ve
kuşkusuz en eğlenceli filmlerden
biri çıkmış.

and the Bandit) and who became a
favorite of our audiences. Mr. Cox
places two of his favorite subjects 
sex and art - at the center of his
latest film. I n all fairness, it must
be noted that art is not presented
here in its best light, bur rather

Born in Venlo, rhe Nerherlands
in 1 940. He came ro Ausrralia as
an exchange srudenr in 1 963,
srudied ar Melbourne University
and serded in this counrry in
1 96 5 . He srarred his career as a
srills phorographer and afcer
many shorr films and
documenraries, he made his firsr
fearure film in 1 976. Ir was not
unril 1 98 1 wirh "Lonely
Hearrs", rhar he became known
incernationally. The films he
made larer esrablished him as
Ausrralia's most "individual"
film director.

through those who cynically
exploit it for fınancial gain. The
result, thanks ro the direcror's
perfect control of the cast (nearly
all of whom are regulars) and

• In order to pay less ineome tax

superb comic timing, is one of the

at the end of the year, George

best fılms that Cox has made and

Oliphant, the pharmaceutical

certainly one of the funniest.

tycoon, has to show a reduction in
profıts. The solution: the donation
of a bronze statue to a new wing of

Filmleri

the National Gallery. His divorced

Fiimography

daughter, who has connections in

1 976

the art world, is charged with the

1 977

task of fınding a sculptor and a
subject. Georgina chooses the
sculpcress Lily, and suggests a male

Içerden Dışarı Bakış
1 978

1 990

Kostas
Ltmely Hearts Yalnız Kalpler
Man of Flowers Çiçek Adam
My First Wife l i k Karım
Cactus Kaktüs
Vincetıt
lslatıd Ada
Golden Braid

1 99 1

A Womatı's Ta/e

1 992

The Nun and the Batıdil

1 99 3

Exile Sürgün
Touch Me Dokun Bana
(episode of"Erotic Ta/es"

1 98 1
1 983
1 984

nude a la Michalengelo's David.

1 986

The frigid, religious-cult-member

1 987

w i fe of the male model is nor too

1 989

happy about the idea. She is even
less pleased when she becomes
aware of the affair between her

Altın Saç Örgüsü
Bir Kadının Öyküsü

husband and the spoiled rich gir!,
that has been going on right under
her nose. Her reaction is what the

Rahibe ve Haydut
1 994

second half of the fılm's tide is all
about - a revenge that takes many a
surprising twist and turn before the
film reaches i ts end . . .
Paul Cox is a famous Australian
fılmmaker whose fılms are
regularly screened at the İ stanbul
Film Festival (Vincent, Lonely
Hearts, Man of Flowers, Golden
Braid, A Woman's Tale, The Nun

11/mninatiom Aydınlanmalar
Inside Lookhıg Out

"Erotik Öykü ler"de bir
bölüm)
1 996

Lust and Revenge
Şehvet ve I ntikam

54 ULUSLARARASI YARIŞMA 1: \ l l H :\ \ 1 1 0:\ \ 1

<

0:\1 1'1 1 1 1 10:\

ABD U S A

MARY HARRON

AN DY WARHOL'U VURDUM

1 2 Ocak 1 956'da Gravenhurst,
Ontario, Kanada'da do�du.
Oxford Üniversitesi'nden
Ingiliz Edebiyatı dalında mezun
oldu. Gazetecilik yaptı, The
Guardian'da rock eleştirmeni,
The Observer'da da tiyatro
eleştirmeni olarak çalıştı. Yazılı
basındaki başarısı, televizyon
olanaklarına ve BBC'de birçok
talk-show'a sunucu olarak
katılmasına yol açtı. Kültürel
konular üzerine belgesel kısa
filmierin yapımcılı�ını ve
yönermenli�ini de üstlendi.
Yelvet Underground, Andy
Warhol ve Fabrika üzerine
yapıtları vardır. ANDY
WARHOL'U VURDUM ( 1 996)
yönetti�i ilk konulu uzun
metraj fılmdir.

I SHOT ANDY WARHOL
Yönetmen Direcror: Mary Harron
Senaryo Screenplay: Mary Harron & Dan
Minahan Görüntü Yön.
Cinemarography: El/en Kuras Kurgu
Editing: Keith Reamer Müzik M usic: john
Ca/e Oyuncular Cast: Li/i Taylor,jared
Harris, Marıha Plimpıon, Stephen Dorff,
Uiıhaire 8/uıeau, Marıa Plimpıon, Don/Wan
Leitch Yapımcılar Producers: Tom Ka/in
& Chrisıine Vachon Yapım Production Co.:
Valerie Picturo, 625, 8roadway, Suite 78,
New York, NY 1 00 1 2, USA; Phone: 1 212
4 7 3 39 5 0 ; Fax: 1 212 473 6ı 52 Dünya
Hakları Export Agent: Samuel Goldwyn
Company, 10203 Santa Monica 8aulevard, us
A ngeles, CA 90067, USA; Phone: ı 3 ı 0 552
22 55; Fax: ı 3ı0 284 84 93

1996 1 35 mm. 1 Renkli Color / 106'

• Yıl 1 968. Radikal bir lezbiyen ve
yoksul bir yazar olan Valerie
Solanas, bir çatıdan ötekine
taşınarak ve ucuz otellerde kalarak
yaşamını sürdürmektedir. Karanlık
dünyadan tanıdıkları sayesinde,
Andy Warhol'un kapısından içeri
adım atar ve ona kendi oyunu "Up
Your Ass 1 Kıçına Girsin"in bir
kopyasını sunar. Yine o sıralarda,
yıkıcı edebiyat basımcısı Maurice
Girodias'la tanışır. Warhol'dan
haber beklerken, Solanas kendini
sokaklara vurur, kendi kaleme
aldıgı radikal feminist yergisi
SCUM'ı (Erkekleri Kesme Dernegi)
ve, asıl bundan da başarılı şekilde,
bedenini satar. Solanas, oyununun
yapımcılıgını üstlenmesi için
Warhol'a yalvarır ama bozguncu
tavrı sadece sanatçıları
yabancılaştırmasına ve uçuk Fabrika
grubundan afaroz edilmesine yarar.
Girodias'la yaptıgı kitap sözleşmesini
inceleyen Solanas, hem onun, hem
de Warhol'un kendisine karşı
komplolar kurdugu yolunda
paranayak bir fanteziye kapılır. Tek
çıkış yolu Andy Warhol'u vurmak,
böylece kendi 1 5 dakikalık
şöhretine kavuşmaktır. . .
Sabık rock eleştirmeni ve televizyon
belgeselcisi Mary Harron, ilk konulu
uzun metraj denemesi olan bu ilgi
çekici, bilgi verici ve iyi aynanmış
fılmde, SCUM'ın (Erkekleri Kesme
Dernegi) kurucusu ve tek üyesi,
aynı zamanda doguştan toplum dışı
bir kişi olan Valerie Solanas'ı Andy
Warhol'u vurmaya iten psikolojik
keşmekeşi ve çeşitli toplumsal
baskıları anlatıyor. Harron,
Solanas'ın öyküsünü delişmen 60'1ı

yıllar New York atmosferinin
dokusuna işlemiş ve kendine odak
noktası olarak "süperstarlar"
grubunu, çanak yalayıcıları ve Andy
Warhol'un stüdyosuna sık sık
takılanları almış. Warhol'un kendisi
en büyük belgeselciydi. Harron da,
dönemin atmosferiyle görünümünü
yeniden yaratmak için, bu zengin
özgün malzeme kaynagından
yararlandıgı gibi, Fabrika
dünyasında yer alanların birinci
elden tanıklıkianna da başvurmuş.
Film, cinsel politikalara, şöhretin
çekiciligine, ve yok olup gitmiş bir
dönemin sanatsal iddialarına keskin
bir bakış atıyor. Böylece de
sonuçta ortaya, salt bir döneme
duyulan nostaljiden çok daha ciddi
bir olgu çıkıyor. Filmin kahramanı
Solanas, gerçek şöhrete çok daha
sonra, SCUM Manifesto'su nihayet
radikal feminist hareketin anahtar
metni olarak kabul edildiginde
kavuşacaktı.

and excommunicares her from the
zoned-our Facrory crowd. Studying
her publishing comracr wirh
Girodias, Solanas develops the
paranoid fantasy that borh Girodias
and Warhol are conspiring againsr
her. Her only oprion is ro shoor
Andy Warhol, in which she rhus
achieves her own 1 5 minures of
fame . . .
Former rock eritic and relevision
documemarisr Mary Harron makes
her fearure debur wirh an
engrossing, informarive and
beaurifully-acred accoum of rhe
psychological rurmoil and various
social pressures rhar !ed Valerie
Solanas - founder and sole member
of SCUM (the Sociery for Curring
Up Men), and a born outsicler - ro
gun down Andy Warhol. Harron
weaves Solanas' srory imo the fabric
of the heady sixries New York scene,
focusing on rhe ensemble of
"supersrars", sycophams and

• 1 968 - Valerie Solanas, a radical

hangers-on that frequemed Andy

lesbian and destirure wrirer lives on

Warhol's studio. Warhol himself

a succession of ciry roofrops and in

was the ulrimare documemarian and

cheap horels. Through her rwilighr

Harron draws upon this rich source

world acquaimances she gers a foor

of original marerial as well as the

in rhe door of Andy Warhol's where

fırsr hand accoums of those involved

she presems a copy of her play "Up

in rhe Facrory scene ro recreare rhe

Your Ass" ro him. Ar the same rime

mood and the look of the rime. The

she meers the publisher of subversive

film offers a sharp rake on sexual

lirerarure, Maurice Girodias.

politics, the appeal of fame and the

W aiting for word from Warhol,

arrisric prerensions of a vanished era,

Solanas rakes ro the srreers, seliing

so that ir ends up far more

copies of her radical feminist diarribe

subsranrial rhan mere period

SCUM (Sociery for Curring Up Men)

nosralgia. Solanas' real fame was ro

and, more successfully, seliing her

come m uc h larer when the SCUM

body. Solanas pleads wirh Warhol ro

Manifesro evenrually became

produce her play bur her disruprive

recognised as a key rexr in the

behaviour only alienares the arrisrs

radical feminist movemenr.

Born on 12 January 1 956 in
Gravenhursc, Omario, Canada.
She graduared from Oxford
University wich a degree ac
English lireracure. As a
journalisc, she worked as a rock
eritic for The Guardian and a
cheacre cricic for The Observer.
Her success as a prim journalise
led ro opporcunicies in celevision
where she co-hosced several calk
shows ar che BBC. She also
produced and direcced
documemary shorc fılms on
culcural subjeccs. She is rhe
auchor of some work on Ve!vee
Underground, Andy Warhol and
che Facrory. I SHOT ANDY
W AR HOL ( 1 996) is her feacure
debuc.
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JAPONYA JAPAN

YOICHI HIGASHI

"" YÜ
Du ŞLER KO

1 934 yılında japonya'nın

ENO NAKANO B OKUN

Waseda Üniversitesi'nde
edebiyat ögrenimi gördü.
1 954-62 yılları arasında
lwanami Film Yapım Şirketi'nde
çalıştıktan sonra, bagımsız bir
yönetmen olarak çalışmalarını
sürdürdü. 1 965'te "A Face 1
Bir Yüz" adındaki ilk kısa filmini
çekti, 1 969'da film yapımcılıgına
başladı ve 1 97 1 'de ilk uzun
metraj konulu filmini çekti.
Yönetmenin filmleri Japonya'da
pek çok ödül kazanmıştır.
Onaltıncı uzun metraj filmi
olan DÜŞLER KÖYÜ 1 996
Berlin Film Festivali'nde
Gümüş Ayı ödülünü almıştır.

..

1------=----------------------------------ı Wakayama bölgesinde dogdu.

VILLAGE OF DREAMS
Yönetmen Director: Yoichi Higaıhi
Senaryo Screenplay: Yoichi Higaıhi &
Takehiro Nakajima, baıed on the novel "The
Viiiage ofMy Paintings" by Seizo Tashima

Görüntü Yön. Cinemarography: Yoshio
Shimizu Müzik Music: Caterina Ancient
Music Ensemb/e Oyuncular Cast : Keigo
Matsuyama, Sbogo Matsuyama, Mieko Harada,
Kyozo Nagatsuka, Hosei Komatsu, Kaneko
lwaıaki, Tokuko Sugiyama, Koiebi Veda,
Mizuki Matnada Yapımcı Producer:
Tetsujiro Yamagami & Koshiro Sho Yapı m
Production Co.: Siglo Ltd., Nakano Daini
Coop. 2 1 0, 5-24-16 Nakano, Nakano-ku, J
Tokyo 164,]A PAN; Phone: 3 53 43 3 1 Ol;
Fax: 3 53 43 31 02 Dünya Hakları
Export Agent: Brunels Ave., Rue des
Visitandine.ı 1 148, B-1000 Bruxelle.ı,
BELGIUM; Phone: 32 2 5 1 1 91 56; Fax: 32
2 5 1 1 8 1 39
1 995 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 12'

• Ikiz kardeşler Yukihiko ve Seizo
Tashima çizgi roman
sanatçısıdırlar. Yaz sonuna doğru
bir gün Seizo, üzerinde birlikte
çalıştıkları bir çizgi roman
hakkında konuşmak üzere
kardeşini ziyarete gider. Bu
yapıtları konusunu, taşrada
geçirdikleri güzel çocukluk
günlerinden alacaktır. Çizimieri
bizleri 1 948 yılına, Kochi
yakınlarındaki küçük bir köye
götürür. Üçüncü sınıfta okuyan ve
resim yapmaya bayılan ikizler,
yaptıkları muziplikler yüzünden
köyün yaramaz veletleri olarak
tanınmaktadırlar. Nehirde balık
yakalar, ormanda kuş avlar,
etraftaki tarlalarda sebzeleri
parçalarlar. Kardeşler günlük
deneyimlerinde hayatın farklı
yönlerine tanık olurlar. Fakir bir
sınıf arkadaşlarına duydukları ilgi,
istenmedik bir ihanete ve ızdıraba
yol açar. Köyde aniden sıradışı bir
çocuk ortaya çıkar. Gizemli bir
ses nehrin derinliklerinden
seslenmektedir. Üç ihtiyar kadın
dev bir ağacın tepesinde oturmuş
etrafı gözetlemektedir . . .

bulmuşlar. Ikiz kardeşlerin küçüğü
olan Seizo Tashima, aynı zamanda,
doğayı sorumsuzca kirleten
atıklara karşı sürdürülen eylemi
yönlendiren ünlü bir çevreci.
Seizo'nun kaleme aldığı
"Resimlerimin Köyü" adlı deneme
kitabına dayanan bu kurmaca film,
tıpkı bir belgeselin görsel
ferahlığını yansıtıyor. "Bu filmde
"geçmişi" yansıtıyorum; hani şu
toplumumuzun hala bir bütün ve
benzer olduğu dönemi. Tabii bu
herkesin o devirde mutlu olduğu
anlamına gelmiyor, ancak en
azından o günlerde zaman
parçacıklara ayrılmamıştı,
sürekliydi ve dünya insanları bir
mekan-zaman sürekliliği içinde
koruyordu. Işte bu kavram, tüm
film boyunca tempoyu tutuyor." Yoichi Higashi

in a viiiage in the provinces. Their

documentary. "In this film I'm

Artık büyümüş olan filmin
kahramanları, Tashima kardeşler,
filmin giriş ve sonuç bölümlerinde
kendilerini canlandırıyorlar. Ikisi
de ödüller kazanmış resimli
roman sanatçısı olan kardeşlerin
her biri kendine özgü bir tarz
geliştirmişse de, yapıtlarının ortak
esinini doğada geçirdikleri
çocukluk deneyimlerinde

drawings sweep us back to 1 948, to

depicting "the past", a time when

a rustic hamlet in the countryside of

you could feel that our society was

Kochi . The twins are in third grade;

stili an analog one. This doesn't

they love to draw but are also

necessarily mean people were

known as infamous brats in the

happy, but at least in those days

encounter various shades of life in
their everyday experience. A feeling
of affection for a poorly classmate
leads to unintemional beuayal and
hurt. An unearthly boy suddenly
appears in the village. A mysterious
voice cal ls from the depths of the
river. Three omniscient old women
sit in a huge tree watching over all . . .
The protagonists of the film, the
Tashima brothers, now grown up,
appear as themselves in the
introductory and epilogue
sequences. They are both award
winning picture book artists who
each have uniquely different styles,
but who share their inspiration for
their work in their childhood
experiences in nature. The younger
of the twin brothers, Seizo
Tashima, is known also as an
environmental activist, leading

• Twin brothers Yukihiko and

community action against

Seizo Tashima are both picture

irresponsible waste disposaL

book authors. One Iate summer

Although this film is fıction -

day, Seizo visits his brother's studio

based on the book of essays "The

to discuss a picture book they are

Yiliage of My Paintings" written

planning together. It w i ll be based

by Seizo - Yoichi Higashi's work

on the idyllic childhood they spent

has the visual freshness of a

neighborhood for the pranks they

time wasn't cut into pieces and was

play. They grapple with catfısh in

cominuous and the world held the

the river, chase birds in the woods,

people in a space-time continuum.

and slash vegetable stalks in

This concept runs through the film

neighbors' fields. The brothers

like a bass line." - Yoichi Higashi

Bom in Wakayama disrrict,
Japan in 1 934. He srudied
1irerarure at Waseda University.
He worked for the lwanami
Film Producrion Company from
1 954-62 after which he began
working as an independent
filmmaker. He directed his first
short film, '"A Face", in 1 965,
began producing films in 1 969
and directed his first feature film
in 1 97 1 . His films have received
many awards in ]apan. His
sixreenrh full lengrh producrion,
VlLLAGE OF DREAMS was
awarded the Si !ver Bear ar 1 996
Berlin Film Festival.
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ROBERT LEPAGE

yALAN MAK i NAS 1

1 957 yılında Quebec'te dogdu.
Bu kentteki Drama Sanatları
Konservatuarı'nda egitim
LE POLYGRAPHE
1-----! gördü. 1 982 yılından beri
senarist, aktör ve tasarımcı
THE POLYGRAPH
olarak çalışmaktadır. Çagdaş
tiyatronun en yetenekli
Yönetmen Director: Robert Lepage
yönetmenlerinden biri sayılır.
Senaryo Screenplay: Robert Lepage &
Aralarında Denys Areand'nın
Marie BraSJard Görüntü Yön.
"Jesus de Montreal 1
Cinemarography: Guy Dufaux Kurgu
Montreal'li lsa"sının da
Editing: Emmanuelle Castro &jean-François
bulundugu bazı filmlerde
Bergeron Müzik Music: Robert Caux
oynamıştır. "Vinci", "The
Oyuncular Cas c: Patrick Goyette, Marie
Dragon Trilogy", "The
Brassard, Peter Strmnare, Maria tk MetkiroJ,
Polygraph", 'Tectonic Plates",
joJle Descines,james Hyndman Yapımcılar
"The Life of Galileo", "Needles
Producers: Brunojobin, Jean-Pierre St
of Opium" ve "Les sept
Michel, Philippe CarcasJone & U/rich Fe!Jberg
branches de la riviere Ota"
Yapım Production Co.: In Extrenıis Images,
oyunları arasındadır. Ayrıca,
307 Su-Catherine 0., #5 1 5, Montreal, Quebec
Shakespeare ve Strindberg'in
H2X 2A3, CANADA; Phone: I 5 1 4 842 87
oyunlarını yönetmiş, operada
70; Fax: 1 5 14 842 74 59; Cinia,
da aynı şekilde başanya
GERMANY Dünya Hakları Export
erişmiştir. 1 990- 1 993 yılları
Agent: Cinepix Film Properties Ine. , 3600
arasında Ottawa'daki Ulusal
Boulevard Thimem, Ville St-Laumıt, Quibec,
Sanatlar Merkezi'nin Sanat
H4R J V6, CANADA; Phone: 1 5 1 4 336 96
Yönetmeni olarak görev
96; Fax: 1 5 14 336 06 07
yapmıştır. 1 995 yılında "Le
confessional 1 Günah Çıkarma"
1 996 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 97'
adlı ilk filmini yönetti. Bunu
1 996 yapı mı YALAN
MAKINASI izledi.

• Arkadaşı Marie-Ciaire'in iki yıl
önce vahşice öldürülüşünü
aklından çıkaramayan Judith, bu
faili bulunamayan cinayeti konu
alan bir film yaparak, acısından
kurtulmayı denemeye karar verir.
Marie-Ciaire'i canlandırmak için
seçilen aktris Lucie, garip bir
biçimde, bu gizeml i olayın içine
gittikçe daha fazla girmeye baş la r.
Arkadaşı ve aynı zamanda
komşusu olan François'nın Marie
Ciaire'in sevgilisi olduğunu
öğrenir. Ancak asıl şoku
François'nın aynı zamanda
cinayetle ilgili en büyük zanlı
olduğunu anladığı zaman yaşar.
Genç kadın, garip bir tesadüf
eseri, cesete otopsiyi yapan
Christofla da bir gönül ilişkisine
girer. Lucie, François'yı cinayet
hakkında sorguladığında, François
ona masumiyetinden emin
olmadığını söyler. Marie-Ciaire'in
ölümünün yarattığı şok ve poliste
yaşadığı yıpratıcı sorgulamalar
nedeniyle, hem kendi belleğinden,
hem de kendisini seven ve cinayet
gecesi birlikte olduklarını
söyleyen Claude'un ifadesinden
kuşku duymaktadır. Yalan
makinesi, gerçeği ortaya çıkaran
bir araç mıdır . . . yoksa zanlıyı
itirafa zorlayan bir araç mı? ..

• Haunted by the violent death of
her friend Marie-Claire two years

earlier, Judirh decides to exorcise
her pain by making a fıctionalized
film about the unsolved murder.
Strangely, Lucie, the actress cast to
play the role of Marie-Claire, is
drawn deeper and deeper in to the
mystery. She discovers that her
friend and neighbour François was
Marie-Claire's !over. However the
real shock arrives when Lucie
discovers that François is also the
prime suspect in the murder
investigation. She also becomes
romantically involved with
Christof, the man who performed
the autopsy. When Lucie confronts
François, he admits that he is
unsure of his innocence. The shock
of Marie-Claire's death, and the
brural police i nterrogation he had
to undergo, have led him to doubt
not only his memory of the evems
b ur also the testimony of Claude,
the woman who loves him and who
provides his alibi for the night of
the murder. The polygraph: a
revealer of truth . . . or a mean of
forcing the suspecr to confess . . .

Born in Quebec in 1 9 5 7 . He
studied are at the Conservacoire
d'Art Dramatique de Quebec.
S ince 1 982 he has worked as a
w ri ter, actor and designer, and is
considered one of concemporary
theacre's most talenced directors.
He has also acted in film,
including Denys Arcand's "Jesus
de Moncreal". His plays include
"Vinci", "The Dragon Trilogy",
"The Polygraph", "Tecronic
Plates", "The Life ofGalileo",
"Needles ofOpium" and "Les
sept branches de la riviere Ota".
In addi tion, he has directed
plays by Shakespeare and
Scrindberg, and found equal
success in opera. He served as
Artisti c Director of the National
Ares Cencre in Ottawa from
1 990 co 1 993. The first film he
directed was "Le confessional"
( 1 995). He followed it wirh
LE POLYGRAPHE in 1 996.
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JULIAN SCHNABEL

BASQU IAT

26 Ekim 1 95 1 'de New York'un
Brooklyn semtinde dogdu.
1 969- 1 972 yı l l arı arasında
Teksas'daki Houston
Üniversitesi'nde okudu.
Ressam ve heykeltraş olarak
çalıştı, 1 976 yılında eserierli ilk
kez bir sergide yer aldı. lık
önemli kişisel sergisini ise,
1 979'da, New York'taki Mary
Boone Galerisi'nde açtı. Bunu
iki yıl sonra Leo eastelli
Galerisi'nde açtıgı bir başka
sergi izledi. O günden bu yana,
dünyanın dört bir yanında, pek
çok önemli kişisel sergiler
açmış ve karma sergilere
katılmıştır. Sanatçının yapıtları,
New York Modern Sanat
Müzesi, New Yerk'taki
Whitney Amerikan Sanatları
Müzesi, New York, Los
Angeles Çagdaş Sanatlar
Müzesi, Paris Georges
Pompidou Merkezi, Londra
Tate Gallery ve Tokyo
Metropolitan Müzesi gibi pek
çok büyük müzenin sürekli
sergilenen koleksiyonları
içindedir. BASQUIAT
sanatçının yönettigi ilk fılmdir.

Yönetmen Director: ju/ian Schnabel
Senaryo Scree n pl ay: julian Schnabel
Görüntü Yön. Cinematography: Ron
Fortunato Kurgu Ed it i ng: Michael Berenbarmr
Müzik Music:john Ca/e & )u/ian Schnabel
Oyuncular Cas t: jeffrey Wright, Michael
\'Vincof/, Benicio del Toro, Claire For/ani, David
Bowie, Demris Hopper, Gary 0/dman, Christopher
\'Valken. \'(li/lenı Dafoe,jean Claude le Marre
Yapımcılar Producers:jon Ki/ik, Randy
Ostrow &joni Sighvawon Yapı m Production
Co.: Miramax lmenrational, New York 10013,
99 Hudson Street, USA; Phone: 1 212 941 39
95; Fax: 1 212 941 38 36 Dünya Hakları
Export Agent: Miramax lnternationa/1 New
York 10013, 99 1-ludson Street, USA; Phone: 1
2 1 2 941 39 95; Fax: 1 212 941 38 36
Kaynak Source: Film Pop. Erol Denrek Sok.
Dalyan Han No: 1 5 D: 2-3 Beyoglu, Istanbul,
TURKEY; Phone: 90 2 1 2 249 49 1 5 ; Fax:
90 2 1 2 244 13 05
1 996 1 35

"""·

1 Renkli Color 1 106'

• 1 98 1 'de, Jean-Michel Basquiat,
ondokuz yaşında tanınmamış bir
graffıti yazarıyken, birdenbire
dünyanın en başarılı, hakkında en
çok tartışılan, en çok ilgi .
uyandıran sanatçılarından biri
oluverir. Sergileri, daha
açılmadan, New York'ta sezonun
en büyük sanat olayı kabul edilir,
ve tabloları en zengin
koleksiyoncular ile müzeler
tarafından satın alınır. Yaşamı her
yönüyle medyaya konu olur.
1 988'de, daha 27 yaşındayken
ölür. Jean-Michel Basquiat, New
York Times gazetesi tarafından
"sanat dünyasının James Dean"i
olarak tanımlanır. Başarılarla dolu
yaşamına karşın, bu ele avuca
sıgmaz yetenekli genç ressamın
içini yalnızlık duygusu, intihar
düşüncesi ve insanların gerçekte
kendisini oldugu gibi kabul
etmedikleri inancı kemirmekteydi.
Beyazların sanat dünyasında
kendine gerçek bir yer edinen bu
ilk siyahi sanatçının genç yaşta
ölümü, hem sık rastlanmayan bir
durumu, hem de olaganüstü bir
başarıyı simgelemektedir . . .

• I n 1 98 1 , Jean-Michel Basquiar
carapulred from being an unknown
ninereen-year old graffıri wrirer ro
becoming one of the most
successful, conrroversial, glamorous
artİsrs in rhe world. His shows
were anricipared as the big evenrs
of the New York season, and his
painrings were boughr by most
powerful collectors and museums.
Every aspecr of his life became a
subject for rhe media. By 1 988, he
was dead ar the age of 2 7 . Jean
Michel Basquiar was deseribed by
The New York Times as "rhe art
world's close equivalenr ro James
Dean" . In spire of his success, this
rurbulenr and ralenred young
painrer was also plagued by
loneliness, self-desrrucrion and rhe
belief that people d id not really
accepr him for he was. As the fı rsr
black artİst to really succeed in rhe
powerful white art world, his early
dearh shows rhar he was a casualry
as well as a phenomenal success . . .

Born on 26 Ocrober 1 9 5 1 in
Brooklyn, New York. From
1 969- 1 972 he studied at the
University of Housron, Texas.
He worked as painter and
sculpror having his fırst
exhibirion in 1 976. His fırst
major personal exhibirion cook
place in 1 979 ar Mary Boone
Gallery in ew York. He
followed ir wirh another ar leo
Castelli Gallery two years later.
Si nce rhen he has been
parriciparing in many
prestigious privare and collective
exhibirions all around the world.
His art work is part of the
permanent collecrions of several
major museums such as Museum
of Modern Art in New York,
Whirney Museum of American
Art, New York, Los Angeles
Museum of Conremporary Art,
Cenrre Georges Pompidou in
Paris, Tate Gallery in london,
and the Metropoliran Museum
of Tokyo. BASQUIAT is the
firsr film he direcred.
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YUNANISTAN GREECE

FOTI NI SISKOPOULOU

SATILIK YAŞAM

1 954 yılında Selanik'te do�du.
De�işik dallarda ö�renim
gördü: Atina Üniversitesi'nde
Ingiliz Dili ve Edebiyatı,
Stavrakos Sinema Okulu'nda
ve Londra Uluslararası Sinema
Okulu'nda sinema, Thames
College'da televizyon, British
Film Institute'ta film
çözümlemesi ve estetik.
Londra Üniversitesi'nde
senaryo yazımı ve tiyatro
yönetmenli�i. Strasberg
Stüdyosu'nda metod
oyunculu�u. Sinema ve
televizyonda yönetmen
yardımcısı, kurgu asistanı,
devamlılık yazmanı olarak
çalıştı, ERA 2 kanalı için bir
radyo programı hazırladı, kısa
filmler çekti ( 1 989 Devlet
Ödülü'nü kazanan "Wrath 1
Gazap"), televizyon dizileri için
bölümler yönetti ve film
senaryolarının yazımına katıldı.
SATILIK YAŞAM yönetti�i ilk
konulu uzun metraj fılmdir.

I ZOI ENAMISI CHILIARIKO
LIFE ON SALE
Yönetmen D i rector: Potini Sisk.opoulou
Senaryo Screenplay: Potini Siskopoulou &
Prodromos Savvidis, based on the short story "The
Uıoter" by S. Dimitriou Görüntü Yön.
Cinematography: Lefteris Pav/opou/01
Kurgu Editing: Nik01 Kanak.is Müzik
Music: Dimitris Papadimitriou Oyuncular
Cast: Mi= Hadzisavvas, Dirnitra Hatoupi,
Ak.is Sak.ellariou, Giorgos Comtas, Christina
Alexanian, Panos Sakellaropoulos, Roberto
Santi, Katerina He/my Yapımcı Producer:
Panayotis Papahadzis Yapım Production
Co.: Hyperion Producıions, 4A, Eka/is Sır.,
I I364 Kypseli Athens, GREECE; Phone: 30 I
867 O I 08; Fax: 30 I 867 32 00, Greek Film
Gentre Dünya Hakları Export Agent:
Greek Film Centre, IO, Panepistimiou Av.,
I067I Athens, GREECE; Phone: 30 1 363 1 7
33; Fax: 3 0 I 36I 43 36

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

• Andreas Savidis çevresindeki
kişileri bir kitaptaki karakterler
olarak görür. Onları gözlemler,
değişik konumlara yerleştirir,
inceler ve onları kendi kişisel
kullanımına uygun biçimde
yeniden yaratır. Yazma etkinliği
onun için sadece yaşamın
gerçeklerinden kaçma
denemeleridir; ve sıradan
gündelik yaşamın bu yolla
değiştirilmesi onu hem
rahatlatmakta, hem de
eğlendirmektedir. Onun için
mutlak yaratıcılık diye bir şey
olamaz. Yaşam ve yeniden
oluşturma gereksinimi, onun
düşünce biçimine ve
deneyimlerine göre, birbirinden
ayrılamaz. Bu görüş de onun
postacı, hastabakıcı, erkek
kardeşi, annesi, arkadaşı,
kütüphanedeki genç meslektaşı
gibi diğer karakterlerle olan
ilişkilerini de belirler. Kalemi, hiç
tereddüt etmeden, ilk ikisinden
edebi kahramanlar yaratır, ancak
onların duygusal çıkarlarını hiçe
saymıştır . . .

• Andreas Savidis sees the people
around him as characters in some
book. He observes them, involves
them in siruacions, studies chem
and recreates them for his own
personal use. His writing activities
are simply away of living by
escaping, and the falsifıcation of
ordinary everyday life both relieves
and enrertains him. For him rhere
is no such thing as pure invenrion.
Life and the need for reconstruction
appear inseparable to his way of
thinking and experience, a point of
view that determines his dealings
with the other characters: the
mailman, the nurse, his brother, his
mother, his friend, his young
colleague in the library. His pen
won't hesitate to make l iterary
heroes of the fı rst rwo, at the
expense, however, of their
individual emotional interests . . .

Born i n Thessaloniki in 1 954.
She srudied different subjeccs:
English lirerature ar che
University of Athens, film at
Stavcakos Film School and
london International Film
School, television at Thames
College, film analysis and
aesthetics in the British Film
Institute, screenwriting and
theacre directian in london
University, method acring at the
lee Strasberg Studio. She
worked as assistant director,
assistant editor, script supecvisor
in films and television, produced
the radio show for ERA 2 ,
directed shorc films ("Wrath",
winner of State Award, l 989),
one-off episodes for TV and
collaborated on screenplays.
LIFE ON SALE is her first
feacure.
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ELlA SULEIMAN

B i R KAYBOLUŞUN G Ü NCESi

28 Temmuz 1 960'da Nasıra'da

1------------=-:---------------------------------ı do�du. 1 982'de Avrupa'yı

dolaştıktan sonra Amerika'ya
r..erleşti ve New York Kent
1------ı Universitesi'nin Orta Dogu'da
CHRONICLE OF A DISAPPEARANCE
Barış ve Gelişme Enstitüsü'nde
�-------...,.--i araştırmacı olarak çalışmaya
Yönetmen Director: Elia Suleiman
başladı. 1 987-89 arasında New
Senaryo Screen play: Elia Suleiman
York'taki Yaşayan Sinema
Görüntü Yön. Cinematography: Marc
Kollektifi'nde yöneticilik ve
Andri Batinge Kurgu Editing: Anna Ruiz
daha sonra sinema derslerinde
Müzik Music: Alla, Abed Azrie, Leonard
asistanlık yaptı. 1 99 1 'de ilk filmi
Cohen, Natacha Atla.r, Samira Saffo, Naiat,
"Muqaddimah li-nihayat jidaal"ı
Pemahan, Yma Shama Oyuncular Cast:
çekti. 1 992'de Körfez Savaşı'yla
Elia Suleiman, Ula Tabari, Nazira Suleiman,
ilgili bir toplu çalışma olan
Fuad Suleiman, }ama/ Daher Yapımcı
"Harb el Khalij . . . wa baad"a
Producer: Elia Suleirnan Yapım
katkıda bulundu. "Homage by
Production Co.: Dhat Productions, P.O. Box
Assasination 1 Cinayetle Saygı
54697, Jermalem, ISRAEL; Phone: 972 2 82
Sunumu" adlı kısa metrajlı filmi,
27 62; Fax: 972 2 82 27 62 Dünya
birçok uluslararası fescivalde
Hakları Export Agent: Dhat Productions,
gösterildi. 1 994'te ülkesine
P.O. Box 54697, Jerusalem, ISRAEL; Phone:
döndü, Kudüs Film Enstitüsü'nde
972 2 82 27 62; Fax: 972 2 82 27 62
misafir okutmanlık yaptı; Sinema
Teorileri ve Kitle Iletişim dersleri
verdi. Bir yıl sonra Birleşmiş
Milletler bünyesindeki bir proje
için iletişim danışmanı oldu ve
Filistin Kültür Bakanlıgı'nın audio
1 996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 88'
visuel bölümünde yönetim kurulu
üyeligi yapmaya ba�ladı. BIR
KAYBOLUŞUN GUNCESI
yönettigi ilk uzun metrajlı fılmdir.
çeşitli komik unsurlar içeren hoş
to inquire inro his sense of
• Filmi n ince öykü dokusunu,

SEGELL JKHTIFA

sürgünden dönen ve esin kaynagı
bulmaya çalışan yönetmen E.S.
oluşturur. Onun amaçsız
dolaşmaları sayesinde, geniş aile
çevresini ve dostlarını tanırız:
Baba ve Anne, "Kutsal Toprak"
adlı armagan dükkanının sahibi
Cemal, balıkçı Abu Adnan ve
komşular. Karakterler kıt kanaat
geçinirler. Onlarınki sıradan ama
gene de sürreel bir gerçekliktir.
Hayaller kurar, çok konuşur, az
şey söylerler. (Kendileriyle) alay
ederler, kendilerine karşı
hınçlıdırlar, zamana bir
yabancılaşma içinde yaklaşırlar.
Suskunlukları baskın çıktıgında da,
bu onların dayanıklılıklarını
gösterir. E.S. dogal mekanı ile
kendisi arasındaki kopuklugu
yaşar. Ait olma duygusunu,
"içerden ama dışarda" biri olarak
rolünü soruşturmaya başlar. Bir
karakter ve bir gözlemci, bir aracı
ve kendini öyküsüz bulan bir öykü
aniatıcısı kimlikleri arasında gidip
gelir . . .
New York'ta geçirdigi yıllardan
sonra lsrail'de yaşamak için geri
dönen Filistinli yönetmen Elia
Suleiman, lsrail'in Arap nüfusunun
ulusal kimligini nasıl olup da
unuttuguna zekice ve ironik, ama
içten bir bakış atmak için, duruma
hem içerden, hem de dışardan
bakabilmesini saglayan kendi
ayrıcalıklı konumundan
yararlanıyor. Yalın bir şekilde
kotarılmış, yapısı özenle çatılmış,

bir film olan BIR KAYBOLUŞUN
GÜNCESI'nin izlenmesi de kolay.
Buna karşın, belgesel olanla
kurgusal olanı, bastırılmış şiddetin
tiyatrosu ile gündelik hayatın tatlı
komedisini ayıran çizgiyi
bulandıran film, ilk bakışta
göründüğünden çok daha
karmaşık. Suleiman, anılar gibi
cevapları olmaksızın, imgeler
topluyor. "BIR KAYBOLUŞUN
GÜNCESI, Filistinli olmanın ne
anlama geldiğine dair bir yolculuk.
Film, muhtemel gerçeklerden bir
derleme. Adiandırma ve öykü
anlatma, tarih ve otobiyografi
arasındaki içiçe geçmiş sınırları
araştırmak için mecra ve janrları
aşıyor." - Elia Suleiman

belonging, his role as the
insider/oursider. He moves in and
out between being a character and
being an observer, a mediator and
storyteller; a scoryceller who finds
himself in the absence of a story . . .

Born in Nazarech on

secrled in che United Scaces and
worked as researcher at rhe
Inscicuce for Middle East Peace
and Development of che Ciry
University of New York. From

ı 987-89
Returning to live in Israel afcer
many years in New York,
Palestanian director Elia Suleiman
uses his privileged position of

28 July ı960.
ı 982 he

Afcer visicing Europe in

he was che director of

rhe Collecrive for Living Cinema
in New York where he lacer
worked as assiseant in film courses.
In

1 990 he made

"Uprising", a

compilacion of films and videos
realized by Philiscinian film

insider 1 outsicler to take a witty

makers which was presenced in

and ironic, yer hearrfelt, look at

many American ciries and

how Israel's Arab population has

universicies. Nexc year he made
his firsc film, "Muqaddimah li

lost its national idenrity. Clearly

nihayac jidaal". I n

made and carefully structured, with

contribured co " Harb el Khalij . . .

numerous comic elemenrs, the
likable CHRONICLE OF
DISAPPEARANCE is an easy film
to watch. B lurring the line between

1 992

he

wa baad"', a collecrive work on
che Gulf War. His shorc "Homage
by Assasinacion"' has been shown
in numerous i nternational film
fesrivals. In

1 994 he returned

co

his home councry and worked as

• Director E.S. who has returned

documenrary and ficrion, the

from exile, looking for inspiracion,

theacer of cepressed violence and

forms the thin narrative of the fil m .

the gen de comedy of everyday life,

Through h i s aimless wanderings,

che film is much more complex

we are inrroduced to his exrended

than it at firsr appears. Suleiman

family and friends; Father and

collecrs images without answers

Mother; Jamal, owner of the gift

!ike memories. "CHRONICLE OF

department of che Palescanian

shop 'The Holy Land"' ; Abu

A DISAPPEARANCE is a journay

Minisrry of Culrure. CHRONICLE

Adnan, the fisherman; and the

of w hat ir means to be Palesrinian.

OF A DISAPPEARANCE

neighbours. The characcers live a

The film is a compilarion of

life on the margin. A mondane yer

possible truths. It transgresses

a surreal reality. They day-dream,

medium and genres to explore the

they speak plenry and say li etle.

intertwined boundaries of naming

They mock (themselves), hold

and story relling, history and

grudges againsr rhemselves,

aurobiography." - Elia Suleiman

medirare rime wirh ensrrangment.
And when rheir silence prevails, ir
rells of rheir endurance. E .S
experiences the rife between his
native place and himself. He begins

a vis i ci ng leccurer at J erusalem
Film lnsricure where he reached
film cheory

& mass media. A year

lacer he became communicacion
consulranc for a project of rhe
United Nations, and scarced ro
serve as as a member ar rhe Board
of Directors of che audiovisual

(ı 996) is

his firsr feacure film.
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ÇIN-HONG KONG

WU TIAN M I NG

CHI NA-HONG KONG

MASKELER KRALI

1 939 yılında Shanhsi eyaletinde
dogdu. 1 960'ta Xi'an Film
Stüdyoları'nın oyuncu egitim
bölümüne katıldı, oyunlarda ve
filmlerde rol aldı_ Sonra Beijing
Film Akademisi'ndeki ileri
stüdyo yönetimi kurslarına
katıldL 1 976'de Xi'an'a
döndükten sonra yönetmen
yardımcısı ve ikinci yönetmen
olarak çalıştı_ 1 982 yılında
"Meiyouhangbiaode heliu 1
Şamandırasız Nehir" ile
yönetmen olarak ilk filmini
gerçekleştirdi. Bunun ardından,
1 984'te "Rensheng"i yaptı.
Aynı yılda, Xi'an Film
Stüdyosu'nun başına geçtL
Chen Kaige benzeri Beşinci
Kuşak diye tanımlanan
sinemacılar için yaratıcı bir
sinemacılık ortamı oluşturdu.
"Lao Jing 1 Kör Kuyu" ( 1 987)
adlı filmi, uluslararası
festivallerde birçok ödül
kazandı_ MASKELER KRALI
( 1 996) dokuz yıldan beri
yaptıgı ilk filmdir.

BIAN LIAN
THE KING OF MASKS
Yönetmen Director: W11 Tianming
Senaryo Screen play: Wei Mingl11n
Görüntü Yön. Cinemarography: Mu
Deyuan Kurgu/Editing: Xu Yuelan Müzik
Music: Zhaojiping Oyuncular Cas r: Zhu
Xu, Zhou Renying, Zhao Zhigang, Zhang
Ruiyang, Chen Li Yapı mc ı Producer: Wu
Tianming Yapım Production Co.: Beijing
Film Academy, The You/h Film Siudio, No, 25
Xing-wai Dajiejia, Beijing, CH/NA; Phone:
86 62 25 07 34; Fax: 86 62 25 07 35; Shaw
Brolhers Lld., HONG KONG Dünya
Hakları Export Agenr: Shaw Brolhers Ltd,
Lo/ 220 Clear \Vater Bay Rd, Kowloon,
HONG KONG; Phone: 852 23 35 5 1 l l ;
Fax: 852 23 5 8 0 5 26

1 996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 101 '

Born i n 1 939 in Shanhsi

• Yaşını başını almış bir sokak

göstericisi, göz açıp kapayana kadar
birbiri ardınca takıp çıkardığı çeşitli
hoş maskelerden oluşan benzersiz
performansıyla izleyicileri büyüler.
Kendisinden sonra sanatını
sürdürecek birini bulmak için bütün
ülkeyi dolaştıktan sonra, sokakta
sevimli bir çocuğa rastlar. lik
bakışta, onun erkek olduğunu sanır.
Sonra şaşırarak, kız olduğunu fark
eder. Istemeye istemeye kıza sırt
çevirir, çünkü gelenekiere göre
onun sanatı ancak erkekler
tarafından icra edilebilir. Kendisine
bakacak kimsesi, gidecek bir yeri
de olmayan küçük Doggie, sadece
yemeğini pişirip temizliğini yapmak
için olsa bile, onunla kalmasına
izin vermesi için ihtiyara yalvarır.
Adam sonunda kızın ısrarlarına
dayanamaz ve ona akrobatlığı
öğretir. Bir gün Doggie, gangsterler
tarafından kaçırılmış bir erkek
çocuğa rastlar. Onun aslında zengin
bir ailenin oğlu olduğunu anlamaz.
Bütün düşüncesi, Maskeler Kralı
olan "Büyükbaba"sının nihayet
meşru bir toruna ve bir varise
sahip olabileceğidir. Onun da
heyecanlanacağını düşünür. Adam
sahiden çok sevinir. Doggie'nin
yetenekleriyle becerisine rağmen,
hala bir erkek varise gereksinim
duymaktadır. Ne var ki bu olay,
polisin çocuğu adamın gemi
evinde bulmasıyla birlikte,
muazzam sorunlara yol açar. Yaşlı
adam hapse atılır. Doggie
üzüntüden çılgına döner. Onu
kurtarmak için bir plan yapar . . .

Insanda bir Çin peyzajından çıkmış
duygusu uyandıran bir dünyada,
büyük bir nehrin yakınında geçen
ve kaderin cilveleri üzerine hüzünlü
ama güzel, duygu dolu bir öyküsü
olan MASKELER KRALI, yönetmen
Wu Tianming'in 1 995'te Çin'e
döndükten sonraki ilk fılmL 1 980'1i
yıllarda Xian Stüdyosu'nun başı
sıfatıyla Yeni Çin Sineması'nın
önemli bir kişisi olan Wu, Çin'in
Beşinci Kuşak yönetmenlerinden
çoğuna, deneylerini sürdürmeleri
için olanaklar sağlamıştı. Açık sözlü
ve coşkulu, üstelik gözlemci ve
ayrıntılar konusunda özenli bu yeni
filmi, birçok yönden yönetmenin
kişiliğini yansıtıyor. Duygusallığıyla
derinden insancıl olan bu etkileyici
dostluk öyküsü, Çin'in halen
çalışan en iyi gelenekçilerinden
biri olarak Wu'nun müthiş
gücünü de gösteriyor.

Province, China. In 1 960 he

and crains her ro do acrobarics. One
day, Doggie discovers a young boy
who was kidnapped by gangsrers.

joi ned Xi 'an Film Studio' s acwrs
craining department and acced
in plays and films. After chac, he
entered che Beijing Film

She doesn'r realise rhar he is che son

Academy caking courses for

of a wealrhy family. All she can think

advanced directing scudios. I n

of is rhar at last her "Grandpa", che
King of Masks, will have a legirimare
grandson and heiL She rhinks he
will be rhrilled and, indeed, he is
overjoyed. Despire Doggie's ralent
and abiliry, he srill longs for a male
heiL This incidem leads ro huge
trouble, however, when che palice
fınd the boy on his houseboac They
throw che old man into prison.
Doggie is franric She comes up

wirh a plan ro save him . . ,

Ser in a world which makes you
rhink ir is our of a Chinese landscape
paiming, rhis is a sad yer beauriful
srory of che vicissitudes of fare which
rakes place near by a grand ri ver,
radiating full of emorions. THE

• An elderly sereec performer

KING OF MASKS is direcror W u

fascinares audiences with his unique

Tian-ming's fırst film since his rerurn

performance using various chatming

ro China in 1 99 5 . A seminal fıgure

masks rhar he puts on one afrer che

in New Chi nese Cinema, W u, as

other in che twinkling of an eye.

head of che Xian Srudio in che BO's

After wandering araund che country

n unured many of Ch i na' s Fifrh

in pursuir of successor ro his art, he

Generarion d i recrors by providing

meets a charming child in the sereec

rhem wirh a playground ro carey

At fırsr glance he decides ir' s a boy;

our rheir experiments. Forthrighc

ro his surprise, ir's a girL He rurns

and unresrrained, yet observant and

his back on che gir! si nce according ro

arcentive ro derails, his new film in

cradirianal cusrom, his performance

many ways reflecrs che fılmmaker's

can only be played by males. Doggie,

personaliry. Deeply humanise in

who has no one else ro care for her

sentimem, rhis maving srory abour

and nowhere else ro go, begs ro be

friendship shows W u' s formidable

allawed ro sray, if only ro cook and

power as one of China's best

dean for him. He fınally gives in

working rradirionalisc

l 976, after returning t o Xi'an,
he worked as firsr assistant
director and co-director. I n

1 982, he debuced as a director
with "Meiyou-hangbiaode heliu

1 River Wirhour Buoys". He
followed ir wirh " Renshe ng " in
1 984. The same year, he

assumed dıe chief posicion ar
Xi'an Film Studio. He offered a
creative filmmaking
enviconment for rhe so-called
5rh generarion filmmakers !ike
Chen Kaige. His "Lao J ing

1 Old

Well" ( 1 987) received many
prizes i n international fescivals.
THE KING OF MASKS ( 1 996)
is his laresr film in nine years.
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DANIMARKA-ALMANYA-NORVEÇ-ISVEÇ

1 n lO�

DENMARK-GERMANY -NORW A Y-SWEDEN

HAM S U N

1 93 1 'de lsveç'te, Malmö
yakınlarındaki Limhamn'da
dogdu. ilkokul ögretmenligi
yaptıgı dokuz yıl içerisinde ilk
kısa metraj filmini çekti. lsveç
televizyonu için gerçekleştirdigi
ve sürekli Bo Widerberg'le
çalıştıgı belgesellerden sonra,
1 962 yılında Widerberg'in ilk
konulu filminde görüntü
yönetmenligi yaptı. 1 964 yılında
"Uppehol.ll i myrlandet 1
Bataklıkta Kal" ile Oberhausen
Kısa Film Festivali'nde birincilik
ödülünü aldı. 1 966'da ilk
konulu filmi "Har Har du Ditt
Liv 1 Işte Hayatın"ı yönetti. Bu
başarılı ilk çalışmayı
"Utvandrarna 1 Göçmenler"
and "Nybyggarna 1 Yeni
Toprak" adlı iki dev proje
izledi. Daha sonraki yapıtlarıyla
lsveç sinemasının üzerinde
tartışılan önemli isimlerinden
biri olarak ün yaptı.

Yönetmen Direcror:jan Troe/1 Senaryo
Screenplay: Per 0/w Enquist, based on the
book "Processen mod Hammn" by Thorkild
Hansen Görüntü Yönetmenleri
Cinematography:Jan Troell & Mischa
Gavjusjw Kurgu Edicing: Ghita Beckendorff
& jan Troe/1 Müzik Music: Aı'VO Piirt et al.
Oyuncular Cast: Max von Sydow, Ghita
N-rby, Anette Hof!, Asa Söderling, Eindride
Eidrvold, Svem Anker Omdal, Erik Hivju
Yapımcı Producer: Erik Crone Yapı m
Production Co.: Nordisk Film TV,
Distribution, kelbt11ekgatk 1, DK- 1 7 1 7
Kopenhagen V, DENMARK; Phone: 45 3 1 23
24 88; Fax: 45 3 1 23 04 88 Dünya
Hakları Export Agent: ordisk Film TV,
Distribution, Skelbaekgade 1 , DK- 1 7 1 7
Kopenhagen V, DENMARK; Phone: 4 5 3 1 23
24 88; Fax: 45 3 1 23 04 88

1 996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 60'

• Hamsun'un evliliği aşk ve nefret
arasında gidip gelen çalkantılı bir
evliliktir. Norveç Nazi işgali
altındayken ve Hamsun halkın
önünde açıkça Hitler'in
propagandasını yaparken karısı
Marie de onun yanındadır. Marie
hapse mahkum olurken,
seksenlerindeki Hamsun da
vatana ihanet suçuyla mahkeme
önüne çıkar. Ancak gizemine akıl
sır ermeyen aşk sonunda yine de
kazanacaktır . . .

• The Hamsun marriage was a
rurbulenr one of love and harred.
His wife Marie sided wirh

Born in Limhamn, near Malmö,
Sweden in 1 93 1 . Spenc n ine
years working as an elememary
school teacher during which
time he made his fi rst shorr

Hamsun, when rhe national

film. After making other shorr

parriarch, during the Nazi

documencaries for Swedish

occuparion of Norway, exrolled

relevision, for which he
repearedly collaborated with Bo

Hirler publicly. She served a prison

Widerberg, he became rhe

senrence, while ocrogenarian

phorographer in Widerberg's

Hamsun srood rrial for high
rreason. Bur love, seen ro work in
mysrerious ways, would somehow
rriumph in rhe end . . .

first feature, in 1 962. In 1 964,
wirh "Uppehall i myrlandet

Norway's 1 920 Nobel Laureare

1

Stay in rhe Marshland" he won
the first prize at the Oberhausen
Shorr Film FestivaL He made his
fearure film, "Har Har du Din
Liv

The eponymous hero is, of course,

Filme adını veren kahraman, tabii
ki, kitaplarıyla (Dünya Nimeti,
Açf1k, Pan, vs.) milyonları etkileyen,
1 920 yılı Nobel ödüllü, Norveçli
yazar Knut Hamsun'dur ( 1 8591 952). Ancak Hamsun'un bir
yanda başarılar, öte yanda
ihanetlerden oluşan özel ve
toplumsal yaşamı kimi kez
romanlarını bile gölgelemiştir. Bir
insanın yaşamı ve yazgısı üzerine
bir film yapmak bir tür cesurca
meydan okumadır. Ancak bu
proje lsveçli yönetmen, senaryo
yazarı, görüntü yönetmeni Jan
Troell'in yönetimindeki bir düş
takımı tarafından
gerçekleştirilmiş. Troell, Thorkild
Hansen'in Hamsun üzerine
yazdığı, büyük tartışmalara yol
açmış olan kitabı beyazperdeye
uyarlaması için Per Olov Enquist'i,
Hamsun ile karısı Marie'yi
canlandırmaları için de, lskandinav
sinemasının iki dev ismini, Max
von Sydow ve Ghita N0rby'i
seçmiş.

JAN TROELL

1 Here's Your Life" in 1 966.

The successfu 1 debu t was

followed by rwo giant projecrs,
"Urvandrarna

1 The Emigrancs"
1 The New

Knur Hamsun ( 1 859- 1 95 2 ) , a

and " Nybyggarna

novelise whose books (The Growth
of the Soil, Hunger, Pan, ete. ) have

stayed in the cenrre of rhe film

moved millions. Ar times,

Land". Wirh his later films he
life and debate in Sweden.

however, the facrs of Hamsun's
own life, one of rriumph and
ignominy, privare and public, have
overshadowed his fıcrion. The
obvious challenge ro make a movie
abour the man himself and his fare
has now been mer, bur ir rook a
regular dream team, headed by
swedish direcror-scriprwrirer
cinemarographer Jan Troell ro
realize rhe project. Troell chose Per
Olov Enquisr ro write the screen
adapeation of the conrroversial
Hamsun book by Thorkild Hansen,
and rwo great Scandinavian acrors,
Max von Sydow and Ghira Nıısrby,
ro play the leads as Hamsun and
his wife Marie.

Filmleri
Filmography
1 966

Hiir Har du Dili Liv

1 967

Ole Dole Doff

1971

Utvandrarna Göçmenler
Nybyggarna Yeni Toprak
Zaııdy's Bride

Işte Hayatın
Olofun Öyküsü
1 972
1 974

Zandy'nin Gelini
1 977 Bang!
1 979
1 982

Hurricane Kasırga
lngmjör A11drees Luftfiird
Mühendis Andrees Luftflird

1 988
1991

Sagolaııdet Düşler Ülkesi
ll Capitmıo Kaptan

1 996 Hamsun

SANATLAR VE S i N E MA
ARTS AND THE MOVIES
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MAS
MAS MATBAAC I L I K A Ş n i n
degerli katkılarıyla
gerçekleştirilmiştir.
.

.'

W e should like ro rhank

MAS MATBAACILIK A.Ş.
for rheir conrriburions.
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FRANSA

LAURY GRAN IER

FRANCE

M U MYA'YA M U M

1 963'te Paris'te doğdu.
Sorbonne Üniversitesi'nden
sanat ve sanat bilimleri
(sinema-televizyon-audovisuel)
üzerine doktorası vardır.
Ressam olarak Fransa ve
Avrupa'da çeşitli sergiler
düzenledi. Çeşitli video-klipler
ile Fransız televizyonunda
yayımlanan "L'ovnlmes" adlı bir
video belgesel yaptı.
MUMYA'YA MUM ( 1 996) film
yönetmeni olarak
gerçekleştirdiği ilk orta metraj lı
fılmdir.

LA MOMIE A MI-MOTS
MUMMY MOMMY
Yönetmen Director: Laury Granier
Senai")'O Screenplay: Michele Finck &
Laury Granier Görüntü Yön.
Cinemarography: Laury Granier Kurgu
Edi ring: Laury Granier Müzik Music:
Margret Bril/, A lain KrtmJki & 0/ivier
llibouıry Oyuncular Cast: Carolyn Carlson,
jean Rouch, Philippe Lititard, A nne-Laure
Meury, Michile Finck, Laury Granier
Yapımcı Producer: Laury Granier Yapı m
Production Co.: LORlMAGE, 32, rue Pierre
Nicole, 75005 PariJ, FRANCE; Phone: 33 1
46 33 l l 18; Fax: 33 I 46 34 53 04

Born in 1 963 in Paris. He has a
docrorace in ares and sciences of
ares (cinema-relevision
audiovisual) from rhe Sorbonne

Dünya Hakları Export Agent:

University. As a painrer he had

LORIMAGE, 32, rue Pierre Nicole, 75005
PariJ, FRANCE; Phone: 33 I 46 33 I I 18;
Fax: 33 I 46 34 53 04

various exhibirions in France and
Europe. He has made various art
videoclips and a video
documencary, "L'ovni'mes'',
which was broadcasred ar French
relevision. LA MOMIE

1 996 1 1 6 mm. 1 Renkli Color 1 42'

• Önce bir açıklama: filmin özgün
ismi "La momie a mi-mots"nun
tam çevirisi "yarım yamalak
konuşan mumya" demek. Ama bu
deyim aslında Fransızca'da bir
tekerleme; yani filmde gerçekten
bir mumya söz konusu olsa bile,
asıl vurgulanan ses oyunu. Biz de,
yönetmenin onayını da alarak, hem
Türkçe, hem de Ingilizce isimlerde,
mumya kavramını da içerecek ses
oyunlarını yeğledik. Gelelim filme:
42 dakikalık bu orta-metraj yapıt,
özellikle müthiş kurgusuyla dikkat
çeken, deneysel bir çalışma.
Meraklısının büyük keyif alacağı,
farklı bir sinema örneği . . .
"MUMYA'YA MUM bir başlangıç
öyküsü, sinema kamerasının dans
ettiği bir divertimento. Kendi
deneyimlerimden doğan özgün bir
fikir üzerine kurulu senaryonun
anayapısı, şu hayali yapıyı yansıtır:
"Ölüm. Mumyalaşma. Yeniden
doğma". Oyuncu seçimimi Carolyn
Carison'la tanışmam tayin etti;
bedenin kelimelerin sınırının
ötesinde anlaşılabilen dili olan dans
da kendini bana kabul ettirdi. Diğer
oyuncular - Jean Rouch, Philippe
Leotard, Anne-Laure Meury,
Michele Finck, vb. - ölüm ve
yeniden doğma deneyiminde
Carolyn'e yardım ediyorlar. Film
ayrıca bir minyatürcü ressam
olarak çalışmalarımla da ilişkili;
birbiri ardınca sekansları işiemek
benim her sahnenin kurgu tekniğini
göz önüne alış şeklimi de büyük
ölçüde değiştirdi, yeni bir mizansen

A Ml

MOTS ( 1 996) is his middle

lengrh debur in film direcrion.

yöntemi icat etmek zorunda
kaldım. Çalışma yöntemirnde iki
ana şiirsel eğilim öne çıkıyor: bir
hareket noktası şiirselliği (fılmin
kara yüzüne uygun bir elips
uygulaması: özellikle ızdırap ve
ölüm törenleri), ve dansa ilişkin
ölüm gruplarına öncelik tanıyan bir
"birliktelik" şiirselliği. Ben filmi,
aralarında Türkçe'nin de
bulunduğu 1 3 dile çevrilmiş
arabaşlıklarla tanıtılan, dokuz
bölüme ayırdım. Filmin bölümlerini
vurgulayan minyatürleri de,
jeneriğe destek olan fonları da
kendim yaptım. Sinema da
mumyalaşma ve yeniden doğuşun
modern bir biçimi değil midir?" Laury Granier

"LA MOMIE

A MI-MOTS is an

initiatory tale, a cinematographical
danced divertimenro. The main
structure of the scenario which has
been bui lt out of an original idea
born from my own experience is the
imaginary structure: "Death
mummification. Rebirth". My choice
of actors was determined by my
meeting with Carolyn Carison (fırst
part): daneing has imposed itself upon

me for it is the language of the body
understandable beyond the li mit of
the wotds. Other acrors - Jean Rouch,
Philippe Uotard, Anne-Laure Meury,
Michele Finck, ete. - help Carolyn in
her experience of death and rebirth.
The film is also due to my work as a
miniaturist painrer; working sequence
after sequence which has deeply

• First of all some explanation: the

modified my way of considering the

original title of the film, "La momie

technics of ediring for each scene, I

a mi-mots", means "a mummy with

had ro invent a new way of setting.

half-speec h", but this idiom is

Two main poetic trends stand out of

really a French rigmarole, i .e.

my method of work: a poetic of

although the film has to do with a

trekking point (practice of ellipse in

mummy, the meretricious effect is

rune with the black face of the film:

much more important for the title.

the riruals of agony and death in

That's the reason why, with the

particular) and a poetic of " unism"

approval of the director, we've

which gives preference ro groups of

rather used similarly sounding

death linked with the dance. My own

words - related to mummy - for the

desire was ro divide the film inro nine

Turkish and English titles of the

chapters preceded by inrertides thar

film. Now, a few words about the

were translated into 1 3 languages,

film: this medium-length picrure of

including Turkish. I painted the

42 minutes is an experimenral work

miniarure myself whi ch underiine

distinguished with an incredible

the chapters of the film, as well as

editing. It' s an example of a

the backgrounds which give support

different kind of cinema which will

ro the generic Isn't the Cinema a

certainly delight the curious

modern form of mummification and

souls . . .

rebirth'" - Laury Granier
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PORTUGAL

SiN E HAM

1 95S'te Paris'te dogdu.
Kitaplar yazmış, tiyatro
oyunları yönetmiş, sinemada
kurgucu olarak çalışmıştır.
Şimdilerde Portekiz'deki
Oporto Üniversitesi'nde ders
vermektedir. Regina
Guimaraes ile yaşayan
yönetmen onunla birlikte
çalışmaktadır. Film dergilerine
yazılar yazar, ayrıca video
yapımcısıdır.

MA 'S SIN
Yönetmen Director: Saguenail (Serge
AbramotJici) Senaryo Screenplay: Saguenail
& Regina GuimaraeJ Görüntü Yön.
Cinematography: E/so Roque Kurgu
Editing: Saguenail Müzik Music: Fernando
Lapa & Carlos GuedeJ Oyuncular Cast: NI
Ba"OJ1 A nronio Durae.r1 Rui l'ffadeira,
Fernando Candeias, josi Ananias, Paulo Castro
Yapımcı Producer: Regina GuimaraeJ
Yapım Production Co.: Hilastre, Rua
Anselmo Braamcamp 498, 4000 Porto,
PORTUGAL; Phone: 2 56 58 63: Fax: 2 5 10
10 41 Dünya Hakları Export Age nt:
Hilastre, Rua Anselmo Braamcamp 498, 4000
Porto, PORTUGAL; Phone: 2 56 58 63; Fax:
2 5 10 1 0 41

Bom Paris i n

195 5 .

He wro re

books, direcred rhearre plays,

worked as film ediror. He lives
and works wirh Regina
Guimaraes. He currenrly reaches
ar rhe Oporro University i n
Porrugal. He also collaborares
wirh film magazines and
produces videos.

1 996 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 75'

• Boş bir sinema salonunda, bir
kadın "Ana'nın Günahı" adlı
Amerikan filmini izlemektedir.
Filmde, kıskançlık ve derin bir
ölüm duygusuyla çılgına dönmüş,
orta yaşlı evli bir kadının tuhaf
intikamının öyküsü
anlatılmaktadır. Filmin gösterimi
sırasında, izleyici kadın, filmin
erkek kahramanlarını kendi
fantazileriyle özdeşleştirir ve bu
durumdan huzursuzluk duyar.
Böylece aynı anda hem perdede
gösterilen filmi, hem de kendi
kafasındaki filmi yaşamaya başlar.
Ancak film bitip ışıklar yanınca,
aslında olaylardan görünüşte
etkilenmemiş olarak salonu
terkeder...
SINEMAM Portekiz sinemasından
gelen son derece ilginç ve
avangard bir çalışma. Yeniliklere
açık gerçek sinema tutkunlarının
keyif alacagı sıradışı bir deneysel
film.

• In an empry movie-rhearre, a
woman is warching an American
film - "Ma's Sin" - which rells the
weird revenge srory of a middle
aged wife, driven mad by jealousy
and a deep fear of dying. During
the screening, rhe viewer's fantasies
embodied in male characrers harass
her. Thus she will live the double
adventure of the projected morion
picrure and of her own mental film.
Bur as the lighes rurn on, she leaves
the thearre, apparenrly unaffected . . .

Filmleri
Filmography
1 970
1971
1 974
1 980
1981

MA'S SIN i s a very stimulating
avant-garde work from Porrugal. lt
is an amazing experimental film
which will be enjoyed by open
minded cineastes.

Autrefois Bir Zamanlar
(short kısa film)
Tryptikhoıı (short kısa film)
Revo/ver Tabanca
(short kısa film)
Mudas MudanfaS
La [emme du prisomıier

Mahküm'un Karısı
(short kısa film)
1 985 Mourir rm peu Biraz Ölmek
1 987 Amour en Latin Larince Aşk
1 988
1 996

Fora de Campo
Ma's Si>ı Sinernam
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FREDERICK WISEMAN

LA COM E D I E F RANÇAI SE VEYA OYNANAN AŞK

1 Ocak 1 930'da ABD'nin Boston
kentinde dogdu. Hukuk egirimi
g_ö rdükten sonra ilk kez Beston
l)niversitesi'nde hocalık yaptı.
Ogretim yöntemini uygulamaya
dayandırır ve ögrencilerini
hapishaneleri, suçluların
yargılandıgı mahkemeleri, vb.
ziyaret etmeleri için teşvik eder.
1 966 yılında, Warren Miller'ın
Harlem'deki asi gençleri anlatan
romanı "The Cool World 1
Sakin Dünya"yı okuması onun,
sinemayı Amerikan toplumu
üzerinde yorumda bulunmak
üzere kullanmasına önayak
oldu. Harlem sokaklarında
seyyar bir kamerayla siyah
beyaz olarak çekilen film, büyük
başarı kazandı. Bundan sonra
yönetmenlige ve yapımcılıga
başladı. Kendi yapım şirketi
Zipporah Films'i kurması, onun
tam bir özgürlük içinde
çalışmasını, üzerine filmler
yaptıgı kurumlar konusundaki
kendi görüşünde bagımsızlıgını
korumasını sagladı. 1 967'den
bu yana, Amerikan toplumuna
ait gözlemlerini aşarak batı
dünyasının bir vakayinamesi
halini alan, tipik olmaktan
olabildigince uzak bir yapıtlar
bütününün yaratıcısı oldu.
Filmleri dünyanın dört bir
yanında, en özel festivallerde
ödüller kazandı.

lA COMED/E FRANÇAISE OU L'AMOUR ]O UE

Yönetmen Director: Frederick Wiseınan
Senaryo Screen play: Frederick Wiseınan
Görüntü Yön. Cinematography : john N.
Davey Kurgu Editing: Frederick Wiseınan
Yapımcılar Producers:Jean Labib, T

Celal, Pierre-Oiivier Bartkt, Dominiqut
Bourgois & Prtderick Wisenıan Yapı m
Production Co,: Compagnie tks Phares &
Balise.ı, 55 bis rue tk Lyon, Paris 75012,
FRANCE; Phone,' 33 1 44 75 l l 34; Fax.· 33
1 44 75 l l 35; ldlale Audience, Zipporah
Films, La SeptiArte, Unite de Programme
Spectacle.ı, France 3 Dünya Hakları Export
Agent: ldlale Audience, 6 rue de I'Agent
Bailly, 75009 Paris, PRANCE; Phone: 33 1
49 70 08 1 0; Fax: 33 1 49 79 08 l l

1 996 1 1 6 mm. 1 Renkli Color 1 223'

• Comedie Française: şatafat,
egzotizm, gelenek ve kurum;
sürekli yapısı, giderek ayin halini
alan çok kesin kuralların manyakça
gözetilmesiyle garanti altına alınmış
bir topluluk Comedie Française:
üsiOp ve modaların degişken
denizlerinde görkemle yol alan
garip bir amiral gemisL Kendi
dışındaki fırtınalara kulaklarını
tıkamış bu kapalı, kerameti
kendinden menkOl evrende
yaklaşık 400 kişilik bir mürettebat
( oyuncular ve itfaiyeciler, smokinli
müfettişler ve sahne amiri eri,
kablolarından sarkmış elektrik
teknisyenleri, kordonları saldırıya
hazır teknisyenler, makyajcılar,
terziler, şapkacılar ve ütücüler),
hem istralyada, hem de ambarda
işleriyle ugraşıyor, sonunda
köprüye ya da sahneye varan
koridorlar labirentinde
koşuşturuyor. Hepsi de, 400 tanesi
Salle Richelieu'de olmak üzere
yılda 600 performansın başarıyla
üstesinden gelmek için elbirligiyle
çalışıyor. Bu, Comedie
Française'de gündelik yaşama bir
bakış, ama aynı zamanda da Fransız
toplumunun büyüleyici bir aynası . . .
Fransız kültürünün belli bir
geleneginin en mükemmel örnegi
olan Comedie Française, dünyanın
en eski ve önemli tiyatro
kurumlarından birL Şimdi ilk kez
bir kamera oyuncuların,
teknisyenierin ve yöneticilerin
gündelik çalışmalarına tanık oluyor.
Ve bu kamera, her zamarki çalışma
yöntemini burada da uygulayan
Amerikalı büyük belgesel sinemacı

Frederick Wiseman'ın
yönetiminde: söyleşi yok, yorum
yok, Wiseman'ın şiarına uygun
olarak "tesadüfen orada" bulunan
küçük bir ekip tarafından çekilmiş.
" 1 950'1i yıllarda ögrenci olarak
Paris'teyken Comedie Française'in
hayranı oldum ve son 40 yılda
birçok yapımiarını izledim.
Comedie Française üzerine bir
film, büyük tiyatroyu yaratan
çalışmaların birçok yönünü
gözleme ve üzerinde yorumda
bulunma fırsatı saglıyordu. 1 994'ün
Aralık ayından 1 995 Şubat'ına
kadar, onbir haftalık bir sürede 1 26
saatlik film çekildi ve bir sonraki yıl
da son şekli olan 3 saat 43
dakikaya kısaltıldı. Bu boyutta bile,
oyuncular ile personelin çeşitli
çalışmalarının hepsini filme dahil
etmek mümkün olmadı." Frederick Wiseman

busying themselves, in the hold and
the stay, rushing through the maze
of corridors that Jead finally ro the
btidge or srage. All working
rogerher ro successfully deal with the
600 performances (400 of which in
the Salle Richelieu) annually. This is
daily life at the Comedie Française,
yer also a fascinating mirror of
French society . . .
The Comedie Française, guinressence
of a cerrain tradirion of French
culrure, is one of the oldesr and most
important thearrical insricurions in
the world. For the first time, a
camera wirnesses the daily work of
i ts acrors, rechnicians and
adminisrrarion. And this camera is
direcred by the grear American
documenrary film-maker Frederick
Wiseman. who applies his usual
working method here: no inrerviews,

Born in Bosron, USA on 1

January

1 930. Qualified in law studies,
he firsr reaches at Boston
Universiry. He bases his reaching
method on hands-on experience
and ncires his srudents ro visir
prisons, erials of criminals, ere.
I n 1 966, rhe reading of Warren
Miller's novel "The Cool World",
abour j uvenile delinquenrs in
Harlem, urges him to use film as
a way of commenring on
American sociery. Filmed in
black and white in the sereers of
Harlem wirh a mobile camera,
rhe film he produces obrains
grear success. From rhen on he
becomes a director and a
producer. He srarrs his own
producrion company Zipporah
Films and rhis allows him ro

no comments, shooring w ith a smail

• The Comedie Française: the

work in complere freedom,

crew who "jusr happened ro be

mainmining his independence

pomp, the exoricism, the tradirion

rhere", according ro the maxim of

wirh regards ro his visinn of the
insrirurions he films. E ver since

and the insticurion, a body whose

the film-maker. "I became a fan of

perennial narure is assured by the

the Comedie Française as a scudenr

maniacal observance of precise

in Paris in the Iate 1 950s and have

regulations, which then become
ri res. The Comedie Française: a

over the last 40 years seen many of
rheir productions. A film about the

His films have won awards i n

bizarre flagship d 'anran, sailing

Comedie Française offered an

mosr specialized film fesrivals

magnificenrly through the changing

opporruniry ro observe and commenr

seas of modes and fashions. In this

on many aspects of the work that

closed, self-referenrial universe, deaf

makes grear rhearer. In eleven weeks

ro the tempests beyond, a crew of

from December 1 994 ro Febcuary

almosr 400 people (acrors and

1 995, 1 26 hours of film was shor

firemen, ruxedo-wearing inspecrors

and over the following year edited

and srage directors, electricians

i mo i ts fi na! form of 3 hours and 43

dangling from their rigging,

minures. Even at this length it was

engi neers with their cordage poised

not possible ro include all the varied

for assault, make-up arrists, dress

work of the acrors and sraff. " -

makers, milliners and ironers) are

Frederick Wiseman

1 967, he is rhe aurhor of an
arypical body of works which, by
rranscending rhe observarion of
American sociery, becomes a
chronicle of the wesrern world.

arnund the world.

ÖZ E L GÖSTERi: ORKESTRA EŞLiG i N DE "M ETRO POLiS"
SPECIAL EVENT: "METROPOLIS" WITH ORCHESTRA
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realised by Beriiner Kulcurveranscaltungs-GmbH, Goeche
Inscicuc- İ scanbul and che İ stanbul Foundation for Culcure
and Ares.
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I N T E R N AT I O N A L

The "Berlin in İstanbul" project has been developed and

.

. · . · .. · . · . · ... · . · . · .

M A X FA C T O R
"lstanbul'da Berlin" etkinlikleri, Berlin Kültür Etkinlikleri
ve Yönetim Ltd. Şti., Geethe lnstitut-lstanbul ile Istanbul
Kültür ve Sanat Vakfı tarafından ortaklaşa geliştirilmiş ve
gerçekleştirilmiştir.
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M AX FACTOR I NTERNATIONAL'ın
değerli katkılarıyla
gerçekleştirilmiştir.
W e should !ike to than k

MAX FACTOR INTERNATIONAL
for their conrributions.

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın anısı na.
As a tribute to Dr. Nejat F. Eczacıbaş ı , founder of the İstanbul Foundation for Culture and Arts.
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ALMANYA GERMANY
Gottfried Huppertz'in
"Metropolis" Için Yazdığı
M üziğin Yeniden
Düzenlenmesi
Çağımızın muazzam kaosu içinde
birçok sanat yapıtı unutulmuş,
yok olmuş, ya da anlaşılmamıştır.
Bu durum, özgün müziğiyle
M ETROPOLIS filmi için de
geçerlidir.
Sessiz sinemada, bestecinin
entrümentasyonuyla gerçek
anlamıyla bestelenen müzik
örneklerinin saklanmış olmasına
çok az rastlanır. Fritz Lang'ın
isteği üzerine METROPOLIS için
özel bir büyük orkestra yapıtı
bestelenmişti ve bu müzik
günümüze kadar varlığını
sürdürmüştür. METROPOLIS'in
özgün müziğiyle yeniden
yaratılması, film müziği tarihinde
önemli bir mirasın kurtarılması
demektir.
Ancak Enno Patatas'ın yönetimi
altında Münih'teki Sinema
Müzesi'nin yürüttüğü, fi lmi
yeniden bir araya getirme
çalışmalarından sonradır ki, s ı ra
müziğin yeniden toparlanmasına
geldi.
Bestecinin dul eşi, kocasının
özgün elyazması bestesini
Bavyera'daki küçük bir yazevinde
muhafaza etmişti. Prömiyerinden
sonraki eleştiriler müthiş olduğu
halde, bu beste 1 929'dan sonra
hiç icra edilmedi. 1 929 Mart'ında
Huppertz'in telif hakları
Münih'teki yayıncı Ufaton'a
verildi. 1 979 Haziran'ında,
Berlin'deki Stiftung Deutsche
Kinemathek bu koleksiyonla
birlikte M ETROPOLIS'in özgün
müziğini de almıştı. Bunun için de
hayli çetrefil olan müzik hakları
sorununun çözümlenmesi gerekti.
Bestenin yeniden düzenlenmiş
haliyle prömiyeri, büyük bir
orkestra eşliğinde Ekim 1 988'de
Münih'te Philharmonie Gasteig'da
gerçekleştirildi.

..

Yeniden düzenleme işlemi
hakkında
Malzemenin dikkatle yeniden
gözden geçirilmesi, büyük
orkestra versiyonunun tüm
partilerinin kayıp olduğunu ve
elde sadece elle yazılmış
partisyonun kaldığını doğruladı.
Filmin aslında 3 saatlik bir süresi
olduğu için, partisyonların
yeniden yaratılması, ancak
müziğin bütünü daha sonra
tamamlanacaksa bir anlam
taşıyacakmış gibi görünüyordu.
Bu ise, tam bir yıl çalışmanın
gerekli olacağı anlamına
geliyordu.
Bilindiği gibi, film prömiyerden
sonra fena halde kısaltılmıştı.
Yalnızca filmin bölümleri
çıkartılmakla kalmamış, çoğu
tekrar kurgulanmış ve yeni
diyalog kartonları eklenmişti.
Münih Film Müzesi'nin film
topariama çalışmaları, filmi özgün
haline döndürme amacını
taşıyordu. Bu yüzden de hem
saklanan müzik malzemesi, hem
de bestecinin, fılmin kurgulanmış
ve özgün versiyonuna i lişkin
notları, müziğin ve filmin bir araya
getirilmesinde çok yararlı oldu.
M ünih Film Müzesi'nin,
kesintilerin hala var olduğunu
kanıtlayan eklemelerine müzik
eşlik etmiyor, çünkü H uppertz bu
diyalog kartonları için müzik
yazmamıştı.
Eser hakkında
Gottfried Huppertz'in bestesi, o
devrin tüm film müziği besteleme
tarzlarının kullanımını açıkça
sergiler: Gelişmiş ekspresyonizm,
tona! armoni yanında uyumsuz ve
kromatik sistemler, tonalitede
sembol kullanımı, yeni ses
malzemelerini yakından izleyerek
tam sesli akorlar ve gamların
uyumunu sağlamak, büyük
duygusallık ve anımsanabilir ezgi
temalarını çarpıcı bir biçimde ve
müzikal film leitmotifleri şeklinde
duyurmak.
Huppertz filmin çekim
aşamasında hazır bulunmuştu.
Müziğinin, Berlin'deki Alman

Sinematek'indeki bir fotoğrafı n da
tanıklık ettiği gibi, sadece piyano
versiyonunun film çekilirken
çalınmış olduğu, ve filmin
ambiyansı ile zamanına temel
teşkil ettiği varsayılır. Hafta içi
stüdyolarda gerçekleştirilen
kolektif çalışmalardan sonra, hafta
sonlarında düzenli olarak bir
araya gelip, ayrıntılar üzerinde bir
ekip olarak çalışırlardı. Böylece
bütün yaratıcıların fikirlerinin
eşsiz sentezinden, bu eser ortaya
çıkmıştı. - Berndt Heller

Berndt Heller

H uppertz'in yaşamı
1 1 Mart 1 887'de doğan
Huppertz, METROPOLIS'in
müziğini bestelediğinde 39
yaşındaydı. Coburg'daki
Hoftheater'da başşarkıcı ve aktör
olarak Rudolf Klein-Rogge'le
arkadaş oldu ve böylece Berlin'de
Fritz Lang'le bağlantı sağladı.
Klein-Rogge, Thea von
Harbour'un sabık kocası olarak,
bu arada von Harbour ile
evlenmiş olan Lang için,
M ETROPOLIS'te Rotwang
rolünde oynadı. Huppertz'in
çalışmaları, 7 Şubat 1 93 7'de, bir
akciğer embolizminden
beklenmedik şekilde öldüğünde,
aniden kesildi. Huppertz'in
Berlin'de yarattığı film müziği,
klasik Alman sessiz sinema tarihi
açısından bir örnek oluşturur.

Sn. Berndt Heller'e teşekkür ederiz.
We are graceful

co Mr. Berndc Hel ler.

69 The Reconstruction of the Music
to "Metropolis" by
Gottfried Huppertz

As is known, the film was

Huppertz' life

drastically shortened after the
premiere. Thereby, not only were

Born on l l March 1 887, H uppertz

parts of the film raken out, but also

was 39 when he composed the

Through the enormous chaos of our

many remounred and new tirles

music to METROPOLIS. As lead

rime, many of our century' s works

were inserred.

singer and acror at the Hofrhearer

The eeconstruction by the Munich

Rudolf Klein-Rogge and so became

true also for the film METROPOLIS

Film Museum underrook the

connecred ro Fritz Lang in Berlin.

with i ts original music.

attempt ro rerurn the film ro irs

As the former husband of Thea von

of art have been forgotten,
disappeared, or misjudged. This is

in Coburg, he became friends wirh

original. The preserved music

Harbour, Klein- Rogge played the

There are scarcely any examples in

material with the remarks of the

role of Rotwang in METROPOLIS

silent film where a through

composer regarding the edired and

for Lang, who in the meantime had

composed music wirh the

original versions of the film was

married von Harbour. The work of

instrumentation of the composer

therefore of valuable help in fitting

H uppertz was abruprly

has been preserved . At the behest

the music and film rogerher.

of Fritz Lang, a special large

interrupred; on 7 February 1 93 7
when he unexpectedly died from a

orchestra work was written for

The inserred texts from the Munich

lung embolism. The film music

METROPOLIS, and the full score

Film Museum which explain that

created by H upperrz in Berlin is

has survived until roday. The

the film cuts stili exist, are not

exemplary for the history of dassic

reconsrrucrion of METROPOLIS

accompanied by music, since

German silent film.

with its original music is the rescue

H upperrz hadn't written music for

of a significant inherirance in film

rhese ritles.

music history.

Abour the work
Only afrer the meticulous work of
reconsrrucring the film by the Film

The composition of Gorrfried

Museum, Munich under Enno

H uppertz demonsrrares clear

Patatas, could the reconsrruction of

formal rreatments and the

the music follow.

command of all film composition
rools of the rime: advanced

The widow of the composer had

expressionistic, yer tona! harmony -

preserved the original handwrirren

enharmonic and chromaric, key

music manuscripts of her husband

cenrer symbolism and embracing of

in a smail summer coreage in

new sound marerials such as whole

Bavaria. Since 1 929 this work has

rone chords and scales combined

remained unperformed although the

with emotion-rich and memorable

reviews after the premiere were

melodic rhemes which are

overwhelming. In March 1 929, the

combined i n prominent ways w ith

copyrighrs of Hupperrz were given

film musical leitmotiv.

over ro the publisher Ufaron in
Munich. In June 1 979, the Stiftung

Huppertz was present at the film

Deursche Kinemathek, Berlin,

shooting. Assumably his music was

received the collecrion and with that

played at piano reduction while the

the original music ro

film was being shot, and lay the

METROPOLIS. This required

groundwork for ambience and

complicared clarifications of the

rime, as a phoro anesrs (in

music rights.

possession of the Deutschen

The premiere of the reconsrruction

collective work days in the srudios

Kinemarhek, Berlin). After
wirh large orchesrra cook place

they met regularly on weekends

Ocrober 1 988 in the Philharmonie

and worked as a team furrher on

Gasteig, Munich.

the details. Thus a work develops
from the unique synrhesis of the

About the eeconstruction

ideas of all authors. - Berndt Heller

Perusing the marerials confirmed
that all the parts for the large
orchestra version were missing, and
merely the handwritten score was
available. Since the film had
originally a length of over 3 hours,
the creation of parts seemed only
sen si bl e for the full lengrh of the
music if it were ro be complered at

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi
Sarayı ile Sn. Sinan Bilsel'e teşekkür
ederiz.
We are grateful to

Lütfi Kırdar International

a later dare. This meant it would be

Convention and Exhibition Center and

necessary ro work for a full year.

Mr. Sinan Bilsel for cheir kind collaboration.
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ALMANYA GERMANY

FRITZ LANG

M ETROPOLiS

S Aralık 1 890'da, Viyana'da
dogd!J. Viyana Grafik Sanatlar
Akademisi'nin Teknik Bilimler
bölümünde okudu. Ailesinin onun
için seçtigi meslekten memnun
olmadıgı için, kaçıp Münih ve
Paris'te sanat ögrenimi gördü.
Daha sonra, Çin'den Endonezya'ya
Asya kıtası da dahil olmak üzere,
yıllarca dünyayı dolaştı. 1 9 1 3'te,
resim yapmak için Paris'e döndü.
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 denemesi
olan "Halbblut 1 Melez"i çekti.
"Metropolis" ve "M"nin
başarısının ardından, Göbbels onu
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
otumugu temaların ve tarzın
damıtımına yol açtı. Yönetmen,
hem Alman, hem de Amerikan
sinemalarının su götürmez
yaratıcı devlerindendi. 2 Agustos
1 976'da, California eyaleeinin
Los Angeles kentinde öldü.

Yönetmen Direccor: Fritz Lang
Senaryo Screenpl ay : Thea f)()n Harhou,
hetJtd on her novel Görüntü Yön.
Cinemacography: Karl Freund & Giinther
Rittau Müzik Music: Gottfriend Huppertz
Oyuncular Cas r: Brigitte Helm, Theodor
Loos, Alfred Ahel, GUJtav Fröhlich, Rudolph
Klein-Rogge, Heinrich George, Fritz RetJp
Yapımcı Producer: Erich Pommer Yapım
Production Co.: UFA, Berlin, GERMANY

Dünya Hakları Export Agent:
Bundesarchiv 1 Filmarehiv Berlin, HaUJvogta,
Platz 3-4, 0- 1 080 Berlin, GERMAN Y;
Phone: 49 30 203 32 62; Fax: 49 30 200 48
16

1 926 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B&W ) 1 1 20'

• Yıl 2020. Dev Metropolis kentinde

her şey, karınca gibi çalışan köle
işçiler ordusunun işlettigi devasa
makinelerce yapılmaktadır. Işçiler
labirent benzeri döküntü yeraltı
mahallelerinde yaşarken, hükmeden
kesim yerin üstünde, "asma
bahçeler"de günlerini gün
etmektedir. Bunlar despot
olduklarının farkında degildir; ancak
bir gün, şehrin efendisi John
Fredersen'in oglu Freder'in gözüne,
bahçelerin kapısı önünde aç bilaç
çocuklarla, genç ve güzel bir kız
olan Maria ilişir. Kızın güzelliginden
etkilenen Freder onu takip ederken,
Metropolis'in gizli güç merkezindeki
sefalete tanık olur. Yeraltının
döküntü yapılarında, Maria huzursuz
işçilere sabırlı olmaları ve
"unutulmuş lsa"nın getirecegi
kurtuluşu beklemeleri gerektigi
konusunda ısrar eder. Freder'in
babası bu toplantıların farkına varır,
ve bunun üzerine baş bilimadamı
Rotwang'a Maria görünümünde bir
robot yapmasını emreder. Robot,
işçilerin yöneticilere güvenınesini
sag!ayacak ve böylece bütün devrimci
egilimler sona erecektir. Rotwang
Maria'yı kaçırır ve onun benzeri bir
android yaratır. Bir taraftan da
tasarımlarını genişletmektedir: asıl
niyeti, Fredersen'i de alaşagı 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
film döneminin en dikkate deger
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 milyon doların üstünde bir
maliyete çıkmıştı. Gelmiş geçmiş
en heyecan verici ve ileriyi gören
filmlerden biri olan METROPOLIS,
bilimkurgu filmlerinde rastlanmayan
bir güce sahiptir. Görüntüler, sanki
yönetmen Lang, devasa makinelerde
ve onlardan daha da mekanize olan
insanlar ordusunda yeni bir cehennem
görmüşçesine çarpıcıdır. Ancak
film, bir etkileyici görsel efektler
koleksiyonundan ibaret degildir.
Marksist bir bakış açısı, ve görsel
melodram için gerçek bir yetenekle
donanmış olan Lang, makine çagına
bodoslama saldırır. Film, Kapitalizm
ve işçi-işveren üzerine bir alegori
gibi görülse bile, iki sınıfı "El ve
beyin arasındaki aracı, kalptir"
sloganı altında, naif ve banal bir
şekilde uzlaştırdıgı gerekçesiyle
sert saldırılara hedef olmuştu. "Bu
bir masal kesinlikle!" - �ritz Lang
•

Their meeting is discovered by Freder's
futher, who then inscructs his principal
sciencist Rorwang ro make a robot in
che image of Maria in order for her ro
gain worker's canfidence in the rulers,
and so put a srop ro all revolucionacy
cendencies. Rorwang kidnaps Maria
and ereares an android wich the idea

Born on

of furthering his own designs - which

Vienna. He scudied at the college

are ultimarely ro displace Fredersen

Academy ofGraphic art, but

as Master and cake power himself. . .

of Technical Sciences ofVienna's
unhappy w ith the career path

"Blade Runner", "Srar Wars" and

ran away ro study art in Munich
and Paris. He then spenr many
years teaveliing the world inciueling

"200 1 : A Space Odyssey", chere was

Asia, from China ro Indonesia. In

METROPOLIS. The most
significanc utopian film of che silent

1 9 1 3, he rerurned ro Paris to painr.

When WWI began, he was
drafted inro the Austrian army.

era, it was also one of che most

After the war, he became a srory

expensive. Wich 370 shoocing days,

ediror, then screenwriter and

800 acrors, and 2 5 ,000 extras
(induding l l ,000 men wich shaven
heads and 7 5 0 children), it cost well
over 200 million in roday's dollars.

acror in Berlin. In 1 9 1 9, he made
"Halbblut

1 The Half Breed"", his

first film as a director. After the
success of "Metropolis" and "M",
he was invited by Goebbels ro
head the Nazi film industry. He

One of the most thrilling - and

at once left Germany for France,

visionacy - films ever made,

before proceeding ro America.
The conscrainrs of the Hollywood

METROPOLIS serikes wirh a force

Metropolis, evecything is done by

almost unknown in science ficrion

enormous machines

films. The images resonate as rhough

by an army

December 1 890 in

chosen for him by his parenrs, he

Before "Terminaror", " Robocop",

• The year is 2020. In che gianc city
run

5

studio system, and i ts adlıerence
ro genre and raut narrative
structures, broughc about a
discillacion of the chemes and

of ane-like slave workers. They live

director Lang had seen same new

in labyrinchine underground slurns,

visian ofhell in the vast machines

while the minari ey ruling class lives

and rheir even more mechanized

above ground in the 'eternal gardens'.

armies of men. Bur che film is more

They are not conscious of being

than a calleetion of srunning special

tyrants, but one day Freder, son of

effeccs. Lang, armed w ith a Marxise

the cicy's Master John Fredersen,

viewpoint and a genuine ralenc for

notices a beautiful young woman,

visual melodracna, atracks che

1921

Maria, w ith a dutch of hungcy

machine age head-on. Alrhough seen

1 924

children at the gates of the gardens.

as an allegory of capicalism and

Moved by her beauty, he sers out in

1 93 1

labour relarions, che film came under

1 93 6

pursuic of her, and discovers che

sharp attack for i ts naive and bana!

1 952

squalor of Metropolis' hidden power

reconciliacion of rhe rwo dasses

1 95 3
1 954

cencre. In the subeercanean renemencs

under the slogan 'The incermediacy

Maria has been urging the resrless

berween the hand and che brain is

workers ro have parience and wair for

the hearr'. "That's a fairycale 

salvarian from "the forgotten Christ".

definicely!" - Fritz Lang

sryle he had aleeady established in
Germany. e was one of che
indisputable creative giancs of
boch German and American
cinema. He died on 2 August

1 976 in Los Angeles, California.

Ö nemli Filmleri
Selected Filmograph y

1 926

Der Miide Tod Üç Işık
Die N ibe/rmgen
Metropolis
M
Fury Öfke
Rancho otorious
Yaylaların Fahişesi

The Big Heat Ölüm Korkusu
Humaıı Desire
Şeytan RuhluKadın

1 955
1 956

Moonfleet Korsan Tuza�ı
\flhile the City Sleeps
Şehir Uyurken

E D E BiYATTAN BEYAZPERD EYE
FROM LITERATURE TO SILVER SCREEN
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ÇANAKKALE S E RA M I K ve KALEBO D U R' u n
değerli katkılarıyla
gerçekleştirilmiştir.
We

should !ike to thank
ÇANAKKALE SERAMiK & KALEBODUR
for their contriburions.
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KAZAKISTAN-RUSYA KAZAKHSTAN-RUSS I A

SERGEl BODROV

KAFKAS MAH KÜ M U

1 948'de Rusya'da, Çin sınırı
yakınlarındaki Khabarovsk'ta
do!!du. 1 974'te Moskova'daki
Ulusal Sinema Okulu VGIK'i
bitirdi. Mosfilm'de işçi olarak
çalıştı; mizah aııırlıklı öyküler
ve senaryolar yazdı; daha sonra
senaryo yazarlıl!ı yüksek lisans
derslerine katıldı. On iki kadar
senaryosu filme çekildi. "Siadki
sok vnutri travy 1 Tatlı Haşhaş
Suyu"yla ( 1 984) yönetmenlil!e
başladı; bunu 1 986'da çektil!i
"Ja tibja nenavisu! 1 Senden
Nefret Ediyorum!" izledi.
Başarıya ulaşan ilk filmi, çeşitli
uluslararası ödüller kazanıncaya
kadar yasaklanmış olan
"Nieprofessionaly 1 Profesyonel
Olmayanlar" dır ( 1 987). 1 989'da
Montrı�al Film Festivali'nde
"S.E.R. - Svoboda Eto Rai 1
ğzgürlük Cennettir"le Büyük
Odül'ü kazandı. Bundan sonra
"Katala 1 Kumarbaz" ( 1 990) ile
1 992'de yeni Rus göçmenlerinin
sorunları hakında "Biely korol,
krasnaia korolieva 1 Beyaz Kral,
Kızıl Kraliçe" ve "Ja chotela
uvidet ang elov 1 Melekleri
Görmek Istiyorum" adlı iki film
yaptı. Bir süredir ABD'de
öl!retim görevlisi ve film
prodüktörü olarak çalışmaktadır.
"Somebody to Love 1 Sevecek
Biri" filminin yapımcılarından
biridir ve bu filmin senaryosunu
yönetmen Alexandre
Rockwell'le birlikte yazmıştır.
KAFKAS MAHK Ü MU
yönetmenlil!ini yaptı!!ı sekizinci
filmdir.

KAYKAZSKI PLENNIK
PRI SONER OF THE MOUNTAINS
Yönetmen Director: Sergei Bodrov
Senaryo Screenplay: Arif Aliev, Sergei
Bodrov & Boris Giller, baıed on a ıtory by Bori!
Giller, adaptedfrom the novel by Leonid Tolıtoy
Görüntü Yön. Cinematography: Pallti
Ltbeıhev Kurgu Editing: 0/ga Grinıhpım,
Vera Kruglova & Alain Bari/ Müzik Music:
Leonid Deıyatnikov Oyuncular Cast: 0/eg
Menıhikov, Sergei BodrovJr., SUJanna
Mekhralieva, Djemal Sikharulidze, Alexander
Burejev Yapımcılar Producers: Bori!
Ciller & Sergei Bodrov Yapım Production
Co.: Caravan, l l Chaikovıky St., Almaty,
480004, KAZAKHSTAN; Phone: 7 3272 32
97 35; Fax: 7 3272 39 98 95 Dünya
Hakları Export Agenr: Fortiııimo Film
Saleı, Herenmarkt 1 0-2 1013 ED Amıterdam,
NETHERLANDS; Phone: 3 1 20 627 32 1 5;
Fax: 3 1 20 626 l l 5 5

1 996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 95 '

• Kafkasya'da savaş tüm şiddetiyle
sürmektedir. Yaralı iki Rus askeri,
onları Rus ordusuna esir düşen
ogluyla degiştirmeyi uman Çeçen
Abdui-Murat tarafından bir dag
köyüne götürülürler. Ama iki asker
kaçmaya çalışırken içlerinden biri
ölür. Artık degiş tokuş olasılıgı da
kalmamıştır, çünkü Abdui-Murat'ın
oglu da, tutuldugu hapishaneden
öteki esirlerle birlikte kaçmaya
çalıştıgı sırada vurulup
öldürülmüştür. Hayatta kalan Rus'a
da kötü davranılmakta, derin bir
kuyuda zincire vurulmuş olarak
tutulmaktadır. Bu gence aşık olan
Abdui-Murat'ın kızı, umutsuzca
ona yardım etmeye çalışmaktadır.
Genç kız, köy halkının baskısı
üzerine, babasının delikaniıyı
öldürecegini bilmektedir. Ama
Abdui-Murat Rus'u köyden
uzaklara götürür ve bu acımasız
cinayetler zincirine son verir . . .

Bu öyküde tragedya ile mizah iç
içedir, ve bu da beni her zaman
etkilemiştir. Bu filmi çekmeye ilk
niyetlendigimiz zaman Çeçenya'da
savaş daha başlamamıştı. Konulu
filmleri olayların hemen ardından,
sıcagı sıcagına çekmernek gerektigi
görüşünü her zaman
savunmuşumdur. Bu, basının ve
televizyonun işidir. Ancak bu çılgın
yaşam kişinin niyetleriyle kesişirse
ne yapabilirsiniz? Benim yüz yıl
önce yazılmış bir öyküyü anlatmak
istedigime kim inanır ki? .. Yaşam
kısa, dünya ise çok küçük. Niye
insanlar binlerce yıldır birbirleriyle
savaşmayı sürdürüyorlar? Bir
savaşın nasıl durdurulabilecegini
bilemiyorum. Başlatmak çok kolay,
bitirmekse çok zor. Bir insanı
öldürmek sevmekten daha
kolaydır. Ama denememiz gerek."
- Sergei Bodrov

urged by the viiiage people, is abour
ro kili him. But Abdul-Murar rakes
rhe Russian far from rhe village,
putring an end ro rhe inexorable
chain of murders . . .
The new film from Sergei Bodrov,
whom the festival goers know for his
"Freedom Is Paradise" shown in
1 990, is a powerful screen adapeation
of Tolsroy's novel "Prisoner of
Caucasus" relocared ro rhe srrife of
Chechnya. "Nor long ago, I decided
ro make only movies which I really
love and that I am dying ro make.
When you love somerhing, you have
the chance ro teli the truth. I made
PRISONER OF THE
MOUNTAINS because ir's based on
a great srory. lt mixes rragedy and
humor, and rhar always makes sense
ro me. When we firsr inrended ro
make this fi lm, the war had not

• War rages in the Caucasus. Two
Festival izleyicilerinin 1 990'da
gösterilmiş olan "Freedom ls
Paradise 1 Özgürlük Cennettir"
adlı filminden tanıdıkları yönetmen
Sergei Bodrov'un bu yeni filmi,
Tolstoy'un "Kafkas Mahkümu" adlı
kısa romanının Çeçen mücadelesine
uygulanarak beyaz perdeye güçlü
bir biçimde uyarlanışı. "Kısa bir
süre önce, yalnızca gerçekten
sevdigim ve çekmek için yanıp
tutuştugum filmler yapmaya karar
verdim. Bir şeyi sevdiginiz zaman,
gerçegi yakalama olasılıgınız vardır.
KAFKAS MAHKÜMU'nu müthiş
bir öyküye dayandıgı için çektim.

out. She knows that her father,

Bom in 1 948, in Khabarovsk,
Russia, near Chinese border. He
graduated from Moscow's VGIK
(National Film School) in 1 974.
He worked as a labourer at
Mosfilm, wrote humorous stories
and scriprs, rhen attended post
graduate comses for script
writers. Nearly a dozen films
have been made based on his
scripts. His directing debut came
wirh the film "Siadki sok vnurri

travy 1 The Sweet Juice of Grass"
( 1 984), and he followed it with
"Ja tibja nenavisu!

1 I Hate You ! "

in 1 986. He first won acclaim
with his "Nieprofessionaly

1

Unprofessionals" ( 1 987) which
was banned unril it received
many international prizes. At the

started in Chechnya yer. I was always

Monrreal Film Festival in 1 989

wounded Russian soldiers are taken

of rhe opinion rhar fearure films

he was awarded the Grand Prix

ro a moumain village by a Chechen,

should not reacr ro ropical evenrs

Abdul-Murat, who hopes ro

immediarely. That is for rhe press

exchange the two soldiers against his

and relevision ro handle. Bur whar

son, made prisoner by the Russian

can one do when this crazy life

army. While the two soldiers

carehes up wirh one's original

attempt ro escape, one is lcilied. The

inrenrions? Who is going ro believe

koralieva 1 White King, Red

exchange can no longer take place,

that I wanred ro teli a srory w hi ch

Queen" and "J a chotela uvidet

all the more since Abdul-Murat's son

was a hundred years old? .. Life is

was also shot dead during a

shorr, the world is smail. Why are

coliective escape from the prison he

people stili fighring each other after

was kept in. The surviving young

rhousands of years' I don'r know

for his film "S.E.R. - Svoboda ero
rai

1 S.E.R. - Freedom is

Paradise". He then made "Katala

1 The Gambler'" ( 1 990), and in

1 992 two films on the problems
of the new Russian immigranr,
called "Biely korol, krasnaia

angelov

1 I wanred to See the

Angels". He has now been
working abroad for some years as
lecrurer and film producer in the
USA. He was the co-producer of
"Somebody to Love" ( 1 994),

Russian, rnistreated, is kept in

how ro srop a war. It' s easy ro start it

which he also wrote the script

chains in a deep hole. Abdul-Murat's

and diffıcult ro end. Ir' s easier ro ki ll

with i ts director Alexandre

daughter, who has fallen in love with

a man rhan ro love him. But we have

him, tries desperarely ro help him

ro rry." - Sergei Bodrov

RockwelL

KAVKAZSKI

PLENNIK ( 1 996) is his eighrh
fearu.re film as direcror.
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DAVID CRONENBERG

ÇARPlŞMA

I S Mart 1 943'te Kanada'nın
Toronto kentinde dogdu. Lise
yıllarında, dehşet konusu ilgisini
çekti ve bir dizi korku öyküsü
yazmaya başladı. Toronto
Üniversitesi'nde Ingiliz Dili ve
Edebiyatı okuduktan sonra,
1 967'de mezun oldu.
Üniversitedeyken, sinemayla
ilgilenmeye başladı ve 1 6mm'lik
iki kısa film olan "Transfer" ve
"From the Drain"i çekti.
60'1arın sonlarında yaptıgı
35mm'lik iki kısa filmi, "Stereo"
ve "Crimes of the Future",
yeraltı sinemasının uluslararası
çapta çok tutulan
filmlerindendi. Daha sonraki
yapıtiarına damgasını vuracak
tema ve kaygılarının bir kısmı
bu çalışmalarında şekillenmeye
başladı. lik uzun metrajlı filmi,
"Shivers 1 Ürpertiler", yapılan
harcamaları karşılayabilen ilk
Kanada filmlerinden biriydi.
Özel efekt ve makyaj dallarında
Oscar kazanan ve Avoriaz Film
Festivali'nde Jüri Ödülü'nü
paylaşan ''The Fly 1 Sinek",
popüler oldugu kadar iyi
eleştiriler de aldı. St. Malo,
Roma, Edinburgh, Toronto,
Tokyo ve Istanbul'da
filmlerinden oluşan toplu
gösteriler düzenlendi.

CRA SH
Yönetmen Direcror: David Cronenberg
Senaryo Screenplay: David Cronenberg,
based on the novel by}. G. Ballaı·d Görüntü
Yön. Cinematography: Pete Suschitzky
Kurgu Editing: Ron Sanders Müzik Music:
Howard Shore Oyuncular C as t: james
Spader, Ho/Iy Hunter, Elias Koteas, Deborah
Unger, Rosanna Arquelle Yapı m
Production Co.: Alliance International
Releasing /re/and Limited, Block I Unit H,
Shamıon Business Park, Shannon County C/are.
IRELAND; Fax: I I 353 6I 47 22 28
Dünya Hakları Export Agent: Alliance 1
MDP Worldwide, 1 925 Century Park East,
Suite 1 700, Los Angeles, CA 90067, USA;
Phone: I 3 1 O 226 83 00; Fax: 1 3 1 O 266 83
50 Kaynak Source: A Film Arcan Ticaret,
Ayhan Lıık Sok. /6/1, Beyoğlu, Istanbul,
TURKEY; Phone: 90 2 1 2 244 48 73; Fax:
90 2 1 2 249 85 04
1 996 1 35 mm. 1 Renkli Coıor 1 103'

• Geleceğin Kanadası'nda,
reklamcı James Baliard ve onun
güzeller güzeli, araba düşkünü
karısı Catherine, karmaşık ama
aslında yavan bir cinsel yaşam
sürdürmektedirler. Doktor Helen
Remington'la yaptıkları ve
ölümden döndükleri bir kazanın
ardından Baliard tehlike, seks ve
ölüm arasındaki bağı araştırmaya
başlar. Fotografçı ve bilimadamı
Vaughan ile bir başka kazanın
kurbanı Gabrielle'le olan i lişkileri
ilerledikçe, Baliard ile Catherine
aşkı dile getirmenin yeni ve
tedirgin edici yollarını
keşfederler ...

kopuk, patolojik psikolojiyi
anlatan film, bu psikolojiyi,
aşklarını ve cinselliklerini araba
kazaları aracılığıyla gösteren iki
karakter aracılığıyla yüzyılımıza
taşır. Araba kazaları günümüz
teknolojisi ile insan psikolojisinin
çatışmasının bir metaforu olarak
görülebilir." - David Cronenberg

serious studies of rhe
psychopathology of everyday life.
"CRASH is a fucurisric love story
ser in the presem. In anticipates
the disconnected, parhological
psychology of rhe 2 l st cenrury and
pushes it back imo this century in
order ro deal wirh rhe attempt of
two characters to express their love

• In a Canada of near future,

and sexuality through rhe medium

advercising execucive James Baliard

of car crashes. The car crashes can

and his beautiful car-fixated wife

be seen as a metaphor for the

Catherine lead complex, if hollow,

collision of present technology and

sexual lives. Following a near fatal

the human psyche." - David

crash with Dr. Helen Remington,

Cronenberg

Baliard is drawn into an
exploration of the connections

Son Cannes Film Festivali'nde
tartışmaların merkezi olan bu
cüretkar, rahatsız edici, ve
duygulardan arınmış film, basının
olumlu ve olumsuz tepkisine
hedef oldu; bazı jüri üyeleri filmin
ufak da olsa bir ödülle, Özel Jüri
Ödülü'yle mükafatlandırılmasına
karşı çıktılar. Tıpkı "Naked Lunch
1 Müthiş Yemek"te yaptığı gibi,
Cronenberg bir kez daha filme
aktanlamaz gibi gözüken bir kült
romanı beyazperdeye uyarladı.
Yazar J. G. Baliard sonuçtan
memnun olduğunu dile getirdi.
Kromdan yapılmış bir otomobil
tamponu kadar parlak ve soğuk,
ama nükteli ve erotik bir film
olan ÇARPlŞMA, gülünç düşme
riski taşımasına rağmen, Kanada
sinemasının günlük yaşamın
psikopatolojisini inceleyen ciddi
çalışmalarından biri. "ÇARPlŞMA
günümüzde geçen, gelecek
çağiara özgü bir aşk öyküsü. 2 1 .
yüzyıla egemen olacağı varsayılan

another of rhe Canadian cinema's

between danger, sex and death. As
their involvement with
scientists/photographer Vaughan
and another accident victim
Gabrielle deepens, Baliard and
Catherine discover new and
disturbing ways of expressing
love . . .
Center o f the one auchemic
comroversy at the last Cannes Film
Festival , this daring, disturbing,
unsemimemal movie attracted
cheers and boos from the press and
several j urors dissociated
themselves from the ir colleagues'
decision to award ir rhe minor Jury
Prize. As with the version of
"Naked Lunch" , Cronenberg has
attempted ro bring ro rhe screen a
seemingiy unfı lmable culr novel:
J.G. Baliard has registered his
satisfaction with the result. As
shiny and chilly as a chrome fender,
rhe wirry, eroric CRASH risks
appearing ridiculous, and is yer

Born on 1 5 March 1 943 in
Toronco, Canada. He developed
an incerest in che macabre and
began wriring a series of "morbid
cales" during his high-school
years. He encered rhe University
of Toronco, studying English
Language and Lirerature and
graduating in 1 967. While in
college, he became inceresred in
film and produced two shorrs in
1 6mm, "Transfer" and "From
the Drain". Two early 35mm
shorr fılms, "Stereo" and "Crimes
of the Furure", borh shot in the
Iate '60s, were international
underground hits. In these
works, he esrablished some of
the themes and preoccuparions
that would characterize much of
his later work. H is fırst full
lengrh feature, "Shivers'', was
one of the fırst Canadian fılms to
recoup irs investmenc. 'The Fly"
was a popular as well as critica!
success, winning an Oscar for
Special Effects and Make-up, as
well as a shared jury prize at the
Avoriaz Film Festival.
Retrospectives of his work have
been held in St. Malo, France;
Rome, Iraly; Edinburgh,
Scotland; Toronco, Canada,
Tokyo, )apan and İ stanbul,
Turkey.
Filmleri
Filmography

ı 975
1 976
ı 979
1 979
ı 980
1 982
ı 983
1 987
1 988
ı 99 ı
1 993
ı 996

Sh ivers Ürpertiler
Rabid Kudurmuşlar
Fas/ Company Hızlı Ekip
The Brood Kuluçka
Scatmers Tarayıcılar
Videodrome
The Dead Zone Ölüm Alanı
The Fly Sinek
Dead Ringers
Naked Lımch Müthiş Yemek
M. Bullerfly
Crash Çarpışma
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BREZILYA-ABD BRAZIL-USA

CARLOS DIEGUES

Ti ETA

19 Mayıs 1 940'ta, Brezilya'da
Alagoas eyalerinin Macei6
kentinde dogdu. Rio de Jane i ro
Katelik Üniversitesi'nde hukuk
ögrenimi gördü. ögrencilik
yıllarında Metropolitan ögrenci
Birligi'ni kurdu ve bu birligin
yayın organı "Metropolitano"da
sinema eleştirmeni olarak
çalıştı. Altmışlı yılların başlarında
şair ve sinema eleştirmen i
olarak etkindi. Konulu ilk uzun
metraj filmi olan, 1 964 yapımı
"Ganga Zumba" ile bunu izleyen
filmleri onu "Cinema Nôvo 1
Yeni Sinema" hareketinin başlıca
isimlerinden biri olarak kabul
ettirrri. Brezilya'daki askeri
darbeden sonra Fransa'ya göç
etti ve burada bazı Avrupa
yapımiarını gerçekleştirdi.
1 97S'te Brezilya'ya döndü.
Filmleri, 2000 yılının eşiginde
Brezilya'da yaşanan karmaşık
sorunları ve var olan muazzam
sınıf farklılıklarını dile getirir.

TIETA DO AGRESTE
TIETA OF AGRESTE
Yönetmen Director: CarloJ DiegueJ
Senaryo Screenplay:joao Ubaldo Ribeiro,
Antonio Calmon & Car!oJ DiegueJ, baJed on the
mwel byjorge Amado Görüntü Yön.
Cinemarography: Edgar Moura Kurgu
Editjng: Mair TavareJ Müzik Music:
Caetano VeloJo Oyuncular Cast: Sonia
Braga, Marflia Pera, Chico A nyJio, Cltiudia
Abreu, ZezE Motta,}ece Valadao, Patrfcia
Franfa, Leon GO/JJ, Heitor Martinez Me/lo,
A ndri Va/le Yapımcılar Producers: Bruno
Stroppiana & Donald Ranvaud Yapım
Producrion Co.: Sky Light Cinema, Rua
AJJunrao 49, Botafogo, 2225 1 -030, Rio De
janeiro, BRAZIL; Phone: 552 72 49; Fax:
552 70 48; Serent Produaiom, USA Dünya
Hakları Export Agenr: UGC DA
International, 24, ave Charleı tk Gaulle, 92522
Neui//y-Jur-Seine Cetkx, FRANCE; Phone: 33
1 46 40 44 30; Fax: 33 1 46 24 37 28

•·liıiiı�

1 996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 20'

• Tieta, 1 7 yaşındayken baki re
olmadığını farkeden babası tarafından
aşagılanarak kapı dışarı edilmiştir.
Aradan tam 26 yıl geçmiştir; şimdi
Tieta, Sao Paulo'da yaşayan, önemli
ekonomik ve politik bağlantıları olan,
çok zengin bir duldur. Hala geçmişte
yaşayan ve tutucu geleneklerini
sürdüren kasabası Samana do
Agreste'ye dönmeye karar verir.
Tieta'nın gelişi kasabanın tarihindeki
en önemli olaylardan biridir. Tüm
kasaba, özellikle de kabarık çekler
gönderdigi ailesi, onu ve kızını
bagrına basar. Tieta, güzelligi,
çekinmeden sergiledigi seksi
görünümü, ve parasal yönden
cömertligiyle tüm kasaba
sakinlerinde ani bir degişim rüzgarı
estirir. Tieta, papaz okuluna girmeye
hazırlanan yegeni Ricardo'nun
cazibesine kapılır ve aralarında bir
ilişki başlar. Çokuluslu bir kimya
şirketi kasabada çevreyi fazlasıyla
kirletecek bir fabrika kurmaya
karar verince, yerel yaşam bir şok
daha yaşar ve kasaba sakinleri
arasında fikir ayrılıkları belirir . . .
Brezilya "Cinema Nôvo 1 Yeni
Sinema"sının kurucularından biri
olan efsanevi yönetmen Carlos
Diegues'in bu son filminde, kent
yaşamı ile kırsal yaşam, ve gelişmenin
olumlu ve olumsuz yönleri arasındaki
uyuşmazlık, geçmişi karanlık zengin
bir dulun öyküsü çevresinde ele
alınmakta. TI ETA, 83 yaşındaki
yazar Jorge Amado'nun aynı adlı
romanından yapılmış başarılı bir
uyarlama. Coşkulu bir cinsellik ve

tropik iklimiere özgü bir yaşam
sevinciyle dolup taşan bu film, hem
görkemli bir gösteri, hem de cep
telefonları ile eski dünya degerierinin
karşı karşıya geldigi bir kültür
çatışmasının yumuşak bir eleştirisi.
Sonia Braga, tıpkı Amado'nun
romanları gibi, o tropikal iklimiere
özgü cinselligin simgesi. Bahia'nın
benzersiz güzellikleri gibi, başına
buyruk kahramanı canlandıran bu
ünlü aktris de izleyicinin gözünü ve
gönlünü hoş etmekte. "Bu rolde
tüm Brezilyaiıian temsil ediyorum.
Brezilya'daki herkes bu kişi olabilir. . .
Çok sınırlı sayıda çocugun amacına
ulaşabildigi bu ülkede Tieta bunu
başarmış bir kişi. Biz Brezilyalılar
birşeyi başardıgımızda her zaman
geri döneriz, çünkü bir Brezilyalı
için önemli olan tek şey
sevilmektir." - Sonia Braga

Bom in Macei6, stare of Alagoas,
Brazil on 1 9 May 1 940. He
srudied law ar che Cacholic
University of Rio de Janeiro.

into a sudden rurnulr of change. Tiera

White srudenr he organized and

is arrracred ro her nephew Ricardo

became a member of Metropoliran

who has been preparing for the
seminary and they become lovers.
Local life is given anorher shock when
a multinational chemical company
decides ro install a contaminaring
facrory in rhe village, thereby crearing
a split between the inhabirants . . .
The clash berween urban rural life,
and berween rhe promise and rhe

Union of Srudenrs, and worked
as film criric for irs publicarion

O Mecropolirano.

In early sixries

he was acrive as poec and fi l m
criric. H i s firsr fearure film,
"Ganga Zumba", made in 1 964
and his larer work esrablished
him as a principal figure of
"Cinema Nôvo" movemenr.
Following Brazilian milicary
cakeover he emigraced ro France
where he realized some European
projecrs. He rerurned ro Brazil

down side of development, are played

in 1 97 5 . His films deseribe che
di lernma and enormous social

out in rhe srory of a rich widow wirh

differences exisring in Brazil on

a shady pasr, in rhe laresr fearure from

che rhreshold ro new millennium.

legendary Brazilian direcror Carlos
Diegues - one of the founders of
Brazil's "Cinema Nôvo". TIETA DO
AGRESTE is a frothy adapeation of a
novel by 83-year-old Jorge Amado.
Filled with vibrant sensualiry and
tropical joie de vivre, this film is both
a glorious specracle and a gendy

• Tiera was driven our in disgrace ar

chiding collision of culrures, where

rhe early age of 1 7 by her farher afrer

cellular phones meer old-world values.

he discovered she was no tonger a

Sonia Braga, !ike the novels of Amado,

virgin. Now, 26 years larer, Tiera is a

has become rhe embodimenr of

phenomenally rich widow who lives in

rropical sensualiry. The famous

Sao Paulo wirh imporrant fınancial

acrress is ravishing as rhe defiandy

and potirical contacrs. She decides ro

independent heroine, marched by

return ro her village, Sanrana do

rhe ineompacable beaury of rhe

Agresre, which srill lives in rhe pasr

Balıla region. "I represent everyone

and maintains irs rerrograde cusroms.

in Brazil in that role. All people in

Tiera's arrival is one of rhe grearesr

Brazil could be rhat person . . . In a

events in rhe place's hisrory. The

country where so few children have a

whole rown welcomes her and her

chance ro complere rheir desriny,

daughrer wirh open arms - especially

Tieta is someone who has done rhar.

her family, ro whom she's been

We Brazilians always go back when

send.ing far cheques. Wirh her beaury,

we ınake ir, because for a Brazilian,

open sexuali ry and fınancial generosi ry,

rhe only rhing is ro be loved . " -

she galvanizes rhe entire communiry

Sonia Braga

Filmleri
Filmography
1 964
1 966
1 969
1 972

Gmıga Zumba
O grande ciliade Büyük Şehir
Os herdeiros Mirasçılar
Quando o carnava/ chegar

Karnaval Geldiginde
1 973 }oa11a a Francesca
Fransız Jean ne
1 976 Xica da Si/va
1 977 Chuvas de verao Yaz Yagmuru
1 979 Bye Bye BraJil
Hoşçakal Brezilya
1 982 Qui/omba
1 987 Un trem para aJ estre/as
Yıldızlara Giden Bir Tren
1 990 Dias melbores virao Daha
Güzel Günler Önümüzde
1 994 Veja esa ca1lfaO
Bu Şarkıyı Izle
1 996 Tieta do Agreste Tieta
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ISRAIL ISRAEL

ORI SIVAN

ERMiŞ C LARA

1 963 yılında San Francisco'da
dogdu. Anne ve babasıyla
lsrail'e yerleşti ve Tel Aviv
Üniversitesi Sinema
Bölümü'nde egitim gördü. Ari
Falman'la birlikte 1 99 1 Körfez
Savaşı sırasında Tel Aviv'deki
atmosfer üzerine
"Comfortably Numb 1 Rahatça
Duyarsız" ( 1 99 1 ) adlı 42
dakikalık bir belgesel film yaptı.
Gene Ari Falman'la birlikte
yönettil!i ERMIŞ ClARA
( 1 995) yönettil!i ilk konulu
uzun metraj fılmdir.

CLARA HAKADUSHA
SAINT CLARA
Yönetmenler Directors: Ori Sivan & A ri
Fo/man Senaryo Screen play: Ori Sivan &
Ari Fo/man, based on the novel "The Thoughts of
Holy C/ara" by Jelena & Pavel Kahout
Görüntü Yön. Cinematography:
Valentin Be/anogtJV Kurgu Editing: DtJV
Steiner Müz i k Music: Barry Saharoj
Oyuncular Cast: Lucy Dubincek, Halil
Elohav, Maya Meron, jhony Pillerson, Yigal
Naor, Menashe Noy, Yosef El Dror
Yapımcılar Producers: Marek Rozenbaum
& Uri Sabag Yapım Production Co.:
Transfax Film Productions, 7 Aharanson Street,
Tei-Aviv 68012, ISRA EL; Phone: 972 3 5 1 6
27 46; Fax: 972 3 5 I 6 27 44 Dünya
Hakları Export Agent: Fortissimo Film
Sale.ı, Herenmarkt 10-2, A msterdam 1013,
THE NETHERLANDS; Phone: 31 20 627
32 15; Fax: 31 20 626 l l 55

Bom in 1 963 in San Francisco.
He moved ro lsrael wirh his
parenrs and studied at the Tel
Aviv University's Film
Department. Together with Ari
Folman he made a 42-minute
documenrary there,
"Comfortably Numb" ( 1 99 1 ),
about the atmosphere in Tel
Aviv during the Gulf War in
1 99 1 . CLARA HAKADUSHA
( 1 995), co-directed by Ari
Folman, is his fearure debut as
film direcror.

1 995 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 89'

• 1 999. Dünya kaosun eşiğindedir.

lsrail'de, ücra bir sanayi kentinde,
Rus ayı avcıları ailesinden gelen 1 3
yaşındaki Clara, gittikçe olağanüstü
bir psişik yetenek sergilerneye
başlar. Önce, bir matematik
sınavında bütün sınıfı soruları
doğru cevaplar. Öğretmenleri ve
müdürleri, sınıfın iki yaramazı, Tikel
ve Rosenthal'dan şüphelenir. Oysa
bunlar Clara'nın başının altından
çıkmaktadır. Kız gün geçtikçe,
doğaüstü güçleriyle okulun ve
kentin işlerine daha da küstahça
karışmaya başlar: Okul alev alır,
sınıf arkadaşları müsekkin almaktan
vazgeçer ve "devrim"i tasarlar,
öğretmenler Edith Piafla çılgın
geceler geçirme düşleri kurar.
Derken Clara, kentteki her şeyi
yok edecek muazzam bir depremin
yaklaştığı kehanetinde bulunur. Kent
sakinleri onun kehanetine inanır ve
evlerini terk etmeye koyulurlar. Boş
kentte sadece Clara ile Tikel kalır.
Birlikte sinemaya giderler ve, tam
ilk kez öpüştüklerinde, uzaklardan
gelen bir gümbürtü duyarlar . . .
Yoksa bu sahiden deprem midir? . . .
Bu çok özgün, gizemli biçimde akıl
çelici komedi-fantezi izleyicilerde
gerçek bir kıyamet duygusu
uyandırıyor. Ünlü Çek romancı ve
oyun yazarı Pavel Kohout'un
Çekoslovakya'daki komünist
yönetimin şaşaalı günlerinde yazdığı
kitabı temel alan ERMIŞ CLARA,
bütün fabrikaların sürekli olarak
duman fışkırttığı hayali bir kentte
geçiyor. Karakterler gerçek birer

birey, asice güdüleri de ikna edici
nitelikte. Clara'nın mülteci ailesi,
Tikel'in uçuk anne ve babasından
daha garip değil. Öğretmenlerle
anne-babalar komiğe varan grotesk
karakterler olarak sunulurken, film in
iki yönetmeni, Sivan ve Folman,
çocuklara duygusallıktan arınmış
bir sempati ve mizahla yaklaşıyor.
Kamera, fılmin gerçeküstü amacını
şaşırtıcı, gözalıcı renklerle
destekliyor. "Herkesin bu fılmde,
gerçekte aradığı her neyse onu
bulacağına inanıyorum; karakterlerin
hepsinin ortak özellikleri ise sevgiyi
arayışları. Çocuklar için çok gerçek
olan bir şey bu: ilk aşkın aran ışı.
Büyükler içinse, çocukluğa duyulan
özlem ve kendi gençliklerinin
gerçekleşmemiş aşkları." - Ori Sivan

coming of a huge earrhquake which
threatens to desrroy everyching in che
town. The inhabitants actually believe
Clara's prophesy and begin to leave
their homes. Clara and Tikel stay
behind in the empry town. They go
to rhe cinema and, as rhey kiss for
the fırst time, they hear a d iseant
rumble . . . could it be the earrhquake?
High on originaliry, this
mysteriously compelling comedy
fantasy conveys to i ts viewers a true
feeling of apocalypse. Based on a
novel written by the renown Czech
novelise and playwright Pavel
Kohour at the height of communist
power in Czechoslovakia, SAINT
CLARA is set in a fıcrious town
where all the factories are consrantly
spewing smoke. Characters are fınely

• 1 999. The world is on the brink

individualized and convincing in

of chaos. In a remote indusrrial town

their rebellious impulses. Clara's

in Israel, 1 3-year-old Clara, from a
family of Russian bear humers,

immigrant family is no weirder rhan

gradually begins to show an unusual

ceachers and parems are comically

disposition for rhe psychic. First her

grotesque, co-directors Sivan and

Tikel' s spacey mom and dad. While

entire class gets all the answers

Fulman view the kids with

correct on a math rest. Their reacher

symparhy and humor, sans

and the head-masrer suspecr the two

semimemaliry. The camerawork

rascals in the class, Tikel and

abers the fılm's surreal aspirarions

Rosemhal . Bur it is all caused by

wirh srartling, eye-catching colors.

Clara, who imervenes more and

"I rhink every person can fınd what

more impudently in school matters

he's really searching for in the film

and those of her town with her

and the thing that characterizes all

supernarural powers: the school

the characters is their search for love.

bursts i mo flames, her dassınares

For the kids it' s somerhing very real

stop taking sedatives and contrive

- the search for fırsr love, and for the

"the revolurion", reachers dream

adults ir' s the longing for childhood

about spending wild nights with

and the unrealized loves of their

Edith Piaf. Then Clara predicts the

youth ." - Ori Sivan

1 962 yılında Varşova'da dogdu.
Anne ve babasıyla birlikte
lsrail'e göç etti. Ori Sivan'la
birlikte büyük övgüyle
karşılanan belgesel film
"Comfortably Numb 1 Rahatça
Duyarsız"ı ( 1 99 1 ) yaptı. i srail
Televizyonu'nun ikinci kanalı
için kayda deger birkaç
belgesel film yönetti. Onüç
bölümlük popüler çocuk dizisi
"Ki d Bag"i ( 1 992)
gerçekleştirdi. Ori Sivan ile
birlikte yönettil!i ERMIŞ
ClARA ( 1 995) yönettil!i ilk
konulu uzun metraj filmdir.
Bom in 1 962 in Warsaw. He
emigrated ro Israel with his
parents. Together with Ori
Si van he made a widely
acclaimed documenrary
"Comfortably Nurnb" ( 1 99 1).
He directed several noteworthy
documenrary films for Israel
Television Channel 2. He
direcred the popular thirteen
part children's serial "Kid Bag"
( 1 992). CLARA HAKADUSHA
0 995 ), co-directed by O ri S ivan,
is his feamre debur as director..
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MEKSIKA MEXICO

JORGE FONS

M UCiZELER SOKAG I

1 934 yılında T uxpan,
Meksika'da dogdu. Sinemaya
başlamadan önce Tlanepantla
Tiyatrosu'nu kurdu. 1 963-67
arasında CUEC-UNAM'da
sinema egitimi gördü ve 1 966
yılında, diger y önetmenlerin
yanısıra Juan lbanez'e de
asistanlık yaparak sinemada
çalışmaya başladı. Kısa bir film
olan ilk çalışması "La
Sorpresa"yı 1 968 yılında
çevirdi. "Los albaniles" adlı
filmi, 1 977 Berlin Film
Festivali'nde ona Gümüş Ayı
ödülünü kazandırdı. Hem
Meksika sinema okullarında
ögretim görevlisi, hem de
Meksika Film Sendikası
Senaristler Birligi Genel
Sekreteri' dir.

EL CALLE]6N DE LOS MILAGROS
MIDAQ ALLEY
Yönetmen Direcror: jorge Fons Senaryo
Screen play: Vicente Letlero, based on the novel
by Naguib Mahfouz Görüntü Yön.
Cinemaıography: Carlos Marcovich Kurgu
Edi ring: Carlos Savage Müzik Music: Lucia
Alvarez Oyuncular Cası: Emesto Gtfmez
Cmz, Mario Rojo, Salma HayeJı, Bruno Bichir,
Delia CaJanova1 Daniel Cimenez Cacho,
C/audio Obregon, Luis Felipe Tovar, Tiare
Scanda Yapımcı Producer: Alfredo Ripstein
jr. Yapı m Producıion Co.: Alam«da Films,
Division del Norte, 2462, Dep. 5 0 1 , Co/.
Porta/es, 03300 Mexico, MEXICO; Phom: 688
03 30; Fax: 605 89 1 1 Dünya Hakları
Exporı Agenı: Lakeshore Imernational, 5555
Melrose Avenue, Gloria Swanson Building, 4th
Floor Hollywood, California 90038, USA;
Phone: 1 2I3 956 42 22; Fax: I 213 862 I 4
56

1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 I 40'

• Dört bölüme ayrılmış olan film,
Mexico City'nin eski bir
mahallesinde bir Pazar ögleden
sonrasını geçiren "sıradan"
insanların öyküsünü anlatır. Filmin
merkezinde üç kişi vardır: Rutilio,
semtteki erkeklerin buluştugu barın
sahibidir. Evli ve elli yaş civarında
olan adam, bugün, ailesinde bir
felakete yol açacak eşcinsel arzuları
yüzünden şaşkındır. Alma, berber
Abel'e aşık olan genç bir kızdır.
Abel, dügünleri için para kazanmak
üzere ABD'ye giderek onu geride
bırakır. Susanita, bu bölgedeki
hemen hemen bütün apartmaoları
kiraya veren, ve uygun adamı bulma
hayalleri kuran tipik "evde kalmış
kız"dır. Dördüncü bölüm bu
insanları iki yıl sonra tekrar bir
araya getirir: Susanita, Rutilio'nun
genç garsonlarından biriyle sorunlu
bir evliligi sürdürmektedir; Rutilio
ailesine dönmüştür. Şimdi bir
uyuşturucu müptelası olan Alma,
hayatını klas bir fahişe olarak
kazanır. Abel geri döndügü zaman,
semt d ramatik bir şekilde
degişmiştir. Genç adam aşk ve
evlilik üzerine bütün hayallerinin
boş oldugunu anlar . . .
MUCIZELER SOKAGI, Mısırlı,
Nobel ödülü sahibi Naguib
Mahfouz'un Midaq Sokağı adlı
romanından yola çıkarak yapılmış.
Mahfouz'un kitaplarının
Meksikalılara çekici gelmesini
anlamak kolay. Örneğin,
Mahfouz'un bu son kitabındaki
1 940'1ı yıllarda Kahire'deki sokak

yaşantısı tanımı, bugün Mexico City
merkezindekine çok benziyor.
Ünlü yönetmen Jorge Fons yeni
filminde, Midaq Sokagı sakinlerini
Meksika'ya taşıyarak bu ilintiye
açıklık kazandırmış. MUCIZELER
SOKAGI mizahla, acıyla, ve insan
sevgisiyle, şehrin göbeginde yaşayan
insanların kollektif yaşamını anlatıyor.
Film, üç karakterin öykülerini bir
arada örüyor. Öykülerin hepsi aynı
günde geçmesine ragmen, hepsi
kendi kendine yeterli, digerlerinden
bagımsız. Her biri (bazen aynı olaya)
farklı açılardan bakarak, kendinden
öncekilere katkıda bulunuyor. Fons
sonunda üç bölümü şık bir biçimde
birbirine baglayarak, öykünün
Mahfouz'un Mısır'ına olduğu kadar
Meksika'ya da uymasını saglamış.

two years later: Susani ta has a
rroubled marriage to one of Rutilio's
young wairers; Rurilio has gone back
to his family. Alma, now a drug
addict, earns her living as a high
class prostirute. When Abel returns
he fınds the neighborhood

Born in 1 934, Tuxpan, Mexico.
Before becoming involved i n
film, h e founded rhe Tlanepanrla
Thearre. He srudied film ar
CUEC-UNAM from 1 963-67
and began working as an
assisranr direcror in 1 966 for,
among orhers, ] uan Ibanez. He
made his fırsr film, '"La
Sorpresa'", a shorr, in 1 968. His
"Los albaniles" won rhe Silver
Bear ar rhe 1 977 Berlin Film
Fes riva!. He is a lecrurer ar borh
of Mexico's film schools and
General Secrerary of rhe Mexican
Film Union's Wrirers'
Associarion .

dramatically changed. He realises
that all of his dreams of love and
marriage are obsolere . . .
EL CALLEJ ÖN DE LOS
MILAGROS is loosley based on
Egyprian Nobel prize-winner
Naguib Mahfouz' novel, Midaq
Al/ey. Ir's easy to understand che
fascinarion Mexicans have for che
books of Mahfouz. The depiceian of
sereec life in 40s Cairo found in this
work, for insrance, srrongly
resembles presem-day downcown

• Divided i mo four episodes, the

Mexico Ciry. In his new film,

film re lls the story of "ordinary"

renowned director Jorge Fons makes

people spending a Sunday afternoon

this connecrion explicir, raking che

in the old part of Mexico Ci ey. Ar

denizens of Midaq Alley to Mexico.

che film's cemre are three people:

Wirh hurnor, wirh pain, and wirh

Rurilio owns a bar where men from

love for mankind, EL CALLEJ ÖN

che neighbourhood meer. He is

DE LOS MILAGROS narrares che

married and araund fıfry years of

collecrive life of people rhar li ve in

age. On this day he is surprised by

che hearr of che ciry. The film braids

his own homosexual desires which

rogerher che srories of three

cause a catastrophe wirbin his

characrers. Alrhough che stories all

family. Alma is a young gir! who is

happen on che same day, each is self

in love with Abel, the hairdresser.

contained, independent of che

He leaves her to go to the USA ro

orhers. Each adds to those before i c

earn money for their wedding.

by using different viewpoints,

Susanira rems om almost all of che

sametimes of che same event. In che

apartmems in ch is area. She is a

end, Fons elegantl y ri es che three

typical "old maid" who dreams of

episodes rogerher, making che srory

meering che right man. The fourrh

seem as ar home in Mexico and ir

episode brings these people togerher

did in Mahfouz's Egypr.

Filmleri
Filmography
1 969 El quelite
1 97 I Los cachorros
Yory (co-director ortak
yönetmen)
1 972 Cinco mil d61ares de
recompesa
1 974 La eta
1 976 Los albaiiiles
1 979 Asi es Vietnam
(docmnenlary belgesel)
1 980 Templo mayor
(docımıentary belgesel)
1 985 Indi ra (TV documentary
TV belgeseli)
1 986 Diego
(documentary belgesel)
1 989 Rojo amanecer
1 994 El callej6n de los milagros
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UDAYAN PRASAD

KARD EŞLERi N BAŞI DERTTE

4 Şubat 1 954'te Hindistan'da
do!!du. Dokuz yaşından beri
Ingiltere'de yaşamaktadır.
Leeds Sanat Okulu ile Ulusal
Sinema ve Televizyon
Okulu'nda öl!renim gördü.
1 989 yılından bu yana,
aralarında Ingiltere ve
Britanya'da yaşayan
Pakistaniıian ele alan ve bunları
Hintli romancıların bakış
açısından anlatan filmler de
bulunan bazı televizyon
belgeselleri ve BBC "Screen
Two"da gösterilmek üzere
televizyon filmleri çekmiştir.
KARDEŞLERIN BAŞI DERTTE
( 1 995) yönetti!!i ilk uzun
metraj konulu fılmdir.

BROTHERS IN TRO UBLE
Yönetmen Director: Udayan Prasad
Senaryo Screen play: Robert Buckler, based
on the nrwel "Returnjourney" by Abdullah
Hmsein Görüntü Yön. Cinematography:
Alan A lmond Kurgu Editing: Barrie Vince
Miizik/Mmic: Stephen Warbeck Oyuncular
Cast: Om Puri, Angeline Bal/, Pavan
Malhotra, Ahsen Bhatti, Bhasker, Kulvinder
Ghir, LeJ/ey C/are O'Nei/1 Yapımcı
Producer: Robert Buckler Yapım
Production Co.: Renegade Films, 13
Arbuthnoll Road, Ltındon SE4 5/.S,
ENGLAND; Phone: 44 1 7 1 732 69 22; BBC
Films Dünya Hakları Export Agem:Jane
Ba/four Films Ltd., Burghley House, 35 Forteu
Road, London NW5 /AD, ENGLAND;
Phone: 44 1 7 1 267 53 92; Fax: 44 1 7 1 267
42 4 1

1 995 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 102'

• 1 960'1arın ortaları. Amir bir
sebze sandığına saklanıp kaçak
olarak Pakistan'dan Ingiltere'ye
geldiğinden beri hiçbirşey beklediği
gibi gelişmez. Taşı toprağı altın bir
ülke yerine, kendini, Ingiltere'nin
kuzeyinde, hepsi erkek on yedi
"kaçak" Asyalıyla birlikte kasvetli
bir evde tıkılıp kalmış bulur. Kısa
bir süre içinde, terkettiği toplumun
eşi ancak daha küçük boyutlu bir
topluma girmiş olduğunu anlar.
Bu gelecek vaadetmeyen
başlangıca karşın Amir, yazar
olmaya heveslenen şanslı Sakib'le
arkadaş olur ve yöredeki
fabrikanın yün yıkama biriminde iş
bulur. Düzenli hayatları, kaldıkları
evde başkanları konumundaki
H ussein Shah'ın eve, bir kafede
tanıştığı sarışın ve garip Iriandalı
kız Mary'i getirmesiyle sarsılır.
Mary eve başlangıçta sıcaklık ve
neşe getirir, ama gün gelir hamile
olduğu ortaya çıkar. Doğum
herkesin dehşetten açılmış gözleri
önünde evde olur; ama bebek
Shah'tan değildir. Onuru kırılan
ve kendini aşağılanmış hisseden
Shah, Mary'i yeğeni lrshad'la
evlenıneye zorlar. Amacı
yeğeninin I ngiltere'ye yasal yoldan
gelebilmesidir. Evdekilerse
Mary'den yana çıkarlar ve Shah'ı
ikna etmeye çalışırlar. Ancak o,
etkileyici bir konuşmayla onları
müslümanlar arası dayanışma ve
kardeşliğe çağırarak yanına almayı
başarır. Ineinen ve ihanete
uğrayan, gideceği bir yer de
olmayan Mary, alınan karara
boyun eğmek zorunda kalır;
ancak ödenecek bedel ağır
olacaktır. l rshad tehlike demektir.

Duygular doruk noktasındadır ve
ev neredeyse bir volkan gibi
patlamak üzeredir . . .

wool-washing sheds of the local mill.
Then their ordered world is rocked
when Hussein Shah, the house leader,
brings home Mary, a srrange blonde

KARDEŞLERIN BAŞI DERTTE
Abdullah H ussein'in, 1 960'1arda
güney Asya ülkelerinden
Britanya'ya giden pek çok
göçmenin gerçek yaşantılarını dile
getiren "Return journey 1 Dönüş
Yolculuğu" adlı romanına
dayanıyor. Film bu göçmenlerin
doğdukları ülkelerdeki yaşama
biçiminin temelini oluşturan
töreler ve inançlar ile, geldikleri
yeni ülkede hayatta kalmalarını
sağlayan acımasız kurallar
arasındaki uçurumu çok başarılı
bir biçimde anlatmakta. Içerdiği
kara mizah, pek çok karaktere
getirdiği alaycı öz eleştiri, ve
iyimser sonuyla bu film, Batı'ya
çalışmaya gelen, ülkelerine para
gönderen, sonunda da bir gün
ailelerinin yanına dönen birinci
kuşak göçmenlerin yaşamları
üzerindeki perdeyi kaldırınada
öncülük ediyor.

l rish gir! he has picked up in a cafe.
At fırst, she brings warmth and fi.ın,
but then she turns out ro be pregnam.
To everyone's consternation, the
birth takes place in the house and
the baby is not Shah's. Dishonoured
and humiliated, he reacrs by trying
to force Mary to marry Irshad, his
nephew, so that he can come to
Brirain legally. The other men side
with Mary and cal! Shah to accoum
but, in a masterly speech, he appeals
ro rheir Muslim solidariry and
brorherhood and rallies che household
behind him. Hurr and betrayed,
w ith nowhere to go, Mary agrees to
go through with it - but at a rerrible
price. Irshad spells danger. Emorions
are running high and the house is
about to go up !ike a volcano . . .
B ROTHERS IN TROUBLE is
based on the novel "Returnjourney"
by Abdullah Hussein, which draws
on the real experiences of many

• Mid-1 960s. From the moment

immigrams to Brirain from the sub

that Amir arrives illegally in

continenr in the 1 960s. Ir brilliantly

England from Pakistan, packed in a

illuminares the gulf between the

vegerable crate, nothing is as he

customs and loyalries that preserve

expected. lnstead of sereers paved

the way of life in one's birthplace

with gold, he fınds himself holed up

and the brutal axioms that insure

in a dismal house in the Norrh of

survival in a new counrry. Wirh

England wirh sevenceen other Asian

plenry of dry humour, a self

"illegals" (all men). He soan

mocking rone to many of

undersrands that he has merely

characterizations and an optimistic

transplanred himself ro a microcosm

fınale, the film breaks new ground in

of the sociery he left behind. lnspire

lifring the veil on the lives of che

of this unpromising sean, Amir

fırsr generatian of immigranrs who

befriends would-be writer, star

came to work, send money home,

struck Sakib and fınds work in the

and one day returo to rheir families.

Born on 4 February ı 954 in
India. He has lived in E ngland
si nce rhe age of n ine. He studied
ar rhe Leeds School of Arr and ar
rhe Narional Film and
Television School. S ince ı 989 he
has made several relevision
documenraries, including films
abour Pakisranis in England and
Brirain as seen from rhe
perspecrive of Inciian novelists,
as well as a number of television
films for BBC "Screen Two".
BROTHERS IN TROUBLE
( 1 995) is rhe firsr fearure film he
direcred.
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KANADA-ABD CANADA-USA

LY N N E STOPKEWICH

ÖPÜLMÜŞ

�anada' da dogmuştur.
OPULMUŞ yönettigi ilk uzun
metraj konulu fılmdir.

KISSED

Born in Canada. KISSED is the
fırst fearure film she direcred.

Yönetmen Director: Lynne Stopkewich
Senaryo Screenplay: Angus Prase & Lynne
Stopkewich, bastd on Jtory by Barbara Gowdy
Görüntü Yön. Cinematography: Gregory
Middleton Kurgu Editing: john Pozer, Peter
Roeck & Lynne Stopkewich Müzik Music: Don
Macdonald Oyuncular Cast: Mo/Iy Parker,
Peter Outerbridge, Jay Brazeau, Natasha Mor/ey
Yapımcılar Producers: Dean English &
Lynne Stopkewich Yapım Produccion Co.:
Lakeshore International, USA Dünya
Hakları Export Agent: Lakeshore
International, 5555 Melrose Avenue, Gloria
Swanson Building, Pourth Floor Hollywood,
California 90038, USA; Phone: I 213 956 42
22; Fax: I 213 862 I4 5 6 Kaynak Source:
Pinema, /nonii Cad. 4115, Bosfor Apt.,
Giimiijsuyu, Istanbul, TURKEY; Phone: 90
212 2 5 1 18 33; Fax.· 90 212 245 02 35

I 996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 78'

• "Komşunun cici kızı" tipinde
ama aynı zamanda bir ölüsevici
olan Sandra Larson, bir cenaze
levazımatçısında ölülere makyaj
yapan kişinin yanında çırak olarak
çalışır. Yalnız ve çalışkan bir tıp
ögrencisi olan Matt ise Sandra'nın
kalbini tümüyle kazanmak için
onun öteki "aşıkları"yla başa
çıkmaya çalışır...

Ölüm ve istek, daha dogrusu
seks, bundan önce de
beyazperdede birbirleriyle
ilişkilendirilmişti, ancak böylesi
görülmemişti. Barbara Gowdy'nin
"We So Seldam Look On Love 1
Aşka Ne Kadar da Az Baklyoruz"
başlıklı, büyük tartışmalara yol
açmış bir kısa öyküsüne dayanan
bu film, yaşamı, ölü hayvaniara
itinayla gömme törenleri
düzenledigi bir çocuklukla
başlayan ve arzuladıgı ölü
nesnelere manyakça bir biçimde
olabildigince yakın olma
tutkusuyla geçen bir yetişkinlik
dönemiyle süren bir kadının
yaşamboyu ölüme duyduğu
hayranlık hakkında çarpıcı bir
çalışma. Olaganüstü görüntüler
yakalayan kamera, sanat
yönetmeninin de katkısıyla,
Sandra'nın tutkusunun bedensel
ve ruhsal yönlerini son derece
canlı bir biçimde gözler önüne
sermekte. Onun üzerine titrediği
cesetlerden yayılan enerjiden elde
ettiği yaşam gücünü neredeyse
gözlerimizle görüp hissediyoruz.
Gowdy, insanların sorgulamadan
kabul ettigi normal davranış
kavramlarını sarsarak, insana özgü
sapmaları duygusallıktan uzak

ancak duyarlı bir biçimde tasvir
etmekte çok başarılı.
ÖPÜLMÜŞ'Ie Stopkewich de,
büyük bir incelikle, usuldan usula,
ve insanı heyecanlandıran, karşı
koyma gücünü yokeden bir
dürüstlükle, Gowdy'nin
romanında tutturduğu ulaşılması
zor üstün düzeyi yakalamış. Ele
aldığı konunun çarpıcı niteligi ve
bünyesindeki aykırılık gözününe
alındıgında, Sandra'yı hiç
yargılamadan sempatik bulmamız
ve hatta ondan hoşlanmamız,
ÖPÜLMÜŞ'ün başarısının hiç de
küçümsenmeyecek düzeyde
oldugunun kanıtı. En hafif deyimle
sıradışı ancak tartışmasız bir
biçimde etkileyici bir film.

direcrion help vividly iliumi nare
borh rhe corporeal and spirirual
aspecrs of Sandra's obsession - we
can almosr see and feel the life force
she seems ro draw from the energy
casr off by her cherished bodies.
Gowdy excels ar unsenri menral yer
sensirive porrrayal of human
deviance - shaking our enrrenched
norions of normalcy - and wirh
KISSED Sropkewich manages ro
delicarely, confıdendy and wirh
disarming emorional honesry
caprure rhar same elusive qualiry.
Considering rhe porenrially absurd
and sensarionaJ narure of the
marerial, it is no small part of
KISSED's achievemenr rhar ir
keeps us borh fascinared by and
symparheric wirh Molly wirhour
us

• Sandra Larson is a prerry-girl

ever asking

nexr-door rype who also happens ro

her. Unusual, ro say the leasr, bur

be a necrophiliac working as an

also indisputably impressive.

apprenrice embalmer ar a funeral
home. Man is the lonely and
ineense medical srudenr who rries
ro compere wirh Sandra's other
" lovers" for the ulrimare place in
her hearc..
Dearh and desire - or, more
specifıcally, sex - have been li nked
on screen before, bur never !ike
rhis. Based on Barbara Gowdy's
shorr srory

"We So Se/dom Look On
Love", this is a quiedy elecrrifying
fi lm abour one woman's life-long
fascinarion wirh dearh, from a

childhood fı lled wirh elaborare
burial riruals for dead animals ro an
adulrhood monomaniacally devmed
ro gerring ever closer ro the dearly
deparred objecrs of her affecrion.
Gorgeous camera work and art

ro j udgemenr on
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BRUT'ün
degerli katkılarıyla
gerçekleştirilmiştir.
We

should !ike to thank

B R UT

for their conrriburions.
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ITALYA-ALMA�YA ITALY-GERMANY

POLONYA-ALMANYA POLAND-GERMANY

Ş E KE RLER

ŞEYTAN i EG iTi M

CA RAMELLA

DIEBELSKA EDUKAC]A

SWEETlE S

DEVILISH EDUCATION

Yönetmen Director: Cinüa Th. Torrini Senaryo Screen play: Cinzia Th. Tarrini
Görüntü Yön. Cinematography: Alessio Gelsini Kurgu Editing: Anna Napo/i Müzik
Music: Schubert Oyuncular Cast: Stefania Sandrelli, Robert Citran, Gea Martire Yapımcı
Producer: Malleo Levi Yapım Production Co.: Regina Ziegler Filmproduktion, Neue
Kantstr. 14, D-14057 Berlin, GERMANY; Phone: 49 30 320 90 50; Fax: 49 30 322 73 53;
Tangram Film, Via di S. Erasmo, 12, 00184 Roma, ITALY; Phorıe: 39 6 700 54 41; Fax: 39
6 700 54 42 Dünya Hakları Export Agent: Regina Ziegler Filmproduktion, Neue Kantstr.
14, D-14057 Berlin, GERMANY; Phone: 49 30 320 90 50; Fax: 49 30 322 73 53

Yönetmen Director:Janusz Majewski Senaryo Screenplay:Janusz Majewski
Görüntü Yön. Cinematography: Witold Adamek Kurgu Editing: Elzbieta Kurkowska
Müzik Music: Mozart &jerzy Satanowski Oyuncular Cast: Rtneta Dancewicz, Marek
Kondrat, Anna Dymna, Stanislaw Brudny, Adam Ferenry Yapı m cı Producer: Lew Rewin
Yapı m Production Co.: Regina Ziegler Filmproduktion, Neue Kantstr. 14, D-14057
Berlin, GERMANY; Phone: 49 30 320 90 50; Fax: 49 30 322 73 53: Heritage Films, ul.
Marszalkowska 216, 00581 Warsaw, POLAND; Phone: 48 2 625 26 Ol; Fax: 48 2 625 26
93 Dünya Hakları Export Agent: Regina Ziegler Filmproduktion, Neue Kantstr. 14, D14057 Berlin, GERMANY; Phone: 49 30 320 90 50; Fax: 49 30 322 73 53

1 995 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 29'
1995 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 28'

• Anna artık pek genç degildir, ancak hala şehvetli ve istek dolu bir
kadındır. Karısıyla sevişmek yerine televizyon seyretmeyi tercih
eden kocasına hiç benzemez. Rejimler ve aerobikler kocasının seks
istegini canlandırmaya yetmez ve Anna yardım etmesi için bir
büyücüye başvurur. Ne yazık ki aşk iksirleri de olumsuz sonuç verir,
ve sonunda çözüm sihirli şekerlerde bulunur: her şeker Anna'yı
yedi yaş gençleştirecektir. Bogazına düşkün biri için tehlikeli bir
çözümdür bu . . .

• Yüzyılın başlarında, akarsularla, ormanlarla çevrili bir köyde, sütçü

kız Gosia inek çobanlıgı yapmaktadır. O gün ögleden sonra hava
çok sıcaktır; Gosia seriniemek için soyunur ve nehre girer. Ertesi
gün, siyahlar giymiş bir yabancı ortaya çıkar ve Gosia'ya, yaptıgı
onun çıplak resmini gösterir. Utanan ancak hiç alınmayan Gosia
yabancıyla tanışır ve onun aracılıgıyla yaşamın gizli zevklerini tadar.
Annesinin namus kaygısına, kilisenin püriten ahlak anlayışına ve köy
doktorunun şaşırtıcı teşhisine göre onu baştan çıkaran ancak şeytan
olabilir . . .

• Anna is not so very young anymore, but st i ll a voluptuous woman

• Once upon a time, at the turn of the century, the milkmaid Gosia is

and full of desire. Unlike her husband , who prefers to watch television

caring for her cows on an idyllic coumryside. The afternoon is hot, and

instead of making love to his wife. Diets and aerobics fail to revive his

she takes a bath i n the river. The next day a stranger- in-black appears

sexual iaterest and Anna turns to a fonune teller for help.

on the scene and shows her a painting he has done of her in the nude.

Unfortunately, love potions also have dissatisfying results, but then the

Embarrassed, but hardly offended, she makes his acquaimance and is

solution is fınally found in some magic sweets: each sweet will make

introduced to the seeret pleasures of life. The moral concerns of her

Anna seven years younger. Which might be a tticky thing for a

mother, the puritanical ethics of the church and a puzzling medical

compulsive eater . . .

diagnosis of the country doctor seems to lead to only one conclusion: it
must have been the devi! who seduced her. . .
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C E N N ET OTELi

SAM BOLi K

HOTEL PARADISE

SAMB 6LICO

Yönetmen Director: Nicholas Roeg Senaryo Screenplay: Michael Al/in Görüntü
Yön. Cinematography: \Vitold Stok Kurgu Editing: Tony Palmer Müzik Music: Harry
Gregson-Williams Oyuncular Cast: Theresa Russell, Vincent D'Onofrio Yapımcı
Producer: Luc Roeg Yapı m Production Co.: Regina Ziegler Filmproduktion, Neue Kantstr.
14, D-14057 Berlin, GERMANY; Phone: 49 30 320 90 50; Fax: 49 30 322 73 53; Dakota
FilnM, 6 Meard Street, London WJV 3HR, ENGLAND; Phone: 44 1 7 1 287 43 29; Fax: 44
1 7 1 287 23 02 Dünya Hakları Export Agent: Regina Ziegler Filmproduktion, Neue
Kantstr. 14, D-14057 Berlin, GERMANY; Phone: 49 30 320 90 50; Fax: 49 30 322 73 53

Yönetmen Director: Mika Kaurismiiki Senaryo Screenplay: Mika Kaurismiiki
Görüntü Yön. Cinematography:Jaque.r Cheuiche Kurgu Editing: Mika Kaurismiiki
Müzik Music: Gabriel Moura Oyuncular Cast: Kari Viiiiniinen, Andrea Bloor11, Antonio
Calloni, Ivan Setta, Gerson Aratljo Yapımcı Producer: Te/mo Maia Yapım Production
Co.: Regina Ziegler Filmproduktion, Neue Kalltstr. 14, D-14057 Berlin, GERMANY; Phone:
49 30 320 90 50; Fax: 49 30 322 73 53, Mariamıa Fi!tm, Pursimiehenkatu 25, 001 5 0
Helsinki, F1NLAND; Phone: 3 5 8 O 622 18 1 I; Fax: 3 5 8 O 622 38 5 5 Dünya Hakları
Export Agent: Regina Ziegler Filmproduktion, Neue Kantstr. 14, D-14057 Berlin,
GERMANY; Phone: 49 30 320 90 50; Fax: 49 30 322 73 53

1 995 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 29'
1996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 30'

• Güzel bir kadın lüks bir otelin balayı süitinde, geceden kalma bir
şekilde uyanır ve çıplak bir adama kelepçeli olduğunu farkeder.
Düğününün o gün yapılacağını hatıriayıp da, yanındaki adamın
tamamiyle yabancı olduğunu keşfetmesi onda tam bir şok etkisi
yaratır! Düğün davetiileri de gelmek üzeredir . . . Çizmelerinde silah
taşıyan bu adam da kimdir? Ondan ne istemektedir ve düğününe
nasıl yetişebilecektir? Gelin, tabii ki büyük bir panik içindedir. Ancak
aynı zamanda bu yabancı ve çırılçıplak adam onu garip bir biçimde
cezbetmektedir . . .

• Bu kadar zıtlık görülmemiştir: Finlandiyalı bir orkestra şefi
öğleden sonrasını Rio sahilinde geçirmektedir. Yaratıcı bir beyin için
pırıl pırıl güneşin altında güzel vücutlu bikinili genç kızları
seyretmekten esin verici ne olabilir? Güçlü bir erkeğin yardımına
gerçekten gereksinim duyduğu anlaşılan, seksi bir genç kadın
gördüğünde her erkek kontrolünü yitirir. Rio'da samba yaparak loş
gece kulüplerinde ve karanlık ara sokaklarda geçirilen heyecanl ı bir
gecenin bedeli de tabii ödenecektir. Ancak, bunun ödülü kömür
gözlü, şehvetli dudaklı kızı mehtap altında bir plajda öpmekse, bu
kimin umurundadır? Sadece bir saniye sürse bile . . .

• A beauriful woman wakes up wirh a hangover in the bridal suite of a

• The exrremes can hardly be bigger - a Finnish conductor spends the

luxury hotel and fınds herself handcuffed to a naked man.

afrernoon on the beach of Rio. What could be more inspiring for the

Remembering this is her wedding day, it is a shock to discover the

creative mind than warching some well-proporrioned bikini girls under

man next to her is a complere srranger! And the wedding guests are on

the glowing sun ' The appearance of a sensual young woman, who

rheir way . . . Who is this guy, wir h a gun in his boors? What does he

obviously needs a lirrle help from a srrong male, would make any man

wanr from her and how can she make sure to be ready for her furure

loose his self control. Obviously, a price has to be paid for their journey

husband in rime? The bride - no wonder - is panicking. B ur at the

through the exciring nighrfıle of Rio, overwhel ming samba schools,

same time she feels srrangely attracred to this unknown, very naked

shady nighrclubs and dark alleys. Bur who cares, if the reward is the

man . . .

embrace of the dark-eyed girl w ith the volupruous mourh on a moonlir
beach. Even if ir mig ht all just last for one single second . . .
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F i LLER ASLA U N UTMAZ

B E KLEME SALON U

DER ELEFANT VER GIDDT NIE

DE WA CHTKAMER

ELEPHANTS NEVER FORGET

THE WAITING ROOM

Yönetmen Director: DetltıJ Buck Senaryo Screenplay: Detlef Bletterıberg Görüntü
Yön. Cinemaıography: Martin Peglau Kurgu Ediıing: Mona Briiuer Müzik Music:
Grieg Oyuncular Cası: Peter Luppa, Natalia Wörner, Leantkr Hauıımann,Jerıny E/verı,
Tino Wolf, Scarlett Frank Yapımcı Producer: Mariette RiJJerıbeek Yapı m Producıion
Co.: Regina Ziegler Filmproduktion, Neue KantJir. 14, D-14057 Berlin, GERMANY; Phone:
49 30 320 90 50; Fax: 49 30 322 73 53 Dünya Hakları Exporı Agenı: Regina Ziegler
Filmproduktion, Neue KantJir. 14, D-14057 Berlin, GERMANY; Phone: 49 30 320 90 50;
Fax: 49 30 322 73 53

Yönetmen Direcıor:}oı Stelling Senaryo Sc.reenplay:}oı Stelling Görüntü Yön.
Cinemaıography: Goetr Giltay Kurgu Ediıing: Bert Rejkelijkhuizerı Oyuncular Casr:
Bianca Koedam, Eugene Bervoetı, Anne/ Malherbe Yapımcı Producer: Anton Kramer Yapı m
Production Co.: Regina Ziegler Filmproduktion, Neue KantJtr. 14, D-14057 Berlin,

GERMANY; Phone: 49 30 320 90 50; Fax: 49 30 322 73 53;}oı Stelling Film, Springweg
50-52, 3 5 1 ı VS Utreı:ht, THE NETHERLANDS; Phone: 3 1 30 231 3 7 89; Fax: 3 1 30 231
09 68 Dünya Hakları Exporı Agent: Regina Ziegler Filmproduktion, Neue Kantstr. ı 4, D14057 Berlin, GERMANY; Phone: 49 30 320 90 50; Fax: 49 30 322 73 53

1 996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 29'

1 996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 28'

• Küçük bir sirk Berlin yakınlarındaki Brandenburg kırsalı civarında
yoldadır. Bu sırada ciddi bir trafik kazası geçiren genç Kontes Lilly
von Teltow için bu çok büyük bir şanstır. Sirkin fıl terbiyecisi cüce
Ramon onu son dakikada, fili Edgar'ın da yardımıyla, yanan
arabasından kurtarır. H iç kuşkusuz Ramon bir ödülü haketmektedir.
Cüce, genç ama mutsuz kadını şatosunda ziyarete gittiğinde,
karısının hastabakıcısının peşinden koşan kontesin kocasıyla da
tanışma zevkine erer. Lilly, Ramon'un kendisiyle birlikte bir gece
geçirme isteğinden başlangıçta hoşnut kalmasa da, kontun saygısız
davranışı fikrini değiştirmesine yol açacak gibidir . . .

• Herhangi bir büyük kentte büyük bir tren istasyonu. Bekleyen
yolcularla dolu; kimi ötekileri ilgiyle incelemekte, kimiyse başka
birşeyle ilgilenemeyecek kadar kendi küçük sorunlarına dalmış.
Kahramanımız da, karısı kahve almaya gittiği sırada, kendinden emin,
etrafındaki kadınları bakışlarıyla soyar. Mavi giysili güzel bir kadın
bakışiarına karşılık verince gözlerine inanamaz. Hiç şüphesiz bugün
onun şanslı günüdür. Karısı dönünceye kadar kahramanımız, öteki
yolcuların bakışları altında, şaşırtıcı deneyimler yaşar. Öyle ki, bir
daha güzel bir sarışın gördüğü zaman, büyük bir olasılıkla, çok daha
temkinli davranacaktır . . .

• A small circus is on route i n the Brandenburg countryside around

• A large train station, it might be anywhere i n a big city. Waiting

Berl in. It is a very lucky coincidence for the young Countess Lilly von

passengers, some are curiously observing each other, some are

Teltow, who has a very bad car accident. The circus' elephant trainer,

involved with their own petty problems ro pay attencion ro anything

too

much

the dwarf Ramon, rescues her from the buming car in the last minute,

else. Our man, self-assured, practically undresses some of the women

w ith the help of his elephant Edgar. No doubt about it: Ramon

present with his eyes, at least as long as his wife is absent, trying to get

deserves a reward. When visiting the beautiful but sad lady at her

rhem some coffee. When a beauty in blue dress returns his challenging

casde he has the doubtful pleasure of meeting her wretched husband,

looks, he can hardly believe it's true. Obviously, it is his lucky day

who happens to be chasing his wife's nurse around the house. Although

roday. By che time his wife returns our man has experienced some

Lilly initially seems ro be unhappy about Ramon's request ro share one

asronishing rhings under the watchful eyes of the fellow passengers.

night with her, the count's rude behavior might make her change her

And most probably he will be much more reserved next time he sees a

mind after all . . .

beautiful blonde . . .

AN I S I NA: LU IS B U N U E L
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Bu toplu gösteri Alman Federal Cumhuriyeti, Bonn Sanat
ve Sergi Sarayı, Luis Sunuel ve Jean-Ciaude Carriere
fonunun işbirligiyle gerçekleştirilmiştir.
This rerrospective has been realised with the cooperation of
the Fund of lu.is Buii uel and Jean-Ciaude Carriere, Bonn
Cencre of Ares and Exhibition, Federal Republic of Germany.
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ISPANYA SPAIN

LU I S B U N U E L
• 22 Şubat 1 900 günü,
Ispanya'nın Teruel eyaletindeki
Calanda'da dogdu. Kültürlü bir
burjuva ailesinin oglu olarak önce
Zaragoza'daki bir Cizvit okulunda
egitim gördü ( 1 906- 1 5). Buradaki
tam anlamıyla baskıcı egitim
sistemi, onun üzerinde kalıcı bir
etki yarattı. Görünürde hal ve
gidişi iyi bir ögrenci olmakla
birlikte, okul saatleri dışında
çeşitli garip ve kutsallıga ters
düşecek şeyler yaptıgını kendisi
de kabul etmiştir. Daha sonra,
1 9 1 7-20 yılları arasında
Madrid'deki Residencia de
Estudiantes'te egitimini sürdürdü.
1 920-23 yılları arasında okudugu
Madrid Ünivertisitesi'nde
Salvador Dali ve şair Garcia Lorca
ile tanıştı. 1 922 yılında edebiyat
dergilerine yazı yazmaya başladı, '
üç yıl sonra da Paris'e gitti.
Fritz Lang'ın "Der müd e Tod"u
( 1 92 1 ) onun sinemacılıga ilgi
duymasını sagladı. Academie du
Cinema ögrencisi oldu ve
"Mauprat" ( 1 926) ile "La chute
de la maison Usher"de ( 1 928)
Jean Epstein'ın yanında çalıştı.
Etievant ve Malpas'ın "La sirEme
des tropiques"inde de ( 1 928)
asistanlık yaptı. Bui'iuel çok
geçmeden Epstein'dan uzaklaştı
ve annesinin gönderdiği para
sayesinde, Dali ile birlikte ilk filmi
"Un chien andalou 1 Bir Endülüs
Köpeği"ni ( 1 928) gerçekleştirdi.
Film o sıralarda sürrealistler
arasında moda olan otomatizmin,
yani mantıksız ve sonuca
varmayan ilişkilerin serbest
bırakılışının bir gösterisidir.
Epstein onu bu akıma
bulaşmaması konusunda uyardığı
halde, Sunuel'in sürrealizm
üzerinde temel ve kalıcı bir etkisi
olmuştur. "L'age d'or 1 Altın Çag"
1 930 Ekim'inde Paris'teki Studio
28'de gösterilmeye başladığında
bir skandala yol açtı ve derhal
gösterimden kaldırıldı. Filmde,
arzu ve aşk (sürrealistlerin "çılgın
aşk"ı) günün düzeninin çöküşüne
yol açıyordu. Arzunun tatmini
üzerine çıgır açıcı fikirleri Bui'iuel
için büyük anlam taşıyan Marquis
de Sade'a göndermeler de vardı.
Bu anarşist sürrealist, "Bir
Endülüs Köpegi" ve "Altın Çag"la,

doga ile insanın hayati güçlerine
saygı adına, burjuvazinin
fosilleşmiş geleneklerine meydan
okuyordu.
Bui'iuel "Altın Çağ" skandalı
sırasında Hollywood'daydı.
Ispanya'ya dönünce, piyangodan
kazandıgı parayla, Ispanya'nın
yoksul bir bölgesi olan Las
Hurdes'de çekilen acıları anlatan
bir belgeseli, "Las Hurdes 1
Ekmeksiz Toprak"ı ( 1 932) yaptı.
Aşırı derecede merhametsizlikle
adaletsizligin vahşi biçimde
sergilenmesi olan film çok az
yerde gösterildi. "Ekmeksiz
Toprak"tan sonra Bui'iuel
yönetmenlige duydugu ilgiyi
yitirdi, ama ailesinin parasıyla
yaşamaktansa Paris'e dönüp yerel
pazar için Paramount filmlerinin
dublajını denetlerneye başladı.
Madrid'de aynı işi Warner Bros.
filmleri için yaptı. 1 935'te
Ispanya'da yapım yönetmeni
olarak çalışmaya başladı,
müzikallerle komedilerin
denetimini üstlendi. Ispanya'da Iç
Savaş çıkınca, Paris'teki
Cumhuriyetçi hükümete
hizmetlerini sundu. Ispanya Iç
Savaşı hakkındaki "Madrid '36"
filminin derlenmesine katkıda
bulundu. Modern Sanat
Müzesi'nde Latin Amerika'ya
yönelik Amerikan filmlerinin
Ispanyolca versiyonlarında
denetirnci olarak çalışmak üzere
New York'a çagrıldı. Bir süre
sonra bu görevinden istifa etmek
zorunda kalınca (çünkü birisi
onun, hala bir skandal sayılan
"Altın Çag"ı yönettigini
keşfetmişti), Nazi aleyhtarı filmler
ve daha sonra da Amerikan
ordusu için belgeseller yapmaya
başladı. Ancak, eski dostu Dali
tarafından ateist olmakla
suçlanınca bu projeden de
çıkartıldı.
1 945'te Bui'iuel, Warner Bros.'ta
yapımcı olarak çalışıyordu. Bir
ara ona "The Beast with Five
Fingers"ın yönetmenligini
vermeyi düşündüler. Film için
yaptıgı hazırlık çalışmaları,
sinemaya olan hevesini
canlandırdı, Lorca'nın Fransa'da
çekilecek olan "La casa de

Bernarda Alba 1 Bernarda
Alba'nın Evi"nin bir sinema
versiyonunu hazırlamak için
Meksika'ya gitti, ama gerekli
fınansman bulunamadı .. Meksikalı
yapımcı Oscar Dancigers, ona
tamamen ticari bir iş olan "Gran
Casino 1 Büyük Gazino" ( 1 947)
müzikalini önerdi, ancak film
gişede başarısız oldu. Ne var ki
Bui'iuel, Dancigers ile iyi bir ilişki
kurmuştu. Yapımcı, bir çocuk
filmi için fikir önersin diye onu
teşvik etti. Bui'iuel bunun yerine,
daha sonra "Los olvidados 1
Unutulmuşlar" olarak bilinecek
olan, çocuklar hakkında bir filmi
önerdi. Dancigers, eger önce
Latin Amerika pazarında popüler
olan tipte bir komedi yaparsa,
ona bir derece özgürlük
saglayacagını vadetti. "El gran
calavera 1 Büyük Çılgınlık"ın
( 1 949) çok başarılı olması,
Bui'iuel'e en önemli filmlerinden
biri olan ve onu sadece daha
önceki iki sürrealist filmiyle
hatırlayan sinema izleyicilerine
yeniden tanıtan "Los olvidados 1
Unutulmuşlar"ı ( 1 950) yapma
olanagı verdi. Mexico City'deki
asi gençler hakkındaki bu
melodramın en önemli özelligi,
Sunuel'in karakteristik serinkanlı
belgesel ve sanrısal sürrealist
bakışını harmanlamasıydı.

85 "Unutulmuşlar" 1 95 1 yılında
Cannes'da En Iyi Yönetmen
Ödülü'nü kazanarak onu başarıya
ulaştırmadan önce, Buiiuel
tamamen ticari bir başka işe,
hemen onun arkasından yaptığı
benzer filmler gibi Meksika
sınırının dışına çıkması
beklenmeyen "Susana" ( 1 95 1 ) adlı
aptalca bir melodrama başlamıştı
bile. Süratle ve verimli bir şekilde
çalışmayı seven kusursuz bir
zanaatkar olan Buiiuel, kendine
özgü ve temelde haşin olan dünya
görüşünden hiçbir şekilde taviz
vermeksizin popüler işlerden
hoşlanan bir izleyici kitlesine hitap
eden filmler yapmayı da
başarmıştı. Buiiuel daha sonraları,
yaptığı filmierin içinde sadece ikiüç tanesinden hoşlanmadığını
belirtse de, bazen Meksika'daki
filmlerinin adlarını unutmuş gibi
davranırdı. Başka bir seferinde de
şöyle demişti: "Ben hep sürrealist
ilkelerime sadık kaldım - yemek
yeme ihtiyacı insanın sanatıyla
orospuluk yapmasını asla
gerektirmez. Orada yaptığım
ondokuz-yirmi film arasında
gerçekten kötü olan üç ya da dört
tanesi vardır belki, ama ben hiçbir
şekilde kendi ahlak kurallarımı
çiğnemedim. Sadece kural sahibi
olmak bile bazı kişilere çocukça
bir şey gibi gelse de ben öyle
düşünmüyorum."
1 950'1i yılların başlarında
Meksika'da yetkin bir yönetmen
sayılmaya başlanan ve
"Unutulmuşlar"ın şiddetli
toplumsal eleştirisinde olduğu gibi
ucuz melodramlarda da kendini
aynı derecede rahat hisseden
Buiiuel, kendi sanatsal bildirilerini
gerçekleştirebiirnek için hızla ticari
filmler çekmeyi sürdürdü. Bu
dönemden itibaren gittikçe artan
bağımsızlığı ona filmlerine kendi
kişisel damgasını vurma fırsatı
tanıdı. 1 95 1 'deki dördüncü filmi
olan ve Cannes'da En Iyi Avangard
Film seçilen "Subido el cielo"da,
pikaresk bir melodramı,
Sürrealistlerin burjuva ciddiyetine
ve duygusallığına karşı panzehir
olarak tavsiye ettiği türden kara
mizahla doldurdu. "El bruto 1 Kaba
Adam" ( 1 952) ise, "Altın Çağ"
gibi, cinsel tutkunun özgürleştirici
gücünü vurgular. "Robinson
Crusoe" ( 1 952) da çok sayıda ona
özgü imge içerir, özellikle rüyalarla
böcekleri. Bu ii uel "O"da ( 1 952),
aşkın gücü üzerine kendi bozguncu
fikirlerini özetle yineler, ve bir

"Uğultulu Tepeler" uyarlaması
olan "Abismos de pasi6n"un
( 1 953) konusu da gene "çılgın
aşk"tır. Buiiuel'in Meksika'daki
üretken yıllarının son filmi ise,
mizahın en karasıyla dolu, çılgın bir
erotizm filmi olan "Ensayo de un
erimen 1 Bir Suçlunun Yaşamı"dır.
Buiiuel 1.955'te Fransa'ya
döndüğünde, burada yapımcıların
tekliflerine boğuldu. O, devrimci
sadakat ve toplumsal mücadele
üzerine bir film olan "Cela
s'appelle l'aurore/ Buna Şafak
Derler"i ( 1 955) yapmayı seçti. Bir
sonraki filmi "La mort en ce jardin
1 Ölüm Bahçesi"ne ise ( 1 956),
Buiiuel, sevimli olmakla birlikte
etkisiz olan ve en sonunda saf bir
Hıristiyan hayatı yaşamanın
imkansızlığını itiraf etmek zorunda
kalan bir rahip karakteri koydu. Bu
fikri, adını filme veren rahibin dine
bağlı bir yaşam sürdürmenin
ızdırabı azaltmak değil de arttırdığı
sonucuna vardığı ve 1 959'da
Cannes'da Altın Palmiye alan
"Nazari n" ( 1 958) de dahil olmak
üzere, daha sonraki filmlerinde
geliştirecekti. O kadar önemli
olmayan iki çalışmanın, "La fıevre
monte a El Pao 1 El Pao'da Ateş
Yükseliyor" ( 1 959) ile "La joven The Young One 1 Genç Kız"ın
( 1 960) ardından, Bu ii uel, en
önemli filmlerinden biri olan
"Viridiana"yı ( 1 96 1 ) yönetti.
Burada putkıranca mizahı,
serserilerin "Son Yemek"inde
doruk noktasına ulaşır. Cannes'da
Altın Palmiye'yi kazanan
"Viridiana", "Ekmeksiz Toprak"ın
dehşet verici görüntülerinden
sonra Buiiuel'in Franco
lspanyası'nda ilk bağımsız çalışma
fırsatıydı. Filmin izleyiciler ve
eleştirmenler üzerinde müthiş bir
etkisi oldu ve Buiiuel'in anarşist
ruhunun geri dönmesini
bekleyenler, umduklarından
fazlasını buldular. "Viridiana"
kutsal kavramiara saygısızlıkla
suçlandı, ama Buiiuel'e göre asıl
alçaltıcı olan Hıristiyan dininin
yaşamı yaşanır kılan birçok şeyden
kopmasıydı. Film Ispanya'da hemen
yasaklandı. Buiiuel Meksika'ya
döndü ve tek bir odada esrarengiz
bir şekilde kapalı kalmış bir grup
yüksek sosyete mensubunun yavaş
yavaş uygar yaşamın koruyucu
cilasından yoksun kalmaya başladığı
"El angel exterminador 1 Yokedici
Melek" ( 1 962) ile, ruhban sınıfının
doğasına ilişkin tutkulu
soruşturmasını sürdürdü.

Buiiuel'in kendisinin bu film
hakkında düşündükleri ise şu
sözlerinden anlaşılır: "Insanlar hep
her şeyin açıklaması olmasını ister.
Bu, yüzyıllar süren burjuva
eğitiminin mantıklı bir sonucudur.
Ve bir şeyi açıklayamadıkları
zaman da, Tanrı'ya dönerler. Iyi
ama, bunun onlara ne faydası var
ki? O zaman da Tanrı'yı açıklamak
zorunda kalıyorlar!"
Asla değişmeyen ve taviz
vermeyen Buiiuel, hep kendini
yenileme konusunda sonsuz bir
yeteneğe sahip olduğunu
göstermiştir. 1 960 yılından beri
her yeni filmini artık beyazperdeye
kesinlikle veda ettiği film olarak
ilan etmiştir. Ama 1 964'te, altmış
yaşını hayli geçmiş olarak, meslek
yaşamının yeni ve başarıl ı bir
aşamasına girdi. O yıl, kendi "Le
journal d'une femme de chambre 1
Bir Oda H izmetçisinin Güncesi"
versiyonunu tamamladı. Film,
taşradaki cinsel baskıyı, filmin
canalıcı zalimliğini daha da şoke
edici hale getirecek şekilde,
karakterlerin zaafları ve huylarına
mizahi bir yaklaşımla eğilerek
aktarıyordu. "Bir Oda
Hizmetçisinin Güncesi" Buiiuel ile
Fransız yapımcı Serge Silberman
ve yazar Jean-Ciaude Carriere
arasında kurulan, ve Buiiuel'e hem
ideal koşullar altında, hem de esin
duyduğu zaman film çekme şansını
daha uzun süre verecek mutlu bir
işbirliğinin başlangıcını oluşturdu.
Buiiuel, gene mutlak sofuluğun
sonuçta başarısızlığa uğradığı
teması üzerine kurulu "Simon del
desierto 1 Simon of the Desert"ı
( 1 965) çekmek için Meksika'ya
döndü. Buiiuel'e Venedik'te bir
Altın Aslan getiren bu 45 dakikalık
filmin sonu aniydi ve tatmin edici
olmaktan uzaktı; çünkü bütçe
düşük tutulduğu halde para bitmiş
ve film aslında yarıda kalmıştı.
Bu dönemde Buiiuel'in yaptığı ve,
Carriere gene filmin
senaristlerinden biri olduğu halde,
yapımcılığını Silberman'ın
üstlenmediği tek film, bir kadının
cinsel fantezileri üzerine kurulu
parlak komedi "Belle de jour 1
Gündüz Güzeli''dir ( 1 966). 1 967
yılında Venedik'te Altın Aslan
kazanan bu film, yönetmenin 66
yaşında çok iyi gişe yapan bir
sinemacı ünvanına kavuşmasını
sağladı. Onun sevdiği türden bir
ironiydi bu; daha sonraki
filmlerinde de, "La voie lactee 1
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Samanyolu"nda ( 1 969) oldugu gibi
konu popülerlige uzak düşse bile,
bu şöhretini sürdürdü. "Le charme
discret de la bourgeoisie 1
Burjuvazinin Gizli Çekiciligi"
( 1 972) ve "Le fantôme de la
liberte 1 Özgürlügün Hayaleti"
( 1 974) Buiiuel'in yönetimini ve
ömür boyu benimsedigi hedeflere
karşı duydugu nefretin
yogunlugunu değiştirmeden,
neşeleri ve hünerleri artmış gibi
görünen güzel, abzürdist
komedilerdi. Gerçek ile hayal,
bilinç ile bilinçaltı arasında hiçbir
ayrım yapmayan bu filmler, insanın
mantıkdışı olanı uygariaştırma
yolunda garip çabalara girişmesi
üzerinde ironik yorumlarda
bulunmak üzere, onun önceki
filmlerinin anekdot yapısına gitgide
daha çok dönmeye başladılar.
Buiiuel'in son filmi "Cet obscur
objet du desir 1 Arzunun Şu
Karanlık Nesnesi" ( 1 977), Pierre
Louys'in ondokuzuncu yüzyıl
sonlarındaki sefahat romanı La
(emme et le pantin 1 Kadın ve
Kukla'dan uyarlanmış, bir erkegin
ideal kadınının zıt yanlarını iki ayrı
aktrisin canlandırdıgı bir filmdi.
Buiiuel 29 Temmuz 1 983'te,
Meksika'da, Mexico City'de öldü.
Ateist mi, Marksist mi; Freudcu,
sürrealist, anarşist, fetişist, hicivci
mi, yoksa lspanyol mu? Luis
Buiiuel Portoles hem bunların
hepsiydi, .h em de daha fazlası.
"Endülüs Köpeği"nden "Arzunun
Şu Karanlık Nesnesi"ne varana
kadar, Buiiuel sinema tarihinin en
deneysel ve en anarşist yönetmeni
oldugunu kanıtladı. Temel de, Swift
ve Goya'yla mukayese edilebilecek,
ve cinsel patolojiden burjuva
H ıristiyan kültürünün tahrif edici
degasının bir mecazı olarak
yararlanan, pırıl pırıl bir hicivciydi.
Nekrofili, sadomazohizm, fetişizm,
yamyamlık ve hayvanca davranışlar
Buiiuel için "Batı uygarlıgı"
dedigmiz kitle psikozunun hem
nedeni, hem de sonuçlarıydı.
Bütün büyük hicivciler gibi Buiiuel
de aynı zamanda bir ahlakçı,
mizahçı ve toplumun gaddar bir
eleştirmeniydi. Insanların mide
bulandırıcı insanlıktan uzak
davranışlarını sergileyerek, şu ya
da bu şekilde bizi daha insana
yaraşır hale getirecegini
umuyordu.
Buiiuel, dikkati çekecek ölçüde
alçakgönüllü bir üslupla, anlam
zenginliği ile tahrik ve rahatsız

etme yetenegi açısından benzerine
rastlanmamış işleriyle, sadece ona
özgü kişisel bir dünya görüşünü
ifade etti. Aslında insan
özgürlüğünü yok eden her kurum
ya da dogmadan nefret ettigi için
(Katolik Kilisesi'nden genç yaşta
uzaklaşmıştı), Hıristiyan dininin yol
açtıgı sorunlarla son derece
ilgilidir. Ona göre, orta sınıf ahlakı
da ahlaksızcadır, çünkü toplumsal
adaletsizlige dayanır: Insanın
tutabilecegi tek yol, isyan yoludur.
Buiiuel'in Kilise'ye ve burjuvaziye
duydugu nefret, birbirini izleyen
filmlerde; erkek paranoyası, cinsel
baskı ve iktidarsızlık ile orta sınıf
riyakarlıgı temaları üzerinde
odaklanan hayal gücü dolu, esprili
melodramlar ya da sürrealist
denemeler olarak ifade edilmiştir.
Ayrımcı izleyicilerin gözündeki
yüksek statüsü, hem amaçlarıyla
inançlarının el degmemiş halde
kaldıgı ticari kısıtlama yıllarında
onu taşıyan kişisel bütünlügün
kabul edilmesinden, hem de
filmlerinin çogunun yüksek başarı
düzeyinden kaynaklanır. Bir
seferinde, "sinema, eger özgür bir
ruhun elindeyse, harikOiade ve
tehlikeli bir silahtır" diyen Buiiuel,
uzun meslek yaşamı boyunca
kendine özgü gerilla taktiklerini
sürdürmüştür. Asla moda olanın
taleplerine boyun eğmeyerek
riyakarlık, adaletsizlik ve baskının
bütün şekillerine karşı sonu
gelmez bir tek kişilik savaş
yürütmüştür. Ahlaksal ve fiziksel
zorlamaları mahvetme amacıyla
kullandıgı silahlar arasında kutsal
şeylere saygısızlık, erotizm,
arzunun tatmini, ruhban sınıfı
karşıtlıgı, kara mizah ve bilinçsiz
bir zihnin kaynakları da yer
alıyordu. Filmlerinin bugün de
tedirgin etme, şoke etme, ineitme
ve tahrik gücüne sahip olmasına
şaşmamak gerekir. Her tür
yerleşmiş toplumun başdüşmanı
olan Buiiuel, ironik bir şekilde,
sonunda sinemanın gelişiminde
hayran olunan ve saygı duyulan bir
sima haline geldi.
Buiiuel son filmlerine kadar hep
ölçülü ve karmaşıklıktan uzak bir
görsel üsiOp benmisedi ve bu
durum bazı eleştirmenlerin onu
sinemasal "kayıtsızlık"la
suçlamasına yol açtı. Ancak meslek
hayatının büyük bölümünde
Buiiuel'in başka insanlar için, o
insanların koşullarıyla filmler
yapmak, ya da hiç film yapmamak
zorunda bırakıldıgı

unutulmamalıdır. Bu ise çogu kez
üç-dört hafta kısalıgında yapım
takvimleri ve düşük bütçelerle
çalışmak anlamına geliyordu.
Ayrıca Buiiuel'in ilk genişekran
filmini ancak 1 964'te, "Robinson
Crusoe" dışında, ilk renkli filmini
de ancak 1 967'de yapabildigi
anlamına geliyordu. Bu yüzden,
Bergman'ın durumundaki bir
sanatçının üsiOba gücü yeterken,
Buiiuel durumundaki bir sanatçının
buna gücünün yetmedigini iddia
etmek yerinde olur. Ne var ki bu
da, Buiiuel'in üsiOp konusundaki
"kayıtsızlık"ının da aslında bir üsiOp
oldugu yolundaki canalıcı olguyu
gözden kaçırmak demektir. John
Russell Taylor şöyle yazmıştı:
"Onun için üsiOp, bir şeyi en iyi ve
en ekonomik biçimde anlatmanın
yöntemiydi. Buiiuel'in yönetimine
yapılacak en büyük övgü, insanın
neredeyse bu yönetimin farkına
varmadığını söylemek olur." Bunca
tutarlı bir biçimde kutsal şeylere
saygısızlık gösteren i, hor göreni ve
sapkını ele almış bir sanatçıya
yakışan da budur zaten. Buiiuel'in
üsiObunun gözle görülmemesi
aslında bir ironi ustasının kasıtlı
sanatsal stratejisidir: Buiiuel'de
gördüklerimizle bize verilenler
öyle açıkça bir şekilde aynı
şeylerdir ki, onun bizi
aldatmayacağına güvenerek, ona
her seferinde bizi aldatma fırsatı
tanırız. Ama o da, her seferinde
bizi kendi iyiligimiz için, ne olmak
isteyecegimizi degil de gerçekte ne
oldugumuzu kabul etmek zorunda
bırakarak aldatır; bizi harcama
pahasına yaptığı şakalar da çoğu
kez son derece komiktir. Buiiuel'in
insan deneyimine ironik bakışı,
belki de bir keresinde ona hiç dindar
biri olup olmadığı sorulduğunda
verdigi cevapla en iyi biçimde
özetlenebilir: "Her zaman ateist
oldum" demişti, "AIIah'a şükür!"
"Buiiuel'e demedikleri kalmadı:
hain, anarşist, sapkın, kara çalıcı,
putkıran dediler. Ama deli
demediler. Oysa doğru, delilik bu.
Onun sihirli degnegi altında kısacık
bir süre karışıp birleşen bu
kokmuş kaos, uygarlıgın deliligi,
insanın on bin yıllık gelişmenin
ardından nereye ulaştıgının kaydı.
Buiiuel Asturias'ın dinarnit savuran
madencisidir." - Henry Miller,
Paris 1 932
"Luis Buiiuel dünyanın en iyi
yönetmenidir." - Alfred
Hitchcock, 1 972
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had direcred the srill-scandalous

sametimes pretended to forger the

Malpas's "La sirene des rropiques"

"L'age d' or", he went to make anti

ritles of rhe films he made in

( ı 928). Bufiuel soan fel l out with

Nazi films and larer documentaries

Mexico - while ternarking that of

Epstein and, using money senr by

for the American army. Bur, after

his enrire output rhere were only

his morher, he made his first film,

being accused by his old friend

two or three films he did nar like.

"U n ch i en andalou" ( 1 928), in

Dali of being an arheist he was

On anather occasion he said: 'Tve

collaboration wirh Dali. The film is

dropped from the project.

always been true to my surrealist
principles - the need to eat never

a demonsrration of automatism rhe release of i crarional

In ı 94 5 Bufiuel was working as a

i nconsequenrial associations - much

producer for Warner Bros. Ar one

the nineteen or rwenry films I've

in vogue among rhe Surrealists at

poinr they considered assigning

made rhere may be three or four

excuses prostiruring one' s arr. I n

rhe rime. The i nfluence on Bufiuel

him to the directian of "The Beasr

which are frankly bad, but in no

of Surrealism was fundamenral and

with Five Fingers". His preparatory

way have I infringed my moral

lasting, although Epstein warned

work on the film revived his taste

code. To have a code at all is

him against having anything to do

for filming, and he wenr to Mexico

childish to many people, but not to

wirh ir. I n October ı 930 'Tage

to peepare a version of Lorca's "La

me."

d'or" opened at Studio 28 in Paris.

casa de Bemarda Alba", to be shot

It caused a seandal and was quickly

in France, bur the necessary

wirhdrawn. In the fi l m desire and

financing was not forrhcoming. A

Mexico as a competent director in

love (l'amour fou of the Surrealisrs)

Mexican producer, Oscar

the early-Fifries, was equally at

Bufiuel who became regarded in

br ing about rhe downfall of the

Dancigers, offered him a

home wirh rhe fierce social

order of rhe day. There are

criticism of "Los olvidados" or

imporranr references ro rhe

srraightforward commercial job,
"Gran Casino" ( 1 94 7), a musical

Marquis de Sade, whose

which was a box-office failure.

finance personal artistic sratemenrs.

revolurionary ideas abour the

However, he had established a good

From this time his i ncreasing

fulfılmenr of desire have meanr

relarionship with Dancigers, who

i ndependence allawed him to place

much ro Bufiuel. With his "Un

encouraged him to submit an idea

his personal sramp on his films. I n

chien andalou" and "L'age d 'or",

for a film for children. I nstead,

"Subido a l cielo", his fourrh film of

cheap melodramas cranked out to

the anarchist surtealist challenged

Bufiuel suggested a film abour

ı 95 ı and Best Avant-Garde Film

rhe fossilized convenrions of rhe

children, which would become "Los

i n Cannes, he imbued a picaresque

bourgeoisie in the name of respect

olvidados". Dancigers promised

melodrama w ith the sorr of black

for nature and the viral forces of

him a degree of freedam if he

humour that the Surrealists

man.

would firsr do a comedy of the type

preseribed as an antidare to

popular in the Latin American

bourgeois seriousness and

Ar rhe rime of the "L'age d'or"

market. "El gran calavera 1 The

senrimenrality. " E l bruto" ( 1 9 5 2),

seandal Bufiuel was i n Hollywood.

Great Madcap" ( ı 94 9), was very

like "L'age d'or", emphasizes the

Back i n Spain, financed by

successful and this allawed B ufiuel

liberating force of sexual passion.

winnings from a lottery, he made

to make one of his greatest fi l ms,

"Robi nson Crusoe" ( ı 95 2 )

88 incorporaces much of his
characteristic imagery, especially

veneer of civilized life. Bufiuel's
own retleetion on this fi l m is found

liberre 1 The Phantom of Libercy"
( 1 97 4 ) were beauciful, absurdist

dreams and inseccs. I n "El" ( 1 952)

in his remark that "people always

comedies that, wi chouc altering the

Bufiuel recapitulaces his ideas of

want an explanation for everyching.

direecian or che intensicy of

the subversive powers of love, and

le' s the logical resul c of centuries of

Bufiuel's hatreds against his life

''J'amour fou" is also che subject of

bourgeois educacion. And when

long cargecs, seemed to gain in

"Abismos de pasi6n" ( 1 953), an

they can 't explain someching, they

gaiecy and dexcericy. These fılms,

adapeation of Wuehering Heighcs.

end up by turning to God . But

which make no distinccion becween

The last film of Buiiuel's prolific

what good does that do them?

reality and fantasy, conscious and

period in Mexico was "Ensayo de

They then have to explain God ! " .

un erimen 1 The Criminal Life of

unconscious, have increasingly
reverced to che anecdotal scrucrure

Archibaldo de la Cruz" ( 1 95 5 ), a

Never changing o r compromising,

of his earliest work in order to

fi lm of delirious eroticism, full of

Bufiuel has always shown an

comment ironically on man's

che blackesr humour.

infinite capacity for renewal. Since
1 9 60 he has announced each new

bizarre attempts to civilize che

In 1 95 5 Bufiuel rerurned to France,

obscur objet du desir 1 That

irracional. Bufiuel's last film, "Cet

where he was swamped with offers

film as his definitive farewell to the
screen. Yer in 1 9 64 , well past

from producers. He chose co make

sixty, he embarked on a new and

was an adapeation of Pierre Louji's

"Cela s'appelle l 'aurore", abouc

triumphant phase in his career.

decadent novel of che Iate 1 9ch

Obscure Object of Desire" ( 1 977),

revolucionary loyalty and social

That year he completed his version

century, La femme et le pantin, in

struggle. In his next film, "La mort
en ce jardin" ( 1 9 5 6 ), Bufiuel

of "Le j ournal d'une femme de

which che opposing aspeccs of a

chambre 1 The Diary of a

man's ideal woman are personified

introduced the figure of the priesc

Chambermaid", which conveys

by cwo different accresses. Bufiuel

who, although likeable, is

provincial sexual repression

died on 29 July 1 98 3 in Mexico

ineffective and is ultimarely forced

through a humorous approach to

City, Mexico.

to adın it that it is i mpossible to

che characters' foibles and habits
Atheist, Marxist, Freudian,

li ve a pure Christian life. Bufiuel

which serves to make the film's

was to develop this idea in later

climactic cruelty all che more

Surrealisc, anarchisc, fetishist,

films, including "Nazarin" ( 1 958) 

shocking. The film was the start of

sacirist or Spaniard? Luis Bufiuel

winner of the Palme d'Or in

a long and happy collaboration

Portoles was all these and more.

Cannes ' 5 9 - in which the priest of

wich che French producer Serge

From "Un chien andalou" ro "Cet

che citle comes to che conclusion

Silherman and the writer Jean

obscur objec du desir", Bufiuel has

that to practise religion adds to,

Claude Carriere that was to

proven himself to be che most

not diminishes, suffering. Mter

continue to provide Bufiuel wich

experimental and anarchistic film

two lesser works, "La fievre monte

ideal conditions i n which to make

maker in che history of che cinema.

a El Pao" ( 1 959) and "La joven 1
The Young One" ( 1 9 6 0), Bufiuel

films as and when he felt che

He was fundamentally a brilliant

inspiration. Bufiuel rerurned to

satirist, comparable to Swift and

Mexico to make "Simon del

Goya, who used sexual pathology as

desierto 1 Simon of che Desen"
( 1 9 6 5 ) which has again the theme

narure of bourgeois Christian

direcced one of his most important
fılms, "Viridiana" ( 1 9 6 1 ), where
his iconoclascic humour reaches its

a metaphor for che disrorting

heighc in the tramps' 'Lasc Supper'.

of che u! timare failure of absolu te

culcure. Necrophilia,

Winner of che Palme d'Ot in

piecy. The film, which broughc

sadomasochism, fetishism,

Cannes, "Viridiana" was Bufiuel's

Bufiuel a Silver Lion in Venice, is
4 5 minuces long and che ending is

Bufiuel at once both cause and

first opporcunicy to work

cannibalism, and bestialicy were for

i ndependently in Franco's Spain

abrupt and unsacisfacrory, because,

effect of che mass psychosis which

s ince the horrific exposures of "Las

despice che low budget, the money

we cal! "Western civi lizacion . " Like

Hurdes". The fılm's effect on

has ran out.

all great saciriscs, Bufiuel was
simulcaneously a moralist, a

audiences and critics was
sensarionaJ and those who had

The only film made by Bufiuel in

humorisc, and a savage social eri tic,

hoped for che rerurn of Bufiuel's

this period and not produced by

who hoped that by exposing the

anarchic spirit found it srronger

Silherman although Carriere

nausearing inhumanicy of human

than ever. "Viridiana" was accused

remained his co-writer was the

beings he would somehow make us

of blasphemy, whereas w hat

brilliant comedy of a woman's

more human.

Bufiuel hi mself considered

sexual fantasies, "Belle de jour"
( 1 966 ) - winner of the Golden Lion
in Venice ' 6 7 - which escablished

personal vision of che world

debasing is the divorce of the
Christian religion from many of the
things which make life worth

che director - at age 66

-

as a major

Bufiuel expressed a uniquely
through a remarkably self-effacing

living. The fil m was immediately

box-office accraccion. lt was che sorc

scyle, producing a body of work

banned in Spain. Bufiuel returned

of irony he enjoyed; his subsequent

unparalleled in i ts wealth of

to Mexico and conti nued his

films continued to maintain this

meaning and i ts abilicy to provoke

passianare enquiry into the nacure

reputacion even when, as in "La

and disrurb. Because he abhors any

of clericalism wich "El angel

voie lactee 1 The Milky Way"
( 1 96 9), the subject matter was not

destroys human freedom - he fel l

exterminador 1 The Excerminacing
Angel" ( 1 9 6 2), in which a group of

institution or dogma that in effect

obviously popular. "Le charme

foul o f the Cacholic Church a t an

discrec de la bourgeoisie 1 The

early age - Bufiuel is much

single room for several days, are

Discreet Charm of che Bourgeoisie"

concerned wich che problems posed

gradually stripped of che protective

( 1 97 2 ) and "Le fantôme de la

by Christian faich. To him, also,

socialites, mysteriously trapped i n a

89

middle-class morality is immoral

Bunuel's "indifference" ro style is

because it is founded on social

actually a sryle in irself. John

injustice: the only road a man can

Russell Taylor has wrirren: "Sryle is

travel is the road of rebellion. In

for him the best and most

film after film, Bunuel's hatred of

economical way of saying a rhing . . .

the Church and the bourgeoisie was

The highesr rribure one can pay ro

expressed in imaginative, witty

Bunuel's directian is ro say that one

melodramas or sunealist essays that

is hardly ever conscious of i r . " This

focused on the themes of male

is as it should be for an arrist who

paranoia, sexual repression and

deals so consistenrly in the

Filmleri

Fi1mography
1 929 Utı chien atıdalou
Bir Endülüs Köpeti
1 930 L'lige d'or Altın Çat
1 932 Las Hurdes - Tierra sin pan
Ekmeksiz Toprak
1 947 Gratı casitıo Büyük Gazino
1 949 El gra11 cala·vera
Büyük Çılgınlık
1 950 Los olılidados Unutulmuşlar

Suunıa
1 95 1 La hija del engaiio
Aldatan Kız

imporence, and middle-class

blasphemous, sardonic, and

hypocrisy. His high status among

perverse. The invisibiliry of

Um tlıttjer sin amor

discriminating audiences is in part

Bunuel's style is in fact the

an acknowledgemenr not only of

del iherare arristic srrategy of a

rhe personal i nregrity which has

master ironisr: what we see is so

Suhida al cielo
1 95 2 E l Bruto Kaba Adam
Las ıt.vetıluras de Robinson
Crusoe

carried him through the years of

clearly what we ger in Bufiuel that

commercial restrainrs with his aims

we trust him nar ro dupe us, which

and beliefs inract bur also of the

enables him ro dupe us every rime.

high level of achievemenr of many

B ur he always dupes us for our own

of his fılms. B un uel, who once

good, by fareing us to acknowledge

remarked rhar "rhe cinema is a

whar we really are insread of w hat

marvellous and dangerous weapon

we would !ike ro be, and rhe jokes

Sevgisiz Bir Kadın

Robinson Crusoe

El O
1 953 Abismos de pasi6tı
Utultulu Tepeler

La i/usiOn viaja en tratıvia
Hayal Tramvayla Gezer
1 954 El rio y la muerte
Nehir ve Ölüm
1 95 5 Ensayo de ttn erimen
Bir Suçlunun Yaşamı

if it is in the hands of a free spirir",

he makes ar our expense are most

has sustained his own guerrilla

ofren hilariously funny. Bunuel's

Buna Şafak Derler

tacrics throughout his lengrhy

ironic visian of human experience

career. Never yielding ro the

is perhaps best summed up in a

1 956 La mor/ etı ce jardin
Ölüm Bahçesi
1 958 Nazarhı
1 959 La fievre monte a El Pao -

demands of rhe fashion, he waged

sraremenr he made once when

an unending one-man bartle

asked if he had ever been a

against all forms of hypocrisy,

religious person. "I have always

injustice and oppression. The

been an atheist," he responded,

weapons wirh which he atrempted

"thank Gad ' "

ro destroy moral and physical
consrrainrs include blasphemy,

"They call Bufiuel everything:

eroricism, the fulfilmenr of desire,

rrairor, anarchisr, perverr, defamer,

anri-clericalism, black humour, and

iconoclasr. Bur lunaric they do nor

the resources of the unconscious

call him. Ir is rrue, ir is lunacy.

mind. Ir is in no way surprising

This srinking chaos which for a

that his films rerain the power stili

brief ho ur or so amalgamares und er

ro disrurb, shock, offend and

his wand, this is the lunacy of

provoke. Ironically, the arch-enemy

civilizarion, rhe record of man's

of any kind of established society

achievemenr afrer ren rhousand

has ultimarely become an admi red

years of refinemenr . . . Bunuel is rhe

and respected figure i n the

dynamire-flinging miner of

development of cinema.

Asturias . " - Henry Miller, Paris
1932

Unril his laresr films, Bunuel has
always employed a resrrained and

"Luis Bunuel is rhe best movie

uncomplicated visual sryle, which

direcror in rhe world." - Alfred

has !ed same critics ro charge him

H irchcock, 1 97 2

with cinemaric "indifference." One
should remember, however, that for
most of his career B un uel has been
forced ro make films for other
people on other people's rerms, or
not make films at all. This has
ofren meanr shooring on law
budgets with production schedules
as short as three or four weeks. It
has also meanr that Bunuel could
not make his firsr film in
widescreen unril 1 9 64 nar his first
film in color unril 1 9 6 7 , and ir
would be fair ro argue that, while
an arrisr in Bergman's posirion
could afford sryle, one in Bunuel's
couldn'r. Bur this would be ro
disregard the crucial fact that

Cela s'a.ppelle l'a"rore

Los ambiciosos
El Pao'da Ateş Yükseliyor
1 960 La joven - The Young One
Genç Kız
1 96 1 Viridiatıa
1 962 El atıgel exterminador
Mahvedici Melek
1 963 Le journal d'u ne [emme de

chamhre
Bir Oda Hizmetçisinin
Güneesi
1 965 Simon del desierto
Çöllerin Simon'u
1 966 B elle dejour Gündüz Güzeli
1 969 La voie lactee Samanyolu
1 970 Tristatia
Seni Sevmeyecetim
1 972 Le charme discret de la

bourgeoisie
Burjuvazinin Gizli Çekiciliti
1 974 Le Jantôme de la liberte
Özgürlüj!ün Hayaleti
1 977 Cet obscur ohjet du desir
Arzunun Şu Karanlık
Nesnesi
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B i R E N D Ü LÜS KÖP E G i
UN CHIEN ANDALO U
AN ANDALUSIAN DOG
• Bir arayazı kartonunda "Bir varmış
bir yokmuş" yazar. Bir adam sigara
içerek bir usturayı bilemektedir.
Bir genç kadının gözü usturayla
yarılır. "Sekiz yıl sonra" genç bir
bisikletçi sırtında garip farbelalı bir
giysiyle sokakta gitmektedir. Genç
bir kadın onu penceresinden görür
ve delikanlı bisikletinden düşünce
koşarak dışarı çıkar. Odada,
bisikletçinin elinde karıncalar
kaynaşmaktadır. Erkek gibi giyinmiş
bir kadın sokakta kopmuş bir eli
sopayla dürtükler. Kadına bir araba
çarpar. Odada bisikletçi genç kadını
sıkıca kavrar ve önce giyimli, sonra
çıplak olarak görünen gögüslerini
eller. Kadın kaçar. Bisikletçi
peşinden gitmeye hamle etse de, iki
rahibin ve üzerlerinde çürümekte
olan iki katırın bulundugu kuyruklu
iki piyanonun agtrlıgı altında yavaşlar.
Adamın eli kapıya sıkışır ve elinde
gene karıncalar kaynaşmaya başlar. . .
BIR ENDÜLÜS KÖPE(;I belki de en
tanınmış sürrealist filmdir. Buiiuel ile
Salvador Dali'nin, avangard Fransız
filmlerinin gizli "formalizm"ine karşı
bir saldırı olarak gerçekleştirdigi bu
ortak çalışmanın şiirselligi ve güzelligi
hemen övgülerle karşılanmıştı. Dali
de, Buiiuel de, fılmin böylesine bir
sansasyon yaratmasını ve dönemin
seçkin entelektüel kesimi dışındaki
izleyicileri de çekmesini hiç
beklemiyorlardı. Buiiuel, kendine
yaraşır biçimde, fılmde "güzellik"
ya da "şiirsellik" bulanlara saldırmış
ve niyetlerinin "cinayete umarsız
ve tutkulu bir çagrıdan eksigi ya da
_
fazlası olmadıgı"nı beyan etmişti.
Yönetmenler, fılmde hiçbir şeyin
akılcı bir açıklaması bulunmazken,
bir düş mantıgı olmasını
amaçlamışlardı. BIR ENDÜLÜS
KÖPE(;I, sürrealizmin sözcüsü
Andre Breton tarafından, bilinçsiz
zihinden zengin bir imge stoku
süzme aracı olarak önerilen bir
teknigin, otomatizmin
beyazperdede sergilenişidir. Esin
kaynagı da, 1 9. yüzyıl şairi Comte
de Lautreamont'un bir dizesinden
gelmişti: "Bir teşrih masasında bir
şemsiye ile bir dikiş makinesinin
tesadüfi buluşması kadar güzel."
Film anlamdan yoksun da degildir.

Dali bunu şöyle betimlemişti: "Sefil
insanseverlik, vatanseverlik idealleri
ve gerçegin diger süfli işleyişlerinde
sevgiyi arayan bir insanın arı ve
düzgün davranış çizgisi."

Salvador Dali conceived as an attack
on the esoceric "formalism" of avant
garde French films, it was immediately
acelaimed for irs poetry and beaury.
Neither Dali nor Bufiuel expected the
film ro be such a succes de scandale and

• A title card reads "Once upon a

ro attract an audience outside the

rime". A man is smoking a cigarette

inrellecrual elite of the day. Typically

and sharpening a razor. The eye of a

Buiiuel attacked those who found

young woman is slir wirh the razor.

"beaury" or "poetry" in the film and

"Eighr years larer" a young eyelise

asserred that ir was i nrended as

Yönetmen Director: Luis Buiiuel
Senaryo Screenplay: Luis Bufiuel
& Salvador Dali Görüntü Yön.
Cinemacography: Albert Duverger
Kurgu Ediring: Luis Bufiuel
Oyuncular Cast: Pierre Batcheff,
Simone Mareuil, jaime MiravilleJ1
Salvador Dali, Luis Bufiuel
Yapımcılar Producers: Luis
Buiiuel & Salvador Dali Kaynak
Source: Kumt-und Ausstellungshalle
der Bundempublik Deutschland,
Friedrich-Ebert-A /lee 4, 5 3 1 13 Bonn,
GERMANY; Phone: 02 28 91 71;
Fax: 02 28 23 4 1 5 4

rides down a street in a strange frilly

"neither more nor less than a desperare

cosrume. A young woman sees him

and passionare appeal ro murder".

1 929 1 1 6 mm. 1 Siyah-Beyaz

from her window and rushes out when

Authors' aim was that nothing in

(B&W) / 24 '

he falls off his bicyele. In the room

the film should be capable of rational

the cyelist's hand is crawling wirh

explanarion bur should have che logic

anrs. A woman, dressed in masculine

of a dream. UN CHIEN ANDALOU

sryle, is in che street poking ar a

is an exposition of auromarism, a

severed hand with a srick. She is run

technique suggested by Andre Breron,

over by a car. In the room the eyelist

Surrealism's spokeman, as a means of

grabs the young woman and paws

tapping a rich supply of images from

her breasrs, seen elorhed and rhen

the unconscious mind. The inspiration

naked . The woman runs away. The

for che film came from a line by che

eyelist attempts ro follow her but is

l 9rh century poet Com te de

slowed down by the weight of rwo

Laurreamonr: "Beauriful as the chance

priests and rwo grand pianos on which

meeting of an umbrella and a sewing

are lying rwo decaying donkeys. The

machine on a dissecting cable". The

cyelisr's hand is trapped in che door

film is not devoid of meaning. Dal i

and is once again crawling with anrs. . .

hirnself deseribed it as: "The pure and
correct line of conduct of a human

UN CHIEN ANDALOU is probably

who pursues love through wretched

the most renowned surrealist film. A

humanirarian, patriotic ideals and the

collaborative work by Luis Bufiuel and

other miserable workings of realiry".
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ALT I N ÇAG
L'AGE D'OR
THE GOLDEN AGE
• Iki aşık hem Kilise ile Düzen'in
duyarlılıkları, hem de kendi cinsel
suçluluk duyguları yüzünden
boyuna hüsrana uğrarlar.
Arzularının tatmi n bulmasını
engelleyen burjuva toplumuna
karşı savaş ilan ederler. Akrepler
üzerine bir "belgesel"le başlayan
ve karanlık bir mizaha sahip,
gevşekçe bağlanmış bir dizi
sahneyle devam eden filmin "olay
örgüsü", olduğu kadarıyla, korku
ve arzunun akıldışı düş-mantığına
göre yapılanmıştır. Sürrealistçe
bir neşeyle dopdolu film, kör bir
adamın dövülüşünü, bir dulun
tokatlanışını, oğlunun kabahatini
onu vurarak cezalandıran bir
babayı gösterir. lsa'nın uysal
kişiliğini, ölümcül bir orjiye katılan
biriyle eşdeğer tutarak, kutsallığa
karşı haddi aşan bir küfürle doruk
noktasına erişir . . .
"Bir Endülüs Köpeği" adlı kısa,
bozguncu sine-şiir Paris
entelektüel kesimini öylesine
etkilemişti ki, Dali ile başlayan
ama onunla tamamlanmayan
ALTlN ÇAl;' da Buiiuel burjuva
duyarilkiarına saldırısını
yoğunlaştırdı. lik filmde işareti
verilen anarşi ruhu, burada daha
da belirgindir. Filmin final
bölümünde Buiiuel özgürlük
üzerine fikirlerine her zaman
değer verdiği Marquis de Sade'a
şapkasını çıkarır. Studio 28'de
gösterilen ALTlN ÇAl;, filmi
protesto eden aşırı sağcı bir
güruhun sinemayı harap
etmesinden sonra resmen
yasaklandı. Bu ii uel ALTlN ÇAl;
ile kendini sürrealist sinemanın
ustası olarak kabul ettirdiği halde,
bir belgesel hariç, 1 947'ye kadar
başka film yönetemedi.

"documentary" on scorpions and

D'OR, apan from one documentary

working through a series of darkly

he couldn't direct any more films
until 1 94 7 .

comic, loosely connected scenes.
Charged with a surrealistic glee,
the film shows a blind man being
beaten , a dowager being slapped, a
father punishing his son for a
misdemeanour by shooting him
down. I t climaxes in outrageous
blasphemy, equating the meek
figure of Christ w ith a participant
in a murderous orgy . . .
The short, subversive cine-poem
called "Un chien andalou" so
impressed rhe Paris inrellegenrsia
thar in L' A GE D'OR, commenced
bur not completed with Dal i ,
Bufiuel intensified h i s attack on
bourgeois sensibilities. The spirit
of anarchy signalled in the first
film has become even rnore
apparenr here. In the fina! secrion

• Two lovers are constantly

of the fi lrn Bufiuel doffed his hat to

frusrrated by Church and

the Marquis de Sade, whose ideas

Establishment niceties as well as

on liberty the director always held

their own sexual gui lt. They

dear. Shown ar Studio 28, L' A GE

declare war on a bourgeois society

D'OR was officially banned after

intent on thwarting the fulfılmenr

the cinema had been wrecked by a

of their desire . . . Such "plot" as

protesting mob of right-wing

there is is srrucrured according to

exrremists. Although Bufiuel

the irrational dream-logic of fear

established hirnself as the master of

and desire, starting with a

rhe surtealist ci nerna wirh L' AGE

Yönetmen Director: Luis Bufiuel
Senaryo Screenplay: Luis Bufiuel
& Salvador Dali Görüntü Yön.
Cinematography: Albert Duverger
Kurgu Editing: Luis Bufiuel Müzik
Music: Van Parys Oyuncular
Cast: Caston Modot, Lya Lys, Max
Ernst, Pierre Prevert, josep Llorens,
Manuel J.. nge/es, Ibaiiez, Gernıaine
Noizet, Lionel Salem Yapımcılar
Producers: Charles Vicornte &
Vicomtesse de Noailles Kaynak
Source: Kumt-und Ausstellungshalle
der Bundesrepublik Deutschland,
Friedrich-Ebert-AIIee 4, 5 3 1 1 3 Bonn,
GERMANY; Phone: 02 28 9 1 7 1 ;
Fax: 0 2 2 8 2 3 4 1 5 4
1 930 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz
(B&W) / 63 '
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ISPANYA SPAIN

E KM EKSi Z TOPRAK
LAS HURDES - TIERRA SIN PAN
LAND WITHOUT BREAD
• EKMEKSIZ TOPRAK, Luis
Buiiuel'in yönettiği bir sözde
belgeseldir. Bu, yönetmenin Salvador
Dali'yle birlikte gerçekleştirdiği,
sürrealizme adanmış ortak
çalışmaları "Bir Endülüs Köpeği" ve
"Altın Çağ"dan sonraki ilk filmidir.
lik kez 1 937'de Paris'te gösterime
giren film, Kuzey Ispanya'daki
Hurdano'ların hastalıklarını,
yoksulluğunu ve duydukları utancı
acı bir ironiyle teşhir ediyordu.
Kilisenin serveti ile yoksulların
ızdırabını karşılaştıran dehşet verici
görüntüterin altı, özenle ve tarafsız
bir yorumla çizilir. Filmi
eleştirenierin çoğu, Ispanya
hakkındaki bu gözleme, ihmalin
adaletsizliğine ilişkin basit ama güçlü
bir belgesel gözüyle baktılar. Oysa
film, Hurdano'ların yaşantısının
sefafetine ilişkin yıkıcı bir tablo
sunsa da, belgesel türünün
kendisini ve buna ilgi duyan kentli
izleyicileri daha şiddetle suçlar.
Ispanya'da yasaklanan EKMEKSIZ
TOPRAK'ta Buiiuel, heyecansız bir
sesin anlatımı ve Brahms'ın konuyla
hiç bağdaşmayan müziğiyle,
bilinmeyen bir bölgenin
derinliklerine inen bir gezi filminin
tarzını kasıtlı olarak benimsemiştir.
Ancak görgülü ve bilgili izleyicilerin
dışındakiler filmdeki parodiyi
kaçırırlar: ilk kez, EKMEKSIZ
TOPRAK'ı en iyi kavramış
eleştirmen olan Ken Ketman'ın
belirttiği gibi, bu film, bu tür
belgeselierin en ünlüsü olan
Flaherty'nin "Nanook of the North
1 Kuzeyli Nanook"uyla dalga
geçerek sona erer. Baştan sona
kadar da, dikkatli izleyicileri
hedefleyen ve genellikle gözardı
edilen eğlenceli ipuçları içerir.
Buiiuel, izleyicilerin belgesellerde
gözlerinin önündeki ayrıntılardan
çok, tür hakkındaki önyargılara
cevap verdiklerini fark etmişti.
Filmdeki anlatıcının okuduğu
metnin kaynağı olarak, çekim
yolculuğunda Buiiuel'e eşlik eden,
sürrealist şair ve komünist Pierre
U ni k gösterilmiştir. Bir bütün
olarak metin, dilin yüceltmek için
değiştiren gücüne ilişkin sürrealist
öğretinin saygın bir örneğidir.

Hurdano'ların içinde bulundukları
kötü durumun yönetmende
merhamet uyandırdığından şüphe
yoktur, ama Buiiuel, rahatı yerinde
liberal izleyicilere karşı da,
"gerçek" dehşet öykülerine
duydukları ilgi yüzünden acımasız
ve alaycı bir şekilde zalimdir.

In LAS HURDES which was banned
in Spain, Bufiuel deliberately adopts
the cone of a travelogue moving i mo
the interior of an unknown region,
wich a dispassionate voice-over
narration, and the incongruous music
ofBrahms. Least sophisricated viewets
miss the parody: the film ends with
a spoof on the most famous of such

• LAS HURDES is a pseudo

documemaries, Flahercy's "Nanook

documentary by Luis Bufiuel. It was

of the North" as LAS HURDES's

his first film after his committedly

most perceptive critic, Ken Kelman,

surrealist collaborations with

fitst pointed out. Along the way, there

Salvador Dali, "Un chien andalou"

are hilarious clues for the observant

and "L'1ige d'or". Released first in

viewet, that are usually overlooked;

1 937 in France, the film exposed

Bufiuel realized that audiences respond

with biting irony the sickness,

co the preconcepcions of a genre more

poverty, and degradation of the

thoroughly than they do co the

Hurdanos of Northern Spain.

details before them. The surrealist

Horrifying images comrasting the

poet and communist, Pierre Unik,

riches of che Church w ith the

accompanied Bufiuel on the

sufferings of the poor are underlined

shooting expedicion and is often

by the carefully neutral commemacy.

crediced w ith the composition of the

Most of the film's cricics have created

voice-over. The text as a whole is a

this investigation of Spain as a

good example of the surrealist

simple but powerful documentary of

doctrine of the transfig uring power

the injuscice of neglect. Although

of language. There is no doubt that

the film does presem a devaseating

the filmmaker felt compassian for

image of the wretchedness of

the plight of the Hurdanos, but he

Hurdane life, it even more

was fiercely and hilariously vicious

powerfully indiers the documemary

coward the comforcable liberal

genre itself and the urbane audiences

audience for i ts incerest in "real life"

who respond co it.

horror stories.

Yönetmen Director: LuiJ Buiiuel
Senaryo Screenplay: LuiJ Buiiuef
Görüntü Yön. Cinematography:
Eli Lotar Kurgu Editing: LuiJ
Buiiuel Müzik Music: Brahım
Oyuncular Cast: Abel}acquin
Yapımcı Producer: Ramon Acin
Kaynak Source: Kumt-11nd
Aımtellungsha/le der Bundesrepublik
Deutschland, Friedrich-Ebert-AIIee 4,
53 1 13 Bonn, GERMANY; Phone: 02
28 9 1 7 1 ; Fax: 02 28 23 41 54

1 933 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz
(B&W) / 30'
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U N UTULM UŞLAR
LOS OLVIDADOS
THE YOUNG AND THE DAMNED
• Islahaneden kısa süre önce

kaçmış, acımasız genç bir çete reisi
olan Jaibo, hapse girmesine neden
olan çocuğu aramaktadır. Gammazı
bulan Jaibo, çetesindeki yeni çömez
Pedro'yu, haini öldürmede kendisine
yardımcı olsun diye zorlar. Pedro,
yeterinden fazla boğazı doyurmak
durumundaki annesinin eve
dönmesine izin vermediği, terk
edilmiş bir çocuktur. Jaibo'nun
gammazı öldürmesine yardımcı
olduktan sonra, çete reisi onun
yeni efendisi haline gelir. Pedro'yu
çalmaya ve başka suçlar işlemeye
iter; kör bir dilenciyi dövmek ve
bacakları olmayan bir adamı
soymak da bunlar arasındadır. Çok
geçmeden hem polisten, hem de
cani ruhlu Jaibo'dan kaçıp saklanan
Pedro, iyice korkuya kapılır . . .
Mexico City'nin gecekondu
mahallelerindeki sefil yoksulluğu
gözlemledikten sonra terk edilmiş
çocuklar üzerine bir film yapma
mecburiyeti duyan Luis Bufiuel,
UNUTULMUŞLAR'ı
gerçekleştirmek için güç-bela 450
bin pesos'luk bir bütçe denkleştirdi.
Projenin araştırmasını yerel bir
islahanenin dosyalarından yaptı ve
şöyle bir açıklamada bulundu:
"Filmim tümüyle gerçek olaylara
dayalıdır. Yoksulların sefil durumunu
olduğu gibi ortaya koymaya çalıştım,
çünkü yoksullğu romantik ve hoş
gösteren filmlerden nefret ederim."
UNUTULMUŞLAR, Üçüncü
Dünya'da yaşamanın nasıl bir şey
olduğuna ilişkin gerçekçi bir tablo
sunan, ilk adı sanı duyulmuş filmdi.
Sadece Bufiuel'in kendi filmleri
arasında en sevdiği film olmakla
kalmadı, çoğu kişi de bunun
yönetmenin en iyi filmi olduğunu
övgüyle ilan etti. Bu yersiz-yurtsuz
çocuklar için mutlu bir son
olamayacağının farkına varan Bufiuel,
akıllıca bir tavırla kahramaniarına
doğrudan doğruya ve herhangi bir
süslemeye başvurmadan yaklaştı.
Sonuçta ortaya, yoksul düşmüş
çocukların filme alınmış en ürkütücü
gerçeklikteki portreleri çıktı.
Figueroa'nın görüntüleri Mexico
City gözlemlerinde gerektiği şekilde
sade ve mesafeli, düş sekanslarında

ise sürreel ve ekspresyonisttir.
Filmin nesnel gaddarlığı o sıralarda
dehşet uyandırdıysa da,
UNUTULMUŞLAR dünya
izleyicilerinin dikkatini yeniden
sinemanın en büyük bireycilerinden
biri olan Bufiuel'in üzerine çekmişti.

4 50,000 pesos to make LOS

OLVIDADOS. He researched the
project in che files of a local
reformatory and explained, "My film
is emirely based on real cases. I rried
to

expose the wretched condition of

the poor in real terms, because I
loathe films that make the poor

•Jaibo, a vicious young gang leader

romantic and sweer." LOS

who has just broken out of the

OLVIDADOS was the fi rst film of

reformatory, is looking for the boy

any reputation to present a realistic

who was responsible for !and ing him

picture of what life was !ike in the

in jail. Mrer he finds the srurch,

Third World. lt not only became

Jaibo coerces the new kid in his

Buiiuel's own personal favorite, but

gang, Pedro, inro helping him kil!

it was acclaimed by many co be his

the rraitor. Pedro is an abandoned

best. Realizing that there are no

child whose morher won't ler him

happy endings for chese homeless

return home because she already has

children, Bufiuel has wisely

too many mouths to feed. After he

approached his subjects with

helps Jaibo murder the snitch, the

direcrness and without frills. The

gang leader becomes the boy' s new

resul c is one of the most frighreningly

master, prodding him ro sreal and

real portraits of impoverished

commit other crimes, including

children ever put on films. Figueroa's

beating up a blind beggar and

photography was appropriately plain

robbing a man with no legs. Soon

and decached in i es observation of

Pedro is consumed by fear, as he

Mexico City, surrealist and

hi des from bor h the po! ice and the

expressianise in the dream sequences,

murderous Jaibo . . .

and though the film's objective

Driven to make a movie about

cruelcy was horrifying at the time,

abandoned barrio children after

LOS OLVIDADOS brought Buiiuel

observing the wretched poverry in

back to the anenrion of world

Mexico Ciry's slums, Luis Bufiuel

audiences as one of cinema's great

barely scraped togerher a budget of

individualists.

Yönetmen Director: Luis Buiiuel
Senaryo Screenplay: Luis Buiiuel
& Luis Akoriza Görüntü Yön.
Cinemaıography: Gabriel Figueroa
Kurgu Editing: Carlos Savage
Müzik Music: Rodolfo Halfirer
Oyuncular Cast: Miguel lncldn,
Alfomo Mejia, Roberto Cobo, Esrefa
/nda, Mario Ramim, Alma Delia
Fue111es, Efrain Arauz, Francisco
Jambrina,Javier Amlzma, Jorge Pirez,
jesus Garcia Navarro Yapımcı
Producer: Oscar Daneingers Yapı m
Production Co.: Ultramar Films,
Mexico City, MEXICO Kaynak
Source: Krmst-tmd AIISste//mıgshalle
der Bundesrepublik Deutschland,
Friedrich-Ebert-AIIee 4, 53 1 1 3 Bonn,
GERMANY; Phone: 02 28 91 71;
Fax: 02 28 23 4 1 54

1950 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz
(B&W) / 88'

94 ANISI NA: LUIS BUNUEL 1:\ \l l \IO H I \\1 1 l ı -., B l \ ı l l

MEKSIKA-ABD MEXICO-USA

ROBi NSON CRUSOE
LAS AVENTURAS DE ROBINS6N CRUSOE
ADVENTURES OF ROBINSON CRUSOE
• 1 7. yüzyılda bir denizci, gemisi
batınca tropik bir adaya çıkar.
Enkazdan Alzas cinsi bir köpek, bir
kedi, birkaç sandık ile silah, bir
teleskop, bir lncil, biraz tıbbT
malzeme, bir avuç tahıl ve birkaç
altın para kurtarır. Buranın, zaman
zaman gelen yamyamların
ziyaretleri dışında, ıssız bir ada
oldugu anlaşılır . . .
Bufiuel, Daniel Defoe'nun meşhur
romanına el attıgında, hepsi de hayli
vasat olan en az beş beyazperde
uyarlamasının ardından, esere yeni
bir soluk getirecekti. Sıradışı
yönetmen yalnızca iyi bilinen bu
öykünün büyüleyici bir şiirsel
görünümünü sunmakla kalmadı,
toplumun işleyişi üzerine hiç de
sıradan olmayan bir yorumda da
bulundu. Bufiuel temelde bir
ahlakçıdır: "Romanı sevmedim,
ama karakteri sevdim. Onu kabul
ettim, çünkü belirli bir arılıgı vardı."
Bufiuel filmi, 1 920'1i yılların delişmen
sürrealist günlerinden, 1 970'1erdeki
"Burjuvazinin Gizli Çekiciligi" gibi
öldürücü keskinlikteki işlerine
kadar onu büyülemiş bir sorun
olan, insan davranışlarında
toplumsal geleneklerin rolü
üzerine bir deneme olarak kullandı.
ROBINSON CRUSOE'nın ilk
yarısının teması, yalnızlıktır. Robinson
mısır yetiştirir, ateş yakmayı, ekmek
ve toprak çanak-çömlek yapmayı
ögrenir; yıllar boyu ugraşıp durur.
Yalnızlık ona fena halde acı verir,
hayvanlarla konuşur, hatta kendi
sesini duymak için ormanda bagırır.
Neşeli bir adamken, gitgide
egzantrik bir münzeviye dönüşür.
Gelenekler görünürde uygulamadan
kalkar; Robinson yavaşça toplumun
ona aşıladgı degerieri terk eder ve
Bufiuel bu süreci dikkatle inceler.
Filmin, Cuma'nın ortaya çıkmasıyla
başlayan ikinci yarısı ise, dostluk
teması üzerinde odaklanır, ama aynı
zamanda bazı davranış gözlemlerini
de içerir. Örnegin, soylu vahşinin
gelmesiyle birlikte Robinson'un
hemen yeniden "uygar" bir insan
olması büyüleyicidir. Ton degişir ve
köle-efendi ilişkisinin gelişmesi,
hem dokunaklı hem de ironik bir
şekilde, hafif komedi tonlarında

gözlemlenir. Meksika'daki
Manzanillo cengelinde çekilen
ROBINSON CRUSOE'da
Bufiuel'in dogayı kullanımının
düzeyine sinemada çok ender
olarak rastlanacaktır.

Surrealist days of the 20's un til his
virulenr works in the 70's, such as
"The Discreet Charm of the
Bourgeoisie". The theme of the first
half of ROBINSON CRUSOE is that
of solirude. Robinson grows com,
learns to kindle fire, makes bread and

• A 1 7 th-cenrury mariner is

pottery; thus he struggles year after

shipwrecked on a rropical island. He

year. He suffers badly from loneliness

rescues from the wreck an Alsatian

and ralks to his animals and even cries

dog, a cat, several chests, some guns,

out loud in the forest in order ro hear

a telescope, a Bible, some medical

his own voice. From a cheerful man

supplies, a handful of grain and a few

he gradually rurns inro an eccenrric

gold coins. The island turns out to

recluse. Convenrions seemingiy cease

be uninhabited save for occasional

ro apply; Robinson slowly abandons

vis i ts by cannibals . . .

values enrrained by society and

When Bufiuel tackled Daniel

The second half of the film, from the

Defoe's famous novel, it was against

arrival of Viernes (Friday), cemers on

Bufiuel studies this process inrenrly.

a background of at least fıve earlier

the theme of friendship, but also

screen adaptations, all of them rather

conrains a few behavioral observations.

mediocre. He offered not only a

For instance, it is fascinating how

fascinating poetic visian of a well

w ith the arrival of the noble savage

known srory, but also a non-trivial

Robinson instanraneously becomes a

comment on the functioning of

"civilized" man again . The tone

sociery. The director is essenrially a

changes, and the developmenr of the

moralise "I didn't like the novel, but

slave-master relationship is observed

I d id like the character. I accepted it

in tones of gende comedy, both

because there is a cerrain puriry about

rouching and ironic. ROBINSON

him." Bufiuel used the film as an essay

CRUSOE was shot in the Manzanillo

about the role of social convenrion in

j ungle, Mexico. Suffice it to say that

human behaviour, a problem which

Bufiuel's use of nature here has rarely

fascinated him from the heady

been equalled in cinema.

Yönetmen Director: lıü Bunuel
Senaryo Screenplay: Luis Bufiuel
& Philip Rol/, from the novel "The Life
and Strange Surprising Adverıtures of
Robinson Crusoe, of York, Mariner" by
Daniel Defoe Görüntü Yön.
Cinemarography: Alex Phillips
Kurgu Ediring: Carlos Savage &
Alberto Valenzuela Müzik Music:
Luis Henuindez Breton & Anthony
Collins Oyuncular Casr: Dan
O'Herlihy, Jaime Fernandez, Felipe de
Alba, Che/ LOpez, jose Chavez, Emilio
Garibay Yapımcılar Producers:
Oscar Daneingers & Henry F. Ehrlich
Yapım Producrion Co.: Ultramar
Films, Mexico City, MEXICO
Kaynak Source: Kunst-und
Amstellungshalle der Bundesrepublik
Deutschland, Friedrich-Ebert-AIIee 4,
5 3 1 1 3 Bonn, GERMANY; Phone: 02
28 9 1 7 1 ; Fax: 02 28 23 4 1 54
1 952 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 89'
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EL
THIS STRANGE PASSION
• Kırk yaşlarında yakışıklı bir bekar
olan Don Francisco, zengin bir
toprak sahibi, aynı zamanda kilisenin
de temel direklerinden biridir. Bir
gün kilisede güzel bir kadını,
Gloria'yı görüp çarpılır. Onu bir
türlü aklından çıkaramaz, gene
görürüm umuduyla her gün kiliseye
gider. Sonunda kadının, eski bir
dostuyla, Raul'la nişanlı oldugunu
ögrenir, kendini ona takdim
ettirmeyi başarır. Bu adamdan çok
etkilenen Gloria, Raul uzaktayken
nişanını bozup Francisco'yla evlenir.
Ama daha başından itibaren işler
yolunda gitmez. Balaylarından sonra
eve döndüklerinde, daha önce ne
bir kadını sevmiş, ne de bir kadınla
yatmış olan Francisco, kendi
iktidarsızlıgı yüzünden, hiçbir kusuru
olmayan karısını delice kıskanır. En
ufak vesileyle Gloria'yı sadakatsiziiide
suçlar, gittikçe daha zalimce bir
şekilde onu döver ve ona resmen
mahpus muamelesi yapar. Genç
kadın bir süre sonra canından endişe
duymaya başlar. Bir gece uyandıgında
kocasının, sinsice vajinasını dikmeye
hazırlandıgını görür. Daha fazla
tahammül gücü kalmayan Gloria
sonunda kaçar, Francisco ise iyice
çıldırarak rahibinin bogazını sıkmaya
kalkar. Ama Kilise onu bagrına
basarak bir manastıra hapseder.
Francisco burada keşiş olur . . .
O, Bunuel'in Katolik Kilisesi'ne ve
burjuva kültürünün baskıcı
mekanizmasına karşı en vahşi
saldırılarından biridir. Aynı
derecede tarafsız bakış açılarından
görüntülenmiş fantezi ile gerçegin,
hep birbiri içinde kayboldugu
patolojik bir erotik sapiantı
öyküsüdür bu. Bunuel'e göre
Francisco, kadın cinselliginden ödü
kopan, kendi şiddetle bastırılmış
şehvanT arzularını gözünün gördügü
her kadına yansıtan tipik bir burjuva
erkegidir. Bunuel onu, kendisinin ve
onu biçimlendirmiş olan toplumun
bir kurbanı olarak serinkanlı bir
şekilde inceler; öyküsü ne trajedidir,
ne de komedi; sadece sınıfına özgü
ahlaksal ve ruhsal gerilimlerin gerekli
bir çözümlenişidir. O, Cannes'da
gösterildiginde yuhalanmıştı ama
Meksika'da son derece popüler

oldu, çünkü buradaki izleyiciler
filmi kıskançlıktan deliye dönmüş
bir adamın durumuna sempatiyle
bakan bir yapıt olarak kabul ettiler.

suture her vagina. Unable ro stand it
any longer, Gloria fınally escapes, and
Francisco goes totally mad, ultimarely
anempting to srrangle his priesr. Bur
the Church takes him to her bosom

• Don Francisco, a handsome

and imprisons him in a monastery,

bachelor in his early forties, is a

where he becomes a monk . . .

wealthy tandowner and pillar of the
church. One day he is srruck by the

EL is among Buiiuel's most savage

sight of a beautiful woman, Gloria,

anacks on the Catholic Church and

in the church. He becomes obsessed

the repressive mechanisms of

by her and returns ro the church

bourgeois culrure. It is a tale of

every day in the hope of seeing her

pathological erotic obsession in which

again. Evemually, he discovers that

fantasy and reality, photographed

she is engaged to Ralıl, an old friend

from equally objective poims of view,

of his, and manages to affect an

are constandy threatening to merge.

imroducrion. Gloria is swept offher

In the gospel according to Buiiuel,

feet, and while Ralıl is away, she

Francisco is a rypical bourgeois male,

breaks off her engagemem and marries

terrifıed of female sexualiry,

Francisco. But, righr from the start,

projecting his own heavily cepressed

things go wrong. Back at home after

lusts on ro every other male in sight.

the honeymoon, Francisco, who has

Buiiuel exarnines him dispassionately,

never loved or even slept with a

as a vicrim ofhimself and of the

woman before, becomes insanely

sociery that formed him; his srory is

jealous of his perfecdy innocem

neither a tragedy nor a comedy, bur

bride because of his own impotence.

a necessary working out of certain

Francisco accuses Gloria of infıdelity

moral and psychological tensions

EL was

on the slightest provocation, beats

that are imrinsic in his class.

her with increasing cruelry and keeps

booed from the screen at Cannes but

her virtually a prisoner. The young

rerrifıcally popular in Mexico, where

woman soon begins to fear for her

audiences accepted it as a

life, and one night she awakes to fınd

symparheric study of a man driven

her husband stealthily preparing ro

crazy by jealousy.

Yönetmen Director: Luis Bunuel
Senaryo Screen play: Luis Bunuel
& Luis Alcoriza, based on the nfJIIt!l
uPensiamentoJ" by Mercides Pinto
Görüntü Yön. Cinematography:
Gabriel Figueroa Kurgu Editing:
Carlos Savage Müzik Music: Luis
Herndndez Breton & Alberto Valenzuela
Oyuncular Cast: Arturo de
C6rdova, Delia Garcls, Ls1is Beristdin,
Aurora Walker, Carlos Martinez
Baena, Manuel Dondl, Rafael
Banquells, Fernando Casanova
Yapımcı Producer: Oscar
Dancingerı Yapı m Production Co.:
Producciones Tepeyac, Mexico City,
MEXICO Kaynak Source: Kumı
und Ausstellungshalle der
Bundesrepublik Deutschland, Friedrich
Ebert-AIIee 4, 5 3 1 1 3 Bonn,
GERMANY; Phone: 02 28 9 1 7 1 ;
Fax: 02 2 8 23 4 7 54
1 952 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz
(B&W) / 92'
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MEKSIKA MEXICO

B i R SUÇLU N U N YAŞAM I
ENSAYO DE UN CRIMEN
THE CRIMINAL LIFE OF ARCHIBALDO DE LA CRUZ
• Archibaldo küçükken, biri ona
müzik kutusunun istediği herkesi
öldürecek, sihirli bir güce sahip
olduğunu söylemiştir. Oğlan kutuyu
mürebbiyesi üstünde dener. Kadın
sokaktaki bir ayaklanmada atılan
serseri kurşunla derhal ölünce de,
ergen yaşına kadar cinayet onun
için erotik bir çekicilik taşır. Genç
kadınları sadistçe öldürmeye çalışır,
ama kurban adayını ortadan kaldıran
bir başka vahşi ölümün ondan önce
davranması yüzünden, hiçbirinde
başarıya ulaşamaz. Archibaldo
sonunda sapiantısı ndan kurtulur ve
normal bir yaşam sürmeye başlar . . .
BIR SUÇLUNUN YAŞAMI, gene
dayanılmaz bir erotik sapiantının
pençesindeki bir adam üzerine bir
filmdir. Buiiuel, başarılı bir seks
cinayetinden keyif alma çabaları, her
seferinde kaderin oyunu sonucu
hayal kırıklığına uğrayan, müstakbel
bir katili anlatan bu öyküde,
kendisine özgü ahlak kavramanı hiçe
sayan esprisini bütünüyle ortaya
koyar. Bu da bir kara komedi -zaten,
bir anlamda, Buiiuel'in iyi filmlerinin
hemen hemen hepsi öyledir- ama
"O"dan hatırı sayılır ölçüde hafiftir.
Film bir Buiiuel imgeleri
rehberinden farksızdır -kadın
ayakkabıları, böcekler, gelinlikler de
dahil- ve yönetmenin zihnini meşgul
eden sürrealizmden türetilmiş
bellibaşlı konular çevresinde şaka
edercesine kurulmuştur (nedensiz
davranışlar ile içiçe örülmüş "çılgın
aşk"). "O"da olduğu gibi, bu film
de başarısını , kendi içine gömülmüş
ve bencil baş karakterine, burjuva
toplumunda hatalı ne varsa gene
onun temsilcisi olan karaktere
borçludur. Buiiuel, çocukluk
travmaları ile fetişizmi bir cinsellik
ve ölüm öyküsünün içinde şaşırtıcı
bir biçimde dokur. Özellikle, cenaze
merasimleri de dahil her tür töreni n
içerdiği yurtseverlik konusunda
vecde kapılan bir subay, bir rahip
ve bir hükümet görevlisinin yer
aldığı görkemli bir sahne dikkat
çeker. Usta yönetmen, her zaman
olduğu gibi 'üsiOp'un görsel
vıdıvıdısından kaçınarak, baştan
sona dümdüz bir kamera
yerleşimini tercih etmişti. Böylece

Archibaldo'nun hevesini körükleyen
çocukluğundan kalma oyuncak
müzik kutusu ile, onun çabalarından
biri başarısızlığa uğradığında yanan
mum manken gibi aksesuarların
kullanılması, daha da şaşırtıcı (ve
gülünç) olmuştu. BIR SUÇLUNUN
YAŞAMI, Buiiuel'in kendisiyle tatlı
tatlı eğlendiği bir fılmdir.

his kicks from a successful sex killing.
Ir is a black comedy - as, in some
sense, are all of Buiiuel's best fılms 
bur ir is considerably lighter than
"El". The film is a compendium of
Buiiuel images - including women's
shoes, insecrs, wedding gowns - and
is jokingly srrucrured around his
major preoccuparions, derived from
surrealism,

l'amourfou inrerwoven
l'acte gratuit. The film's rriumph,

• As a young boy, Archibaldo has

wirh

been rold rhar his music box has rhe

as wirh "El", is in irs leading characrer,

magical power ro kill anyone he

self-absorbed and selfish, again a

desires. The boy experimenrs on his

represenrarive of all that is wrong in

governess, who is immediarely shor

bourgeois sociery. Buiiuel startlingiy

dead by a srray buller from a street

inrerweaves boyhoocl rraumas and

rior, and he carries an erotic

ferishism inro a rale of sex and dearh,

fascinarion wirh murder inro

i ncluding one splendid scene in

adulrhoocl. He attempts ro become a

which an army officer, a priesr and a

sadisric murderer of young women

governmenr official go inro orgies of

bur bungles every arrempt by rhe

self-raprure abour rhe parriorism

inrervenrion of some other violenr

involved in all ceremonials - including

death ro the inrended vicrim.

funerals. As usual, the master eschews

Archibaldo fi nally loses his obsession,

the visual fussiness of 'sryle', opring

and goes on to lead a normal life . . .

for the straightforward camera ser-up
ar all times. The use of props !ike rhe

ENSAYO DE UN CRIMEN is

roy music box from his childhoocl

anather film abour a man in the grip

which rriggers off Archibaldo's lusr,

of an over-powering eroric obsession.

and the wax dummy burned after one

Buiiuel marshals all of his

of his arremprs is rhwarred, is all rhe

characrerisric arnoral wir in this tale

more srunning (and hilarious) as a

of a would-be murderer frusrrared by

result. ENSAYO DE UN CRIMEN is

fare at every turn in his efforrs ro ger

Buiiuel genially poking fun ar himself.

Yönetmen Director: Luis Buiiuel
Senaryo Screenplay: Luis Buiiuel
& Eduarda Ugarle, based orı the novel
by Rodoifo Usigli Görüntü Yön.
Cinematography: Agustirıjiminez
Kurgu Editing:jorge Brmos & Pablo
Gomtz Müzik Music : jorge Pirez
Humra Oyuncular Cast: Emesto
Alomo, Miroılava Stern, Rita Macedo,
Ariadna We/ter, josl Maria Linares,
Rodoifo Landa, Andrea Pa/ma, Carlos
Riquelme Yapımcı Producer:
Aifomo Patiiio Gomtz Yapım
Production Co.: Alianza
Cinematofrdfica, Mexico City,
MEXICO Kaynak Source: Kumı
und AUJstellrmgshalle der
Bundesrepublik Deutschland, Friedrich
Ebert-AIIee 4, 53 1 1 3 Bomı,
GERMANY; Phone: 02 28 9 1 7 1 ;
Fax: 0 2 28 2 3 4 1 54
1 95 5 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz
(B&W) / 90'
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MEKSIKA-FRANSA MEXICO-FRANCE

ÖLÜM BAHÇ ESi
LA MORT E N CE ]ARDIN
EVIL EDEN
• Öykü zorbaca yönetilen hayali
bir Latin Amerika ülkesinde geçer.
Fransızların yönettiği küçük bir
madenci kasabasında, askeri
birlikler ile grevdeki madenciler
arasındaki çatışmalar, bahtsız bir
grubu cengelden geçerek kaçmak
zorunda bırakır: bunlar bir fahişe,
bir rahip, bir tüccar, bir maceracı
ve sağır-dilsiz güzel bir kızdır.
Cengelin tehlikeleri arasında
yılanlar, susuzluk, tuvalet kağıdı
sorunları, ve bir uçak enkazını
yağmalama şeklinde ortaya çıkan
burjuva keyifleri vardır . . .
Bunuel 1 955 yılında, "orada iyi
filmler yapmak daha kolay" olduğu
için Fransa'da çalışmak istediğini
söylemişti. "Unutulmuşlar" ve
"Robinson Crusoe"nun kazandığı
uluslararası başarı ona Paris'e
dönme şansı verdi, ve orada açık
bir biçimde siyasi temalar işleyen
üç ortak-yapım yönetti. Bunlar
ilginç bir yeni janr olarak şu şekilde
tanımlanmıştı: - "Üçüncü Dünya'msı
temaları olan ve Meksikalı
yapımcılarla birleşmiş solcu Fransız
sinemacılar tarafından yapılmış çok
vahşi melodramlar". "Cela
s'appelle l'aurore 1 Buna Şafak
Derler" (ltalya-Fransa, 1 955),
ÖLÜM BAHÇESI, ve "La fıevre
monte a El Pao - Los ambiciosos 1
El Pao'da Ateş Yükseliyor"
(Fransa-Meksika, 1 959) birlikte,
Faşist diktatörlüklere karşı silahlı
ayaklanmanın doğruluğunu
irdeleyen bir üçlü tablo oluştururlar.
Sam Fuller'ı kendi dalında alt eden
fılmin abartılı, acımasızca aksiyonu
ve cengel paranoyası, Marksist
kardeşliği bir Sürrealist düş
hezeyanından farksız hale getirirken,
felsefi bir gerilim de katar. Filmin
senaristlerinden biri de avangard
edebiyatın Picasso'su sayılan
Raymond Queneau'ydu. Aralarında,
karşı koyma ve dayanışma gibi,
Bunuel'in gönlüne uygun çeşitli
konular olmasına, iyi ayrıntılada
özenli çekimierin ve mükemmel iki
Fransız oyuncunun varlığına karşın
(gece elbiseleri ve mücevherlerle
cengelde dolaşan bir fahişeyi
oynayan Simone Signoret ile, hem
cengelin, hem de insanların

yasalarına kendi pervasızca Hıristiyan
ahlak anlayışıyla cevap veren rahip
rolünde Michel Piccoli) ÖLÜM
BAHÇESI onun en iyi filmlerinden
biri değildi. Meksika'da gösterime
girmesi de zaten dört yıl almıştı.

Mexican producers". "Cela s'appelle
l'aurore 1 Ir Is Called rhe Dawn"
(Icaly-France, 1 95 5 ), LA MORT EN
CE JARDIN, and "La fievre monte a
El Pao - Los ambiciosos 1 Republic of
Sin" (France-Mexico, 1 959) rogecher
form a criptych which explores the

• The plot is located in an imaginary

morali ey of armed revolr againsr

Latin American country mastered by

Fascist dicrarorships. The film's

a ryranny. In a smail mirung rown

gacish, vicious acrion beats Sam

run

by che French, dashes berween troops

Fuller ar his own game, and adds

and seriking miners force a jungle erek

phi losophical suspense, as jungle

on an ili-starred gang: a prostiture, a

paranoia makes Marxise frarerniry

priesr, a trader, an advenrurer, a

look as delicious as a Surrealist

deaf-mure beaury. Jungle hazards

dream. One co-wrirer of the film was

indude snakes, thirst, milet-paper

Raymond Queneau, rhe Picasso of

problems, and rhe bourgeois joys of

avant-garde writing. In spire of

looting a wrecked plane . . .

dealing wirh various subjects dear ro
Bufiuel, defıance and solidari ey

In 1 9 5 5 , Bufiuel had remarked rhar

among them, and in spire of

he would !ike ro film in France,

i ncluding good derails, arrained

because "ir is easier ro make good

cakes, and rwo excellenr French

films there". The international

actors (Simone Signorer who plays

acdaim accorded ro "Los Olvidados"

the whore who parades in the jungle

and "Robinson Crusoe" gave him a

in evening gown and jewels, and

chance ro return ro Paris where he

Michel Piccoli cast as the priesr who

directed three international co

responds ro rhe laws both of the

producrions which are openly

jungle and those made by man with

political in rheme. They were

his own dafr inrerpretarion of

deseribed as a new inceresring genre

Christian ethic), LA MOR T EN CE

- "very violenr melodramas with

JARDIN is not one of rhe best films

Third Worldish rhemes made by lefr

of the film-maker. Irs debut in

wing French film-makers who joined

Mexico rook four years.

Yönetmen Director: Luis Bunuel
Senaryo Screenplay: Luis Bmiuel,
Luis Alcoriza, Raymond Queneau &
Gabriel Arout, based on the novel by
Josi-Andri Lacour Görüntü Yön.
Cinematography:Jorge Stah/Jr.
Kurgu Editing: Marguerite Renoir
Müzik Music: Paul Misraki
Oyuncular Cast: Simone Signoret,
Charles Vanel, Georges Marchal,
Michel Picco/i, Miche/e Girardon, Tito
Junco, Raul Ramirez, Luis Aceves
Yapımcılar Producers: Oscar
Daneingers &Jacques Mage Yapı m
Production Co.: Producciones
Tepeyac, Mexico City, MEXICO;
Dismage, Paris, FRANCE Kaynak
Source: Kunst-und Auntellımgshalle
der Bımdesrepublik Deutschland,
Friedrich-Ehert-AIIee 4, 5 3 1 1 3 Bonn,
GERMANY; Phone: 02 28 9 1 7 1 ;
Fax: 02 2 8 23 4 1 54
1956 1 35 mm. 1 Renkli Coıor 1 104'

98 ANISINA: LUIS SUNUEL 1 :\1 :\11 :'IIOIU -\ i\1 : Ll IS B l :\ı l l

MEKSIKA MEXICO

NAZARi N
• Don Nazario, yüzyıl başı
Meksika'sında lsa'nın öğretisine
kelimesi kelimesine uymaya çalışan
Katelik bir rahiptir. Sarsılmaz
inancı ve mutlak özverisi onu bir
yandan Hıristiyan törebilim
açısından bir aziz konumuna
yükseltirken, öte yandan da çevresi
tarafından anlaşılınamaya ve afaroz
edilmeye, Kilise hiyerarşisinin
kendisini onaylamamasından
kaynaklanan acıyı çekmeye, ve sivil
yetkililerin baskılarıyla karşı karşıya
kalmaya mahkum eder. Don
Nazario cinayetten aranan bir
fahişe olan Andara'nın, odasına
sığınmasına izin verince, Kilise
yetkilileri bu kadınla birlikte
yaşadığını varsayarak onu resmen
kınarlar. Rahip, tıpkı lsa'nın yaptığı
gibi dilenerek yaşamını sürdürmeye
karar verir. Hem Andara, hem de
sevgilisi tarafından terk edilip
intihara teşebbüs ettiğinde
yardımcı olduğu güzel Beatriz onu
izler. Nazario alçakgönüllülük ve
yoksulluk vazeder, ama her iyi
niyetli edimi hem kendisi, hem de
başkaları için felakete yol açar. Bu
arada, iki kadının onu bir erkek
olarak sevdikleri için peşinden
geldiklerini de keşfeder . . .

sevketmişti. NAZARIN, insanın
dürtülerine sadık kalmasının şart
olduğuna inanan Bufiuel'in, her
insanın kendi mutluluk hülyasını
keşfetmesi ve gerçekleştirmesi
gerekliliğine ilişkin mesajında
önemli bir sayfadır.

abour rhe matİvation of human

• Don Nazario is a Catholic priest

years larer and demonsrrated the

The period of Bufiuel's splendid
maturiry is opened with NAZARIN
which is rhe richesc in refleccions
acrion of all his works, w hile being
rhe leasr obvious as ro i ts
conclusions. In conrrasr to
"Viridiana", w hi ch was made rhree

Bufiuel'in görkemli olgunluk
dönemi, işlerinin içinde insan
eyleminin motivasyonuna ilişkin
düşünceler açısından en zengini
olan, ama vardığı sonuçlar
açısından en belirsiz kalan
NAZARIN'Ie başlar. Üç yıl sonra
yaptığı ve modern dünyada
Hristiyan hayırseverliğinin katıksız
başarısızlığını gösterdiği için
Vatikan tarafından lanetlenen
"Viridiana"nın aksine, NAZARIN,
aslında Hristiyan ilkelerinin pratikte
işe yaramazlığı hakkında çok
benzer bir kanıt su nsa da, Katelik
ideolojinin koruyucularının
desteğini kazanmıştı. Bunun en
basit açıklaması filmin, bir yanlış
anlama sonucu, dine dönen birinin
mesajı olarak yorumlanmasıdır.
Oysa bu karmaşık film, ideolojik
yönden Bufiuel'e yakın olan
sürrealistler ile tanrıtanımazları bile
şaşırtmıştı; anlaşılan onların ihanet
suçlamaları yönetmeni ineitmiş ve,
kusursuzluk açısından biraz fire
vermiş olsa bile çok daha güçlü bir
mesajı olan "Viridiana"yı yapmaya

in Mexico at the turn of the century

total failure of Christian chariry in

who tries to follow literally the

rhe modern world and was, because

teaching of Christ. His unshakeable

of rhis, condemned by rhe Varican,

faith and his absolure self-denial

NAZARIN gained the supporr of

make him a saint from the point of

rhe guardians of Carholic ideology

view of Christian ethics, while

alrhough in facr ir offers a very

condemning him to be rnisunderstood

similar proof of rhe practical

and ostracized by the world, to suffer

uselessness of Christian principles.

clisapproval on the part of rhe Church

The simplesr explanarion is rhar ir

hierarchy and repressions from the

was inrerprered, wrongly, as rhe

civilian aurhorizaties. When Don

message of a proselyre. Indeed, rhis

Nazario allows Andara, a prosrirute

complex film perplexed even rhe

wanred for murder, to rake refuge in

surrealisrs and atheisrs who were

his room, the Church aurhoriries

ideologically close to Bufiuel; ir

censure him assuming he has been

seems rhar rheir accusarions of

living wirh her. The priesr decides to

treason piqued the director to make

beg his way as Christ cLd and is

"Viridiana", a much more forcefuJ

followed by Andara and by Beatriz, a

srarement, even if a litrle less perfecr.

beaurifuJ woman whom he helped

NAZARIN is an exponenr of

when she cried to commit suicide on

Bufiuel's message about the need for

being abandoned by her lover. Nazario

loyalry to one' s impulses, to every

reaches humiliry and poverry, bur

man's need to discover and fulfıll his

his every well-intentioned acr leads

own visian of happiness.

to disasrer, for himself and for
orhers. He alsa discovers thar the
rwo women follow him because rhey
love him as a man . . .

Yönetmen Director: Luis Bufiuel
Senaryo Screen play: Luis Bufiuel,
Julio Alejandro & Emilio Carballido,
based on the nrwel by Benito Nrez
Caldos Görüntü Yön.
Cinematography: Gabriel Figueroa
Kurgu Edi ring: Carlos Savage
Oyuncular Casr: Francisco Rabal,
Marga Upez, Rita Macedo, Nol
Murayama, )esris Ferndndez, lgnacio
Upez Tarso, Ofelia Guilmain, Luis
Aceves Castafieda, Rosenda Moll/eros
Yapımcı Producer: Manuel
Barbachano Ponce Yapı m
Producrioo Co.: Producciones
Barbachano Ponce, Mexico City,
MEXICO Kaynak Source: Kılml
und Aumellungshalle der
Bumksrepublik Deutschland, Friedrich
Ehert-AIIee 4, 53 1 13 Bonn,
GERMANY; Phone: 02 28 9 1 7 1 ;
Fax: 0 2 2 8 2 3 4 1 5 4
1 958 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz
(B&W) / 94'
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ISPANYA-MEKSIKA SPAIN-MEXICO

Vi Ri DiANA
• Viridiana çömezlik dönemini
tamamlamış, kendini artık Kilise'ye
adamak üzereyken, Başrahibe onun
e�itim ve Tanrı'nın hizmetine girme
masraflarını karşılamış olan zengin
amcası Don Jaime'ye veda ziyareti
yapması için kızı ikna eder. Önce
Viridiana Don Jaime'den kuşkulanır,
ama adam masum ye�enine
öylesine nazikçe davranır ki, kız
onun kendisini baştan çıkarmaya
niyetlendi�inden şüphelenmez.
Ancak, Viridiana ilaçlı kahveyi içip
kendinden geçince, Jaime'nin yüre�i
ona tecavüz etmeye elvermez.
Gene de, kendisini bırakıp manastıra
dönmesin diye Viridiana'ya artık
bakire olmadı�ını söyler. Kız
herşeye ra�men kaçar, ama bir
haberci ona Jaime'nin intihar etti�ini
söyler. Viridiana viiiaya döner ve
araziyi evsizler için bir sı�ına�
dönüştürmeye karar verir. Ancak
Jaime'nin gayrımeşru o�lu Jorge'nin
mirasa ilişkin başka planları vardır.
Pragmatik bir yaklaşımla, babasının
çiftli�ini kir getiren bir işletmeye
dönüştürmeye girişir; bir yandan
da şehvet düşkünü ellerinin
uzanabildi�i her çekici kadınla
açıkça cümbüş yapar. Bu arada
Viridiana da sokakta yaşayan
onlarca insanı arazilerinde
yaşamaya davet etmiştir. . .

Temelde, ihanete u�rayıp yitirilmiş
masumiyetin öyküsü olan
VI RI DIANA, en tipik olmayan Luis
Bufiuel filmidir. Yönetmen e�er
kasıtlı olarak tüm bir inanç ekolünü
kendine düşman edip şoka u�ratma
niyetiyle yola çıktıysa, kuşkusuz
onun başyapıtı olan ama uzun süre
anavatanı Ispanya'ya dönmesini
imkansız kılan bu filmle, bu arzusunu
kesinlikle gerçekleştirmiştir.
Ispanya'daki yetkililerin Bufiuel'in
"Ekmeksiz Toprak"tan ( 1 932) bu
yana ilk kez ülkesinde film çekmesini
onaylamasına, onun "Nazarin" ve
iki Fransız ortak yapımından sonra
artan uluslararası şöhreti yol
açmıştı. Senaryo sansürden birkaç
de�işiklikle geçti, ama tamamlanan
film Ispanya'da hemen yasaklandı
ve filmi tamamen ortadan kaldırma
girişiminde de bulunuldu. Ancak
1 96 1 yılında yetkililerden habersiz
olarak Ispanya adına Cannes Film
Festivali'ne katılarak Altın Pal miye'yi
kazanan VIRIDIANA, Meksikalı

yapımcısı tarafından yaygın biçimde
da�ıtıldı, ve Bufiuel'in en güçlü ve
bozguncu filmlerinden biri olarak
kabul edildi. "Bu filmin anlamı
şudur: biz olabilecek en iyi dünyada
yaşamıyoruz." - Luis Bufiuel

Viridiana invices street people by the
dozens co live on cheir !and . . .
Basically rhe scory of innocence
berrayed and losr, VIRIDIANA is rhe
most atypical of Luis Bufiuel's films.
If che director had see out deliberately

• V i ridiana has completed her

co ancagoruze and shock a whole school

noviciate and is abouc co enter che

offaich, he certainly did it in crus film,

Church forever, when her Morher

which, while it was his undoubted

Superior persuades her co pay a

masterpiece, concealed a bomb that

farewell visic co her wealchy uncle,

made it impossible for him co return

Don Jaime, who had paid for her

co his nacive !and, Spain, for many

educacion and entry into che service

years. Bufiuel's growing inrernarional

ofGod. Before arriving, Viridiana is

repucarion afcer "Nazarin" and rwo

leery of Don Jaime, buc he is so

French co-productions was

gracious chac she doesn'c suspecc hjs

presumably che reason why che

ploc co seduce his innocent niece.

auchoricies in Spain councenanced

Jaime pucs sedacive in her coffee, buc

his filming rhere for che firsr ci me

once she is unconscious, he doesn't

since "Las Hurdes" ( 1 932). The script

have che hearc co abuse her. He stili

was passed by the censor wirh only a

cells her that she is no longer a virgin,

few alrerarions, buc rhe completed

co keep her from leaving rum co recurn

film was banned oucrighr in Spain and

co che convenc. The gir! runs away

an attempc was made co suppress i r

anyhow, but a messenger cells her

complerely. However, afrer

that Jaime has committed suicide.

parriciparing as che offıcial Spanish

V iridiana recurns co his villa and

encry - albeir wichour knowledge of

decides co transform che escare inco a

rhe aurhoriries - in 1 96 1 Cannes Film

shelcer for the homeless. B uc Jaime's

Festival and winrung rhe Palme d 'Or,

i llegimace son, Jorge, has other plans

VIRIDIANA was widely circulared

for his inhericance. He pragmacically

by rhe Mexican discribucor and

goes abouc shaping his facher's

acknowledged as one of Bui'i.uel's

farmland i neo a profitable enterprise,

mosr powerful and subversive films.

while openly carousing wich any

''The sense of film is rhis: rhar we do

attraccive woman he can gee hjs

not li ve in the best of all possible

lecherous hands on. Meanwhile,

worlds." - Lws Bufiuel

Yönetmen Director: Luir Bufiuel
Senaryo Screen play: Luir Bufiuel
&}ulio Alejandro Görüntü Yön.
Cinematography:jore F. Aguayo
Kurgu Editing: Pedro del Rey
Müzik Music: Handel & Mozart
Oyuncular Cast: Silvia Pina/,
Francirco Rabal, Femando Rey,
Margarita Lozano. Victoria Zinny,
Tema Rabal, }oriCalvo,}oaquin Roa,
L11is Heredia,)osi ManueL Martin1
Lola Gaor, )uan Garcia Tienda,
Maruda lrbert Yapımcılar
Producers: R. Mufioz Suay &
Gurtavo Alatrirte Yapı m
?roduction Co.: Vninci S.A., Filım
59, Madrid, SPAIN; Produccioner
Alatrirte, Mexico City, MEXICO
Kaynak Source: Kunrt-und
Atmtelltmgrhalle der B111ıderrepublik
Deutrchland, Friedrich-Ebert-AIIee 4,
5 3 1 1 3 Bonn, GERMAN Y; Phone: 02
28 9 1 7 1 ; Fax: 02 28 23 4 1 54
1 96 1 1 3 5 mm. 1 Siyah-Beyaz
(B&W) 1 90'
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MAHVED i C i M ELEK
EL ANGEL EXTERMINADOR
THE EXTERMINATING ANGEL
• Zengin bir çift, akşam yemeği ne
birkaç konuk davet eder; gerçekte
samirniyetten uzak bir sosyal
toplantının ardından, konuklar izah
edilemez bir biçimde evden
çıkamazlar. Erkeklerin bazıları
birbiriyle kavga etmeye başlayıp
bazı kadınlar da isteri krizi
geçirirken, şaşkın aristokratların
çoğu kayıp, kederli ve korkmuş
şekilde, ortada dolaşmakla yetinir.
Evde günlerce mahsur kalınca
yiyecekleri biter, açlık ve
klostrofobi yüzünden delirmeye
başlarlar. Haftalar geçtikten sonra
yavaş yavaş barbariara ve
neredeyse yanıyarnlara dönüşürler.
Gülünç bir sahnede, bu sosyete
mensuplarının bazıları kauçuk bir
Bakire Meryem'e dua eder. Bir
başkasında, lanet bozulsun diye
evsahiplerini öldürüp öldürmeme
kararı almak için oy kullanırlar. Işin
garip yanı, konağın dışında toplanan
kaygılı bir dost ve akraba grubu da
onları kurtarmaktan acizdir . . .
En uç sınırlarına kadar zorlanmış,
basit ama sapkın bir durumu
sergileyen MAHVEDICI MELEK'te,
Luis Buiiuel, bu kez zenginleri
Arafa mahkum ederek gene
onlarla eğlenmektedir. Her sahne
şok edici diyaloglar ve sembolizm
yönünden zengindir. Örneğin
giysiler, yiyecek ve para üzerine
basit tartışmalar aslında
yabancılaşma ve öbür dünyada
kurtuluş üzerinedir. Buiiuel'in, bazı
yönleriyle toplumsal bir alegori, ya
da akıldışı olan üzerine karmaşık
bir alıştırma olarak algılanabilecek
bu en şaşırtıcı filmini takdir etmek
için, belli bir bakış açısına sahip
olmak gerekir. Bu filmdeki
karakterlerin kimler olduğu ya da
ne yaptıkları önemli değildir;
önemli olan onların zengin oluşları
ve kişilikten, ya da yaşamiarına yön
verme yeteneğinden pek
nasiplerini alamayışları, bir de
Katelik suçluluk duygusunun esiri
oluşlarıdır. Senaryonun gerekleri
açısından, Buiiuel'in seçtiği oyuncu
ekibi gerçekten inandırıcıdır. Bazen
çok komik, başka anlarda da kasıtlı
olarak itici davranırlar. Buiiuel filmi
daha da abzürd bir hale getirmek

için, sahneleri sürekli tekrarlarken,
belli belirsiz değiştirme, ya da
bazılarını hiç değiştirmeden tekrar
sunma gibi sürreel sinema
tekniklerinden yararlanmıştır. Bu
yöntem, zaten anlamsız olan
karakterleri zaman ve mekan
içinde dondurmuştur.

In THE EXTERMINATING
ANGEL, which presems a simple but
perverse situation that is stretched ro
i ts limit, Luis Bufiuel again makes fun
of the rich, this time by condemning
them ro purgarory. Each scene is rich
with outrageous dialogue and
symbolisnı. Simple discussions about

clothes, food and money, for exarnple,

• A wealthy couple invites several

are really about alienation and

guests over for a dinner party, and

redemption in the afterlife. In some

afi:er an evening of insincere

ways Bufiuel's most baffiing film

socializing they inexplicably can't

which can be read as a social allegory

leave the house. Some of the men

or as a complex exercise in the

begin ro fight with each other and

irrational, it takes a cerrain frame of

some of the women become

mind to appreciate. Who the

hysterical, but most of the

characters are in this film or what

bewildered aristocrats just wander

they do isn't important; what matters

around - lost, depressed and afraid.

is that they are rich and have little

After being trapped in the house for

personality or direction in their lives

days, they run out of food and start

and are enslaved by their Carholic

ro go crazy from hunger and

guilr. For whar rhe script requires, rhe

claustrophobia. Over weeks they

ensemble of players Buiiuel selected

gradually decline into barbarism and

is convincing. They are somerinıes

near-cannibalism . In one hilarious

qujre funny, and ar orher momems

scene, some of these social ites pray ro

imemionally aggravaring. To add ro

a rubber Virgin Mary. In another,

rhe absurdiry, Bufiuel uses surreal

they take a vote on whether ro kil!

filming rechniques such as repeating

their host in order to break the curse.

scenes and altering rhem slighrly, or

What's just a bizarre is that a group

rerunning cerrain scenes wirhour

of concerned friends and relatives

changing rhem ar all. This effect

have gathered outside the mansion

leaves rhe aleeady inane characrers

and are unable to rescue them . . .

suspended in space and time.

Yönetmen Director: Luis Bwluel
Senaryo Screen play: Luis Brdiuel
& Luis Alcoriza, based oız the play "Los
naufragos de la ca/le rk la Provirkızcia"
byjosl Bergamin Görüntü Yön.
Cinemarography: Gabriel Figueroa
Kurgu Editing: Carlos Savage
Müzik Music: Almandro Scarlatti &
Pietro Domenico Oyuncular Cast:
Silvia Pina!, Enrique Rambal.
}acqueline Anrkre, Enrique Garcia
Alvarez, }os{ Baviera. Augmto
Benedico, Luis Beristdin, Patricia
Moran, Amonio Bravo Yapımc1
Producer: Custavo Alatriste Yapı m
Production Co.: Uninci, Films 59,
Madrid, SPAIN; Produccioızes
Alatriste, Mexico City, MEXICO
Kaynak Source: Kimst-und
A usstellungshalle rkr Brmdesrepublik
Deutschland, Friedrich-Ebert-AIIee 4,
53 1 1 3 Bonn, GERMANY; Phone: 02
28 9 1 7 1; Fax: 02 28 23 4 1 54
1 962 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz
(B&W) / 93 '
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B i R ODA H iZ M ETÇiSi N i N G Ü N C ESi
LE JO URNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE
DIARY OF A CHAMBER MAID
• Parisli bir oda hizmetçisi olan
Celestine, sonradan bir siyasi
gericilik ve cinsel patoloji yuvası
oldugu anlaşılan, büyük bir taşra
malikanesinde çalışmak üzere işinden
ayrılır. Yaşlı başlı patronu bir çizme
fetişistidir, patronun evli frijit kızı da
iç hijyeni aynı şekilde sapiantı haline
getirmiştir. "Fransa'nın ahlaki yönden
yeniden doguşu"na kendini adamış
bir sagcı olan malikanenin suratsız
korucusu Joseph ise, çiftlikteki
hayvaniara işkence etmekten
hoşlanan ve hizmetçinin arkadaş
oldugu bir küçük kıza tecavüz edip
ardından onu öldüren psikopat bir
sadisttir. Celestine hemen Joseph'ten
şüphelenir, ve küçük dostunun
intikamını almak için yeterli delil
toplamak üzere onunla ilişki kurar.
Toplar da, ve sonunda onu polise
ihbar eder. Bu yüzden işten kovulur,
Joseph içinse soruşturma açılmaz.
Yıllar sonra Marsilya'da, artık hali
vakti yerinde bir kafe sahibi olan
sabık korucu, büyük bir Faşist mitingi
destekleyen sloganlar haykırır ...
BIR ODA HIZMETÇISININ
GÜNCESI'yle, Buiiuel, en siyasi ve
ilk geniş ekran filmini yapmak üzere
Fransa'ya döndü. Yönetmen,
Mirbeau'nun yüzyıl başında Fransız
üst sınıfları arasındaki erotik
sapiantıiarı anlattıgı ahlaki çöküş
romanının bu ikinci sinema
versiyonunda (ilkini 1 945 yılında
Renoir yönetmişti) olayları Fransız
Faşizmi'nin güç topladıgı 1 928 yılına
aktarmıştı. Filmin sonundaki Faşist
gösterisindeki "Yaşasın Chiappe"
çıglıkları, 1 930 yılında "Altın Çag"ı
yasaklayan polis müfettişini
ölümsüzleştirir. Bu sahnede Buiiuel,
gökyüzünü parçalayarak, yaklaşan
savaş fırtınasında, vahşetin dürüstlük
ve masumiyete galebe çalacagının
açık uyarısı olan şimşege geçiş yapar.
Filmde Buiiuel'in Faşizm'i, ahlaki
çöküşü ve cinsel sapkınlıgı eş tutan
formülü kusursuzca işlenmiştir.
Buiiuel'in kadın kahramanlarının
çogu gibi, Celestine de sezgisel
olarak feministtir, ama vaktinden
önce dünyaya gelmiştir ve erkek
acımasızlıgı karşısındaki bencilligi ve
çelişkili duyguları yüzünden fırsatı
kaçırır. Ancak, işverenlerinin, icra

memurunun ve sonunda evlendigi
hali vakti yerinde solcu komşunun
zaaflarından yararlanırken
sergiledigi sogukkanlı küstahlıgı,
Buiiuel'in sahte toplumsal degeriere
duydugu tarafsız küçümserneyi
kusursuz şekilde somutlaştırır.

Wirh LE JOURNAL D'UNE
FEMME DE CHAMBRE, Bufiuel
returned ro France ro make his most
pelirical film, and his first in wide
screen. In rhe second film version (the
orher was direcred by Renoir in 1 945)
of Mirbeau's decadenr novel of eroric
obsession among rhe French upper

• Celesrine, a Parisian chambermaid,

classes, he rransposed rhe serring from

quirs her post ro rake a job in rhe

rhe turn of the century ro 1 928, a time

manor house of a large provincial

when French Fascism was gathering

esrare which proves ro be a horbed of

che force. The shours of"Vive Chiappe"

palirical reaaion and sexual parhology.

ar the Fascist demonstration that ends

Her elderly employer is a boot ferishisr

the film immortalize the prefect of

whose frigid married daughrer is

potice who banned ''L'age d'or" in

obsessed wirh inrernal hygiene. The

1 930. In rhis scene Bui'iuel cu ts ro a

esrare's gamekeeper, Joseph, a surly

bolr of lighening rending rhe sky, an

Righr-winger commirred ro the

unequivocal ceminder that bruraliry

"moral rebirrh of France", is a

will conrinue to triumph over decency

psychoparhic sadise who likes ro

and innocence in the coming srorm

rorture the farm animals and who

of war. Bufiuel's equation of Fascism,

rapes and murders a lirde girl with

decadence, and sexual perversion in

whom the maid has become friends.

the film is perfecrly made. Like most

eelesrine suspects Joseph immediately

Bufiuel heroines, Celestine is

and has an affair wirh him in order ro

inruitively a feminist, but before her

gather enough evidence ro avenge her

time, and blows it by her egoism and

litrle friend. She does so, and finally

ambivalence before male ruthlessness.

denounces him ro the police, for which

Her cool insolence as she manipulares

she is fired and ]oseph is not

rhe weaknesses of her employers, the

prosecured. Years larer in Marseilles,

bailiff, and the prosperous lefrist

the former gamekeeper, now a

neighbour slıe finally marries,

prosperous cafe-owner, shours slogans

perfecrly embodies Bufiuel's objective

in supporr of a large Fascist rally . . .

conrempr for false social values.

Yönetmen Direcror: Luis Bunuel
Senaryo Screenplay: Luis Bunuel
&jean-Ciaude Carriere, based on the
novel by Octave Mirbeau Görüntü
Yön. Cinemarography: Roger
Fellom Kurgu Editing: Louiselle
Hautecoeur Oyuncular Cast:}eamıe
Moreau, Michel Picco/i, Georges Gfret,
Françoise Lugagne, Daniel lvernei,Jean
Ozenne, Gilberte Giniat Yapımcılar
Producers: Serge Silherman & Michel
Safra Yapı m Production Co.:
Speva Films, Cini Alliarıce, Filmsonor,
Paris, FRANCE; Dear Film
Produziorıe, Rome, ITA L Y Kaynak
Source: Kurıst-und Ausstellrmgshalle
der Bundesrepublik Deutschland,
Friedrich-Ebert-AIIee 4, 5 3 1 1 3 Bonn,
GERMANY; Phone: 02 28 9 1 7 1;
Fax: 02 28 23 41 54
1 963 1 3 5 mm. 1 Siyah-Beyaz
(B&W) / 98'
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SAMANYOLU
LA VOFE LACTEE
THE MILKY WAY
• Film, Paris'ten Ispanya'da, Santiago
de Compostela'daki Havari James
tapınagına hacca giden iki avaren in
yolculugunu bölümler halinde
yansıtırken, aslında bütün delalet ve
hizipleriyle birlikte Roma Katolik
Kilisesi'nin sembolik tarihini anlatır.
Izledikleri yol Avrupa'da halk
tarafından "Samanyolu" diye bilinir,
ama belli ki Buiiuel için bu deyiş,
çaglar boyunca Hıristiyanilgın
vadettigi sözde semavi yolunu ifade
eder. Böylece iki avare, yolculukları
boyunca, ya Kilise tarihini dramatize
eden (bir Cizvitle kılıçla çarpışan
bir 1 8. yüzyıl Jansencisi) ya da
somutlaştıran (lsa, Bakire Meryem,
Şeytan) karakterlerle karşılaşırlar . . .
Buiiuel, en keyifli ve kolay anlaşılan
filmlerinden biri olan "Belle de Jour
1 Gündüz Güzeli"yle ( 1 967) bütün
dünyada, sanat filmlerinin çevresini
çok aşan bir popülerlige erişmişti.
Artık ticari oldugu için sinema
endüstrisi de sonunda ona "büyük"
bir yönetmen gözüyle bakmaya
başlamış ve bu ironide yaşlı
sürrealistin gözünden kaçmamıştı.
O da, tipik bir Buiiuel tepkisiyle,
kasıtlı belirsizligi yüzünden
(yönetmenin işlerine alışkın olanlar
hariç) ne eleştirmenlere, ne de halka
sevimli gelen SAMANYOLU'nu
sunarak misillernede bulunmuştu.
Alegorik biçimde, Katelik ögretinin
merkezindeki altı "gizem"i ve
bunların çevresinde gelişmiş olan
hizipleri ele alan filmin çıkış noktası
fazlasıyla ciddi olsa da, bize cüzzamlı
kör dilenciler, kurbanını kırbaçlayan
Marquis de Sade, çarmıha gerilmiş
bir rahibe gibi, Buiiulvari dehşetleri n
her zamanki demetini sunar.
Çapraşık teolojik soruların
tartışılması da, bu tartışmaya
katılanlada mekanın uyumsuzlugunun
yarattıgı tezatla çogu kez gülünç bir
hal alır. SAMANYOLU özellikle
anlatım yapısı nedeniyle ilgiye deger:
avare kahramanlar yolda zaman ve
mekan kaymalarından ve çeşitli
aniatısal sapmalardan geçerler.
Kıdemli Fransız görüntü yönetmeni
Christian Matras tarafından çok
güzel görüntülenmiş film elbette ki
ustaca topadanmıştır ve çok
eglenceli geçiş bölümleri de vardır.

Ama mizahın büyük bölümü ya
genel kilise karşıtı tavrıyla fazlasıyla
aşikardır, ya da, tam tersine, farklı
Katelik ögretilerin inceliklerini ele
alışıyla fazlasıyla belirsizdir.

could not have been lost on the old

• LA VOIE LACTE E is a symbolic

dea! ing allegorically with the six

history of the Roman Catholic Church

central "mysteries" ofCatholic doctrine

with all i ts heresies and schisms, told

and the heresies which have grown

surrealist. He retaliated, rypically, by
offering LA VOIE LACTE E , whose
deliherare obscurity - except to the
illiciared - endeared it to neither critics
nor public. The concept - which is

in the form of an episodic narrative

up around them - is too cerebral, but

about rwo tramps on a pilgrimage

we are treated ro che usual assortment

from Paris to the shtine of the Apostle

of B un uelian horrors, such as leprous

James at Santiago de Composrela in

bii nd beggars, the Marquis de Sade

Spain. The road they follow is

flogging a victim, a crucified nun,

popularly known in Europe as "The

ete, and the d iscussion of abstruse

Milky Way", but for Buiiuel the term

rheological quescions ofren becomes

also signifıes the supposedly celestial

hilarious in comrast with the

path of Chtistianiry through che ages.
Thus, in the course of che ir journey

inappropriateness of che parcicipants
and settings. LA VOIE LAcTE E is

the tramps encounter figures from

especially of incerest for i ts narrative

the past who either deamatize

structure: the tramps slip through

Church history (for instance, an

time-warps, space-warps, and many

eighteenth-cenrury Jansenise fencing

narrative digressions en route.

with a Jesuit) or inearnare ir (Chrisr,

Beautifully photographed in color by

the Virgin Mary, the Devi!) . . .

the veteran French cinemarographer
Christian Matras, che film is of

Buiiuel achieved a populariry beyond

course masterfully put together, and

the

there are frequently very amusing

art

house the world over wirh

"Belle de Jour" ( 1 967), one ofhis most

interludes. B ur much of the humour

enjoyable and accessible films. Since

is either too obvious in i ts general

he was now commercial the industry

anti-clerical stance, or conversely,

itself could finally regard him as a

too obscure in i ts examination of the

"great" director - the irony of which

ruceties of different Catholic doctrines.

Yönetmen Director: Luis Bufiuel
Senaryo Screen play: Luis Bufiuel
&}ean-Claude Carriere Görüntü
Yön. Cinematography: Christian
Matras Kurgu Editing: Louisetle
Hautecour Müzik Music: Luis
Bufiuel Oyuncular .Cast: Paul
Frankeur, Laurent Terzieff, Michel
Picco/i, Alain Cuny, Edith Scob,
Bemard Ver/ey, Pierre C/imenti,
Delphine Seyrig Yapımcı Producer:
Serge Silbennan Yapım Production
Co.: Greenwich Film Production, Paris,
FRANCE; Fraia Film, Rome, ITALY
Kaynak Source: Kımst-und
Ausstellungshalle der Bundesrepublik
Deutschland, Friedrich-Ebert-AIIee 4,
5 3 1 1 3 Borw, GERMANY; Phone: 02
28 9 1 7 1 ; Fax: 02 28 23 41 54
1969 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 102'
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S E N i SEVM EYEC E G i M
TRİSTANA
• 1 930'1u yılların başlarında Toledo.
Orta yaşlı sefih bir aristokrat olan
Don Lope, vesayeti altındaki masum
ve genç Tristana'yı sistemli bir
biçimde baştan çıkarır, iğfal eder,
ahlakını bozar ve esir eder, ama
ona gerçek anlamıyla sahip olamaz.
Tristana (hüzünlü anlamına gelen
"triste"den türetilmiş bir ad) buna
karşılık, onunla evlenmek isteyen bir
ressamla birlikte kaçarak vasisine
direnmeye çalışır. Ancak iki yıl sonra,
bir bacagının kesilmesini gerektirmiş,
böylece de onu sürekli olarak bir
tekerlekli sandalyeye mahkum
kılmış, kötürüm edici bir hastalıkla
geri döner. Şimdi tamamen Don
Lope'ye bağımlı olan Tristana,
adamın sapkınlığını benimsemeye
başlar. Kendine kurban olarak da
önce tekerlekli sandalyesini iten
yarımakıllı sağır-dilsizi, sonra da
Don Lope'nin kendisini seçer . . .
Skandala yol açan "Viridiana"dan
sonra Buiiuel'in anavatanında film
yapmasını yasaklayan lspanyol
hükümeti onun TRISTANA'yı,
yüzyıllar boyunca hiç mi hiç
değişmemiş, lspanyol kentinin
kusursuz örneği olan Toledo'da
çekmesine izin vermişti. Jose Aguayo
tarafından sonbahar tonlarıyla
ustaca görüntülenmiş, Buiiuel'in
geç dönem işlerinden TRISTANA,
karakterlerin aralarındaki ilişkiyi
olduğu kadar Ispanya'nın çürümesini
de ele alan, alaycılığına karşın
sağduyulu bir kara komedidir. Don
Lope, Tristana'ya karşı bir baba gibi,
bir koca gibi davranırken, bunun
sadece onların lspanyol oluşundan
kaynaklandığı, ya da, daha çok,
burası Ispanya olduğuna göre böyle
şeylerin olabileceği ima edilir.
Tristana yalnızca Don Lope'nin değil,
aynı zamanda onun cisimlendirdiği
ve Iç Savaş'tan sonra Franco
tarafından kurumlaştırılacak olan
yoz ve iktidarsız ahlaki kuralların
da kurbanıdır. Tristana'yı iğfal edip
sonra da onunla evlenmemek genç
kadının lspanyolluğunun bir ihlalidir;
tıpkı genç ressamın, bakire olmadığı
halde Tristana'yla evlenme yolunda
verdiği karar gibi. Mephisto kılıklı,
kilise karşıtı, Sosyalist, züppe ve
toplumsal zerafetin modası geçmiş
üstadı: aynı zamanda hem baba, hem
aşık, hem koca rolünde Fernando

Rey çok başarılıdır. Tutku onu
mahvedip yumuşatırken, Tristana'yı
katılaştırarak, masum bekaretten
buz gibi intikama götürür; çünkü o
erkek saldırganlığının nedeni ve
ebedi hedefi olarak bir kadının
şovence paradoksunu yaşamaktadır.

city, and one virrually unchanged
for centuries. Subtly photographed
by Jose Aguayo in aurumnal hues,
TRISTANA is Iate Bufiuel, a
mockingly sensible black comedy
which is as much about the decay of
Spain as about the i nter-relationship
of i ts characrers. Don Lope's attirude

• Toledo in the early 1 930s. A

towards Trisrana is alrernarely

decadent middle-aged aristocrat, Don

paternal and conjugal, the

Lope, systematically seduces, rapes,

implicarion being that this can only

corrupts and enslaves his innocent

happen because they are Spanish or,

young ward, Tristana, but is unable

rather, that because this is Spain it is

ro possess her. Trisrana (a name

the son of thing that happens.

derived from rrisre, "sad"), for her

Trisrana is the victim not simply of

part, attempts to resise by running

Don Lope bur of the corrupt and

away from her guardian w ith an artise

i mpotent moral code which he

who wishes to marry her. But she

embodies and which was to be

returns rwo years larer with a

insritutionalized by Franco after the

crippling illness which has made it

Ci vii W ar. Seducing her and rhen

necessary for a leg to be amputated,

not permitring h imself to marry her

confıning her permanently to a

is a viciation of her Spanishness, as

wheelchair. Totally dependenr now

is the decision by the young artise to

upon Don Lope, Tristana begins to

marry her though she is not a

internalize his perversity, taking as

virgin. Fernando Rey is brilliant as

her own vicrims the half-wirred deaf

the mephistophelean, anti-clerical,

mure who pushes her wheelchair,

Socialisr, dandy and ourmoded

and fınally Don Lope himself. . .

master of social graces: farher, !over
and husband all in one. The passian

Spanish government, which banned

ruins and safrens him, but (caughr

Bufiuel to make anather film in his

as she is in the chauvinist paradox of

native counrry after the scandalous

woman as cause and eternal objecr of

"Viridiana", fınally granted him

male aggression) i t hardens Tristana

perm ission to shoot TRISTANA i n

from innocent virginity to icy

Toledo, the quinressential Spanish

revenge .

Yönetmen Director: Luis Buiiuel
Senaryo Screenplay: Luis Buiiuel
& julio Alejandro, based on the nrwel by
Benito Nrez Galdos Görüntü Yön.
Cinematography:josi Fernandez
Aguayo Kurgu Editing: Pedro del
Rey Oyuncular Cast: Catherine
Deneuve1 Fernando Rey1 Franco Nero1
Lota Gaos, jesus Fernandez, Antonio
Casas Yapımcı Producer:Juan
Estelrich Yapım Production Co.:
Epoca Film, Talia Film, Madrid,
SPA/N; Selenia Cinematografica,
Rome, ITALY; Les Fihm Corona,
Paris, FRANCE Kaynak Source:
Kumt-und Ausstellungshalle der
Brmdesrepublik Deutschland, Friedrich
Ebert-AIIee 4, 53 1 1 3 Bonn,
GERMANY; Phone: 02 28 9 1 7 1 ;
Fax: 0 2 2 8 2 3 4 1 5 4
1 970 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 /00'
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B U RJ UVAZ i N i N G iZLi Ç E Ki C i Li G i
LE CHARME DISCRET D E LA B O URGEOISIE
THE DISCREET CHARM OF THE BOURGEOISIE
• Yüksek burjuvazinin temsilcileri
olan üç zengin çift, birlikte yemek
yemek için ardarda girişimlerde
bulunur. Ancak her seferinde
planları, dehşet vericiden gülünce
kadar uzanan bir olaylar silsilesi
yüzünden bozulur. Bir seferinde, o
akşam için planları, ev sahibi ile ev
sahibesi "ayaküstü" sevişıneye
kalkışıp işi uzatınca, tiksintiye kapılan
konukların kalkıp gitmesiyle iflas
eder. Bir başkası, restoran müdürü
aniden ölünce suya düşer. Üçüncüsü
de gerçekleşemez, çünkü restoranın
mutfağı hayal kırıklığına uğramış
müşterilere ancak su vermektedir.
Iki keresinde de askerler, yemek
konuklarını kendi düşlerinin garip,
şiddet dolu sahneleriyle altüst etmek
için aniden belirirler. Bu bahtsız
yemeklere, bir rahibi, uyuşturucu
kaçakçılığını ve teröristleri içeren
birkaç ikincil olay da karışır . . .
BURJUVAZININ GIZLI
ÇEKICILIGI'nde Bunuel, bir kez
daha ineeliidi bir fikirden yola
çıkarak onu, güçlü ve kibar sosyeteyi
neşeli bir itinayla teşrih ettiği, sapkın
ve garip bir öyküye dönüştürmüştür.
Yönetmen burada, zengin yemek
konuklarının sosyal etkinliklerini
tamama erdirmelerinin önlendiği
ve gene bu filmdekinin benzeri
burjuva değerlerine coşkulu bir
saldırıyı içeren "Mahvedici
Melek"teki durumu ters-yüz eder.
Ancak, filmin benzer bir çok parçalı
yapıdan yararlanan "Samanyolu"yla
daha yakın bir ilintisi vardır. Ikisinde
de "gerçek", fantezi sekanslarıyla
(daha önceki filmde geri-dönüşler,
burada düşler) kesintiye uğrar, ve
bunların tümü yönetmenin iğneleyici
mizahının tipik bir örneği olan
sürreel bir yoğunlukla sunulur.
Filmde düşler ve aniatıların diyalektik
bir ilişkisi de vardır. Üç anlatı,
babaerkil düzeni ve bu düzenin
üzerine kurulmuş olduğu gerginlik
ve dehşetin altında yatan gerçekliği
temsil eder. Her biri ortayaşlı
ataerkil otorite temsilcisi olan
kişiler tarafından görülen dört düşün
hepsi de sadece otoritenin çöküşü
üzerine kaygılara ilişkindir. Bufiuel
yemek partisinden burjuva
törenlerinin bir örneği olarak

yararlanır: amaç yemek yemek değil,
insanın statüsünü beyan etmesidir.
Her yemekteki hayal kırıklığı, aslında
burjuvazinin, düşler ve aniatılarda
başka biçimlerde tanımlanmış
güven çöküşünü temsil etmektedir.

disseccs che powerful, palice society
wich a gleeful precision. This film
inverts the siruarian of "El Angel
Excerminador", where wealthy
dinner guests are prevenced from
concluding their social engagement
and which also contains a swingeing

• Three wealthy couples, represenrives

accack on bourgeois values. But there

of che hauce bourgeoisie, make

is an ever ciaser relationship wich

repeated attempts to cake a meal

"La voie laccee" which also uses a

together. On each occasion their plans

similar fragmenrary scructure, with

are disrupted by events that range

"reality" inrerrupced by fantasy

from che cerrifying to che ludicrous.

sequences (flashbacks in che previous

One dinner engagement is ruined

film, dreams here), all presenred

when che hosc and hoscess attempt a

wich a surreal intensiry characteristic

"quickie" that goes on so long cheir

of the director's mordane humour.

disgusted guests leave. Anather is

Dreams and narratives work in a

spoiled when a restaurant manager

dialectical relationship. The three

abruptly drops dead. A third is

narratives represenr the reality

wrecked because the restaurant's

underlying the pacriarchal order, che

ki cchen can offer only water to the

scrain and horror upon which that

disappoinred patrons. And on two

order is constructed. The four dreams,

separare occasions, soldiers suddenly

all dreamt by middle-aged patriarchal

appear to disrupt the dinner guests

auchoriry figures, are single-mindedly

wich bizarre, violent descripcions of

concerned with anxieties about the

their dreams. Mixed in with these

collapse of authority. Bufiuel uses the

ili-fared meals are a couple of minor

dinner-parry to epitomize bourgeois

subplots involving a priest, drug

ri cuals: i ts purpose is not to eac buc to

smuggling and rerrorists . . .

assert one' s status. The frustration of

Once again, Bufiuel cakes a sketch of

bourgeoisie's collapse of canfidence

every meal reall y represenrs the
an idea and fleshes i c out i mo a

depicted in other ways in the dreams

perverse and peculiar story where he

and narratives.

Yönetmen Director: Luis Buiiuel
Senaryo Screen play: LuiJ Buiiuel
& jean-C/aride Carriere Görüntü
Yön. Cinematography: Edmond
Richard Kurgu Editing: He/ene
PlenıiannikiW Müzik Music: Galaxie
Musique Oyuncular Cası: Fernando
Rey, Paul Frankeur, Delphine Seyrig,
Bul/e Ogier, Stephane Audran, Jean
Pierre Cassel. Milena Vukotic. Michel
Picco/i Yapımcı Producer: Serge
Silbennan Yapım Production Co.:
Greenwich Film Prod11cıion1 Paris;
FRANCE;}et Film, Barcelo'na,
SPA/N; Dean Film, Rame, ITALY
Kaynak Source: Klmsı-und
Atmtellungshalle der Bundesrepublik
Deutschland, Friedrich-Ebert-AIIee 4,
5 3 1 1 3 Bonn, GERMANY; Phone: 02
28 9 1 7 1 ; Fax: 02 28 23 4 1 54
1 972 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 102'
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Ö Z G Ü RLÜG Ü N HAYALETi
LE FANTÔME DE LA LIBERTE
THE PHANTOM OF LIBERTY
• Çözüm noktasına asla tam
olarak varamayan bir dizi garip
olay, giriş bölümünün (ki bu
bölümde lspanyol yurtseverler
infaz mangasını "Yaşasın zincirler!"
haykırışlarıyla buyur eder, ve bir
Süvari Yüzbaşısı bir azizin
heykeline aşık olur) yardımıyla,
gözle görülmez bir biçimde
bağlanır. Film, alttan alta, tıpki bir
devekuşu gibi, kendini geleneklerle
görenekierin içine gömen insan
beyninin kaçınılmaz olarak
özgürlük ve cinselliğin gerçek
doğasını fark edemeyiş sürecini
araştırır . . .
Buiiuel, hoşnut etmekten çok
rahatsız etmeyi amaçlayan iyi bir
Sürrealist olarak, "Burjuvazinin
Gizli Çekiciliği"nin tüm dünyada
kazandığı başarıyı doruk noktasına
çıkaran Oscar'ın, bardağı taşıran
son damla olduğunu düşünmüş
olmalıydı. En azından, yönetmenin
bir önceki fılmde başlattığı
sinemasal deneyleri sürdürdüğü
ÖZGÜRLÜGÜN HAYALETI'nin
"Bir Endülüs Köpeği" ve "Altın
Çağ"dan beri Buiiuel'in üsiGp
yönünden en çığır açıcı filmi olduğu
söylenebilir. Yönetmen bu fılmde,
aynı zamanda hem dairesel olan
hem de kendine yansıyan bölümlü
bir aniatı yaratmak için, anlatımsal
resmetme, Gotik yöntem, mektup
yöntemi, her şeye vakıf anlatıcı
yöntemi, geri dönüş, ibret verici
öykü, rüya sekansı ve diğer
filmlerine yoğun göndermeler gibi,
bilinen her tür öykü anlatım
aracından yararlanmıştır.
ÖZGÜRLÜGÜN HAYALETI,
toplum, siyaset ve sanatta, ve
nihayet, ne kadar radikal
görünürse görünsün, kendi aniatı
sürecinde bile gelenek
göreneklerden kaçmanın
imkansızlığı üzerine bir fılmdir.
Sürekli kesintiler ve daireselliğin
rüya-mantığı dışında, örneğin
"Burjuvazinin Gizli Çekiciliği"ndeki
kesintiye uğrayan yemek sahnesi
gibi, ayrı ayrı bölümleri birbirine
bağlayan ve boyuna yinelenen bir
motiften yoksundur. Aniatı
beklentilerimizi sürekli olarak kıran
bir biçimde, geçmişe ve şimdiye ait

bölümleri içiçe işleyen Buiiuel,
burjuva kültürel geleneklerini
vurgulayan ve uçucu-kaçıcı bir
kişisel özgürlük hayaleti yaratan
siyasi şiddet, nekrofıli ve sadizm
üzerine gerçekten sürrealist bir
denemeyi ortaya çıkarmıştır.

Buiiuel's most srylisrically
revolurionary work since "Un chien
andalou" and ''L'age d'or". In it, the
director combirres virrually every
known story-telling device - narrative
painring, the Gorhic mode, the
epistolatory mode, omniscienr
narrarion, the flashback, the exemplary

• A series of bizarre episodes never

rale, rhe dream sequence, and a dense

quire reaching the poinr of

parrern of allusions ro his other films

resolurion. They are srrung rogerher

- ro ereare an episodic narrative which

on an invisible rhread woven by the

is simultaneously circular and self
reflexive. LE FANTÔME DE LA

prologue (where Spanish parriors
welcome the firing-squad wirh cries

LIBERTE is about rhe impossibiliry

of 'Long li ve chains!', and a Caprain

of escapi ng convenrion in sociery,

of Dragoons falls in love with a

politics, and art - and, ultimarely, in

statue of a sainr). Thereafrer, benearh

the process of irs own narrative,

the surface, rhe film busily explores

however radical that narrative may

rhe process whereby rhe human

appear. There is no recurrenr motif to

mind, burying irself osrrich-like in

bi nd togerher rhe separare episodes

convenrion, invariably fails ro

such as the inrerrupred dinner parry

recognise rhe rrue narure of freedom

in "Le charme discrer de la

and sexuality . . .

bourgeoisie", only rhe dream-logic of
conrinuous inrerruprion and

As a good Surrealisr who aimed to

circulariry. By inrerweaving episodes

disrurb rather rhan to please, Buiiuel

from the pasr and presenr which

musr have fel r that the Oscar which

consranrly disappoinr our narrative

crowned the worldwide success of

expecrations, Buiiuel has produced

"Le charme discrer de la bourgeoisie",

an authentically surrealisr essay on

was the lasr srraw. At any rare, LE
FANTÔME DE LA UBERTE

and sadism that underiine bourgeois

continues the experimenrs begun in

culrural convention and make an

the earlier film and may well be

elusive phantom of personal freedom .

the polirical violence, necrophilia,

Yönetmen Director: Luis Bunuel
Senaryo Screenplay: Luis Buiiuel
&jean-Ciaude Carriere Görüntü
Yön. Cinemawgraphy: Edmond
Richard Kurgu Editing: Louisem
Hautecoeur Oyuncular Cast:
Bemard Ver/ey, Philippe Brigaud,
Monica Vitti, Mımi, }ean-Ciaude
Brialy, Milena Vukotic, Paul
Frankeur, Paul Le Person Yapımcı
Producer: Serge Silbemıon Yapı m
Production Co.: Greenwich
?roduction, Paris, FRANCE
Kaynak Source: Kımst-und
Ausstellımgshalle der Bımdesrepublik
Deutschland, Friedrich-Ebert-AIIee 4,
5 3 1 1 3 Bonn, GERMANY; Phone: 02
28 9 1 7 1 ; Fax: 02 28 23 41 54
1 974 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 105'
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ARZ U N U N ŞU KARAN LlK N ESNESi
CET OBSC UR OBJET D U DESIR
THAT OBSCURE OBJECT OF DESIRE
• Bir trendeki iyi giyimli, orta yaşlı
erkek yolcu Mathieu, genç bir
kadının başından aşağı bir kova su
boşaltır. Yerine döndüğünde,
kompartmandaki yolcular onun bu
garip davranışını merak etmiştir.
Mathieu meselenin "ya suyu
boşaltmak, ya da onu öldürmek"
olduğunu söyler ve onlara bu
sırılsıklam kadınla, onu sevdiğini
iddia eden ama onunla cinsel ilişki
kurmayı reddeden Conchita'yla
olan ilişkisini anlatmaya koyulur.
Bir dizi geri-dönüşle, Conchita'yla
nasıl tanışıp, onun baştan çıkarıcı
gücünün etkisi altına girdiğini ve
ilişkilerini vuslata erdirmeye her
yaklaşışında onun nasıl kaçınılmaz
şekilde fikir değiştirdiğini anımsar.
Belki söylediği bir şey kızın keyfini
kaçırmıştır, ya da bekoiretini
kaybetmekten korkuyordur.
Aslında Conchita'nın öne sürdüğü
nedenler, adamın her seferinde
elinin kursağında kalmasına ve
egosunun sürekli yıpranmasına
değecek önemde değildir . . .

Luis Sunuel'in elli yıllık meslek
yaşamındaki son filmi olan
ARZUNUN ŞU KARANLlK
NESNESI, aynı zamanda da sapkın
bir şekilde en eğlendirici filmidir.
Genelde paralı sınıfların, özelde
erkeklerin divanelikleri ve
hüsranları üzerine, yönetmenin
daha önceki filmlerinden yankılarla
dolu bu harikOiade deneme,
Sunuel'in kafasını sürekli kurcalayan
ve ilk kez "Altın Çağ"da
gözlemlenen, cinsellik ve şiddet
ilişkisinin bir tür özeti gibidir.
Sunuel'in buradaki büyük başarısı,
Conchita'yı iki farklı aktrise
oynatarak, narin yapılı sükunet ile
iç gıcıklayıcı dolgun hatların birbirini
izlemesiyle, Mathieu'nun ateşinin
acımasız bir biçimde bir soğutulup
bir ateşlenmesine taciz edici bir
inanılırlık kazandırmasındadır. Bu
cinsel oyunlar hem zekice, hem de
tedirgin edici bir komikliktedir,
ama film aynı zamanda gizlice
arzunun başka bir karanlık
nesnesinin peşinde koşar: bu,
uzun ve maceralı cinsel
yolculuğunda kahramana eşlik
eden bombalardan, istediğini elde

etmek için uyguladığı mali
baskılara kadar, çeşitli biçimlerde
(ahlaki, toplumsal, kültürel,
ekonomik, psikoloji k, hatta siyasi)
su yüzüne çıkan terörizmdir.

Luis Bufiuel's fina! film in his fifry
year career, THAT OBSCURE
OBJECT OF DESIRE is also one of
his most perversely emertaining. A
wonderful rrearise on che follies
and frustrations of che monied class

• Mathieu, a well-dressed, middle

in general and men in particular,

aged male passenger on a train,

full of echoes from the direcror's

dumps a bucket of water over a

earlier work, it might almosr be

young woman's head. When he

seen as a summation of his

rerurns ro his seat, the passengers in

preoccupation wirh the connecrion

his comparement are curious about

between sex and violence, firsr

his strange behavior. He says it was

annotared in "L'age d'or". B ufiuel's

"eirher dump the water on her or

great coup here is ro have Conchita

kill her" and proceeds ro teli rhem

played by rwo different acrresses,

abour his relationship wirh the

wirh che alrernarion of svelte

soggy woman, Conchita, who claims

coolness and seeamy

ro be in love wirh him bur refuses to

volupruousness lending reasing

have sex with him. Through a series

credibiliry ro che way in which

of flashbacks, Mathieu remembers

Marhieu's ardour is cruelly cooled

how he mer Conchira and fell under

and heared by rurns. These sexual

her seducrive powers, and how each

games are brilliandy and

rime he came close ro finally

tantalisingly funny, but the film is

consummating rheir relationship

meanwhile secretly pursuing

she inevirably changed her mind.

anather obscure object of desire:

Maybe ir was somerhing he said rhar

the terrorism which surfaces in

spoiled her mood, or maybe ir was

various forms (moral, social,

her fear of losing her virginiry. Her

cultural, economic, psychological,

reasons weren't as important as che

and even political), ranging from

fact that his rongue was almost

the bom b outrages that accompany

always hanging out of his mourh

the hero in his sexual odyssey down

and his ego was constantly being

ro financial pressures he exeres in

run through a revolving door . . .

order ro have his way.

Yönetmen Director: L11is Bufiuel
Senaryo Screenplay: LuiJ Bufiuel
&}ean-Cia11<k Carriere, based on the
novel "La femme et le pantin" by Pierre
Louys Görüntü Yön.
Cinemarography: Edmond Richard
Kurgu Ediring: Hitene Plemiannikov
Oyuncular Casr: Fernando Rey,
Carole Bo11quet, Angela Molina, }ulien
Bertheau, Andrl Weber, Milena
Vukotic, Vallrie Bianco, Pilral,}acques
Debarry, Antonio Duque Yapımcı
Producer: Serge Silbernum Yapı m
Producrion Co.: Greenwich Film
Prod11ction, Paris, FRANCE Kaynak
Source: Kunst-und Armtellrmgshalle
<kr Brmdesrepublik Deutschland,
Friedrich-Ebert-A llet 4, 5 3 1 1 3 Bonn,
GERMANY; Phone: 02 28 9 1 7 1 ;
Fax: 0 2 2 8 2 3 4 1 5 4
1977 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 103'

AN ISI NA: KRZYS ZTOF KiESLOWSKi
IN MEMORIAM: KRZYSZTOF KIESLOWSKI
.
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değerli katkılarıyla
gerçekleştirilmiştir.
Bu bölüm Telewizja Polska S.A., Peltel international ve
FilmPelski kurumlarının degerli işbirligiyle gerçekleştirilmiştir.
This secrion has been realised wirh che valuable cooperarion of
Telewizja Polska S.A., Polrel Inrernarional and FilmPolski.
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GÖN

for their comributions.
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POLONYA POLAND

KRZYS ZTOF KIESLOWSKI
• 2 7 Haziran 1 94 1 'de

Polonya'nın Varşova kentinde
dogdu. Ortaegitimini 1 957 ile
1 962 arasında, tiyatro tasarımı
çalıştıgı bir sanat okulunda gördü.
1 962 yılında Lodz'daki Devlet
Tiyatro ve Sinema Okulu'na girip
burada yönetmenlik okudu.
"Tramvaj 1 Tramvay" ( 1 966),
"Urzad 1 Ofis" ( 1 966), ve
"Koncert zyczen 1 Dilek Konseri"
( 1 967) adlı üç ögrenci filmi
çektikten sonra, 1 968'de mezun
oldu. Televizyon için orta metrajlı
bir belgesel olan "Zdjecie 1
Fotograf'ı yaptı. Ertesi yıl,
Varşova'daki Belgesel Film
Yapımcıları'na katıldı ve kısa
belgeseli "Z miasta Lodzi 1 Lodz
Kentinden" ( 1 969) sayesinde çok
geçmeden adını duyurdu. 1 970'1i
yıllarda çogu Varşova Belgesel
Film Stüdyosu (WFD) için olmak
üzere, ona birçok festival ödülü
getiren yaklaşık onbeş belgesel
yönetti. Bu belgeseller,
Dayanışma hareketinin ortaya
çıkmasına yol açan toplumsal ve
ekonomik sorunlar üzerinde
odaklanmıştı. 1 973'ten itibaren,
televizyon için orta metrajlı
filmler yönetti. 1 974 yılında film
birimi TOR'un üyesi oldu, önde
gelen avukat ve kuramcı
Krzysztof Piesiewicz ile ortaklaşa
senaryolar yazmaya başladı.
Kieslowski 1 976'da övgüyle
karşılanan ilk konulu uzun metraj
filmi "Biizna 1 Yara"yı yaptı.
Yönetmenin daha sonraki konulu
filmlerinin hemen hemen hepsi
festivallerde ödül kazanmıştır.
1 978'de kendi oyunu "Yaşam
Öyküsü" Krakov'daki Stary
Tiyatrosu'nda sahneledi.
Moskova, Gdansk ve Chicago film
festivallerinde Büyük Ödül'ü
kazanan "Amator 1 Amatör"le
( 1 979) uluslararası şöhrete ulaştı.
1 98 1 yılında yaptıgı "Przypadek 1
Kör Talih" beş yıl süreyle yasaklı
kaldıktan sonra, ancak 1 987'de
gösterime girdi. Kieslowski,
Katoviçe ( 1 979-82), Batı Berlin
( 1 984), Helsin ki ( 1 988) ve
i sviçre'deki ( 1 985 ve 1 988)
liselerde yönetmenlik ve
senaristlik dersleri verdi. 1 980'1i
yılların başında Dayanışma
sendikası bünyesindeki baskıya

ragmen, Kieslowski, filmlerini
yapmayı sürdürdü. "Dekalog"
adlı, orta metraj konulu TV
filmlerinden oluşan dizisi 1 987'de
yayınlanmaya başladı ve hem
Polonya'da, hem de ülke dışında
büyük ilgi çekti. Dizinin beşinci ve
altıncı bölümleri yeniden
kurgulanıp süreleri uzatılarak
sinemalarda gösterime girdi. Bu
filmierin ilki olan "Krotki Film a
Zabijaniu 1 Öldürme Üzerine
Küçük Bir Film"le, hem 1 988
Cannes Film Festivali'nde Özel
Jüri Ödülü'nü aldı, hem de En Iyi
Film dalında "Felix" ödülüne layık
bulundu. Ikinci film "Krotki Film o
Milosci 1 Aşk Üzerine Küçük bir
Film" ise 1 988 San Sebastian Film
Festivali'nde Büyük Ödül'ü aldı.
Kieslowski'nin kendine özgü
yönetmenlik üsiGbu ve dünyaya
bakış açısının berrakligını
gösteren bu iki film, onun önemli
çagdaş yönetmenler arasına
girmesini sagladı. Bunların
ardından, 1 99 1 'da gerçekleştirdigi
"La double vie de Veronique 1
Veronique'in Çifte Yaşamı"yla
başlayan dört Fransa yapımı film
geldi. Kieslowski "Trois Couleurs
1 Üç Renk" ( 1 992-94)
üçlemesinde, Fransız bayragının
renklerinde yansayan üç
kavramın, Özgürlük, Eşitlik ve
Kardeşlik'in çagdaş dünyadaki
anlamlarını inceledi. "Bieu 1 Mavi"
1 993 yılında Venedik'te bir Altın
Aslan alırken, ertesi yıl Berlin'de
"Bianc 1 Beyaz"a bir Gümüş Ayı
verildi. Avrupa'nın önde gelen
modern yönetmenlerinden biri
olarak yerini saglamlaştıran
Kieslowski, bu noktada meslek
yaşamını sona erdirme kararı aldı
ve artık film yapmayacagını
açıkladı. 1 4 Agustos 1 995'te bir
kalp krizi geçiren yönetmen,
ikinci krizin ardından 1 3 Mart
1 996'da öldü.
Birçok Avrupalı eleştirmen
tarafından son on yılın en yaratıcı
ve yetenekli haşarı çocugu olarak
görülen Krzysztof Kieslowski,
Ingmar Bergman'ın derinden
içgözlemsel entellektüelligi ile
Alfred Hitchcock'un bıçak sırtı
zamanlamasını ve kan
donduruculugunu bir araya
getirir. Kieslowski'nin sinema

kariyeri sıradışı bir seyir
izlemiştir: Polonya'nın meşhur
Lodz Sinema Okulu'na giriş
sınavında iki kez başarısızlıga
ugradıktan sonra, üçüncü seferde
de güç bela girebilmişti. "Aslında
film yapmak istemiyordum hiç"
demişti, "sadece, eğlenceli
olacağını düşündüğüm için Lodz'a
gitmek istiyordum." Ama
Kieslowski, bir süre tiyatro
atölyelerinde çalıştıktan sonra,
belgesel filmler çekmeye başladı
ve çok geçmeden de Dayanışma
öncesi yıllarda Polonya'nın
belirsizliklerinin portresini çizme
uğraşında çoğu meslektaşından
daha derinleri deşebilen biri
olarak isim yaptı. "Iyi belgeseller
yaptım," demişti, "ve bu disiplin
izini bıraktı. Ufkumu genişleterek
insanlar, aşk ve cinsellik üzerine
belgesel filmler yapmak istedim.
Ama belgesellerde aşılması
imkansız bir sınır vardır. Gerçek
yaşamda insanlar gözyaşlarını
filme çekmenize izin vermez ve
yatak odalarının kapısını
kapatırlar."
Festival çevrelerinin gözdesi olan
birkaç başarılı uzun metraj konulu
filmden sonra, aslında televizyon
için yaptığı "Dekalog"la,
Kieslowski'nin ünü, Polonya ve
Avrupa'nın ötesine yayıldı.

109 Yönetmen, "televizyon mecrasını

seçtim, çünkü bu daha
zorlayıcıydı" demişti. "Sinemada
insanlar dikkatlerini
yoğunlaştırırlar. Koltukları için
para ödemişlerdir, paralarının
karşılığında bir şey isterler.
Televizyon ise bunun taban
tabana zıddıdır. Orada izleyicinizi
fethetmek zorunda kalırsınız."
Dizinin iki bölümünün uzun
metraj film versiyonları, öykü
aniatma sürecine kattıkları yeni
boyutla dünyanın her yanında
büyük övgüyle karşılandı. Özgün
dizi, On Emir üzerineydi. Bir çok
kez neden bu konuyu seçtiği
sorusuna muhatap olan
yönetmen, kısaca şöyle
yanıtlamıştı: "Bu çok iyi ifade
edilmiş on cümle, hatıriatıimaya
değer cümleler. Insana bir
referans noktası, kesin bir kıstas
gerekli . . .
"

Kieslowski, siyaset duygusu
kuvvetli bir hümanist olduğu
halde, ülkesinde daha taraflı
politik filmler yapmadığı için
eleştiriler almıştır. Kendisi de
hayatın belirsizliklerine daha fazla
ilgi duyduğunu kabul etmiştir:
"Filmlerin ille de didaktik olması
gerektiği yolunda bir gelenek var.
Oysa bu rahiplerle öğretmenierin
işi, sinemacıların deği l . . . Benim
filmlerim, mecaz değildir. Insanlar
filmlerde mecazları keşfeder . . .
Ben de bunu yapmaya
çalışıyorum. Insanlara esin kaynağı
olmaya çalışıyorum. Ve izleyicileri
bir öykünün içine çekmeyi, ya da
onlara filmi tahlil ettirmeyi
becerip beceremediğime
aldırmıyorum. Önemli olan tek
şey, onları bir şekilde tepki
göstermeye, ya da bir yönde
harekete geçmeye zorlamak.
Benim amacım bu. Izleyicilerin
deneyim kazanmalarını isterim.
Ben insanlara bir şeyler vermek
ve onları bir yere götürmek için
film yapıyorum. Sezgi dünyasına
mı, zeka dünyasına mı aktarılmış
olmalarınınsa bu konuyla hiçbir
ilgisi yok."
Filmlerinin tüm nihilizmine
rağmen, Kieslowski, çalışmalarına
hem muzip, hem de fazla
önemsemeyen bir bakış açısıyla
yaklaşmıştı: "Bazıları, beni m
filmlerimi son derece yavan
buldukları için onlara tahammül
edemediklerini söylüyorlar, ama
bunlar sadece film. Aslında sıkıcı
olan hayatın ta kendisi!"

Mükemmeliyetçi yönetmen
filmlerinin sonuçta aldığı şekilden
pek memnun olmadığı için,
çalışmaları konusunda kopartılan
şamatadan biraz şaşırmış
görünürdü. Bir keresinde, besbelli
kaderin ona oynadığı oyunun
keyfini çıkararak, "Ben hep
sadece Polenyalı taşra izleyicileri
için Polenyalı taşra filmleri yapan,
Polenyalı ve taşralı bir yönetmen
olacağımı düşünmüştüm" demişti.
Kieslowski gene de, vatanının
rahatını bir yana bırakarak, son
dört filmini Fransız yapımcılara,
dünya piyasası için yaptı. Ne yazık
ki son filmleri olacak 'Trois
couleurs 1 Üç Renk" üçlemesiyle
genel izleyici kitlesinin de kalbini
kazandı. Kieslowski, üçlemeyi
tamamladıktan sonra artık film
yapmak istemediğini duyurmuştu:
"Film yapmak izleyiciler,
festivaller, toplu gösteriler,
söyleşiler demek değildir. Film
yapmak her sabah altıda kalkmak
demektir. Soğuk, yağmur, çamur,
ve ağır donanımları taşımak
demektir. Sinirleri mahveden bir
iştir ve belli bir noktaya
geldiğinizde aileniz, duygularınız
ve özel yaşamınız dahil, başka her
şey ikinci planda kalır."
Kieslowski'nin zamansız ölümü,
hiç kuşkusuz gene
sinemasevedere oynadığı talihsiz
bir oyundur.

sparked the emergence of the
Solidarity movement. From 1 97 3
onwards, h e directed medium
length feature films for television.
He became a member of the film
unit TOR in ı 974 and started
collabotaring on script writing
w ith Krzysztof Piesiewicz, a
prominent attorney and theorist.
In ı 976 Kieslowski realized his
first feature film, " B lizna 1 The
Scar", for which he received high
praise. Almost all of the director' s
later feature films have won festival
prizes. In ı 978 he staged his own
play "Curriculum Vitae" at the
Stary Theatre in Cracow. He
acqui red an international
reputation with "Amator 1 Cameta
Buff' ( ı 979), which won the top
honors at the Moscow, Gdansk and
Chicago film festivals. "Przypadek 1
Blind Chance", made in 1 98 1 , was
banned for five years before finall y
be ing released in 1 987. He was a
lecturer of directing and
scriprwriting at high schools i n
Katowice ( 1 979-82), West Berlin
( 1 984), Helsinki ( 1 988) and

Swirzerland ( 1 98 5 , 1 988). Despite
the conrinuing repression of rhe
Solidarity trade union in the early
eighties, Kieslowski continued to
realize his films. His series of
medium-length TV movies called
"Dekalog" began airing in ı 987
and drew w ide attention in Poland

• Bom on 27 June ı 94 ı in

and abroad. The fifth and sixth

Warsaw, Poland. From ı 95 7 till

episodes the series were re-edited

ı 962 he attended an artistic

and expanded into two features for

secondary school where he studied

the theatrical release. He won rhe

theatrical design. In ı 962 he joined

Special J ury Prize at 1 988 Cannes

the State Theatrical and Film

Film Festival as well as the "Felix"

College in Lodz, where he studied

for best picture for the first of

directing. After making three

these, "Krorki Film a Zabijaniu 1 A

studenc films ("Tramvaj 1 The

Short Film About Killing " . The

Tram" ( 1 966), "Urzad 1 The

second film, "Krotki Film o

Office" ( ı 966), and "Koncerr

Milosci 1 A Shorc Film About

zyczen 1 Concerc of Requests"

Love", won the Grand Prize in

( ı 967)), he obtained his bachelor's

1 988 San Sebastian Film Festival.

degree in ı 968. He made a

These two films demonstrated

medium-length documentary film,

Kieslowski's unique directorial

"Zdjecie 1 Phorograph", for

s tyle and the clarity of his world

television. Next year he joined the

view, confirming his status as a

Documentary Film Producers in

major concemporary direcror. He

Warsaw and his name is heard

followed rhem with four French

soo n, on the srrengrh of his short

productions, starting with "La

documentary "Z miasta Lodzi 1

double vie de Veronique" in 1 99 1 .

From rhe City of Lodz" 0 969).

I n the rrilogy o f "Trois Couleurs 1

During the seventies he directed

Three Colors" ( 1 992-94),

around fifteen documentaries -

Kieslowski explored the meaning

mainly for the Warsaw

of Liberty, Eguality and Fraternity,

Documentary Film Studio (WFD) -

the three concepts retleered in the

for which he received many festival

colors of the French flag, in our

awards. They focused on the social

concemporay world. White "Blue"

and economic problems which

won the Golden Lion at Yenice in

1 1 0 1 993, "Blanc" made him the

commandmenrs. Asked on

audience, fesrivals, rerrospecrives,

recipienr of a Silver Bear in Berlin

numerous occasion why he chose

inrerviews. It means getting up

next year. Kieslowski, who has

such a subject, the directOr replied

eveey day ar six o' clock in the

esrabiised himself firmly as one of

currly: "Ir's worrhwhile to be

morning. It means cold, rain, mud,

Europe's leading modern directOrs,

reminded of rhese ren very well

careying heavy equipment. I r is a

decided ro end his career at this

written senrences. There needs ro

nerve-racking business and once

poinr and declared he wouldn't

be a poinr of reference, some

you reach a cerrain poinr

make any more films. He suffered a

definitive criterion . . . "

eveeything else rakes second place,

A lthough Kieslowski was a

emorions and your privare life."

including your family, your

first heart arrack on 14 Augusr
1 99 5 and died, following a second

humanise with a strong feel for the

Kieslowski's unrimely dearh is

polirical, he has been criricized at

certainly anather rrick of the fare

A cineaste regarded by many

home for not making more

on cinema lovers.

European crirics as rhe most

engaged movies. He accepted that

innovative and talenred enfanr

he was more inceresred in rhe

stroke, on 1 3 March 1 996.

terrible of the last decade,

ambiguiries of life: "There is a

Krzyszrof Kieslowski has combined

custom that films should be

rhe deeply i nrrospecrive

didactic. That' s a job for priests

inrellecrualism and poetry of

and reachers, not filmmakers . . . My

Ingmar Bergman wirh the split

fılms are not meraphors. People do

second timing and chills of Alfred

discover metaphors in the films . . .

Hirchcock. Kieslowski's film career

And this i s whar I a m teying ro

has been unusual: he failed his

achieve. I wanr to inspire people.

enrrance exam to Poland's famed

And I don't care whether I succeed

Lodz Film School rwice, rhen

in absorbing the spectarors inro the

scraped by the third time. "I didn'r

sroey or wherher I can make them

really wanr ro make films ar all," he

analyse ir. The only imporranr

said. "I wanred ro go ro Lodz

thing is ro force them ro reacr in

because I thought it would be fun."

some way or ro move in some

B ur afrer a st int i n theater

direction. This is my objective. I

workshops, Kieslowski srarted

wanr the audience ro gain

making documenraries and soon

experience. I make films in order ro

acquired a national repurarion for

give people somerhing and ro ger

probing far deeper rhan most ro

them somewhere. And ir is

portray the ambiguities of Paland

completely irrelevanr whether they

during the pre-Solidariey years. "I

are transferred ro the world of

made good documenraries," he

inruirion or inrellecr. "

said, "and rheir discipline lefr i ts
mark. I wanred ro exrend my scope

For all the nihilism o f h i s films,

and make documenraries abour

Kieslowski, was both hilarious and

people, abour love, abour sex. Bur

self-deprecaring about his work.

in documenraries rhere's a fronrier

"Same people say my films are so

that's impossible ro cross. In real

srarkly grim they can't bear them,"

life people don't Jet you fil m rheir

he has said, "but these are films.

tears, and they close the bedroom

Life irself is boring!" Since the

door."

perfectionisr directOr was not
happy w ith the way any of his films

Following a couple of succesful

has turned out, he was more than a

fearure films which were favorites

bit baffled by all the fuss araund

of rhe festival circuir, Kieslowski's

his work. "I always thought I'd be

reputarion spread beyand Paland

jusr a Polish provincial directOr,

and Europe with "Dekalog",

making Polish provincial films for

originally made for TV . " I chose

a Polish provincial audience" he

the relevision medium because ir's

once said, obviously amused by the

a challenge," Kieslowski has said.

rrick fare has played on him. Stili

"In the cinema people concenrrare.

Kieslowski lefr the comforr of

They have paid for their sears, they

home ro make his nexr four films

wanr something for their money.

for French producers, for a world

Television is just the opposite. You

market. The directOr won hearrs of

have ro conquer your audience."

the general audience with his

Filmleri
Filmography

1 966 Tramvaj Tramvay
(short kısa film)
Urzad Ofi s
(documentary belgesel)
1 967 Koncert zyczen
Dilek Konseri (short kısa film)
1 968 Zdjecie Fotograf
(1Y docmnentary lV belgeseli)
1 969 Z miasta Lotizi
Lodz Kentinden

(documentary belgesel)
1 970 By/em zolnierzem
Ben Bir Askerdim

(docımıentary belgesel)
Fabryka Fabrika
(documentary belgesel)
1 97 1 Przed rajdem Yarı�tan Önce
(documentary belgesel)
1 972 Re/ren Nakarat
(documentary belgesel)
Miedzy Wroclawiem a
Zielona Gora
Wroclaw ve Zielona Gora
Arasında (short kısa film)

Podstawy BHP w kopalni
miedzi Bir Bakır Madeninde
Emniyet ve Saglık Kuralları
(short kısa film)

Robotnicy 7 1 nic o nas bez nas
l�çiler '7 1
(documentary belgesel)
(co-director ortak yönetmen)
1 973 Murarz Duvarcı
(documentary belgesel)
Przejscie podziemne
Metroda Yaya Geçidi (lV)

1 974 Przeswiet/enie Röntgen
(docmnenlary belgesel)
Pierwsza milosc ilk A�k
(1Y documetıtary lV belgeseli)
1 975 Zyciorys Ya�am Öyküsü
(drama docmnenlary
dramatik belgesel)

Personei (1Y)
1 976 Szpital Hastane
(docummtary belgesel)
Klaps Dam�ı (short kısa film)
Blizrıa Yara Izi
Spokoj Huzur (TV)
1 977 Z pu11ktu widzetıia tıoctıego
po-rtiera
Gece Bekçisinin Bakı� Açısı
(docummtary belgesel)
ie wiem Bilmiyorum
(documentary belgesel)

1 978 Siedem kobiet w roznym
wieku
Farklı Ya�larda Yedi Kadın
(documentary belgesel)
1 979 Amator Amatör
1 980 Dworzec Gar
(documentary belgesel)

Gadajace glowy
Konu�an Kafalar
(documentary belgesel)
1 9 8 1 Przypadek Kör Talih

Krotki dzien pracy
Kısa 1� Günü (TV)

1 984 Bez Konca Sonsuz
1 988 Dekalog
(1 O medium-letıgth 1Y films
orta-metraj 1 0 lV filmi)
Krotki film a zabijaniu
Öldürme Üzerine Küçük
Bir Film
Krotki film o milosci A�k
Üzerine Küçük Bir Film

1 990 Siedem dni w tygodniu
Haftada Yedi Gün

(an episode in "City Life"

Fearure film versions of rhe rwo

rrilogy, "Trois couleurs 1 Three

episodes in the series were

Colors" which would be

1 9 9 1 La dou b/e vie de Vironique

showered with rave reviews all

unforrunately his last work. Afrer

araund the world for the new

concluding rhe rrilogy, Kieslowski

1 992 Trois couleurs: Bleu

dimension they brought ro the

had announced that he did not

1 99 3 Trois couleurs: B/ane

sroey-relling process. The original

wanr ro make films any more.

series illustrates the ten

"Making films does not mean

1 994 Trois couleurs: Rouge

"Kent Y�mı"nda bir bölüm)
Veronique'in Çifte Ya�amı
Üç Renk: Mavi
Üç Renk: Beyaz
Üç Renk: Kırmızı
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POLONYA POLAND

KiESLOWSKi' N i N BELGESELLERi
KIESLOWSKI'S DOCUMENTARIES
LODZ KENTI NDEN

FABRIKA

YARlŞTAN ÖNCE

Z MIASTA LODZI

FABRYKA

PRZED RA]DEM

FROM THE CITY OF LODZ

FACTORY

BEFORE THE RALLY

Yönetmen Director: Krzyszıof Kieslowski
Görüntü Yönetmenleri
Cinematography:Jamm Krecımamki, Piotr
Kwiatkowski & Stanislaw Niedbalski Kurgu
Editing: Elıbieta Kurkowska & Lidia Zonn
Yapım Production Co.: \VFD-Warsaw,
Chelrmka 21, 00-724 Warsaw, POLAND,
Phone: 4B 22 4 1 1 21 1 Fax: 4B 22 415 B91
Dünya Hakları Export Agent: Telewiıja
Polska, 1 7,}.P. \Voronicıa Sır., 00-999
\Varsaw, POLAND; Phone: 22 647 Bl 91;
Fax: 22 44 02 06

Yönetmen Director: Krzyszıof Kieslowski
Görüntü Yönetmenleri
Cinematography: Stanislaw Niedbalski &
}acek Tworek Kurgu Editing: Maria
Lesıcıymka Yapım Production Co.: WFD
Warsaw, Chelrmka 21, 00-724 Warsaw,
POLAND, Phone: 4B 22 4 1 1 2 1 1 Fax: 4B 22
415 B91 Dünya Hakları Export Agent:
Telewizja Polska, 1 7, j.P. \Voranicıa Sır. , 00999 \Varsaw, POLAND; Phone: 22 647 Bl
91; Fax: 22 44 02 06

Yönetmen Director: Krzyszıof Kieslowski
Görüntü Yönetmenleri
Cinematography: Piotr Kwiatkowski &Jacek
Petrycki Kurgu Editing: Lidia Zonn
Yapım Production Co.: WFD-\Varsaw,
Chelrmka 21, 00-724 Warsaw, POLAND,
Phone: 4B 22 41 1 2 1 1 Fax: 4B 22 4 1 5 B91
Dünya Hakları Export Agent: Telewizja
Polska, 1 7, j.P. Woronicıa Str. , 00-999
Warsaw, POLAND; Phone: 22 647 Bl 91;
Fax: 22 44 02 06

1 969 1 35

mm.

1 Siyah-Beyaz (B& W) 1 1 7'

• "Bazı insanların çalıştığı,

diğerlerinin Allah bilir neyin
peşine takılıp dolaştığı bir kentin
portres i. . . Egzantrikliklerle dolu,
her tür saçmasapan heykelle ve
çeşitli zıtlıklada dolu bir kent . . .
harabelerle, izbelerle, köşe
bucakla dolu." - Krzysztof
Kieslowski
• "A porrrait of a rown where
some people work, others roam
araund in search of Lord knows
what . . . A rown which is full of
eccenrricities, full of all sorrs of a
absurd statues and various
contrasts . . . full of ruins, hovels,

1 970 1 35

mm.

1 Siyah-Beyaz (B& W) 1 1 7 '

• Ursus traktör fabrikasında bir iş
günü. Işçi çekimleri ile bir yönetim
kurulu toplantısının çekimleri
birbirini izler. Fabrika, donanım
parça ve saire eksikliği nedeniyle
üretim kotasını dolduramaz.
Evraklar yollanır, ruhsatlar için
başvurulur, çeşitli toplantılar
yapılır, ama yanlış anlamalada
bürokrasinin kısır döngüsünden
kurtuluş yok gibidir - sol el, sağ elin
ne yaptığını bilmez. Kurul
üyelerinden birinin dediği gibi, "bu
ülkede bürokrasi her çözümü
engeller". Ne var ki, işçiler gene de
kotayı doldurmak zorundadır . . .

• A working day i n the Ursus

1 97 1 1 35

mm.

1 Siyah-Beyaz & Renkli

B& W - Color 1 1 5 '

• Monte Carlo rallisi için on
günlük bir hazırlık. Iki Polonyalı
sürücü, Polonya yapımı Fiat 1 25'in
teknik noksanlarıyla boğuşurlar.
Yarışı bitiremezler. Ülkenin sınaT
ve ekonomik sorunları üzerine
bir alegori.
• Ten days of peeparation for the
drivers battle with the technical
shortcomings of the Polish Fiat
1 2 5 . They did not fınish the race.

An allegory of the country's
industrial and economic problems.

NAKARAT

tractor facrory. Shots of workers
alternate with those of a

REFRAIN

BEN BIR ASKERDl M

managernem board meeting. The

vicious network of misunderstandings

Yönetmen Director: Krzysıtof Kieslowski
Görüntü Yön. Cinematography: Witold
Stok Kurgu Edüing: Maryla Czolnik
Yapı m Production Co.: WFD- \Varsaw,
Chelrmka 21, 00-724 \Varsaw, POLAND,
Phone: 4B 22 4 1 1 2 1 1 Fax: 4B 22 415 B91
Dünya Hakları Export Agent: Telewizja
Polska, 1 7, j.P. Woranicıa Sır., 00-999
\Varsaw, POLAND; Phone: 22 647 Bl 91;
Fax: 22 44 02 06

and bureaucracy - the left hand

1 972 1 35

I W AS A SOLDIER

factory cannot meet i ts production
quota because there is a shorrage of

Yönetmen Director: Krzysztof Kieslowski
Senaryo Screenplay: Krzysztof Kieslowski
Görüntü Yön. Cinematography:
Stanislaw Niedbalski Yapı m Production
Co.: Cıol6wka-Studio Al. Lotnik6w 1, 00-976
Warsaw POLAND; Phone: 4B 22 43 1 401
Fax: 4B 22 432 002 Dünya Hakları
Export Agent: Telewiıja Polska, 1 7,j.P.
Woranicıa Sır., 00-999 Warsaw, POLAND;
Phone: 22 647 Bl 91; Fax: 22 44 02 06

equipment, parrs, and so on. Papers

1970 1 35

"the bureaucracy in this country

mm.

1 Siyah-Beyaz (B&W) 1 1 6'

• "Ikinci Dünya Savaşında asker

olan ve görme duyularını yitiren
erkekler üzerine bir belgeseL . .
Askerler film boyunca oracıkta,
kameranın önünde oturuyor ve
konuşuyorlar." - Krzysztof
Kieslowski

are sent out, licences are applied for,
numerous meetings held, but there
seems to be no way out of the

doesn't know what the right is doing.
As one of the board members says:
hampers any solution". Yet the
workers stil! have ro meet their
quota . . .

REFREN

mm.

üzerine bir belgeseL Yas ve
duygular, sayılara ve bir yığın
kırtasiyeye dönüşür. Sonra
çocuklar doğar. Ve bu böylece
sürüp gider . . .

• Documentary about the
bureaucracy involved in funerals.
Grief and emotions are turned into
numbers and a pile of paperwork.
Then children are born. And so it
goes on and on . . .

of the camera, throughout the film,
and talk." - Krzysztof kieslowski
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Fabrika Faccory

• Cenazelere ilişkin bürokrasi

had been soldiers and lost their
sight in the Second World War . . .

-
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1 Siyah-Beyaz (B& W) 1 10'

• "A documentary about men who

The soldiers j ust sit there, i n front

Sen Bir Askerdim J Was a Soldier

Monte Carlo rally. The two Polish

recesses." - Krzyszrof Kieslowski

B YLEM ZOLNIERZEM

Lodz Kentinden From rhe Ciry of Lodz

Yarıştan Önce Before the Rally

t"

1 12 ANISINA: KRZYSZTOF KiESLOWSKi ı :-.; :\1 1 \IOH I \�1.

K lU\

V 1 Ol K i l SI 0\\ S K I

POLONYA POLAND
DUVARCI

RÖNTGE N

HASTANE

MURARZ

PRZESWIETLENIE

SZPITAL

BRICKLAYER

X-RAY

HOSPITAL

Yönetmen Director: Krzysztof Kieslowski
Görüntü Yön. Cinemarography: Witold
Stok Kurgu Editing: Lidia Zonn Yapı m
Production Co.: WFD-Warsaw, Chelmska
21, 00-724 Warsaw, POLAND, Phone: 48
22 4 1 I 21 1 Fax: 48 22 4 1 5 891 Dünya
Hakları Exporr Agent: Telewizja Polska,
l l, j.P. Woronicza Str., 00-999 Warsaw,
POLAND; Phone: 22 647 BI 91; Fax: 22 44
02 06

Yönetmen Director: Krzysztof Kieslowski
Görüntü Yön. Cinemarography:jacek
Petrycki Kurgu Editing: Lidia Zonn
Yapım Production Co.: WFD- Warsaw,
Chelmska 21, 00-724 Warsaw, PO LAN D,
Phone: 48 22 4 1 1 2 1 1 Fax: 48 22 4 1 5 891
Dünya Hakları Exporr Agenr: Telewizja
Polska, 1 7, j.P. Woronicza Str., 00-999
\Varsaw, POLAND; Phone: 22 647 8/ 91;
Fax: 22 44 02 06

Yönetmen Director: Krzysztof Kieslowski
Görüntü Yön. Cinematography:Jacek
Petrycki Kurgu Edi ring: Lidia Zonn
Yapım Production Co.: WFD-Warsaw,
Chelmska 21, 00-724 Warsaw, POLAND,
Phone: 48 22 41 1 2 1 1 Fax: 48 22 4 1 5 891
Dünya Hakları Export Agenr: Telewizja
Polska, 1 7,j.P. Woronicza Str. , 00-999
Warsaw, POLAND; Phone: 22 647 8/ 91;
Fax: 22 44 02 06

1 973 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 7'

1 974 1 35 mm. 1 Renkli Color / 12'

1976 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B& W) 1 2 1 '

• Stalin döneminde, örnek bir

• Veremli hastalar korkularından

• Kamera 32 saatli k b i r nöbet

işçi olup Komünist davayı
ilerietmesi için teşvik edilen bir
duvarcı hakkında bir belgeseL
Genç bir eylemci olan duvarcı
terfi ettirilir ve der ki: "Eylemci
olmak yerine, büroda ne iş olsa
yapan biri haline geldim . . . Bana
masabaşı bir görev verildi ve
soluksuz kaldım, öyle ki temiz
hava girsin diye pencereyi
açardım . . . Sonra 1 956 yılı geldi
ve birden her şey altüst oldu.
Biraz acı vericiydi. Soru şuydu:
Şimdi ne olacak? Ve 1 95 6 yılında
onlardan beni serbest
bırakmalarını, üretimdeki işime
geri göndermelerini istedim.
Geldigim yere döndüm." Kamera
tuglacıyı, yaşamı kendinden üst
düzeydeki ideolojik güçler
tarafından kullanılmış bu adamı,
bir 1 Mayıs geçit töreni sırasında
izlerken, araya onun günlük
yaşantısından sahneler girer.

• Documemary about a bricklayer
who, during the Stalinise era, was
encouraged by the Parry to become
an exemplary worker and further
the Communist cause. A young
acrivist, he was promored and, he
says, " I became a jack-in-offıce,
i nstead of an activist . . . I got a desk
job and gasped for breath, I had to
let in fresh air through the
window . . . And then came the year
1 95 6 and everything rumbled

down all of a sudden. It was a little
painful. The question was: What
now? And in 1 95 6 I asked them to
relieve me and send me back to my
job in producrion. I rerurned where
I had come from. " The camera
follows the bricklayer - a man
whose life has been used up by
ideological powers above him during a May Day parade,
alternaring with scenes from his
daily life.

ve normal bir hayata dönme
arzularından söz ederler . . .

• Patiems suffering from
ruberculosis speak of rheir fears and
of rheir wishes to rerurn to a
normal life . . .

boyunca ortopedi cerrahiarını
izler. Aletler ellerinde parçalanır,
elektrik sık sık kesilir, en temel
malzemelerin eksikligi çekilir, ama
doktorlar, üstelik de mizah
duygularını yitirmeden, saatler
boyu azimle işlerini sürdürürler...

YAŞAM ÖYKÜSÜ

• The camera follows orrhopaedic

ZYCIORYS

surgeons on a 32-hour shift.

CURRICULUM VITAE
Yönetmen Director: Krzysztof Kieslowski
Senaryo Screenp l ay:Janusz Fastyn &
Krzysztof Kieslowski Görüntü
Yönetmenleri Cinematography:jacek
Petrycki & Tadeusz Rusinek Kurgu Ediring:
Lidia Zonn Yapı m Production Co.: WFD
Warsaw, Chelrmka 21, 00-724 Warsaw,
POLAND, Phone: 48 22 4 1 1 2 1 1 Fax: 48 22
4 1 5 891 Dünya Hakları Export Agent:
Telewizja Polska, 1 7,J.P. Woronicza Str., 00999 \Varsaw, POLAND; Phone: 22 647 8 1
91; Fax: 2 2 4 4 0 2 06
1975 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B&W) 1 45 '

• Bir Parti Denetim Komitesi,
Parti'den ihraçla tehdit edilen bir
Parti üyesini sorguya çeker.
Suçlanan kişinin yaşam öyküsü
hayali bir öyküdür, buna karşılık
Parti Denetim Komitesi gerçektir
ve suçluyu oynayan adam da
kendi yaşamında benzer bir
deneyim yaşamıştır. Toplantı
ilerledikçe, Denetim Komitesi
vakanın gerçekligine inanmaya
başlar ve zanlıyı profesyonel
sorgulama sürecinden geçirir . . .

• A Parry Comrol Committee
cross-examines a Party member
threarened wirh expulsion from the
Parry. The life-story of the accused
is a fıcrional one - alrhough the
man playing the role had
experienced somerhing similar in
his own life - white che Parry
Comrol Commirree is real. As the
meering progresses, the Comrol
Commirree begins to believe in the
aurhemiciry of the case and gives
che accused i ts professional
inquisitorial rreatmem . . .

Duvarcı Bricklayer

Insrrumems fall apart in their
hands, the electrical current keeps

Röntgen X· Ray

breaking, rhere are shorrages of che
most basic marerials, but the
doctors persevere ho ur afrer hour,
and wirh humour . . .

GECE B E KÇ I S I N I N
BAKlŞ AÇlSI
Z P UNKTU WIDZENIA
NOCNEGO PORTIERA

FROM A NIGHT PORTER'S
POINT OF VIEW
Yönetmen Director: Krzysztof Kieslowski
Görüntü Yön. Cinematography: \Vitold
Stok Kurgu Editing: Lidia Zonn Müzik
Music: Wojciech Ki/ar Yapım Production
Co.: WFD-\Varsaw, Chelmska 21, 00-724
Warsaw, POLAND, Phone: 48 22 4 1 1 2 1 1
Fax: 48 22 4 1 5 891 Dünya Hakları
Export Agent: Telewizja Polska, l l, J.P.
Woronicza Str., 00-999 Warsaw, POLAND;
Phone: 22 647 81 91; Fax: 22 44 02 06

Yaşam Öyküsü Curriculum Vitae

1 977 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 16'

• "Kurallar insanlardan daha
önemlidir" inancıyla herkesi ve
herşeyi kontrol etmeye çalışırken
gücünü kişisel yaşamına bile
yayan, katı disiplin fanatigi bir
fabrika gece bekçisinin portresi.
"Yani" der, "biri kurallara itaat
etmiyorsa, onun işinin bittigini
söyleyebilirsiniz . . . Çocuklar da
kurallara uymalı, onlar için
yaratılmış bu güzel dünyada
yaşayan yetişkinler de. Sanırım
ölüm cezası uygulanmalı . . . Onu
(suçluyu) saliandırın gitsin.
Herkesin gözü önünde. Onlarca,
yüzlerce insan bunu görmeli."

Hastane Hospical
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POLONYA POLAND
FARKLI YAŞLARDA
YEDi KADl N

• Warsaw's Central Railway

exrends his power even inro his

SIEDEM KOBIET

cameras warch over rhe srarion.

• Porrrait of a facrory porrer, a
fanaric of srricr discipline, who

Srarion. Overhead video 'spy'

personal life as he rries ro comrol

W ROZNYM WIEKU

"Someone has fallen asleep,

everybody and everyrhing in rhe

SEVEN WOMEN OF

someone's wairing for somebody

belief rhar "rules are more

DIFFERENT AGES

imporranr rhan peopk .. That
means rhar when a man doesn'r
obey rhe rules", he says, "you could
say he's a goner . . . Children also

Yönetmen Director: KrzyJztof KieJ!owJki
Görüntü Yön. Cinemarography: \Yiitold
Stok Kurgu Editing: Alir�a Siemimka &
Lidia Zonn Yapı m Production Co.: 1\'l'FD
\YiarJaw, Chehmka 2 1 . 00-724 1\'l'arJaw,

have ro canform ro rhe rules and

POLA ND, Phone: 48 22 4 1 1 2 1 1 Fax: 48 22

adults who live on this earrh, for

4 ı 5 89ı

whom this beauriful world has
been creared. I reckon you've gor ro
have capital punishmenr . . . Simply
hang him (rhe culprir). Publicly.
Tens, hundreds of people would see
ir."

BILM IYORUM
NIE WIEM

I DON'T KNOW
Yönetmen Direcror: KrzyJztof KieJ!owJki
Görüntü Yön. Cinemarography:Jacek
Petrycki Kurgu Edi ring: Lidia Zomı
Yapım Production Co.: \YIFD- \Yianaw,
Chelımka 2 1 , 00-724 1\'l'anaw, POLAND.
Phone: 48 22 4 1 1 21 1 Fax: 48 22 4 1 5 89 1

Dünya Hakları Export Agent: Telewizja

Dünya Hakları Export Agem:
Telewizja Po!Jka, 1 7,j.P. \Voronicıa Str. , 00-

999 \Yianaw, POLAND; Phone: 22 647 81
9 1 ; Fax: 22 44 02 06

1 9 78 1 3 5 mm. 1 Siyah-Beyaz (B& W) 1 1 6 '

• Film, haftanın h e r gününde,
klasik dans yapan bir balerinin
performansı sırasında ya da prova
yaparken göründüğü bölümlerden
oluşur; ancak dansçıların yaşları
ilk bale adımlarını atan en küçük
çocukla, artık bir bale öğretmeni
olan en yaşlı balerin arasında
değişir . . .

• The film consisrs of episodes in
which each day of rhe week shows a
ballerina of class i cal dance ar work

PoiJka, 1 7 , J. P. 1\'l'oronicza Str., 00-999

or in rehearsal; bur rhe ages of rhe

Fax: 2 2 4 4 02 06

daneers vary from rhe smailesr

\Yianaw, POLAND; Phone: 22 647 81 9 ı ;
1 9 7 7 1 35 mm. 1

Siyah-Beyaz (B& W) 1 46'

• "Aşağı Silezya'da bir fabrikanın
müdürü olan bir adamın itirafı.
Parti üyesiydi ama, o fabrikada ya
da bölgede faal olan Parti
üyelerinin Mafya benzeri
örgütlenmesine karşıydı. Çalan ya
da fabrikanın parasını zirnınetine
geçiren insaniardı bunlar. Daha
üst düzeylerdeki kişilerin da bu
işe karıştığının farkında değildi. Ve
onun işini bitirdiler. Adam "Haklı
mıydım? Bilmiyorum" diye
sözlerine son verir." - Krzysztof
Kieslowski

• "The confession of a man who
was rhe direcror of a facrory in
Lower Silesia. He was a Parry
member bur opposed the Mafia
like organization of Parry members
which was active in that facrory or
region. Those people were stealing
and debiring rhe facrory accounr.
He didn'r realize rhar people
higher up were involved in the
affair. And rhey finished him off.
"Was I righr' I don'r know ! " the
man concludes. " - Krzyszrof
Kieslowski .

else. Maybe they'li come, maybe
they won'r. The film is abour
people !ike rhar, people looking for
somerhing . " - Krzyszrof Kieslowski
Bilmiyorum I Don·t Know

KONUŞAN KAFALAR
GA DA}ACE GLOWY

T ALKING HEADS
Yönetmen Director: Krzpztof KieJ!owJki
Görüntü Yönetmenleri
Cinematography:Jacek Petrycki & Piotr
KwiatkoWJki Kurgu Editing: Alina
Siemimka Yapım Production Co.: \YIFD1\'l'arJaw, ChelmJka 2 1 , 00-724 1\'l'anaw,
POLAND, Phone: 48 22 4 1 ı 2 1 1 Fax: 48 22

Dünya Hakları Export Agem:
Telewizja Po!Jka, 1 7, j. P. \'(/oronicza Str., 00-

4 ı 5 891

999 \Vanaw, POLAND; Phone: 22 647 8ı
9 ı ; Fax: 22 44 02 06
1 980 1 35 mm. 1

Siyah-Beyaz (B&W) 1

15'

• Yaşları yedi i l e 1 00 arasında
değişen yetmiş dokuz Polonyalı
üç soruya cevap verirler: Nerede
doğdun? Sen nesin? En çok ne
isterdi n? . . .

Farklı Y"11arda Yedi Kadın
Seven Women of Differenr Ages

• Sevenry-nine Poles, aged seven

child raking her fırsr sreps in baller

ro 1 00 , answer three quesrions:

ro rhe eldesr ballerina who is now a

When were you born' Whar are

baller reacher . . .

you' Whar would you !ike mosr? . . .

GAR
DWORZEC

STATION
Gar Station

Yönetmen Direcror: Krzysztof KieJ!owJki
Görüntü Yön. Cinematography: W!itold
Stok Kurgu Editing: Lidia Zonn Yapı m
Production Co.: \\'l'FD- 1\'l'arsaw, Chehmka
2 1 , 00-724 Wanaw, POLAND, Phone: 48
22 4 1 1 2 1 ı Fax: 48 22 4 1 5 891 Dünya
Hakları Export Agem: Telewizja Po!Jka,
1 7, J.P. \'(/oronicza S tr., 00-999 1\'l'anaw,
POLAND; Phone: 22 647 8ı 9 ı ; Fax: 22 44

02 06

1 980 1 35 mm. 1

Siyah-Beyaz (B& W) 1 1 3 '

• Varşova'nın Merkez Garı.
Tepedeki · cas us' video kameralar
istasyonu gözler. "Birisi
uyuyakalmış, birisi başka birini
bekliyor. Belki gelirler, belki de
gelmezler. Film böylesine insanlar
üzerinedir; bir şeyler arayan
insanlardır bunlar." - Krzysztof
Kieslowski

Konuşan Kafalar Talkıng Heads
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DE KALOG
DEKALO G
THE DECALOGUE
• Bir dizi TV filminin oluşturdugu DEKALOG, günümüz dünyasında

• THE DECALOGUE - a series of TV films - cansim of ten modern

On Emir'in nasıl işledigini anlatan çagdaş öykülerden meydana gelir.
Filmler cinayet, ihanet, sahiplenme, tamah, inanç yitirme gibi güçlü
konuları temel alır. On filmden herbiri, büyük bir titizlikle ve
mükemmel bir şekilde kurgulanmış bir kısa öyküyü anlatır. Filmierin
ayrı başlıkları yoktur, sadece Dekalog 1 , Dekalog 2 gibi
numaralandırılmışlardır. Bunun nedeni Kieslowski'nin seyircinin
konuyu önceden bilmesini istememesidir.

parables about how rhe separare commandments funcrion in rhe world

Dizideki her film bir anlaşmazlıgın gizli yönlerine, ruhsal
huzursuzlukların derinligine girmeye, Emir'in belirgin yalınlıgı ile
yaşamın yıpratıcı karmaşıklığını karşılaştırmaya çalışır. Her film
kahramanlarını, ahlak anlayışları ve vicdanlarının sesi dogrultusunda
davranmalarını isteyen kurallar ile, duyguların, arzuların ve çoğu kez
içinde yaşadıkları ortamın yol açtıgı acı ve dehşet verici
mecburiyederin denedenemeyen gelgitleri arasındaki karşıtlıklardan
kaynaklanan ebedi uçurumlada karşı karşıya getirir. Pinter tarzı
öncülsüz önermelerle süslenen, oldukça az ama öz konuşma içeren
senaryoları Kieslowski, Dayanışma Sendikası'nın hukuk danışmanı
Krzysztof Piesiewicz'le birlikte yazmıştır.

of roday. The films are srrong sruff, dealing wirh murder, betrayal,
possessiveness, greed and lass of fairh. Each of rhe 1 0 films has rhe
clockwork precision of rhe perfecrly assembled shorr srory. The films
have no separate ri des, only numbers - " Decalogue One," "Decalogue
Two" and so on. This was deliberare. Kieslowski didn'r want his
audience ro know whar ro expect.
Each film in rhe series rries ro penerrate into an intimate disagreement,
an uneasiness of rhe saul, rries ro canfront rhe lapidary simplicity of rhe
Decalogue w ith rhe laceraring complexity of life. Each episode places the
proragonisrs face ro face wirh rhe erernal fracrure between the injuncrion
ro act in concordance with the ethical sphere and one's conscience and
the uncontrollable ride of rhe sentiments, of desire, of rhe birrer and
ferocious 'eirher-ors' which circumsrances ofren impose. Wirh his co
scriprwrirer, a Solidariry lawyer named Krzyszrof Piesiewicz, Krzyszrof
Kieslowski has composed spare, sharp dialogue, wirh jusr a rouch of
Pinteresque non sequirurs.
Each episode is a separare and self-contained fearure wirh a different casr.

Her bölüm farklı oyuncuların yer aldıgı, kendi içinde bütünlük
taşıyan bir filmdir. Filmierin ortak yönü kahramanların yaşadığı
yerdir: Varşova'nın sıradan bir konut bölgesi. Bu dizide bir ortak
unsur daha vardır. Her filmde hep aynı karakter ortaya çıkar:
öykünün dügüm noktasında beliren bir Yabancı. Kimdir bu Yabancı?
Tanrı'nın elçisi mi? Belki de Kader'in? Oradan tesadüfen geçmekte
olan biri midir yoksa? Yazarlar kararı seyirciye bırakır.

Whar rhe films have in comman is rhe place where rhe heroes live: an
average housing esrare in Warsaw. Yer anorher comman element
integrares rhe series. In each film, rhe same seemingiy episodic characrer
appears: a Srranger who usually rurns up at rhe climax. Who is che
Srranger? God's emissary? Or perhaps rhar of Fate? A chance passer-by?
The authors leave rhe decision to the viewers.
In "The Decalogue", rhe firsr commandments concern rhe relarionship

DEKALOG'da, ilk emirler Tanrı ile insan arasındaki ilişkileri ele alır.
Diğerleri ise daha sıradan, daha "dünyevi" konuları işler. Bu da, bir
trajedi olan DEKALOG BIR'den, bir komedi olan DEKALOG ON'a
kadar uzanan filmierin biçimini etkilemiştir. Krzysztof Kieslowski
her film için ayrı bir kameraman seçerek öyküleri n biçiminin farklı
olmasını, böylece sanatsal sunuşta monotonluktan kaçınınayı
başarmıştır. Kieslowski, DEKALOG BEŞ ve DEKALOG ALTl'yı ayrı,
bagımsız birer uzun konulu filme dönüştürmüştür: "Krotki film
zabijaniu 1 Öldürme Üzerine Küçük Bir Film" ( 1 987) ve "Krotki film
o milosci 1 Aşk Üzerine Küçük Bir Film" ( 1 988). Geçtigirniz yıllarda,
Uluslararası Istanbul Film Festivali'nde gösterilen bu filmler, çagdaş
sinemanın birer başyapıtı olarak nitelendirilmektedir.

berween God and man. Larer ones dea! wirh more prosaic and
"worldly" marrers. This influences rhe form of rhe separare films which
vaty from rragedy in THE DECALOGUE, ONE ro comedy in THE
DECALOGUE, TEN. Krzyszrof Kieslowski has chosen different
cameramen for rhe separare films, rhe purpose being ro have rhe srories
differ from one anorher in sryle, preventing monotony in arrisric
presentarion. Kieslowski has alsa made addirional, auronomous fearure
film versions of THE DECALOGUE, FIVE and THE DECALOGUE,
SIX: " Krorki film zabijaniu 1 A Shorr Film Abour K.illing" ( 1 987) and
"Krorki fılm o milosci 1 A Shorr Film Abour Love" ( 1 988). Borh fılms,
which were previously presented wirhin rhe programme of rhe
lnternarional Istanbul Film Festival, are regarded as masrerpieces of
contemporary cinema.

"DEKALOG'ta izleyicileri yalnızca Polanya'ya özgü sorunlarla
sıkmamak için elimden geleni yaptım. Polanya katelik bir ülke. Fakat
DEKALOG katolikligin bir analizini yapmaya çalışmıyor. Dizinin
mesajı çok daha evrensel. Filmierin her sahnesi herhangi bir ülkede
geçebilir . . . Bu on öykü Emirler'i satırı satırına yansıtmayı
amaçlamıyor; onlara sadık kalmıyor. Öykülerin kahramanları, çeşitli
açılardan ele alınarak yorumlanabilecek durumlarla karşılaşmakta.
Sonunda, sınırsız seçeneklerle, Emirler'e tümüyle baglı kalmanın
olanaksızlığı anlaşılmakta. Bu dizi ne kolay çözümler, ne hazır
yanıtlar, ne de formüller sunuyor izleyiciye. Öykülerin sonunda
bizlere çagdaş dünyada artık pek sık sorulmayan sorular kalıyor." Krzysztof Kieslowski

"In THE DECALOGUE I d id my besr nor ro bore audiences wirh
specifıcally Polish problems. Paland is a rradirionally Carholic country.
But THE DECALOGUE is nor an arrempred analysis of Carholicism.
The message of rhe series is much more universal. The scene of each
fılm could jusr as well be placed in any or her counrry . . . The ren stories
do nor rry ro be srraighr illusrrarions of rhe respective commandments:
rhey are more perfıdious rhan rhar. The successive heroes face siruarions
rhar could be interprered and rackled in various ways. Ir soan appears
rhar direct adlıerence to rhe Commandments is highly complex with all
the possible oprions being improper ro a grearer or lesser exrent. The
series present no easy solurions, no formulas. Ar rhe end of each rale,
rhere remain rhe quesrions rhar are posed less and less frequenrly in rhe
modern world." - Krzyszrof Kieslowski
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• K rzysztof orta yaşlı bir matematik öğretmenidir. Karısı

• Dorota, ölümün eşiğindeki kocası Andrzej'i hastanede ziyaret

yurtdışında olduğu için 1 1 yaşındaki oğlu Pawel'le birlikte
oturmaktadır. Baba oğul birlikte uyum içinde yaşarlar. Satranç
oynar, bilgisayar programları üzerinde çalışır, sporla uğraşırlar.
Pawel kendisini düşündüren şeyleri babasına açabilmektedir;
bunların arasında sınıfındaki bir kız da vardır. Ancak Tanrı ve din
hakkındaki konuları halası l rena ile konuşmak zorundadır.
Evlerindeki pek çok bilgisayardan birinde de Pawel'in paten kaymaya
gittiği göldeki buzun kalınlığını hesaplarlar. Bir gün Krzysztof evde
yalnızken, masasındaki mürekkep şişesi aniden çatlayınca, garip bir
önseziye kapılır. Koşa koşa göle gider, kıyıda birikmiş kalabalığın
arasından dalgıçların buzdaki delikten iki çocuğun cesedini
çıkarmakta olduğunu görür. Tepkisini gizleyemeyen Krzysztof
civarda yeni yapılmakta olan bir kiliseye dalarak tek bir vuruşla
mihrabı yerle bir eder . . .

eder. Hamile olan Oorota için bu belki de son bebek şansıdır, ama
çocuk kocasından değildir. Kocasının bakımından sorumlu doktora,
Andrzej'in ölüp ölmeyeceğini sorar. Eğer yaşayacaksa bebeği
aldırmak zorundadır; ama ölecekse çocuğu koruyabilir. Doktor
daha doğmamış bir bebeğin yaşamasına ya da ölmesine nasıl karar
verebilir ki? Hastasının öleceğinden ya da mucizevi bir biçimde
iyileşeceğinden nasıl emin olabilir ki? Oorota'ya kocasının kurtulma
şansı olmadığını söyler; ama Andrzej iyileşir. Dorota, Andrzej'e bir
bebekleri olacağını müjdeler, adam çocuğun kendisinden olduğunu
düşünür . . .
• D orota visits Andrzej, her dying husband , i n hospital. She is
pregnam - this might be the last chance for her ro have a baby - but
not by him. She asks the Consultam in c harge of her husband's case,
whether Andrzej w ili die. If he lives, she w ili have ro have an aborrion;

• Krzysztof, a middle-aged university lecturer i n mathematics, lives

if he dies, s he can have the child. How can the docror decide the life or

alone with his eleven-year-old son, Pawel, h is wife being abroad

death of an unborn child' How can he be cerrain whether his patiem

somewhere. Father and son live together in harmony, playing chess,

will die or miraculously recover' H e tells Dorota that her husband

working on computer programmes, and doing physical exercises. Pawel

doesn't have a chance; but Andrzej recovers. Dorota tells Andrzej that

is also able ro talk ro his father about rhi ngs that preoccupy his mind,

they are going ro have a baby; he thinks i t's his . . .

i ncluding a gir! in his class. But when he wams ro ask questions about
God and spirituality, he has ro speak ro his father's sister, Irena. They
use one of the many computers in the house ro calculate whether the
ice on a nearby lake is thick enough for Pawel ro go skating. Alone at
home one day, Krzyszrof has a presemirnem of tragedy when an i nk
bottle suddenIy cracks on his desk. He rushes ro a crowd gathered at
the side of the lake ro see divers recover che bodies of cwo dead children
from a hole in the ice. In protest, Krzyszrof runs i mo a new church
being built in the area and descroys the makeshift altar in one violem
stroke . . .
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• Noel gecesi: herkesin ailesiyle geçirdiği mutlu bir gün. Janusz,

• Neşeli ve hayat dolu bir kız olan Anka 20 yaşındadır. Annesi

karısı ve iki küçük çocuğuyla gece ayinine giderek kiliseyi dolduran
kalabalıkla birlikte ilahiler söyler. Asık yüzlü bir kadın keskin, kötülük
dolu gözleriyle onları izlemektedir. Kadının yalnız olduğu ortadadır.
Janusz kadının gözlerinin üzerinde olduğunu hissedip, ona bakmak
için dönene kadar kadın onu izler. Janusz hemen kalabalığın içinde
gizleniverir. Eve gidince de telefonu fişten çeker. Noel kutlamaları,
armağanlar, şampanya derken birden kapı çalınır. Ewa, kilisedeki o
ası k yüzlü kadın, dışarıda beklemektedir. Janusz'la aralarında kısa bir
konuşma geçer; ikisinin arasında bir zamanlar bir ilişki olduğunu
anlarız. Ewa'nın şimdi Janusz'un yardımına ihtiyacı vardır. Kocası
ortadan kaybolmuştur; alışveriş için çıkmış ama geri dönmemiştir.
Janusz karısına çalınan bir arabayı aramaya gittiğini söyler. Ama onu
kandıramaz, çünkü kadınlar kocalarının yalan söylediğini hemen
anlar. Janusz ile Ewa, kocayı bulmak için, kenti bir uçtan diğerine
aşarlar. Ama kadının hikayesinde bazı terslikler vardır . . .

ölmüş olduğu için babası Michal'le birlikte yaşamakta ve iyi
anlaşmaktadırlar. M ichal'in yurtdışına gitmesi gerekir. Anka adamı
havaalanına geçirip, eve dönünce babasının odasında sararmış bir
zarf bulur; üstünde "ancak ölümümden sonra açılmak üzere"
yazılıdır. Bu zarfın içinde, annesinin el yazısıyla Anka'ya yazılmış bir
başka zarf vardır. Michal geri döndüğünde onu karşılayan Anka,
annesinin Michal'ın gerçek babası olmadığını itiraf ettiği mektuptan
söz eder. Genç kız ve adam arasında farklı bir ilişki ortaya çıkar;
Anka M ichal'ı ineelikle baştan çıkarmaya çalışır. Ama adam karşı
koymaktadır; Anka'nın hala kendi kızı olabileceğine inanır . . .

111111.

1 Renkli Color 1 55 ·

• Anka, a cheerful and lively gir!, is 2 0 years old. Her morher is dead
and she lives with Michal, her father.They ger on well rogether. Michal
has to go on a rrip abroad. After saying goodbye to him ar the airport
and once she is back home, Anka finds a yellowish envelop in her
father's room , inscribed wirh "not to be opened before my death " .

• The Chrisrmas Eve - a happy day ro be spenr wirh one's family.

W i r b i n that envelope is anorher, addressed, i n her morher's

Janusz, his wife and rwo smail children go ro a nighr service and sing

handwriring, to her. Anka meers Michal on his rerurn and quotes rhe

along wirh the crowd rhar has garhered i n rhe church. A sullen woman

lerter where her morher reveals that he is not Anka' s real father. A

warches him wirh sharp, evi! eyes. She is lonely - this facr is only roo

different relarionship emerges between the young girl and the man as

apparenr. She keeps sraring ar Janusz unril he feels her eyes on himself

Anka subtly tries to seduce him. But Michal resists; she might still be

and turns ro look ar her. Immediately he hides behind the crowd. Back

his daughter . . .

home, Janusz disconnecrs the phone. Christmas greetings, presents,
champagne. Suddenly, rhe door-bell can be heard. Ewa, rhe sullen
woman who had been in rhe church, is now wairing outside. They
exchange a few words and we soon guess rhe couple had an affair several
years ago. Now Ewa needs Janusz' help: her husband has vanished, went
out for shopping and failed ro rerurn. Janusz rells a lie ro his wife:
somebody's car has been srolen. B ur he cannot deceive her - a woman
always know when her husband is lying. Janusz drives Ewa through the
ciry to find her husband, bur somerhing is false in her srory . . .

7 1 7 AN ISI NA: KRZYSZTOF KiESLOWSKi I ;\J i\IFJ\IORI .\ :\1: K lU\ S/.'1 Ol· K I I·SI.O\\ S K I
POLONYA POLAND
POLONYA POLAND

D E KALOG B EŞ

D E KALOG ALTl

DEKALOG PIEC

DEKALOG SZESC

DECALOGUE FIVE

DECALOGUE SIX

Yönetmen Direcror: Krzysztof Kieslowski Senaryo Screen play: Krzyszrof Kieslowski &
Görüntü Yön. Cinemarography: Slawomir ldziak Kurgu Editing:
Ewa Smal Müzik Music: Zbigniew PreiJner Oyuncular Cast: Miraslaw Baka, Krzysztof

Yönetmen Director: Krzysztof Kieslowski Senaryo Screen play: Krzysztof KieslowJki &
Görüntü Yön. Cinemarography: \fliıold Adamek Kurgu Editing:
Ewa Smal Müzik Music: Zbigniew Preimer Oyuncular Cast: Grazyna Szapolow!ka. O/af
Lubaszenko, Stefania lwimka, Arttir BarciJ. SıaniJiaw Gawlik, Piotr Machalica Yapımcı
Producer: Ry!zard ChutkoWiki Yapı m Production Co.: Tor: Telewizja PoiJka, 1 7. j.P.

Krzysztof Piesiewicz

Globisz. jan Tesarz, Zbigniew Zapasiewicz. Barbara Dziekan- lflajda, Krystynajanda

Yapımcı Producer:

Ryszard Chutkowski

Yapım Production Co.: Tor:

Telewizja Polska.

1 7. j. P. \floronicza Sır. , 00-999 \flarsaw. POLAND; Phone: 22 647 81 9 1 : Fax: 22 44 02
06

Dünya Hakları Export Agent:

Telewizja Polska, 1 7, j.P. \floronicza Str. , 00-999

\'(/arsaw, POLAND: Phone: 22 647 8 1 9 1 : Fax: 22 44 02 06
1 988 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 5 7 '

• Sivilceli bir genç kentin sokaklarında gezinmekte, orta yaşl ı bir
taksi sürücüsü arabasını temizlemekte, genç bir hukukçu avukatlık
sınavına girmektedir. Delikanlı taksileri izler, ilk kilise töreni için
giyinmiş bir kızın eski fotoğrafını büyütülmeye verir ve bir otelin
barına girip bir kahve ısmarlar. Aynı barda, aynı anda, sınavını henüz
vermiş olan genç avukat, kız arkadaşına sınavın ayrıntılarını
anlatmaktadır. Taksi sürücüsü arabasıyla gelip otelin önünde durur.
Sivilceli genç arabaya biner. Nehir kıyısında, delikanlı taksi
sürücüsünü öldürür. Uzun sürer bu iş, çünkü sürücü tıknaz ve
şişman, çocuk ise zayıf ve güçsüzdür. Genç avukat Piotr, genç katil
Jacek'i savunmakla görevlendirilir. Savunmanın kanıtı olmadığı gibi
cinayet için görünürde bir neden de yoktur. Jacek mahkemeye
çıkarılır, suçlu bulunur, ve asılarak ölüme mahkum edilir. Bu ilk
davasının ardından, Piotr'un içini acı bir kuşku kaplamıştır: halk
adına da olsa, hukuk sisteminin birini soğukkanlılıkla öldürme hakkı
olabilir mi? . . .
• A spotty boy is walking around the sereers of the city; a middle-aged
taxi driver is deaning his car; a young j urist is sitring the qualifying
exam to become a lawyer. The boy warches the raxi rank, rakes an old
photo of a gir! dressed for her fırsr communion to be enlarged and
orders a coffee in a hotel bar. In the same bar, ar the same rime, the
young lawyer who has jusr passed his exam, is relling the derails to his

Krzyszıof Piesiewicz

\'(/oronicza Sır. , 00-999 lflarJaw, POLAND; Phone: 22 647 8 1 9 1 ; Fax: 22 44 02 06

Dünya Hakları Export Agent:

Telewizja Polska, 1 7, J.P. \'(/oronicza Str., 00-999

\'(/arsaw, POLAND; Phone: 22 647 8/ 9 1 ; Fax: 22 44 02 06
1 988 1 3 5 mm. 1

Renkli Color 1 58'

• 1 9 yaşındaki Tomek, karşı apartmanda oturan 30 yaşındaki
hafıfmeşrep komşusu Magda'ya çılgınca aşıktır. Her gece
teleskopunun başına geçip Magda'nın dairesini ve ona gelen
sevgililerini izler. Bazen kadına telefon eder, ancak hiçbir şey
söylemez; bazen çalıştığı postaneden sahte posta ihbarnameleri
yollar; bazen de, kapısının önüne bir şişe süt bırakır. Amacı, onun
sesini duyabilmektir yalnızca. Sonunda biraraya gelirler, ve tütn
cesaretini toplayan T ome k kadına herşeyi anlatır. Bu ilan-ı aşka çok
şaşırıran Magda, delikanlıya hayatın temel gerçeğini öğretmeye
çalışır: aşk yok, sadece cinsellik vardır. Sonuçta T ome k, Magda'nın
diğer erkeklerine çok kolay gelen bu konuda başarılı olamaz. Magda
onun başarısızlığını doğal karşılar ve T ome k' i avutmaya kalkışır.
Oysa, gerçek bir trajedidir bu delikanlı için. Evine kapanan Tom ek
j iletle bileklerini keser. Önemli birşeyler yitirmiş olabileceğini
söyleyen bir içgüdüyle, bu kez de Magda, elinde dürbün, Tornek'in
dairesini gözedemektedir . . .
• 1 9-year-old Tomek falls madly i n love wirh Magda, aged 30, a
promiscuous neighbour across the srreer. Every nighr Tomek clings to
a relescope to warch Magda's aparement and the men who come to her.

Somerimes he gives her silent relephone rings or sends her false norices
from the posr-offıce where he works, or he delivers a milk borrle to her
doorstep just to hear her voice. Finally they come togerher and Tomek

girlfriend. The raxi driver stops in front of the hotel. The spotty boy
gers into the car and rells the driver ro go towards the outskires of the

rells her all about ir. Magda baffled by his declaration of love, iniciares

city. Down by the river the boy murders the raxi driver. This rakes
rime, the driver is stocky whereas the boy is slim. Piorr, the young

Eventually Tomek fails in what has come so easily to Magda's other

lawyer, is to defend Jacek, the young murderer. There is no evidence

him; but for the young man this is a real rragedy. So Tomek locks

for the defence and no apparent morive. Jacek is put on rrial, found
guilry and sentenced to dearh by hanging. Piorr, afrer his fırsr case, is

himself up in his aparement and curs his wrists wirh a razor. Now
Magda watches Tomek's aparement through the binoculars, her

lefr wirh the bitter doubr - does the !ega! system, in the name of the

intuition telling her that she may have lost something important . . .

people, have rhe righr ro ki ll in cold blood ' . . .

him into the basic fact of life - there is no love, but only sex.
men. Magda accepts Tomek's failure as narural and tries to console
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• Altı yaşındaki Ania, aslında abiası diye bildiği Majka'nın kızı olduğu

• Zofıa gibi insan az bulunur: alçakgönüllü, sevecen, akıllı bir

halde, Majka'nın annesi Ewa'yı annesi sanarak büyütülmüştür. Majka
yaşamını değiştirme çabasındadır. Kanada'ya gitmek üzere pasaport
alan genç kadının evden ayrılmaya kararlı olduğu her davranışından
bellidir. Bu büyük yalanla yaşamaktan bıkan ve Ania'nın onu bir anne
olarak sevmesi için herşeyi göze alan Majka küçük kızı "rehin alır"
ve evden kaçar. Kent dışında ahşap bir kulübede yaşamakta olan,
Ania'nın babası Wojtek'in yanına sığınır. Majka daha öğrenciyken
hocası Wojtek'ten hamile kalmıştır. Her yerde onları arayan Ewa
Wojtek'e de telefon eder. Küçük kızını kapan Majka kaçışını
sürdürür. Eve ancak, annesi gerçek ilişkilerini kabul edip ona kendi
kızını yetiştirmesine olanak sağladığı takdirde dönecektir. Majka ve
Ania yakınlardaki bir istasyonda saklanırlar . . .

kadındır o. Varşova Üniversitesi'nde Ahlak dersleri veren Zofıa'nın
kitapları birçok dile çevrilerek, tüm dünyada yayınlanmıştır. Sınıfı,
onu hayranlık ve dikkatle dinleyen öğrencilerle dolup taşmaktadır.
Zofıa küçük bir dairede oturur, eski bir arabası vardır, ve çantasını
bile kendi tamir eder. Ancak dikkatlice bakıldığında, Zofıa'nın bazen
garipleştiği, başını yana eğerek, dalgın dalgın pencereden dışarıyı
seyrettiği farkedilebilir. Ve bu kadın her gün, bir zamanlar oğlunun
yaşadığı boş odaya taze çiçekler koyar. Günün birinde Zofıa'nın
dersine, savaştan sağ çıkan Yahudilerin akıbetini araştıran bir misafir
öğrenci kaydolur. Polonya asıllı bir Amerikalı olan Elzbieta hocasına,
kendisinin Alman işgali sırasında Nazilerden korumayı reddettiği
küçük yahudi kız olduğunu söyler. En beklenmedik anda geçmiş
tekrar Zofıa'nın karşısına dikilmiştir . . .

• Six-year-old Ania is being broughr up by Ewa i n rhe belief rhar
Majka, Ewa's daughrer, is her sisrer, whereas Majka is really her

• The re are few people like Zofia. Modest, gentle, inrelligenr, she

morher. Majka, is rrying ro change her life. She files for a passporr ro
go ro Canada and her dererminarion ro leave home shows in her every

teaches ethics ar the University of Warsaw. Her books are translated

move. Tired of living wirh rhis big lie and desperare ro have Ania love

and attentive srudenrs. She lives in a small apartmenr, drives an old car
and mends her own briefcase. Bur if one looks closely, Zofia has a

her as a mother, Majka "kidnaps" the little gir! and runs away from her

and published all over rhe world. Her dasses are atrended by admiring

parents. She seeks refuge with Wojrek, Ania's farher, who lives in a

vague look from time ro time, tilring her head ro rhe side and staring

wooden hut in the suburbs. Majka was j ust a schoolgirl when Wojrek,

pensively our rhe window. And every day she purs fresh flowers in an

her teacher, got her pregnant. Ewa who looks for them everywhere

empry room in her apartmenr. In the past her son lived in rhis room.

phones Wojtek. Majka seizes her little gir! and continues to run; she

One day, a visiting student researching rhe fare of Jewish war survivors

will only rerurn home if her morher allows her ro b ring up her own

en ro lls in Zofia' s class. Elzbieta is a Polish-bom Arnerican who re lls her

daughrer in the recognirion of rhe rrue relationship. Majka and Ania

professor thar she is the little Jewish girl whom Zofia has refused ro
shelrer from the Nazis during the Occupation. When least expecting

h ide at a nearby sration . . .

it, the past has resurfaced for Zofia . . .
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• Bir dizi tahlil ve muayene sonucunda, 30 yaşlarındaki kalp cerrahı
Roman'ın iktidarsız olduğu anlaşılır. Karısının cinsel
gereksinimlerinin farkında olan adam onu bir sevgili bulması için
teşvik eder. Hanka tereddüt içindedir; kocasını hala sevmektedir,
ama Mariusz adlı bir öğrenciyle zaten ilişkisi vardır. Roman, sanki
öneren kendisi değilmiş gibi, gittikçe artan bir kıskançlık ve
kuşkuyla, karısının onun sözünü dinleyip bir sevgili bulduğu
saplantısına kapılır. Karısını izlemeye başlar ve Mariusz'la olan
ilişkisini öğrenir; bilmediği gerçek ise, Hanna'nın bu ilişkiyi
bitirdiğidir. Karı-koca birbirleri için ne kadar önemli olduklarını ve
birbirlerini ne çok sevdiklerini anlarlar. Bir süre ayrı kalmaları ve
sorunlarından uzaklaşmaları için Hanka'nın bir kayak gezisine
çıkmasına karar verirler. Evlat edinmeyi de düşünmeye başlarlar.
Ancak bir gün Roman, Hanka'nın sevgilisini arabasının üstüne bir çift
kayak yüklerken görünce kaçınılmaz sonuca varır . . .

Renkli Color 1 5 7 '

• Babalarının cenazesi, ortak hiçbir yönü olmayan iki kardeşi, Jerzy
ve Artur'u biraraya getirir. Babalarının evini dolduran madeni
kutuların içinde onun eşsiz pul koleksiyonunu bulur ve satmaya
karar verirler. Pul piyasasını iyice araştıran kardeşlerin küçüğü, pop
müzisyeni Artur, bir pul klübünün başkanını eve getirir. Başkan
onlara ellerinin altında bir hazinenin yattığını söyler. Artur eve
taşınır, iki kardeş daireyi daha güvenli bir hale getirir, albümlere
bakarak saatler geçirirler. Artur müzik yaşamını ihmal eder, Jerzy
karısını bırakıp geceleri babasının evinde kalır. Pul tutkuları öyle bir
noktaya varır ki, değerli bir seriyi tamamlayacak nadir bir pulu
alabilmek için Jerzy bir böbreğini vermeye razı olur. Ama çok
geçmeden evleri soyulur. Iki kardeş de birbirinden şüphelenir ve
polise haber verir. Ancak pullar onları bir kez daha biraraya
getirecektir . . .
• The funeral of rheir father brings rogerher cwo brothers, Jerzy and

• Afrer many resrs and examinarions, Roman, a cardio-surgeon in his
30s, has been diagnosed as imporenr. Roman, recognizing his wife's
sexual needs, encourages her ro rake a !over. Hanka is relucranr; she
loves Roman, bur does already have an affair wirh Mariusz, a srudenr.
Roman, despite his own words, becomes possessed by a growing
jealousy and suspicion that his wife mighr have followed his

Arrur, who have nothing in common. Their father's tiny flat is full of
metal cheses conraining his exrensive stamp collection, which both
brothers agree must be sold. Afcer making enquiries at a stamp
collecting market, Arrur, the younger of rhe two and a pop musician,
brings the presidenr of a stamp cl u b back ro rhe flat. He rells them

encouragemenr and taken a !over. He spies on her and learns of

that they have forrune on their hands. Arrur moves inro the flat; the
brothers make the place secure and spend hours poring over the

relarionship with Mariusz, unaware of the fact that Hanka has broken
off the affair. They both come ro realize how imporranr they are ro one

from his wife ro stay at the flat. Their obsession with the stamps comes

another, how much they love one another. lt is decided that Hanka

albums. Artur neglects his m us i cal career and Jerzy spends nights away

should go away for a while - on a skiing trip - so that they can both gee

ro a poinr where Jerzy is prepared to sacrifice a kidney ro obrain a rare
stamp ro complete a valuable ser. Bur rhen rhe flat is burgled. Borh

some distance from each orher and rheir problems. They also begin ro

brothers immediarely suspect each other and report ir ro rhe police.

think of adopring a child. However, one day Roman sees Hanka's
former !over packing a pair of skis inro his car and makes rhe i nevicable

However, sramps w il! bring them rogether once more . . .

conclusion . . .
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Bu fılmin gösterimi Fransız Dışişleri Bakanlıgı'nın degerli
işbirligiyle gerçekleştirilmiştir.
The presamation of this film has been realised wirh che valuable
cooperarion of che Minisrry of Foreign Affairs of France.
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FRANSA FRANCE

MARC E L CARN E
• 1 8 Agustos 1 909'da Paris'te

dogdu. 20'1 i yılların ortasında,
sigorta memurlugu yaparken
sinema egitimi de gördü. Kamera
asistanlıgı ve film eleştirmenliginin
ardından, 1 929'da ilk kısa
belgeseli "Nogent, Eldorado du
dirnanche 1 Nogent, Pazar'ın
Yalancı Cenneti"ni yaptı. Bu,
onun "sıradan insanlar"a verdigi
önemin habercisi olan ve işçi
sınıfının boş vakitlerini anlatan bir
filmdi. Carne, ilk önemli sesli
Fransız filmi olan "Sous les toits
de Paris 1 Paris Çatıları
Altında"da ( 1 930), onun ilk
filminden etkilenmiş olan Rene
Clair'e asistanlık yaptı. Halk
Cephesi döneminde kısa süre
solcu kooperatif Cine-Liberte'de
çalıştı. Reklam filmleri
çekimlerinden, sinema dergileri
yayımcıilgından sonra, Jacques
Feyder'in 1 934-35 yıllarında
çektigi üç önemli fılmde
asistanligını yaptı ve 1 936'da,
Feyder'in saglık vermesi üzerine,
ilk konulu uzun metraj filmi
"Jenny"yi yönetme olanagı buldu.
Bu ilk fılmle, stilize kent
dekorları, işçiler ve
marjinallerden oluşan
karakterler, gündelik hayatın
gerçek şiiriyle çekilmiş karanlık
ve baskın bir kıyamet atmosferi
gibi özellikleri taşıyan kendi
şiirsel-gerçekçi evrenini kurdu.
Ozan ve senarist Jacques Prevert
ile verimli işbirligi, 1 93 7'de
"Drôle de drame 1 Gülünç
Dram"la başladı. Üç yıl içinde
kaderci ve romantik melodramlar
olan "Le quai des brumes 1 Sisler
Rıhtımı" ( 1 938), "Hôtel du N ord
1 Kuzey Oteli" ( 1 938) ve "Le jour
se leve 1 Gün Doguyor" ( 1 939)
gibi filmlerle Avrupa'nın önde
gelen yönetmenleri arasına
katıldı. Ikinci Dünya Savaşı'nda
Fransa'nın işgali sırasında, Prevert
ile beraber, çagdaş gerçeklerden
tarihi masallara döndüler ve
dönemin en önemli filmlerinden
ikisini yaptılar. "Les visiteurs du
soir 1 Akşam Ziyaretçileri"ndeki
( 1 942) Şeytan'a karşı aşkın zaferi,
aslında Alman işgali üzerine bir
ortaçag alegorisidir. 1 830'1u
yıllarda Fransız tiyatrosunun
coşkulu bir portresi olan "Les
enfants du paradis 1 Cennet'in

Çocukları" ( 1 945) ise, Carne'nin
başyapıtıdır. Yönetmen savaş
bittiginde henüz 36 yaşında ve
ününün dorugundaydı. Ne var ki,
savaş sonrasının ilk Carne
Prevert filmi "Les portes de nuit
1 Gecenin Kapıları" ( 1 946),
pahalıya patlayan bir fiyasko oldu.
Carne, "La fleur de l'age 1 Yaş
Çiçegi"nin 1 947'de çekimler
sırasında iptal edilmesinin
ardından Prevert'le yollarını
ayı rdı. Genç sinemacılar kuşagı
tarafından küçük görüldügü için,
yeni konuları araştırmaya ve yeni
oyuncuları kullanmaya istekli
oldugu halde, çagdaş
gelişmelerden gittikçe daha fazla
koptu. 1 949-73 arasında bir
düzineden fazla film çektiyse de,
Fransız sinemasında bir daha
etkili olamadı. Ancak o,
kısıtlamalarının üstüne çıkamamış
olsa da, Fransız stüdyo üsiObunun
tam bir örnegi, tartışılmaz
ustasıydı. Mareel Carne 3 1 Ekim
1 996'da öldü.

• Born in Paris on 18 August

1 909. In mid- 1 920s he was an
insurance clerk studying

Mareel Carne başlangıçta
uyandırdıgı u mutları asla
gerçekleştirmemiş olsa bile,
özellikle Jacques Prevert'le
birlikte çalıştıgı filmlerle, Şiirsel
Gerçekçilik akım ının en başarılı
yorumcusu olarak sinema
tarihinde yerini almıştır. Iki
sanatçı, filmin, hayata sadık kalışın
belli bir şiirsel atmosfere özen
göstermekle dengelendigi bir
stüdyo yaratısı gibi görüldügü,
belli bir fantastik gerçekçilik
kavramını paylaşıyorlardı. Carne
ile Prevert'in kötü sonuçlanmaya
mahkum aşk kavramlarının
merkezinde ise, Jean Gabin'in,
işleyebilecegini bile bilmedigi
suçlar için misilierne beklerken
karanlık odalar ile sisli sokaklarda
kısılı kalmış proleter anti
kahramanı vardı. Sefalet, gölgeler
ve dumanlı barlar, kahramanın
adil olmayan bir Kader'e
melankolik bir şekilde boyun
egişinin dışa vurumuydu. Carne'nin
ustaca atmosfer denetimi olmasa,
bunlar insanda sadece hoş
tablolar izlenimi uyandırabilirdi;
çünkü yalnızlık, yabancılaşma ve
ölümün böylesine zarafet ve
güzellik taşımasına pek ender
rastlanmıştır.

filmmaking. After working as
assistant cameraman and film
eri tic, he made his first shorr
documenrary, "Nogenr, Eldorado
du dimanche" in 1 929. lt was a
film on working class leisure,
heralding his incerest in "ordinary
people". Carne worked as assiseant
co Rene Clair, who was impressed
by his debuc, on che first imporranr
French sound film, "Sous les toits
de Paris" ( 1 930). During che
Popular Front period he worked
briefly wich che left cooperacive
Cine-Liberre. Afcer making
publicity fılms and publishing film
journals, he worked as assistant co
Jacques Feyder on his three greac
films of 1 934-35 and enabled co
direec his own firsc feacure film,
"Jenny", by Feyder's
recommendacion in 1 936. With
this debut Carne established his
poetic-realist universe: stylised
urban decors, a cas c of workers and
marginals, a dark and pervasive
atmosphere of doom shot through
wich che gen u ine poetry of che
everyday. His fruitful collaboration
with che poet and screenwriter
Jacques Prevert scarted with "Drôle
de drame" in 1 93 7 . Wichin three
years, he established himselfas one

1 23 of Europe's leading film directors
wirh a rrio of fatal is tic romantic

Carne's expert control of
atmosphere, the effect might seem

melodramas, "Le quai des brumes 1

merely picturesque, for rarely have

Port of Shadows" ( 1 938), "Hôtel du

solitude, alienation and death been

Nord" ( 1 938) and "Le jour se !eve 1

imbued with such elegance and

Daybreak" ( 1 939). During the

beaury.

occupation in WW2, Carne and
Prevert turned away from
contemporary realities to historic

Filmleri
Filmography

1 929 Nogent, Eldorado du
diınanche
Nogent, Pazar'ın
Yalancı Cenneti

1 936 Jemıy
1 93 7 Drôle de drame
Gülünç Dram

1 938 Le quai des brumes
Sisler Rıhtımı

which rank among the most

Hôtel d" Nord Kuzey Oteli
1 939 Le jour se !eve Gün Doguyor
1 942 Les visiteurs du soir

significant of the period. In "Les

1 945 Les enfants du Paradis

fable and together made two films

visiteurs du soir 1 The Devil's

Akşam Ziyaretçileri
Cennet'in Çocukları

Envoys" ( 1 942), the rriumph of

1 947 Les portes de nu it

love over Satan serves as a medieval

1 947 La fleur de /'age Yaş Çiçegi

allegory on the German invasion.

Gecenin Kapıları

(unfinished yarım kaldı)

"Les enfants du Paradis" ( 1 94 5 ), an

1 949 La marie du port

exuberant eeconstruction of the

1 95 1 juliette ou la cM des songes

Parisian theatre of the 1 830s, was
Carne's masterpiece. He was stili

Liman Fahişesi
Juliette veya Düşlerin
Anahtarı

fame when the war ended bur the

1 953 Thirese Raquin
1 954 L'air de Paris Paris Havası
1 956 Le pays d'oılje viem

first postwat Carne-Prevert fil m ,
"Les portes d e nuit 1 Gates o f the

1 958 Les tricheurs Sahtekarlar
1 960 Terrain ·vague

only 36 and at the height of his

Night" ( 1 946), was an expensive
flop. Carne split with Prevert
fallawing cancellatian in mid
production of "La fleur de ! 'age" in
1 947. Scorned by the young
generatian of filmmakers, Carne
grew more and more out of touch
with with contemporary
developments, despite an eagerness
to explore new subjects and use
young performers. He directed a
dozen more films between 1 94974, but he was no langer a major
force in French filmmaking. He
was, however, the epitome of the
French studio style, i ts
unquestioned master even if he was
unable to transeenci its limitations.
Mareel Carne died on 3 1 October
1 996.
If Mareel Carne never fulfilled his
early promise, his place in film
history is assured as the faremost
accomplished exponent of Poetic
Realism, especially in his
collaborations w ith Jacques
Prevert. The pair shared a cenain
fantastic canception of realism,
with film seen as a studio consrruct
in which fidelity to life wass
balanced by attention to a certain
poetic atmosphere. Central to
Carne and Prevert's canception of
doomed love was Jean Gabin's
proleterian anti-hero, trapped in
darkened rooms and foggy streets
while awairing retribution for
crimes he barely knew he might
commit. The squalour, shadows,
and smoky bars all externalise the
hero's melancholic resignation to
an unjust Destiny. Without

Geldigim Ülke

Belirsiz Toprak

1 962 Du mouron pour /es petits
oiseaux
Küçük Kuşlar Için Yem

1 965 Trois chambres tl
Manhallatı

Manhattan'da Üç Oda

1 967 Les jeunes loups
Genç Kurtlar

1 9 7 1 Les assa.sshıs de /'ordre
Düzenin Katilleri

1 974 La 1nerveilleuse visit
Şahane Ziyaret

1 976 La Bib/e lncil

(7Y docımıentary
TV belgesel i)
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FRANSA FRA CE

SiSLER RI HTI M I
LE QUAI DES BRUMES
• Bir sinir krizi anında cinayet
işlemiş olan asker kaçağı Jean, sisler
içindeki liman kentine gelir ve
rıhtımdaki bir meyhanede tanıdığı
Nellie'ye aşık olur. Kızın nişanlısını
katietmiş olan hain koruyucusu
Zabel, kızı da yıldırmıştır. Jean,
polisi atiatmak için, intihar eden bir
ressamın pasaportunu kullanır ve
Venezuela'ya giden bir geminin
mürettebatına katılır. Nelly'ye
tecavüz etmeye kalkışan Zabel'i
öldürmek zorunda kalır. Tam gemi
hareket etmek üzereyken, kendisi
de ödlek bir üçkağıtçı tarafından
vurulup ölür . . .
Savaş öncesi Fransa'sının üzerine
çöken bezginlik, ve yaklaşan
kaçınılmaz yok oluş havası sanatın
her dalına yansırken, sinemada da
"Şiirsel Gerçekçilik" adı verilen
eğilim biçiminde ortaya çıkmıştı.
Şiirsel Gerçekçilik ekolü liderlerinin
en önemlileri Jacques Prevert ile
Mareel Carne'ydi, ve SISLER
RIHTIMI bu film üsiObunun ilk
gerçek klasiğidir. Mehtap'la
aydınlanan, ve kulağa egzotik gelen
isimleri olan sembolik insanların
yaşadığı, sisiere bürünmüş liman
kentiyle Carne'nin bu ilk başyapıtı,
gerçek olanla hayali olanın birleşerek
bir bütün oluşturduğu, ama gene
de temelde gerçek ve hakiki olan
fantastik, stilize bir dünya yaratır.
Filmin en elle tutulur nitelikleri ise,
içerdiği endişe duygusu ve kader
anlayışıdır. Bu incelikli ikiliğe sahip
olan Prevert'in senaryosu, Tristan
ve lsolde'ninki kadar mitik ve
dayanıklı bir aşka çağdaş dünyada
da gereksinim duyulduğu fikrinden
yola çıkar. Pierre MacOrlan'ın
1 9 1 4'te Montmartre'da geçen
romanını kaynak olarak alan
Prevert, Fransızları hep büyülemiş
olan "büyük liman" motifınden
yararlanabilmek için öyküyü Le
Havre'a taşımıştı. Liman kenti
burada, dünyanın ucunu, bir atlama
yerini (ki, filmin karakterlerinden
birinin intiharıyla temsil edilir), nihai
kararlar noktasını, bir son şanstan
yararlanma yerini ima edecek
ölçüde kullanılmıştır. ÜsiObu ve
toplumsal çevresiyle, burjuva
estetiği ve ahlak anlayışına meydan
okumasıyla, Fransız 'film noir'
tarzının bir prototipi olan SISLER

RIHTIMI, aynı zamanda, daha
sonraları Fransız sinemasının en
ünlü çiftlerinden birini oluşturacak
Jean Gabin ile Michele Morgan'ı da
ilk kez bir araya getirmişti.

fog and inhabired by symbolic
people wirh exotic-sounding names,
Carne's firsr masrerpiece ereares a
fanrastic, srylized world in which
reality and imagination merge inro
one, bur which is stili essenrially

Yönetmen Director: Marrel Caml
Senaryo Screenplay:Jacqttes
Privert. based on the novel by Pierre
MacOrlan Görüntü

Yönetmenleri Cinematography:
Ettgen Schiiffian & Lottis Page Kurgu
Edi ring: ReniLe Henaf/Müzik
Music: Mattrice}attbert Oyuncular

• Jean, an army deserrer who has

real and rrue. The most rangible

Casr:je<w Gabin, Miche/e Morgan.

commired a murder in a fır of remper,

qualiry is the sense of anxiery and

arrives in che fog-bound port rown
and fal ls in love wirh Nellie, a gir!

finaliry. Preverc's screenplay has

Michel Simon, Aimos, Renl Gi11in.
Pierre Brasseur. Edo11ord Delmonı.
Robert Le Vigan. Mareel Peres

whom he meers ar a quay-side inn.
The gir! is being rerrorized by her
wicked guardian Zabel, who has
murdered her finance. To avoid the

this delicare duality, assuming a
conremporary urgency for a

Kaynak Source: llfi11istere des

as that of Tristan and lseult. His
source was a novel by Pierre

Aifaires Etrangtres, 3 7, Qttai d'Orsay.
75007 Paris. FRANCE: Phone: 33 1
43 1 7 53 53; Fax: 33 1 43 1 7 92 42

MacOrlan, originally set in

painter who commitred suicide, and

Mon marere i n 1 9 1 4 . Preverr has

joins the crew of a ship bound for

moved che srory ro Le Havre, ro be

Venezuela. He is forced ro ki ll Zabel
who rries ro rape Nelly and jusr as

able ro capitalize on che "grear

che ship is abour ro leave is himself
shor dead by a cowardly crook . . .

che French. The porc rown is

porc" motif which always fascinared
exploi red here for the degree ro
which ir suggesrs che edge of che

The mood of dejecrion and
impending doom which
overwhelmed prewar France was

in che suicide of one of che film's
characrers), the place for fina!

reflecred in all provinces of are, and

decisions, the place for raking che

in the cinema appeared in the form
of a trend known as "Poetic

French film noir, with irs sryle and

Realism" . The most imporcant

Co.: Ci11i-AIIta11ce. Paris, FRANCE

romance as mythic and as enduring

police Jean uses the passporr of a

among che leaders of the Poetic

Yapımcı Producer: Grigor
Rabinovitch Yapım Production

world , a jumping-off place (enacred

last chance. A prororype of che
milieu, irs challenge ro bourgeois
aesrherics and erhics, LE QUAI

Realisr School were Jacques Preverr

DES BRUMES was also the first

and Mareel Carn(\ and LE QUAI

film ro co-srar Jean Gabin and

DES BRUMES is the firsr rrue

Michele Morgan, subsequenrly one

classic of this filmic style. W ith i ts

of the most famous acting couples

moon-lir port rown enveloped in

in the French cinema.

1 938 1 35 ttml. 1
(B&W) / 9 / '

Siyah-Beyaz
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ITALYA ITALY

MARC E LLO MASTRO iAN N i
• 28 Eylül 1 924'te, Roma ile
Napoli'nin tam ortasında
sayılabilecek Ciociara
bölgesindeki Frosinone
yakınlarında bulunan Fontana
Liri'de, bir mobilyacı marangozun
oglu olarak dogdu. O daha
çocukken, ailesi önce kuzeye, çok
geçmeden de Roma'ya taşındı.
Mastroianni Roma'da resim
ögrenimi görmeye başladı. Mimar
olma tutkusu, Ikinci Dünya
Savaşı'nın çıkışı nedeniyle
gerçekleşemedi. Savaşta esir
alınarak bir Alman esir kampına
gönderildi, ama buradan kaçtı.
1 945 yılına kadar Venedik'te bir
çatıarasında saklandıktan sonra
Roma'ya dönüp bir Ingiliz film
dagıtım şirketinde muhasebeci
olarak çalışmaya başladı. Kısa süre
sonra hem bir ekonomi ve ticaret
ögrencisi, hem de Roma
Üniversitesi tiyatro grubunun
üyesiydi. Sonunda burada, onu
kendi profesyonel tiyatro
kumpanyasına alan Luchino
Visconti tarafından keşfedildi.
Yönetmen, Mastroianni'nin,
Riccardo Freda tarafından
yönetilen "1 miserabili 1 Sefı ller"
filminde küçük bir rol almasına da
yardımcı oldu. Aktör daha sonra
sahneye dönerek Shakespere'den
Arthur Miller'e kadar, geniş bir
yelpaze oluşturan oyunlarda rol
aldı, Visconti de ona "lhtiras
Tramvayı" ( 1 949), "Satıcının
Ölümü" ( 1 95 1 ) ve "Vanya
Dayı"nın ( 1 955) sahne
yapımlarında önemli roller verdi.
Mastroianni'nin profesyonel
sinema kariyeri, 1 950'1i yılların
yeni-gerçekçilik ile commedia
all'italiana tarzını bir araya getiren
komedilerinde başladı. Aktör en
başarılı çalışmalarını "Una
domenica d'agosto 1 Agustos'ta
Bir Pazar" ( 1 949) ile "Le ragazze
di Piazza di Spagna 1 lspanyol
Merdivenleri'nin Kızları"nda
( 1 95 1 ) yönetmen Luciano
Emmer'le ve her ikisinde de
Sophia Loren'le oynadıgı "Peccato
che sia una canaglia 1 Ne Fena ki
O Kötü Bir Kadın" ( 1 955) ve "La
fortuna di essere donna 1 Kadın
Olmanın Şansı"nda ( 1 956),
yönetmen Alessandro Blasetti'yle
gerçekleştirdi. ltalyan seyirciler

arasında, hem sahne, hem de
perdenin yetenekli ve çekici bir
başrol oyuncusu olarak yavaş
yavaş isim yaptı. Visconti "Le
notti bianche 1 Beyaz Geceler"de
ona Maria Schell ve Jean
Marais'nin yanında rol verince de
şöhreti nihayet festival
çevrelerine u laştı. ltalyan
yönetmenler güçlü, iddialı
erkeklerin üstlenecegi dramatik
başroller için çogu kez
Hollywood'a başvururlardı.
1 950'1i yılların sonlarından
itibaren, çagdaş ltalyanların
kafasını karıştıran baskıların
duyarlı bir portresini
istediklerinde de Marcello
Mastroianni'ye başvurmaya
başlayan yönetmenlerin arasında
Federico Fellini ("La dolce vita 1
Tatlı Hayat", 1 96 1 ve "Otto e
mezzo 1 Sekiz Buçuk", 1 963)
Michelangelo Antonioni ("La
notte 1 Gece", 1 96 1 ), Visconti
("Lo straniero 1 Yabancı"), 1 967,
Marco Ferreri ("La cagna" ya da
"Liza", 1 97 1 ; "La grande bouffe 1
Büyük Tıkınma", 1 973; ve "Ciao
Maschio 1 Elveda Erkeklik", 1 978)
ve Ettore Scola ("Una giornata
particolare 1 Özel Bir Gün", 1 977
ve "La terrazza 1 Teras", 1 979) da
vardı. Elli yılı kapsayan bir meslek
yaşamında Mastroianni, yorum
kapasitesini kanıtlayan etkileyici
bir dizi büyük rolde oynadı, ve
birbirinden çok farklı karakteriere
yaşam, önem ve inanılırlık
kazandırdı. Bir anlamda, savaş
sonrası ltalyan sinemasının tüm
evrimini kişiliginde topladı.
Mastroianni 1 960'1ı yılların
başlarında iki Fellini filmiyle
(başarısızlıga ugramış ama idealist
gazeteci Marcello'yu canlandırdıgı
"Tatlı Hayat" ile yönetmen
Guido'yu canlandırdıgı "Sekiz
Buçuk") uluslararası bir yıldıza
dönüştügünde yaşı 35'i geçmiş ve
40'tan fazla filmde oynamıştı.
Pietro Germi'nin klasik komedisi
"Divorzio all'italiana 1 !talyan
Usulü Boşanma"daki ( 1 96 1 ), ona
Ingiliz Film Akademisi'nin En Iyi
Yabancı Aktör Ödülü'nü
kazandıran yakıcı hicve sahip

Sonra da, iki De Sica
komedisinde, "leri, oggi, domani 1
Dün, Bugün ve Yarın" ( 1 963) ile
"Matrimonio all'italiana 1 ltalyan
Usulü Evlilik"te ( 1 964) Sophia
Loren'le bir ortak çalışma süreci
başlattı. 70'1i ve 1 980'1i yıllarda
aktörün repertuarı daha da
genişledi. Taviani kardeşlerin
"AIIonsanfan"ı ( 1 974) ile Elio
Petri'nin "Todo modo"su ( 1 970)
siyasi sinemayı da onun
yelpazesine kattı. Ettore Scola da
onu, en önemlisi Sophia Loren'le
birlikte rol aldıgı "Özel Bir
Gün"deki antifaşist eşcinsel radyo
spikeri Gabriele olan, unutulmaz
rollerde oynattı. Bir kez daha
Fellini'nin alter-ego'su olarak
kendini, yüzüncü filmi oldugunu
iddia ettigi "La citta delle donne 1
Kadınlar Şehri"nde ( 1 980), kadın
hareketine karşı çıkarken buldu,
"Ginger e Fred 1 Ginger ile
Fred"de ( 1 985) acılaştı ve
nostaljiye kapıldı. Peter Brook'un
sahneledigi "Çin Çin" adlı komedi
ve Nikita M ikhalkov'un "Pianola
meccanica 1 Mekanik Piyano"suyla
1 984 yılında tiyatroya döndü.
M i khalkov'un filmi "Oci ciornie 1
Siyah Gözler" ( 1 987) ile Cannes
Film Festivali'nde sonunda En Iyi

Baron Fer Cefalu rolünden sonra,
Antonioni'nin "Gece"sinde, azap
içindeki bir entelektüeli oynadı.

Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Yüzü
aşkın fılmde kusursuzlugunu
kanıtlamış olan Mastroianni'ye
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1 990 Venedik F i l m Festivali'nde
yaşam boyu başarısı için bir Altın
Aslan verildi. Meslek yaşamının
son on yılında önde gelen birçok
Avrupalı yönetmenin tercih ettiği
aktör, Robert Altman'ın filmi
"Pret-a-porter 1 Hazır Giyim"de
( 1 994) Loren ile son kez biraraya
geldi. Rol aldığı son film olan,
Raoul Ruiz'in yönettiği "Trois vies
et une seule mort 1 Üç Yaşam ve
Tek bir Ölüm"de ( 1 996),
Catherine Deneuve'den olan kızı
Chiara Mastroianni'yle birlikte
oynadı. 1 9 Aralık 1 996'da öldü.
Erkek oyuncular arasında ltalyan
sinemasının tek büyük uluslararası
yıldızı olan Marcello Mastroianni,
mütevazı profesyonelliği ve
doğallığı sayesinde, modern bir
Avrupalı erkek olmanın
sorunlarını kendisinde
cisimlendirebilen, hem dramatik,
hem komik bir aktördü.
Moderndi, çünkü ltalya bir
dönüşüm geçirerek serbest
piyasası olan yeni-kapitalist bir
topluma dönüşüyordu, ve
Mastroianni de ortaya çıkan
toplumsal dönüşümlerin
şaşkınlığının acısını çeken
karakteri oynuyordu. Avrupalıydı,
çünkü Hollywood'a, Ingilizce
öğrenme zahmetine katlanmak
istemediği için gitmediğini
söylemişti ama, zaten onun
yarattığı kişiler popüler sinemada
çoğunlukla rastlanan iddialı
aksiyon erkekleri değil, duygularını
gizleyen, dört yandan kuşatılmış
ve debelenen kahramanlardı.
Erkekti ama Mastroianni'nin
oyunculuğunda cinsellik
sorunluydu: başkadın oyuncuları
tarafından çoğunlukla ezilir, yenip
yutulur ve tükürülürdü. Sinema
"Latin aşık"larla doludur,
Mastroianni bunlardan biri değildi.
"Tatlı Hayat"ta Trevi Çeşmesi'nde
Anita Ekberg etrafa suları
sıçratırken, oynadığı karakter
sadece orada ne yaptığını merak
ediyordu. Hoş, serinkanlı ve
görmüş geçirmiş; ya da içedönük,
utangaç ve çok şahsi. Her kadının
favori ltalyan Romeo'su mu, yoksa
gönülsüz bir Casanova mı?
Mastroianni aslında, onunla
kolaylıkla özdeşleşebildikleri için,
kadınlar arasında olduğu kadar
erkekler arasında da popüler
olmuştur. Belki de o, eski moda
bir centilmenin tavırları ve
duruşuyla, yumuşak ve pasif
görünerek en tepeye ulaşabilmiş
tek aktördü. Üstelik de yıllar

geçtikçe o çekici, zarif ve tatlı dilli
yakışıklı; olgun, müşfik ve
aristokrat davranışlı ve, bazılarına
göre, çok daha yakışıklı bir erkeğe
dönüşmüştü.

Mastroianni's professional film
career was launched in those
comedies of the 5 0s which bridged
neo-realism and the commedia
all'italiana, and he worked most
successfully with the directors

Marcello bir söyleşide "Daima
dürüst davrandım sanırım" demişti
ve bu da onu sadece "oynayan"
birinden çok, kökleri modern
sanayileşmiş bir toplumdaki
gündelik zorluklarda olan, 60'1ı ve
70'1i yıllar arası ltalyan sanat
sinemasının temaları ile üsiGplarını
en iyi temsil eden sinema kişiliğine
dönüştürmüştü. Onu bu role en
uygun kılan özellikler, aynı
zamanda onun kişisel özellikleriydi:
onu gördüğünüzde bir yı ldızia
karşılaştığınız duygusuna
kapılmazdınız; filmlerinden söz
ettiğinde kendisinin bu filmlerdeki
rolünden çok, filmin nitelikleri
hakkında coşku ve merakla
konuşurdu. Kısa bir süre önce neyi
yapmadığı için pişman olduğu
sorulduğunda, Marcello
Mastroianni şöyle yanıtlamıştı:
"Tarzan'ı oynamadığım için!"

Luciano Emmer ("Una domenica
d'agosro 1 A Sunday in August"
( 1 949); "Le ragazze di Piazza di
Spagna 1 The Girls of the Spanish
Steps" ( 1 95 1 )) and Alessandro
Blasetti ("Peccato che sia una
canaglia 1 Too Bad She's Bad"
( 1 95 5 ); "La fonuna di essere donna
1 Lucky To Be A Woman" ( 1 956),

both alongside Sophia Loren).
Gradua,lly he built a reputation
among Iralian audiences as a
talented and fetching leading man
borh on stage and films. He finally
reached the festival circuit when
Viscomi cast him in "Le notti
bianche 1 White Nights" ( 1 957)
with Maria Schell and Jean Marais.
When Italian directors wamed
strong, asserrive male dramatic
leads, they usually wem to
Hollywood . But from the end of
the decade onwards, when they
needed a sensitive portrayal of the

• Born on 28 September 1 924 in

pressures confusing comemporary

Fontana Liri, near Frosinone, in the

Italians, they turned ro

Ciociara region, roughly halfway

Mastroianni: Federico Fellini ("La

between Rome and Naples, as the

dolce vita", 1 960; and "Otto e

son of a cabinet-maker. His family

mezzo 1 82", 1 963), Michelangelo

moved norrh ro Turin during his

Antonioni ("La notte 1 The Night",

childhood, and soon afrer ro Rome,

1 96 1 ), Viscomi ("Lo straniero 1 The

where he began naining as a

Scranger", 1 967), Marco Ferreri

draughtsman. His arnbitian ro

("La cagna" aka "Liza", 1 97 1 ; "La

become an architect was thwarred

grande bouffe 1 Blow-Out", 1 97 3 ;

by WWII during which he was
caprured and sene to a German

and "Ciao Maschio 1 Bye Bye

prison camp, from which he

("Una giornata particalare 1 A

escaped. He hide in a Yenice attic

Special Day", 1 97 7 ; and "La

Monkey", 1 978) and Etrore Scola

until 1 94 5 , when he returned

terrazza 1 The Terrace", 1 979). In a

Rome and found a job in the

career spanning 50 years,

accounts department of a British

Mastroianni played an impressive

film distriburor. He soon became a

series of superb roles proving his

srudent of economics and

imerprerative capacity, giving life,

commerce, and a member of the

importance and credibility ro the

University of Rome drama group.
Here he was evemually discovered

most diverse characters. He has
come, in a sense, to personify the
emi re evolution of postwar Italian

by Luchino Viscomi who recruited
him for his professional thearre
company. The directOr has also

cinema.

helped Mastroianni ro his first

Mastroianni was past 35 and had

smail part in "I Miserabili 1 Les

appeared in over forty films when

Miserables" ( 1 947) direcred by
R iccardo Freda. The acror then
rerurned to stage, playing in a wide
range of plays, from Shakespeare ro

he rose ro international stardom in
two early-sixties Fellini films, as
the failed but idealistic journalise
Marcello in "La dolce vi ra" and the

Arthur Miller, and Visconti gave

film direcror Guido in "Otto e

him important roles in stage
productions of "A Streetcar Named

mezzo". After the scathingly
satirical part of Baran Fefe Cefalu

Desire" ( 1 949), "Death of a

in Pietro Germi's dassic comedy

Salesman" ( 1 95 1 ) and "Uncle

"Divorzio all'iraliana 1 Divorce 

Vania" ( 1 95 5 ).

Italian style" ( 1 96 1 ), for which he

1 28 gor the British Film Academy's
Best Foreign Acror Award, he

who suffered in bewildermenr the

played a rormenred inrellecrual in

resulring social transformations.
E uropean: he said that rhe reason

Antonioni's "La norre". He rhen

he never went to Hollywood was

began a parrnership with Sophia

because he couldn'r be borhered ro

Loren with two De Sica comedies,

learn English, yer his persona was

"Ieri, oggi , domani 1 Yesrerday,

that of the understated, besieged

Today and Tomorrow" ( 1 963) and

and struggling hero, nor that of the

"Matrimonio all' i taliana 1 Marriage

asserrive man of acrion of most

- Italian sryle" ( 1 964). In the 1 970s

popular cinema. Man: sexuality was

and 1 980s his reperrory expanded

problemaric in Mastroianni's

even furrher. The Taviani brothers'

playing; he was frequenrly

"Allonsanfan" ( 1 974) and Elio

overwhelmed, devoured and spat

Perri's "Todo modo" ( 1 976)
brought political cinema within his

out by his female leads, The cinema
is full of "Lar in lovers", and

range, and Errore Scola cast him in

Mastroianni wasn'r one of rhem.

many memorable roles, most

Splashing with Anira Ekberg in rhe

notably in "Una giornata

Trevi foundation in "La dolce vira",

parricolare" wirh Sophia Loren,

rhe clıaracrer he played just

where he played Gabriele, an anti

wondered whar he was doing rhere.

Ö nemli Filmleri
Selected Filmography

1 957 L e notti bianche
Beyaz Geceler (Visco11tı)

1 960 La do/ce vita Tatlı Hayat
(Fellhu)

1 96 1 Divorzio a./l'itlıliana
ltalyan Usulü Boşanma

(Germı)
La notte Gece (Atıtotıiotmi)
1 962 La. vie privt!e Özel Yaşam
(Mal/e)
1 963 Otto e mezzo Sekiz Buçık
(Fellinı)
Leri, oggi e doma.ui
Dün, Bugün ve Yarın

(De Sica)
1 964 !tta.trimmıio all'ittlliana
ltalyan Usulü Evlilik

(De Sica)

1 967 Lo stmniero Yabancı
(Viscmıtı)

1 970 Leo the Last Sonuncu Leo
(Boonna11)

1 97 1 Pemıette? Rocco Papeleo
lzninizle, Ben Rocco Papeleo

(Scola)
1 972 Fellhıi's Roma

Fascisr homosexual radio

Charming, cool and sophisricared,

announcer. As (once again) Fellini's

or wirhdrawn, shy and very private.

alter ego, he found himself

Every woman's idea of the ultimare

1 973 La grmıde bouffe

canfronting the women's

Iralian Romeo, or a relucrant

mavement in "La cirra. delle donne

Casanova? In facr Masrroianni has

1 974 Allomanfa.n (Taviani)
1 976 Todo modo (Petri)
1 977 Utıa giorna.ta partico/are

Fellini'nin Roma'sı (Fel/itu)
Büyük Tıkınma (Ferrerı)

1 Ciry of Women" ( 1 980) (which

always been as popular w ith men as

Mastroianni claimed ro be his
hundredth film) and lapsing inro

with women, because men could
easily idenrify wirh him. Maybe he

binemess and nosralgia in "Ginger

was rhe only actor who has ever

e Fred 1 Ginger and Fred" ( 1 985).

reached the top by appearing soft

He rerurned ro the theatre in Peter

and passive, w ith the manners and

1 98 1 Fantasma d'a.more

Brook's 1 984 production of the

bearing of an old-fashioned

1 982 La tıuit de Va.rentıes

Özel Bir Gün (Scola)

1 978 Ciao Maschio
Elveda Erkeklik (Ferrerı)

1 979 La terrazza Teras (Scola)
1 980 La ci/la del/e dotıne
Kadınlar Kenti (Fellim)
Aşk Hayaleti (RiSt)

comedy "Cin-Cin" and Nikita

genrleman. And furrhermore, as

Mikhalkov's " Pianola meccanica"

years passed by, the arrracrive,

1 985 Gi1ıger e Fred

( 1 984). He played the lead in

elegant and suave beau was
transformed into a marure, ki nd
and, according to many, much

1 986 O melissokomos Arıcı

Mikhalkov's film "Oci ciornie 1
Dark Eyes" ( 1 987) for which he
finally won the Best Acror Award

more handsome man wirh

ar Cannes Film Festival.

arisrocraric manners.

Masrroianni, who proved his
exeellence over a h undred films,

"I rhink I have always been

received a Golden Lion for liferime

honesr", Masrroianni said in an

achievemenr ar the 1 990 Venice

inrerview, and this made him rhe

Film Festival. In rhe lasr decade of

cinemaric figure (rarher rhan

his career he was the prefered acror

merely 'performer') who best

of many eminem European
direcrors and was finally reunired

represenred rhe rhemes and sryles
of Italian arr cinema in rhe 60s and

wirh Loren in Robert Alrman's

70s, srrongly roored in rhe

" Prer-a-porrer" ( 1 994). His lasr

diffıculries of everyday life in a

role was in "Trois vies et un seul

modern indusrrialised sociery. The

morr" ( 1 996) direcred by Raoul

very characrerisric rhar made him

Ruiz, where he played wirh his

so appropriare for this role were

daughrer (w ith Catherine Deneuve)

also personal ones: when you mer

Chiara Masrroianni. He died on 1 9
December 1 996.

him, you had no sense of ralking
w ith a s tar; when he talked of his

The only great international male

films, it was with enrhusiasm � nd
curiosiry about rheir qualiries,

film-star of rhe Iralian cinema,

rather rhan abour his role in rhem.

Marcello Mastroianni was borh a

Asked recenrly whar he regrerred

dramaric and comic acror whose

not having done, Marcello

humble professionalism and

Masrroianni has replied, " Played

naruralness enabled him ro embody

Tarzan"!

the problems of being a modern
European man, Modern: Italy was
being transformed into a free
market neo-capitalise society, and
Masrroianni played the characrer

Varennes Gecesi (Scola)
Ginger ve Fred (Fellim)

(Angelopoulos)
Intervista (Fellhıi)
1 987 Oci ciortıie Siyah Gözler
(Mikhalkov)
1 989 Splendor (Scola) ·
Che ora e Saat Kaç (Scola)
1 990 Sta·1ıno tutti bene
Herkesin Keyfi Yerinde

(Tonıalore)
1 99 1 Le pas suspendu de la cigogne
Leylegin Geciken Adımı

(Angelopoulos)
1 993 Un, deı�x, tt·ois, soleil
Bir, Iki, Üç, Güneş (Biier)
1 994 Pret-a-porter Hazır Giyim
(Aitma11)
1 996 Trois vies et u1ıe seu.le mort
Üç Yaşam ve Tek Bir Ölüm

(Ruiz)
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FRANSA-PORTEKIZ FRANCE-PORTUGAL

RAOUL RUIZ

ÜÇ YAŞAM VE TEK B i R ÖLÜ M

25 Temmuz 1 94 1 'de Şili'de,
Puerto Montt'da do�du. Önce
oyunlar yazdı, sonradan Şili
sinemasının liderlerinden biri
oldu. Sinema danışmanı oldu�u
Pinochet'ye karşı
gerçekleştirilen darbenin
ardından Paris'e gitti. 1 960'1ı
yıllarda başlayan başarılı meslek
yaşamında 30 film yönımi.
"T ro is tristes tigres 1 Uç
Üzgün Kaplan" ( 1 968) ona
Locarno Film Festivali'nde bir
ödül kazandırdı.

TROIS VIES ET UNE SE ULE MORT
THREE LIVES AND A SINGLE DEATH
Yönetmen Director: Raoul Ruiz
Senaryo Screenplay: Raoul Ruiz & Pascal
Bo7litzer Görüntü Yön. Cinematography:
Lauren/ Machuel Kurgu Editing: Rodolfo
Wede/es Müzik Music:}orge A rriagada
Oyuncular Cası: Mareella Mastroianni,
Ana Galiena, Marisa Paredes, Me/vi! Poupaud,
Chiara Mastroianni, A rielle Dombasle

Born on 2 5 July 1 94 1 , in Puerro
Monn, Chile. He starced by
writing plays and later became
one of the leaders of the Chilean
cinema. He moved co Paris after
the mili tary coup against
Pinochet for whom he acted as
cinema advisor. He directed 30
films in a prosperous career
which started i n 1 960. "Trois
tristes tigres 1 Three Sad Tigers"
( 1 968) won him a prize in
Locarno Film Festival.

Yapımcı Producer: Paulo Branco Yapı m
Production Co.: GemiTli Films, 7 3, rue

Saint-Denis.. 75001 Paris, FRANCE; Phone:
33 1 40 39 03 75; Fax: 33 1 42 33 12 13;

Dünya
Hakları Export Agem: Gemini Films, 73,

Madragoa Filmes, PORTUGAL

me Saint-Dbıis, 75001 Paris, FRANCE;
Phone: 33 1 40 39 03 75; Fax: 33 1 42 33
12 13

1 996 1 35 mm. 1

Renkli Color / 123 '

• Gezgin satıcı olan Mateo Strano,

uzun süre ortada görünmedikten
sonra karısı Maria'ya döner. Ünlü
antropoloji profesörü Georges
Vickers, bir sokak serserisi olur ve
Place Pigalle'in fahişesi Tania'ya
gönül verir. Güçlü bir sanayici olan
Luc Allemand, gerçeğe dönüşen
devasa bir yalana bulaşır. Bazen
karabasandan farksız hale gelen,
bazen de komikleşen bu üç öykü,
aslında patolojik, bölünmüş bir
kişiliğin tek öyküsüdür. Ama bu
karakterin gerçekten de (en
azından) üç yaşamı olmuşsa bile, o
da herkes gibi yalnızca bir kez
ölecektir. Ölümü de kaçınılmaz bir
biçimde trajik olacaktır; çünkü tek
bir insan, cezasız kalmaksızın üç
ayrı yaşamı sürdüremez . . .
ÜÇ YAŞAM VE TEK BIR ÖLÜM,
büyük ltalyan aktör Marcello
Mastroianni'nin 1 9 Aralık 1 996'daki
vakitsiz ölümünden hemen önce
tamamladığı son filmi. Şili'de doğmuş
ve Paris'te çalışan dünya vatandaşı
Raoul Ruiz'i ise, sinemaseverler son
yirmi yılda Yedinci Sanat'ın en özgün
ve ilginç yaratıcılarından biri haline
getiren karmaşık "bulmacalar"ıyla
tanıdılar. Lineer boyutun eksikliğine
ve katmanlı olay akışına rağmen ÜÇ YAŞAM VE TEK BIR ÖLÜM
esprileri (ki bunlara filmin müziğinde
de rastlanıyor) ve Avrupa'nın
birleşmesinin bir sonucu olarak
ortaya çıkan şizofreni sayesinde,
yönetmenin sihirli değneğinin
altından çıkan iletişim gücü en
yüksek fil m olmuş. Üç öykü,

kübizmden esinlenmiş bir yapı ve
açık bir anlatıyla, birbirinin içine
girmekte. "Öteki filmlerimin aksine,
bu filmin izlenmesi hem kolay, hem
de keyifli. Geleneksel radyofonik
anlatı, ilk bakışta bir kısa öyküler
demeti gibi görünebilecek filmin
(oysa hiç de öyle değil), ana temasını
ve yapısını sağlıyor. Anlatıyı
meydana getiren bazı öyküler
Hawthorne'un yapıtlarından ödünç
alındı. Antropolojik bir bakış
taşıdıkları için hepsinin çarpıcı ve
mitik bir karakteri var. Aynı
şekilde, ve diğer bazı şeylere ek
olarak, yazın Paris'in (bunu
"Fransa" diye okuyun) bir tür
etnografik bir belgesini yaratmak
istedim, hem de oyuncuların çoğu
yabancı olduğu halde." - Raoul Ruiz
• Marea Strano, a rravelling

TROIS VIES ET UNE SEULE
MORT is the last film rhe grear
I ralian acror Marcello Mastroianni has
finished jusr before his untimely dearh
on 1 9 December 1 996. Raoul Rwz,
bom in Chile, a cirizen of the world
who lives and works in Paris, is known
to film lovers for his complicated
"puzzles" that have made him one of

Önemli Filmleri

the most original and inceresring

Selected Filmography

creators of the Sevench Art of the lasr

1 960
1 964
1 96 7
1 968

La mlllette Çanta
Le retour Dönüş
Le tango Tango
Trois Iristes ligres

action - is the most communicarive

I 970

La

film to erneege from under his magic

1 973 La petile colombe blanche

rwo decades. TROIS VIES ET UNE
SEULE MORT - despire the absence
of rhe linear dimension and i ts layered

wand, by virrue of rhe gags and

Üç Üzgün Kaplan

colonie pinitendere

Cezalı Koleni
Küçük Beyaz Güvercin

jokes (in the soundrrack as well), and

1 974 Dialogues d'exiles

the schizophrenia resulring from the

1 979 L'hypothese du tableaıt vole

unificarion of Europe. Through a

Sürgünlerin Söyleşisi
Çalınmış Tablonun Savı

Cubisr-inspired strucrure and a clear

1 982 Classification des plantes

narrative, three stories crisscross each

1 983 Bednice
1 984 Dam un miroir

salesman, rerurns to his w i fe Maria

other. "As opposed ro my other

after a prolonged period of absence.

films, this is at once easy and

Georges Vickers, renowned professor
of Anchropology, becomes a
"clochard", and falls in love with
Tania, the madame of Place Pigalle.

enjoyable ro follow. The convencional
radiophonic narrative gives the film
i ts main rheme and strucrure for
what might seem, at firsr sight, !ike

Luc Allemand, a powerful

a calleetion of shorr srories (which is

industrialist, is caught in a gigancic
lie which becomes reality. These

not the case at all). Some of che
stories that make up che narrative

three stories, sametimes

have been borrowed from

nighrmarish, sametimes comic, are

Hawthorne's work. They all have a

actually one story of a pathological,

seriking and myrhical characrer,

splir personaliry. But even if this

coming from an anchropological

characrer does indeed possess (at

vision. In the same spirir, I wanced,

leasr) three lives, !ike everyone else,

amongsr other rhings, to ereare a sorr

he will die bur once. His dearh will

of erhnographic documenc of Paris

be inevitably rragic, since a person
cannot without impuniry live three

(read France) in rhe summerrime,

differenc lives.

acrors are foreign." - Raoul Ruiz

even though the majority of the

Bitkilerin Sınıflandırılması

Bir Aynada

Voyage autour d'u.ne main
Bir Elin Etrafında Seyahat

1 985 Manoel dans Nle des
merveil/es
Manuel Harikalar Adasında

RCgime sa·ns paitı
Ekmeksiz Diyet

1 986 La memoire des apparences
Görüntülerin Anıları

L'ile au tresor Defıne Adası
Richard lll
1 987 La chouette aveugle
Kör Baykuş

1 988 ToiiS !es mages sont des
hor/oges
Bütün Bulutlar Duvar
Saatidir

1 989 The Golden Bast
Altın Gemi

1 992 L'oeil qui ment Yalancı Göz
1 994 Fado rnajeur et mi11eur
1 996 Trois vies et mı seul mort
Üç Yaşam ve Tek Bir Ölüm

USTALARA SAYG I
TRIBUTES

.
.

.
.

Jirf Menzel toplu gösterisi Çek Cumhuriyeti Kültür Bakanlıgı
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EllA KAZAN
• 7 Eylül 1 909'da Kadıköy'de doğdu.
Asıl adı llya Kazancıoğlu'dur. Rum
anne babasıyla dört yaşındayken
Amerika Birleşik Devletleri'ne göç
etti ve adı bir Amerikanlaşma
sürecinden geçti. Genç Kazan'a
sonradan edinilmiş ülkesinde toplum
dışı biri olduğu sancılı bir şekilde
hissettirildi. Sert bir disiplinle
yetiştirildi, diğer erkek çocuklarla
birlikte olmasına izin verilmedi.
Ailesi Büyük Iktisadi Bunalım'dan
çok etkilendi, ama o bir yandan da
çalışarak üniversiteyi bitirmeyi
başardı. Tiyatroya özel bir ilgi
duymaya başlayınca, kısa bir süre
Yale Tiyatro Okulu'na da devam
etti. Saldırgan ve öfkeli bir delikanlı
olarak bir süre Komünist Partisi'ne
katıldı ve ilk sahne deneyimini
siyasi yönelimli, "solcu" Group
Theatre ile 1 930'1arda yaşadı. Bir
aktör olarak sınırlarının farkında
olan Kazan, sahne amiri ve stajyer
yönetmen olarak da çalıştı. Radyo
oyunculuğu ve oyun yazarlığını
denedi, ama her şeyden fazla
fılmlerle ilgileniyordu. Birkaç kısa
fılmde oynadı, başkalarıyla birlikte
kısa filmler yönetti, 1 940-4 1 'de de
Anatele Litvak'ın yönettiği birkaç
konulu uzun metraj filmde göründü.
Kazan tiyatro yönetmeni olarak ilk
çıkışını 1 94 1 'de Thornton Wilder'ın,
başrolünde Fredric March'ın
oynadığı oyunu "The Ski n of O ur
Teeth 1 Dişimizin Derisi" ile yaptı;
bu oyundaki başarısı çok geçmeden
altından kalkamayacağı kadar çok
teklif almasına yol açtı. Ama o büyük
bir tutkuyla film çekmek istiyordu
ve 1 944 yılında 20th Century
Fax'dan gelen, başka şirketlerle
çalışmasını da engellemeyen beş
filmlik bir anlaşmanın ilk filmi olarak
"A Tree Grows in Brooklyn 1 Bir
Genç Kız Yetişiyor"u yönetmesi
yolundaki teklifi kabul etti. Film iyi
bir çıraklık filmiydi ama gösterime
girdiğinde genç yönetmen yeniden
Broadway'e dönmüştü bile. 1 947
yılında birbirini izleyen iki filmi
yönetmesi istenene kadar da
Hollywood'a geri dönmedi. "Sea of
Grass 1 Yeşil Ufuklar"ın çekimi, onun
Hollywood'daki en hayal kırıklığı
yaratıcı deneyimi oldu. Hemen
Fox'a döndü ve toplumsal bağlamda
filmler yapma dönemini başlatan
"Boomerang 1 Geri Tepen Silah"

ile daha aşina bir konuya kavuştu.
Ilerki yılların televizyon dramlarının
çoğunun öncülüğünü yapan bu
filmin yarı-belgesel üsiGbu, Kazan'ın
Amerikan yeni-gerçekçiliğine göz
diktiğini gösteriyordu.
1 947, Kazan'ın artık iyice üretken
hale gelmiş sinema ve tiyatro
kariyerinin akılda kalacak bir başka
yılıydı. O yılın başlarında Arthur
Miller'in tiyatrodaki ilk büyük
başarısı olan "All My Sons 1 Bütün
Oğullarım" adlı oyununu yönetti.
Derken Lee Strasberg'le birlikte,
New York'ta genç aktörler için bir
eğitim üssü olacak ünlü Actors'
Studio'yu kurdu. "Gentleman's
Agreement 1 Namus Sözü"nü
yönetti; sonra da tiyatrodaki yılını,
başrolünde Marlon Brando'nun
oynadığı ve, hem kendisinin oyun
yazarı T ennessee Williams'la uzun
ve verimli işbirliğinin başlangıcına
işaret eden, hem de muazzam bir
başarı kazanan "A Streetcar Named
Desire 1 lhtiras Tramvayı"nı
yöneterek tamamladı. Oyun Pulitzer
Ödülü'nü alırken, "Namus Sözü"nde
da hem eleştirmenlerin övgüsüyle
karşılandı, hem de çok iyi iş yaptı.
Ayrıca En Iyi Film dalında Oscar'a
layık bulunarak, Kazan'a da
yönetmenlik dalında ilk heykelciğini
kazandırdı. Bu filmde ve onu izleyen
1 949 yapımı "Pinky 1 Kara
Damga"da, Kazan beyazperdede
ciddi toplumsal konuları ele alma
yolunda değerli bir çaba gösterip
(birincisinde Semitizm karşıtlığı,
ikincisinde ise karaderililere
önyargılı davranmaya karşıtlık),
kendi solcu siyasi artyetişimini
yansıttı. Sağlam bir şekilde işlenmiş
ve çok iyi oynanmış bu filmler,
onun sinemacılık yaşamının ilk
evresini de tamamladı.
Kazan bu sıralarda, kendisinden
önceki klasik sinemanın da daha
fazla bilincine vardı. Filmleri uzamsal
olarak daha fazla açılırken, görüntü
üzerinde de daha fazla durmaya
başladı. "Kara Damga"dan sonra,
sinemasal açıdan yeterince yenilikçi
olmadığını düşünerek tatminsizlik
duygusuna kapılıp, sinema yaşamını
yeniden sorguladı. Ancak 1 950
yapımı bir sonraki yapıtı, New
Orleans'ın göbeğinde çektiği
gangster filmi "Panic in the Streets 1

Caniler Sokağı"yla birlikte işler
değişti. Örnek sayılabilecek bazı
mekan sekansları ve saf sinema
anları içeren bu film, yönetmeninin
geleneksel Hollywood kahbından
kurtulma çabasını da yansıtıyordu.
Bir sonraki yıl, "lhtiras Tramvayı"nın
film versiyonu için kendi özgün
Broadway kadrosunu Hollywood'a
taşıdı, ama "sinema dünyasından
bir ad" arayan stüdyo, Jessica
Tandy'den vazgeçip onun yerine
Vivien Leigh'i seçmesi için Kazan'ı
zorladı. Actors Studio'da geliştirilen
ve halk arasında "Metod" adı verilen
bu yeni, natüralist oyunculuk
üsiGbu ile yakından özdeşleştirilen
Marlon Brando, bu yöntemin
perdede tiyatroda olduğundan
daha güçlü olabileceğini kanıtladı.
Kazan bu filmle, eleştirmenlerin de,
seyircilerin de en çok beğendiği
yönetmenlerden biri olarak sinema
dünyasındaki yerini pekiştirdi.
Brando ile tekrar işbirliğine giren
Kazan, yeni kazandığı sinema dilinin
akışkanlığı ile yeni oyunculuk
yöntemini, Meksikalı bir devrimeiyi
konu alan "Viva Zapata!"da ( 1 952)
bir araya getirme girişiminde
bulundu. Film, idealist devrimcilerin
etkisizliğini sergilemek amacıyla
tasarlanmıştı. Bu kez güçlü
yönlerinden yaradanamadan
oynamak durumunda kalan Brando,
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burada diğer Kazan filmlerinde
olduğu kadar etkili olamamıştı ama,
Anthony Quinn bu filmle bir Oscar
aldı. Kazan, anti-komünist filmi "Man
on a Tightrope 1 Gergin Telin
Üstündeki Adam"ı ( 1 953) utanılacak
bir film olarak görür. Onun
ardındansa Brando'ya, ilk önemli
beyazperde rolünde oynayan Metod
eğitimli Rod Steiger'in karşısında
başrol verdiği "On the Waterfront 1
Rıhtımlar Üstünde" geldi. Tamamen
New York'ta geçen bir film olan
"Rıhtımlar Üstünde" Kazan'ın
Hollywood'dan kopuşunun açık bir
sembolü olduğu gibi, onun filmlerini
gerçek çağdaş yaşamla toplumsal
konulara bağlama yolundaki
arzusunun da bir göstergesiydi.
Filmin çetin ortamını hayata
geçirmede Kazan'a, Doğu Kıyısı'nın
seçkin görüntü yönetmeni Boris
Kaufman yardımcı oldu ve Kazan'la
birlikte, o da, bu katkısı için Oscar
aldı. Brando, senarist Budd Schulberg
ve yardımcı oyuncu Eva Marie Saint
de aynı başanya ulaşırken, En Iyi
Film ödülü "Rıhtımlar Üstünde"nin
Oscar'larını tamamladı. Ne yazık ki
tilmin natüralistik özellikleri, hiç de
ikna edici olmayan iyimser bir finalle
zedelenmişti ve film, 1 952 yılında
Kazan'ın Beyaz Saray Amerikan
Aleyhtarı Faaliyetler Komitesi
önündeki "dostça" tanıklığından
doğan tartışmalara çekilmişti.
McCarthy döneminin en civcivli
anında, ABD'deki Komünist cadı
avında, Kazan, daha sonra kaçınılmaz
bir şekilde onunla ilişkilerini koparan
(bir kısmı da bu durumu hala
sürdüren) bazı meslekdaşları
aleyhinde tanıklık etti. Bu siyasi
tavır onun daha sonraki meslek
yaşamına ciddi bir biçimde gölge
düşürdü ve daha birkaç ay önce,
Akademi üyeleri, bir vakitler
muhbir olduğu gerekçesiyle,
Kazan'a özel bir Yaşam Boyu
Başarı Oscar'ı vermeyi reddettiler.
Kazan bundan sonra çektiği çok
başarılı John Steinbeck uyarlaması
"East of Eden 1 Cennet Yolu"nda,
gene Metod eğitimi görmüş bir
başka genç aktör olan James Dean'i
oynattı. "Cennet Yolu" yönetmenin
50'1i yıllardaki yapıtları arasında,
renkli ve Sinemaskop olarak çekilen
ve tarihi bir konuyu işleyen yegane
filmi oldu. Anne-babalarla çocuklar
arasındaki güçlü ilişki ve çatışmalar
üzerine kurulu tilmin teması "Cennet
Yolu"nu ( 1 954), yönetmenin yedi
yıl sonra yaptığı "Splendor in the
Grass 1 Aşk Bahçesi"ne bağlar.
Kazan her iki konuya da, ilk

filmlerinin mülayim natüralizminden
çok uzak düşen, karakteristik bir
yoğunluk ve lirizmle yaklaşmıştı.
Aslında her iki film de onu kendi
gençlik günlerine götürmüştü; zaten
kendisi de "Cennet Yolu"nun asi
genç kahramanı ile kendini kişisel
olarak büyük ölçüde özdeşleşmiş
hissettiğini söylemiştir. Kazan'ın bir
konuyu nasıl kendine maledebileceği,
lnge'nin özgün senaryosundan
çekildiği halde yönetmenin
üslubuyla bir romanın dokusuna ve
zenginliğine kavuşmuş olan "Aşk
Bahçesi"nde takdirle izlenebilir.
O dönemde tiyatroda da hala zaman
zaman çalışan Kazan, 1 957 yılında
lnge'nin "hit" oyunu "The Dark at
the Top of the Stairs 1 Merdivenin
Tepesindeki Karanlık" ı yönetmişti,
ama "Camino Real 1 Kral Yolu"
( 1 953), "Cat On A H ot Tin Roof 1
Kızgın Damdaki Kedi" ( 1 955) ve
"Sweet Bird Of Youth 1 Gençliğin
Tatlı Kuşu"nun ( 1 959)
prodüksiyonlarıyla Tennessee
Williams'a sadık kaldı. Ikisi, cinsel
alandaki açıksözlülüğü yüzünden o
sıralar kötü bir şöhret kazanan
"Baby Doll 1 Taş Bebek"te de ( 1 956)
birlikte çalıştılar. Kazan'ın birçok
ağır ve ciddi filminden sonra hoş
bir tempo değişikliği getiren "Taş
Bebek", ciddiyetle komiklik arasında
gidip gelen, hafif ve biraz da uçuk bir
filmdi, ve Güney Eyaletleri'nin son
derece köhne bir yanını mükemmel
yakalamıştı. Carroll Baker da bir
daha asla buradaki perfermansına
benzer bir oyunculuk sergilemedi.
Kazan daha sonra, iki diğer keşfini,
Lee Remick ile Andy G riffith'i "A
Face In The Crowd 1 Kalabalıkta
Bir Yüz"de ( 1 957) sundu ve "Wild
River 1 Vahşi Nehir"le ( 1 960) birbiri
ardınca üç filmini Güney'de çekmiş
oldu. Kazan'ın ta yüreğinden gelen,
ve muhteşem görüntüleri olan bu
son derece lirik film, Güney'in
1 930'1u yıllardaki toplumsal ve
ekonomik durumunu işliyordu.
Kazan 1 960'1ı yıllarda tiyatro
çalışmalarını tamamen bırakarak
kendini yazarlığa verdi ve sinemacılık
mesleğini daha kişisel, bağımsız
olarak gerçekleştirilm iş projeler
üzerinde odaklandırdı. Çoğu kez
şair ya da gerçekçi kategorisine
konulan Kazan, aslında kendisini
ilgilendiren her konunun özüne
inebildiğini, 1 920'1i yılların çelişen
ahlak kurallarına el attığı "Aşk
Bahçesi"nde ( 1 96 1 ) gösterdi.
Kazan'ın en sevdiği filmi olan
"America, America! 1 Amerika,

Amerika!" ( 1 963), kendi amcasının
Amerika'ya erişme mücadelesi
üzerine kuruluydu. Yönetmen
çağdaş dünyaya, daha da kişisel bir
konuyla, çok satan kitabından
uyarladığı "The Arrangement 1
Kader Değişmez" le döndü. Tarihteki
en otobiyografik filmlerden biri
olan "Kader Değişmez", orta yaşlı
bir adamın ailesi, zina ve reklam
piyasasındaki güçlü ve enerjik işi
nedeniyle yaşadığı çeşitli duygusal
yıkımları anlatıyordu. Kazan daha
sonra, yine kendi romanından
uyarladığı ve oğlu Chris'le birlikte
gerçekleştirdiği 1 6 mm'lik "The
Visitors 1 Ziyaretçiler"le Vietnam'ın
Amerikan toplumu üzerindeki
etkisine eğildi. Son filmi ise, bir
Harold Pinter senaryosu ve yıldız
oyuncular desteğiyle, Scott
Fitzgerald'ın yaşamını beyazperdeye
aktarma yolundaki girişimi "The
Last Tycoon 1 Son Büyük Patron"
( 1 976) oldu. Son dönem filmlerinin
bazılarında olduğu gibi, bu fılmde de
1 950'1erin ve 60'1ı yılların başlarındaki
en iyi filmlerinin özelliklerini
yakalayamadığı gözlemlendi. Kazan
şimdilerde kendini yönetmenden
çok romancı olarak kabul
etmektedir. 1 982 yılında, 1 960'1ı
yılların başlarında "Amerika,
Amerika!" ile başlayan Anadolu
üçlemesini tamamladı. Aile tarihinin
tamamlanması için, "Amerika,
Amerika!" ile "Kader Değişmez"
arasına bir başka filmin daha
girmesi gerekir. Bu iki çalışmayla
eriştiği başarı ve filmierin
açıkkalpliliği göz önüne alınırsa,
Kazan'ın bu düşü gerçekleştirilmeyi
hak etmektedir. Sanatçı birkaç kez
bu son projesine başlamayı
denediyse de, ne yazık ki düşünü
bir türlü hayata geçiremedi.
Kazan'ın Amerikan tiyatrosu ve
sinemasına benzersiz ve büyük
katkısı olmuş, yönetmen "Metod"
ile bütün bir aktörler kuşağını
etkilemiştir. Bu yönden en çok
Marlon Brando'yla olan yakın
işbirliği nedeniyle hatırlansa da,
James Dean, Carroll Baker, Warren
Beatty, Lee Remick, Zohra Lampert
ve Stathis Giallelis gibi çoğu genç
keşiflerin yanısıra, aralarında pek o
kadar genç olmayan Karl Malden,
Rod Steiger ve Jo Van Fleet gibi
oyuncuların da bulunduğu, çok
sayıda aktör ve aktrisle şaşırtıcı bir
başanya ulaşmıştır. Kazan filmlerinde
toplam olarak Oscar adayı 2 1
performans yönetmiş, ve bu
oyuncuların dokuz tanesi de ödülü
kazanmıştır. Katkısının doğası

1 34 mecburen yogun ve çok özel
oldugu, ve 1 940'1ı yılların sonu ile
1 960'1ı yılların başı arasındaki
nispeten kısa dönemde yogunlaştıgı
halde, Kazan Amerikan sinemasının
tarihinde kendine saglam bir yer
edinmiştir. "Auteur" sinemacıların
ilk örneklerinden biri olarak, rutin
işlerde çalışırken daha kişisel
temalar geliştirmeye, kendi
filmlerinin yapımını üstlenmeye, ve
sonunda da kendi senaryolarını
yönetmeye geçmiştir. Kazan'ın
filmleri çok tutarlı bir biçimde, ya
yabancılaşmış olanların tedirgin
özlem lerinde, ya da güçlülerin
rahatsız uzlaşmalarında ifadesini
bulan iktidar temaları üzerinde
yogunlaşmıştır. I ktidar mücadelesi
ise genellikle servet, cinsellik, daha
sık olarak da şiddetle gösterilir.
Hollywood'un kabuk degiştirdigi
sorunlu bir onbeş yıl boyunca
zirvede kalan Kazan, sinemanın bir
sanatsal ifade mecrası olduguna
inanmayı sürdüren bir avuç
Amerikalı yönetmen arasındaki
yerini korumuş ve hep kendi
yaratıcı görüşünü yansıtan filmler
yapmıştır. Bu başarılarının yanısıra,
New York'u üs edinen ve
aralarında Sidney Lumet, John
Cassavetes, Arthur Penn, Martin
Scorsese ve hatta Woody Alien'ın
da bulundugu, daha genç bir
yönetmenler kuşagı üzerinde de
hatırı sayılır etkisi olmuştur.
"Kazan büyük bir yönetmendir.
O belki de "auteur" teorisinin
bulabileceginiz en iyi örnegidir. Siyasi
olarak onun hakkındaki fikirleriniz
ne olursa olsun, o sinemacılıkta
görkemli bir üretim
mekanizmasıdır." - Warren Beatty
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Kazan's break with Hollywood and

he developed a special incerest in che

statuette. In this picture, as in

manifested his desire to eelare his fılms

thearre. An agressive and angry

"Pinky" which followed in 1 949, he

more closely ro real concemporary

young man, he joined the Communist

made a worthy atrempt to treat

life and social issues. He was greatly

Patry for a time and gained his first

serious social issues on the screen -

assisted in bringing the picture's

stage experience with the polirically

ancisemitism in the former, anei

grirry milieu co life by the ourscanding

cornmitred, "lefrish" Group Theatre

black prejudice in the larter - thus

East Coasr cameraman, Boris

1 3 5 Kaufman, who won an Oscar for his

Filmleri
Filmography

Marking a nice change in pace from

accomplishment and candour of

contribution along with Kazan (his

Kazan' s many heavy and serious

rhese two works, Kazan's dream

second), Brando, scriptwriter Budd

pictures, this one was lightweight

deserves to be realized and, although

1 945 A Tree Grows in Brooklyn

Schulberg and supporting acrress

and slightly offbeat, alternaring

he attempted several times to start

1 946 Sea of Grass Yeşil Ufuklar

Eva Marie Saint, all capped by the

between the serious and the comic,

up w ith his fina! project, he

Best Picture award. Unfortunately,

and petfectly capturing a particularly

unfortunately failed to materialize it.

the picrure's naturalistic qualities

seedy aspect of the Old South.

were marred by an unconvincingly

Carroll Baker never again matched

Kazan's great contribution to both

upbeat ending and the film itself

her petformance here. Kazan then

the thearre and the cinema in America

became caught up in the controversy

introduced rwo more of his

has been unique, and he i nfluenced a

surrounding Kazan's 'friendly'

discoveries, Lee Remick and Andy

whole generatian of actors with 'the

testimony before the House Un

Griffirh, in "A Face In The Crowd"

Method'. While best remembered in

American Activities Commitree in

( 1 957), and remained in the South

this regard for his close collaborarion

1 95 2 . At the height of the McCarthy

for his third film in a row, "Wild

era, during the Communist witch

River" ( 1 960). This most lyrical

with Marlon Brando, he had amazing
success with a large number of actors

hunt in the United States, Kazan

picture was a superbly photographed

and actresses, mostly young discoveries

resrified against some of his colleagues,

and deeply felr attempt by Kazan to

like James Dean, Carroll Baker,

who i nevitably became (and several
remain) esrranged. This political stance

treat the social and economic
situation of the South during the 30s.

Warren Beatty, Lee Remick, Zohra
Lampert and Stathis Giallelis, as well

Bir Genç Kız Yetişiyor

Boomerang Geri Tepen Silah

1 948 Gmtleman's Agreement
Namus Sözü

1 949 Piııky Kara Damga
1 950 Panic in the Streets
Caniler Sokagı

1 95 1 A Streetcar Named Desire
lhtiras Tramvayı

1 952 Viva Zapata!
1 953 Man on a Tightrope
Gergin Telin Üstündeki Adam

On the Waterfront
Rıhtımlar Üstünde

1 954 East o/Eden Cennet Yolu
1 956 Baby Do/l Taş Bebek
1 957 A Face: In the Crowd
Kalabalıkta Bir Yüz

1 960 Wild River Vahşi Nehir
1 96 1 Splendor in the Grass
Aşk Bahçesi

as not-so-young petformances !ike

1 963 America, America!

In the 1 960s, Kazan completely

Karl Malden, Rod Steiger and Jo

1 969 The Arrangemmt

ago, the members of the Academy

abandoned his theater work, rook up

Van Fleer. In all, Kazan direcred 2 1

refused to give Kazan a special Oscar

fiction writing, and focused his film

Oscar-nominared petformances and

for his life-long achivement, on the

career on much more personal,

nine winners. Although the nature

basis that he was once an informer.

independently produced projects.

of his contribution was necessarily

Usually caregerised as poet or realist,

intense and very special and, not

Kazan next cast anorher young

Kazan used "Splendor in the Grass"

surprisingly, was concentrated into a

Method-trained actor, James Dean,

( 1 96 1 ) to demonstrate that he was,

in his highly successful adaptation of
John Steinbeck's "East of Eden". The

rather, someone who went to the

relatively brief period from the Iate
40s to early 60s, Kazan has secured

heart of any subject that inceresred

his place in the history of American

exception among the direcror's 50s

him, which in this case was the

cinema. As an archetypal aureur, he

pictures, it was the only one to be

conflicting motalities of the twenties.

progressed from working on rourine

filmed in Cinema Scope, in colour,

Kazan's favourite among his films,

assignments to devdoping more

and with a histerical subject. The
central theme, of the srrongly felt

"America, America!" ( 1 963), was

personal rhemes, producing his own

seriously affected shadow over his
later career, and just a few months

about the struggles of his own uncle

pictures, and ultimarely directing

parents and children, links "East of

to reach America. The director
returned to the contemporary scene

his own scripts. Kazan' s films have
been most consistently concerned

relationships and conflicts between
Eden" ( 1 954) with "Splendor In the

and to a even more personal subject

with the rheme of power, expressed

Grass" he made seven years larer.

with "The Arrangement" ( 1 969),

as eirher the restless yearning of the
alienated or the uneasy arrangements
of the strong. The struggle for power

Kazan attacked both subjecrs with

adapted from his own best-seliing

characterisric intensity and a lyricism

novel., Being one of the most

fiır removed from the bland naruralism

autobiographical films in history, it

is generally manifesred through

of his earliest films. Borh pictures, in

told the various breakdowns endured

wealrh, sexuality, or most often,

facr, took him back to the time of

by a middle-aged man because of his

violence. At his peak during a

his own yourh, and he himself has

family, his adultery, and his high

decade and a half of anxiety,

suggested that, to a large extent, he

powered job in advertising. Kazan

gimmickry, and entropy i n

personally identified with the

then attempted to deal wirh the

Hollywood, Kazan remained among

rebellious young hero of "East Of

impact of Vietnam on American

the few American directors who

Eden". How far Kazan could make a

society in "The Visitors" ( 1 972), based

continued to believe in the cinema as

subject his own can be appreciated

screenplay by William Inge, yer

on his own novel and filmed in 16mm.
in collaboration with his son, Chris
Kazan. His last picture to dare was
star-studded attempt to being Scott

a medium for artisric expressian and
who brought fotth films that
consistently retleered his own
creative vision. These achievements

given the texture and richness of a
novel by the director' s style.

Firzgetald's "The Last Tycoon" ( 1 976)
to life on the screen w ith the help of

and his considerable influence on a
younger generatian of New York

in the case of "Splendor in the
Grass", filmed from an original

a Harold Pinter script. Like some of

hased filmmakers including Sidney

Stili sporadically active in the rhearre,

his late films, ir failed to recaprure

Lumet, John Cassavetes, Arthur

Kazan had directed Inge's hit play,

the qualiries of his best 50s and early

Penn, Martin Scorsese, and even

"The Dark At The Top Of The Stairs"
in 1957, bur remained fairhful to

60s works. Kazan now views himself

Woody Allen.

more as a novelist than a director, and

Tennessee Williams with productions
of "Carnino Real" ( 1 95 3), "Cat On A
Hor Tin Roof' ( 1 955), and "Sweet

in 1 982 he complered his Anarolian

"Kazan is a great director. He is

trilogy which he had begun with
"America, America! " in the early 60s.

probably as much a manifestation of

Bird Of Yourh" ( 1 959). They also

Anorher film is required to fit

He's a magnificent production

worked rogether on "Baby Doll"

berween "America, America!" and

machine in film-making, regardless

( 1 956), a film then considered
notorious for its sexual frankness.

"The Arrangement" before the family
history is complete. Given the

of w hat your feeling might be about
him politically." - Warren Bearty

the aureur rheory as you could find.

Amerika, Amerika!
Kader Degişmez

1 972 The Visitors Ziyaretçiler
1 976 The l.Ast Tycoon
Son Büyük Patran
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C E N N ET YOLU
EAST OF EDEN
• 1 9 1 3. California'da Salinas vadisi.
Tedirgin bir ergen olan Caleb,
Monterey yakınlarında marul
yetiştiren Adam Trask'ın pek
sevmedigi küçük ogludur. Suskun
ve asi Cal, hem sert ve katı kuralcı
babası tarafından yanlış anlaşılır,
hem de kardeşi Aron'un sevgilisi
Abra'yla olan mutlulugunu kıskanır.
Adam sözde ölmüş olan karısından
hiç söz etmez; Cal annesinin
aslında birkaç kilometre ötede bir
genelev çalıştırdıgını keşfeder.
Adam'ın hemen hemen tüm
parasını yatırdıgı bir iş girişimi
başarısızlıga ugradıktan sonra Cal
ona yardım etmeye karar verir.
Annesinden 5,000 dolar alır ve
bunu bezelye yetiştiriciligine yatırır.
Savaş patlak verdikten sonra,
üründen çok kar eder. Babasına
dogumgününde armagan olarak
para verir. Ama Adam onu
spekülasyonla suçlar ve bu
armaganı geri çevirir. Kızgın ve
çaresiz Cal, Aron'a anneleri
hakkındaki gerçegi söyler. Şok
geçiren Aron igrenme duygusuyla
orduya yazılır; Adam da kalp krizi
geçirir . . .

CENNET YOLU, eski tarz
düşünceler duyguların önünü
keserken yeni liberal fikirlere
uyanan bir kuşakla ilgilidir. John
Steinbeck'in romanından uyarlanan
bu büyük Hollywood yapımı,
Kazan'ın ilk renkli sinemaskop
filmiydi. Aynı zamanda yönetmenin
ergenler ile baba-ogul ilişkisi
üzerine araştırmalarının da ilkiydi.
Kazan, Steinbeck'in romanını
izleyen ve Tekvin'deki Düşüş
öyküsünün Freud sonrası bir
işlenişi olan senaryoda kendisi de
çalışmış. Olay örgüsünü kitabın
son 200 sayfası ve iki kardeş,
Caleb'le Aron, yani Kabil ve Habil
üzerinde yogunlaştıran filmin
teması, Steinbeck'in teolojisi degil,
modern yabancılaşmadır. Actors
Studio egitimli James Dean,
1 9SS'te bir araba kazasında
ölmeden önceki üç bellibaşlı
rolünün ilkinde Cal olarak filmin
herkese hitap etmesini sagladı.
Yakışıklı genç aktör bütün
çaglardaki isyan ruhunu temsil
ederek Caleb'in sorunlarını çagdaş
gençligin acil sorunu haline getirdi.

"Kazan benim kitabım Cennet
Yolu'nu beyazperdeye uyarlamadı.
Benim öykümü bir mecradan
digerine geçirdi. Film kitaba
benzemiyor; daha geniş anlamıyla,
film kitabın ta kendisi. Bu film
benzersiz. Yaratıcısı Elia Kazan da
benzersiz." - John Steinbeck

EAST OF EDE

concerns a

genetation awakening co new liberal
ideas while feelings are choked back
by rhe old. A lavish Hollywood
producrion adapced from Sreinbeck's
novel, ir was Kazan's firsc film in
color and Cinemascope. Ir was also
che firsr of che direccor's exploracions
of adolescence and of farher-son

• 1 9 1 3 . Salinas Valley in California.

Caleb, an uneasy adolescenr, is a
younger and less favored son of

relacionships. Kazan himself worked
on che script which, following
Sreinbeck's novel, is a post-Freudian

Adam Trask, a lerruce farmer near
Monrerey. Tacİturn and rebellious,

reworking of che scory of che Fal!
from Genesis. The cheme of che film

Cal is misundrsrood by his ausrere
and puriran.ical farher, and is jealous

which concenrraced che accion

of his brorher Aron's happiness wich
his sweechearr Abra. Adam never
speaks of his supposedly dead wife;

around rhe book's final 200 pages
and rhe brothers, Caleb and Aron,
i.e. Cain and Abel, is not Sceinbeck's

Cal discovers chac his morher in facc

cheology buc modern alienarion. As
Cal, rhe Accors' Studio rrained

tuns a brochel a few miles away.

James Dean, in the firsc of only three

Mcer a business venrure fails, on

major roles, gave che film a universal

which Adam scaked almosc all his
money, Cal decides co help him. He

appeal. The good-looking young
accor represenred che spiric of

borrows 5 .000 from his morher and

rebellion over all ages and made

invescs ir in pea farming; when war
breaks our he makes a large profic on
che crop. He chen gives his farher a

Caleb's problems of immediare
concern co comemporary youch.

gifc of money on his birchday. Bu c

East of Eden co che screen. He has

Adam accuses him of speculacion

cranslaced rhe scory from one

and rejeccs che gifc. Angry and

medium co anocher. The piccure is

"Kazan has not rranslaced my novel

desperace, Cal ceUs Aron about rheir

not !ike che book ; in a larger sense,

mocher. In shock and revulsion Aron

che picture is che book. This film is

enlisrs in che Army; Adam suffers a

unique. Elia Kazan, i es creacor, is
unique also . " - John Sreinbeck

srroke . . .

Yönetmen Direcmr: Elia Kazan
Senaryo Screen play: Pa11/ Oıborn
Görüntü Yön. Cinemamgraphy:
Ted Mt:Cord Kurgu Edi ring: Oıven
Markı Müzik Music: Leonard
Romıman Oyuncular Cası: jameJ
Dean, julie Harrii, Raymond MaJJey,
Bt�r! IVeJ, Richard Dava/oJ, }o van
Fleet. Albert Dekker, Loiı Smith.
Harold Gortkın Yapımcı Producer:
Elia Kazan

Yapım Producrion

Co . : \flarner Brotherı, 75 Rockefeller
Plaza, New York. New York. 1 00 1 9.
USA; Phone: 1 2 1 2 484 BO 00
Dünya Hakları Exporr Agenr:

If/arner Broı. Diıtrib11tion Corp., 4000

\flarner Boulevard, 811rbank. CA.
9 1 5 22, USA; Phone: 1 8/8 954 60
00 Kaynak Source: Kit Parker
Films, PoJt Office Box 16022,
Monterey, California 93942-6022,
USA: Phone: 1 408 393 03 03; Fax:
1 408 393 03 04
1 955 1 3 5 mm. 1

Renkli Color 1 1 14 '
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TAŞ B E B E K
BAB Y DOLL
• Mississippi deltasında küçük bir
kasaba. Ortayaşlı Archie Lee
Meighan'ın yeniyetme karısı Taş
Bebek, kızının geleceğinden kaygı
duyan babası tarafından ona
verilmiştir. Ancak kız yirmi yaşına
gelene kadar gerdeğe
girmeyeceklerdir. O günün
arefesinde Taş Bebek'in kendisine
karşı kayıtsıziiğı yüzünden allak
bullak olan, hüsrana uğramış koca,
Sicilyalı bir göçmen ve iş alanında
başarılı rakibi Silva Vacarro'ya ait
pamuk fabrikasını yakar. Sıcak bir
yaz öğleden sonrasında, Vacarro
darmadağınık evde tek başına
oturan Taş Bebek' e gelir ve yangını
çıkaranın kocası olup olmadığını
öğrenmek için kızı sorguya çeker.
Ondan Arcihe'nin suçlu olduğuna
dair bir itiraf koparır ama aynı
zamanda uyuyan kadınlığını da
uyandırır. Archie döndüğünde onu
ikisi birlikte kızdırırlar. Vacarro'nun
Taş Bebek' i baştan çıkardığını
düşünen Archie çılgına döner . . .
Komedi ile tutkunun renkli bir
karışımı olan TAŞ BEBEK ruhsal
yozlaşma üzerine ustaca ve olgun
bir incelemedir. Kazan'ın beş yıl
önce "A Streetcar Named Desire 1
lhtiras Tramvayı"nda işbirliği yaptığı
Tennessee Williams, tek perdelik
oyunlarından ikisinden, yıkıma ve
tahribata yol açan bir cinsel gerilim
öyküsü derlemişti. Kazan bunu
zekice gözlenmiş, komik ve kösnül
bir filme dönüştürdü. En iyi
işlerinden biri olan TAŞ BEBEK'te
yönetmenin daha önce tatmin edici
bir şekilde işleyemediği temaları
nasıl başarıyla ele aldığı da dikkat
çekici bir noktadır. Film belirsiz bir
şekilde sonuçlandığı halde,
insanların yalnızlığını ve ilişkilerinin
ahlaki değerler açısından kararsız
bir yaklaşımın etkisinde olduğunu
açıkça gösterir. TAŞ BEBEK
gösterime girdiğinde büyük heyecan
yarattı ve büyük bir stüdyo
tarafından yapıldığı halde "Amerikan
Edep Cemiyeti" tarafından kınanan
ilk film oldu. Bu gürültü patırtıya
fılmin cinsel imalar içeren atmosferi
yol açmıştı. Güneyli bir Lolita olan
''Taş Bebek", del iş men cinsellik ve
sapkın masumiyetin sembolüdür.
Yapısında var olan baskıcılık ve
gerginlikle Güney'deki bir

Amerikan toplumunun atmosferi
çok iyi aktarılmış, ve iyi
oyunculukla, özellikle her ikisi de
ilk önemli rollerini üstlenmiş
Carroll Baker ile Eli Wallach'ın
başarılı oyunlarıyla desteklenmişti.

wirh whom Kazan had cooperared
five years before on "A Sueercar
Named Desire", consrrucred from
rwo of his one-acr srage plays a srory
of sexual rensions which lead ro
desuucrion and havoc; Kazan

Yönetmen Direcror: Elia Kazan
Senaryo Screenplay: Temıe.ısee
\Villiams & Elia Kazan, based on two
plays by Temıe.ısee Williams Görüntü
Yön. Cinemarography: Boris
Kaufman Kurgu Editing: Gene
Milford Müzik Music: Keııyon
Hopkim Oyuncular Casr: Karl

rransmured this inro an asrurely

Ma/den, Carro/1 Baker, Eli \Vallach,

• A small rown in the Mississppi

observed, funny, and sensual film. Ir

Mildred Dımnock, Lonny Chapmall,

Del ra. The reenage bride of middle

rurned our ro be one of his best

aged Archie Lee Meighan, Baby Doll

works and ir is remarkable how well

was given away by her farher who was

rhe film succeeds wirh rhemes he

anxious for his daughrer's furure. Bur

was unable ro handie sarisfacrorily

Kazan Yapım Producrion Co.:
\Varner Brothers, 75 Rockefeller Plaza,

the marriage cannot be cansummared

earlier. Alrhough the film ends in

New York, New York, 10019, USA;

unril her rwenrierh birrhday. On the

uncerrainry, ir eleari y demonsrares

Phone: 1 2 1 2 484 80 00

eve of the day, rhe frusrrared husband,

that people are lonely and that rheir

Bros. Distribution Corp. . 4000 Warner

upser by Baby Doll's indifference

relarionships are governed by an

Boulevard, Burb<�nk, CA. 9 1 522,
USA; Phone: 7 818 954 60 00

Eade.ı Hogue, Noah Williamsoll, jimmy
WilliaiiiJ, john Stuart Dudley.
Macieleine Sherwood, \'(li// Le.ıter, Rip
Torn

Yapımcı Producer: Elia

Dünya
Hakları Export Agent: Warııer

rowards him, burns down the corron

ambivalenr approach ro moral

mill belonging ro Silva Vacarro, a

values. BABY DOLL caused a srorm

Productions, 1ne. 7 4 1 4 A venue of the

Sicilian immigranr and a successful
business riva!. On a hor surnmer day
Vacarro calls on Baby Doll, alone in

ar the mornem of irs release and
became rhe firsr picrure made by a
major Hollywood studio ro be
condemned by the Legion of

Americas. New York. NY 10019,

the rambling house and quesrions
her ro find our wherher her husband

Decency. The fuss was caused by the

was responsible for starting the fire.

film's armosphere of sexual

He exuacrs from her an admission of

innuendo. A sourhern Lolita, "Baby

Archie's erime, bur also awakens her

Doll" is a symbol of wanron

larenr womanhood. When Archie
rerurns they raunr him rogerher.

sexuality and perverse innocence.
The armosphere of a Sourhern US

Thinking that Vacarro had seduced

communiry, wirh irs inherenr

Baby Doll, Archie goes berserk . . .

oppressiveness and suess, was

A colorful mixrure of comedy and

supporred by fine acring particularly

remarkably well conveyed,
passion, BABY DOLL is a subde

by Caroll Baker and Eli Wallach,

and marure study of spirirual
corruprion. Tennessee Williams

borh in rheir firsr imporram film
rol es.

Kaynak Source: CaSlle Hill

USA; Phone: 1 212 888 00 80; Fax:
1 2 1 2 644 09 56
1956 1 35 1111.11 1

Renkli Color 1 1 14'
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KALABALl KTA B i R YÜ Z
A FACE IN THE CROWD
• Küçük bir Arkansas radyosunun
gezici muhabiri olan Marcia Jeffries,
bir gitarı ve komik, yalın bir felsefesi
olan, Lonesome Rhodes adlı şansı
yaver gitmemiş bir genci keşfeder.
Rhodes'a kendine ait bir radyo şovu
verilmesini ayarlar; delikanlı birkaç
hafta içinde radyonun en değerli
kozu haline gelir. Çok geçmeden,
kendi televizyon şovuna sahip olur
ve izleyicileri üzerindeki gücü artar.
Rhodes, Marcia'yla ve kendi kendini
görevlendirmiş ajanı joey Kiely ile
birlikte New York'a gider, ve
spansorunun satışları bir anda fırlar.
Kısa sürede tüm ulusun gözdesi
olur. Izleyicileri üzerinde muazzam
bir etkisi olan Rhodes Marcia'ya
evleome teklif eder, ama sonra
aniden, ona tapan bir genç kızla
evlenir. Marcia, hem Lonesome'ın
artan megalomanisi, hem de tekinsiz
denebilecek bir siyasi hiziple olan
kuşku verici ilişkisi karşısında gitgide
endişeye kapılır. Başdöndürücü
ilerleyişini kendisinin başlattığı bu
"blucinli demagog"u yok etmenin
artık kendi sorumluluğu olduğunu
fark eder . . .
Kazan'ın bu dinamik trajikomedisi,
başarının mekanizması üzerine en
kapsamlı filmlerden biridir. Kazan,
yazar Bud Schulberg'in bir kısa
öyküsünden uyarlanan senaryo
üzerinde Schulberg'le sıkı işbirliği
içinde çalıştı. Reklam endüstrisinin
göbeğinde gerçek yeteneğin
dejenere oluşunu gösteren filmin
Lonesome Rhodes'un trajik
düşüşünü çizişi, otantik gerçekçilik
ile psikolojik imgelemin bir
karışımından oluşur.
KALABALlKTA BIR YÜZ
(McCarthy sonrası döneme hayli
uygun bir biçimde) her tür
demagojiye karşı bir uyarı, olay
örgüsünün katmanları altında
özenle kamufle edilmiş olsa da,
topluma karşı bir meydan
okuyuştur. Aynı zamanda,
televizyonun insan ruhu üzerindeki
potansiyel mahvedici gücüne ilişkin
ilk incelemelerden biri, ve bu
dönemlerde bir televizyon
stüdyosunun işleyişinin büyüleeiyi
bir belgesidir. Abartıdan uzak
olmayan filmin öyküsü anahatlarıyla
oldukça konformisttir. Yönetmen
de zaten bunu kabul etmiştir:

"Niyetimiz, filmi gerçekte
olduğundan daha görkemli hale
getirmek, daha yoğun bir düzeyde
tutmaktı. Bu bakımdan çoğu kez
eleştirilirim. Ama ben bundan zevk
alıyorum. Artık natüralizmle
ilgilenmiyorum." - Elia Kazan

Kazan's dynamic cragicomedy is
one of che mosr searching picrures
abour che mechanism of success.
Kazan worked closely wirh wricer
Budd Schulberg on the script
which was adapted from a
Schulberg shorc srory. The film,
which craces che degeneration of

• Marcia Jeffries, roving reporter for

genuine ralent in che maw of che

a smail Arkansas radio station,
discovers Lonesome Rhodes, a young

adverrising induscry, is a mixrure
of aurhenric realism and

down-and-out wirh a guitar and

psychological fantasy in ics

humorous homespun philosophy, in
a gaol. She arranges for Rhodes ro be

porrrayal of Lonesome Rhodes'
tragic downfall. A FACE IN THE

given his own radio show; wirhin

CROWD is a warning of

weeks he is che srarion's main asset.

demagogy of any ki nd (someching

He soon has a relevision show, and

quire relevant coming in che posc

his power over his audience grows.
Rhodes goes ro New York wirh

McCarrhy period); a challenge ro

Marcia and his self-appoinred agent,

camouflaged under che layers of che
plor. Ir is also an inceresring early

Joey Kiely and sends his sponsor's
sales soaring. He becomes a national
idol, with enormous influence over
his public. Rhodes asks Marcia ro
marry him, bur then suddenly marries

sociery, alrhough one carefully

study of che porenrially descrucrive
power of relevision on the human
psyche, and a fascinaring record of
the operation of a television studio

a li etle majoretre, part of his adoring

in che early days. The film is oor

public. Marcia becomes increasingly

free from exaggeration and uses a

alarmed ar Lonesome's growing

rather conformisr srory outline.
The direcror has adınitred ro this:

megalomania and his dubious
involvement wirh a sornewhar
sinister polirical facrion. She realizes

"There was an inrenrion ro make
that picture larger rhan life . . . on a

ir is now her responsibiliry ro

heightened !eve! . . . And I' m

desrroy the "demagogue in denim"

criticized ofren for it. But ir's my

whom she herself srarted on his

tasre. I don't dea! in naruralism

vertiginous progress . . .

anymore" - Elia Kazan

Yönetmen Director: Elia Kazan
Senaryo Screenplay: Budd
Schulberg, from his short story "Your
Arkamas Traveller" in the book "Some
Faces in the Crowd" Görüntü Yön.

Cinematography: Harry Sıradiing &
Gayne Reseber Kurgu Editing: Gene
Milford Müzik Music: Tom Ciazer
Oyuncular Cast: Andy Griffith,
Patricia Neal, Anthony FrancioJa,
Walter Matthau, Lu Remick, Marshall
Nielan, Howard Smith, Kay Medfrod
Yapımcı Producer: Elia Kazan
Yapım Production Co.: Warner
Brothers, 7 5 Rockefeller Plaza, New
York, New York, I OO I 9, USA; Phone:
1 2 1 2 484 80 00 Dünya Hakları
Export Agent: Warner Bros.
Distribution Corp., 4000 Warner
Boulevard, Burbank, CA. 9 1 522,
USA; Phone: 1 8 1 8 954 60 00
Kaynak Source: Casıle H il/
Productions, Ine. 1 4 1 4 Avenue ofıhe
Americas, New York, NY 1 00 1 9,
USA; Phone: I 2 1 2 888 00 80; Fax:
I 2 1 2 644 09 56
I 9 5 7 1 3 5 mm.
(B&W) / 126'
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VAHŞi N E H i R
WILD RIVER
• Tennessee Vad isi Su Idaresi
görevlilerinden Chuck Glover, yeni
bir proje kapsamında çok geçmeden
sular altında kalacağı halde,
adasından ayrılmayı reddeden inatçı
bir yaşlı kadın olan Ella Garth'la
uğraşmak için küçük bir Güney
kasabasına gönderilir. Chuck kadını
mantığa davet etmeye çalışır ama o
fikrini değiştirmeyi reddeder.
Ella'nın genç ve dul torunu Carol
ile Chuck birbirlerine aşık olurlar.
Chuck, Ella'nın karaderili işçilerine
anakarada iş teklif ederek onları
adadan ayrılmaya ikna etmeyi
başarır. Chuck'ın bunlara beyaz
işçilerle aynı ücretin ödenmesi
konusundaki ısrarı, Chuck ve Carol'a
yönelik vahşi bir saldırıyla noktalanan
yerel düşmanlığa yol açar . . .
VAHŞI NEHIR, Kazan'ın siyasi
sorunları insani hale getirme,
ilerlemenin tehdidi altındaki
değerlere karşı duyduğu nostalji, ve
konusuna lirik yaklaşımı açısından,
John Ford'a neler borçlu olduğunu
belki de en açıkça gösteren filmdir.
Kazan, Rooselvelt'in Yeni Düzen
politikasından, özellikle 1 930'1u
yıllarda komünistken uzun süre
kaldığı Tennessee Vad isi Su Idaresi
bağlamında, çok etkilenmişti. Bir
keresinde filmi, kendisinin
Tennessee halkına karşı duyduğu
aşkın ve Yeni Düzen politikasının
öyküsü olarak tanımlamıştı.
Yönetmenin 1 930'1u yıllar
ortamına duyduğu apaçık nostalji,
bu filme daha önceki bazı
çalışmalarından daha fazla bir
derinlik ve kapsam kazandırmıştır.
Kazan, senaryoyu önce kendi
yazmaya çalıştıktan sonra, Paul
Osborn'dan iki romana, William
Bradford Huie'nin "Mud on the
Stars"ı ile Borden Deal'in
"Dunbar's Cove"una dayanan bir
senaryo istemişti. Sonuçta ortaya
onun teatrellikten en uzak ve en
çarpıcı filmlerinden biri çıktı. Bu
kısmen kentle kırsal kesim, eskiyle
yeni, çıkarcılık ile göreve bağlılık
arasındaki mücadele çizgisinin etkin
bir biçimde bulandırılarak,
çelişkinin beklenenden daha
dramatik bir biçimde karmaşık hale
getirilmesinden kaynaklanır.
Filmde, kelimenin gerçek klasik
anlamıyla trajedinin o ender

görülen unsuru; boyun eğmez bir
bireyin sonunda çoğunluğun iyiliği
için tasarlanmış karşı konmaz ama
kişisellikten de uzak bir buyruğun
çaresiz kurbanı oluşu vardır.
"VAHŞI NEHIR yaptığım en has
bir-iki filmden biridir. " - Elia Kazan

co its subject. Kazan had been
fascinated by Roosevelc's New Dea!
policies, particularly in the comexe

"Dunbar's Cove" by Borden Dea/

Görüntü Yön. Cinematography:
Ellsworth Frederic/es Kurgu Editing:
William Reynolds Müzik Music:
Kenyon Hopkim Oyuncular Cast:
Montgomery Clift, Lee Remick,}o Van

was a communist in the 1 930s. He
once deseribed the film as che scory
of his love affair with the people of

Valley Authority agent, is sene co a

The direccor's evidem nostalgia for

smail Southern cown co deal with

the '30s sening lends the film

Ella Garth, and obstinate old

greater depth and scope than some of

woman who refuses co leave her

his former work. After teying his

isiand although it is soon co be

hand at his own script, Kazan

flooded as part of a new TV A

commissioned one from Paul

project. Chuck attempts co reason

Osborn, based on rwo novels, "Mud

with her, but she refuses co change

on the Stars", by William Bradford

persuade Ella's black workers co
leave the isiand by offering them
jobs on the mainland. Chuck's
insistence that they be paid the
same wages as the white workers
leads co local hostiliry which

by William Bradford Huie and

where he spent a lot of time when he

Tennessee and New Dea! policies.

her mind. Carol, Ella's young

based on the novels "Mud on the Stars"

of the Tennessee Valley Auchority,

• Chuck Glover, a Tennessee

widowed granddaughter, and Chuck
become lovers. Chuck manages co

Yönetmen Director: Elia Kazan
Senaryo Screenplay: Paul Osborn,

Huie and "Dunbar's Cove" by

Borden Deal. The resul c is one of his
least theatrical and most affecting
films. Partly thac's because che batele
lines - berween ciry and country, old
and new, expediency and
commitment - are effeccively

culmi nates in a violem attack on

blurred, making the conflict more
dramatically complex than one
expects. The film has that rare

Ch uc k and Carol. . .

element of tragedy, in the truly

WllD RIVER is the film which

indomitable individual eventually

perhaps shows most clearly Kazan's

m use fal! helpless prey co an

classical sense of the word, where an

debt co John Ford in i es humanising

irresistible, but impersonal edicc

of political questions, i ts nostalgia
for those values inevitably threatened

designed for universal good. "WllD

by progress and i ts lyrical approach

purest fılms I' ve made." - Elia Kazan

RIVER is one of the one or cwo

Fleet, Albert Salmi, }ay C. Flippeıı,
James Wruterfield Yapımcı

Producer: Elia Kazan Yapım
Production Co.: 20th Century Fox,
B200 \Vilshire Boulevard, Bet�trly
Hi/ls, CA. 902 1 1 , USA; Phone: 1
2 1 3 65B 30 00 Dünya Hakları
Export Agent: \Varner Bros.
Distribution Corp., 4000 \Vamer
Boulevard, Burbank, CA. 9 1 522,
USA; Phone: 1 B 1 B 954 60 00
Kaynak Source: Film Bank
Distribution, Grayton House, 49B-504
Fulham Road, London SW6 FNH,
ENGLAND; Phone: 44 1 7 1 3B6 99
09; Fax: 44 1 7 1 3B 1 24 05
1960 1 35 mm. 1 Renkli Color
(Sinemaskop Cinemascope) 1 1 1 5 '
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AŞK BAHÇESi
SPLENDOR IN THE GRASS
• 1 920'1i yıllarda Kansas'ta bir
kasaba. Bud ve Deanie, anneleriyle
babalarının evlenemeyecek kadar
genç olduklarını düşündükleri iki
liseli sevgilidir. Genç çift birbirine
derin bir aşk besler ama ahlaki
tavırlarının zıt kutuplarını bir
türlü denk düşüremezler. Anne
babalarının müdahalesinin etkisi
de, trajedilerini büsbütün arttırır.
"Iyi niyetli" annelerle babalar (her
ikisi de daha anlayışlı olan
eşlerinin üzerinde hakimiyet
kurmuş olan oglanın babası ile
kızın annesi), kendi akıl sır ermez
iradelerini çocuklarına kabul
ettirerek onları bir açmaza
sokarlar. Iki yeniyetme, ilişkilerini
ne cinsel olarak bir sonuca
erdirebildigi, ne de evlenebildigi
için, Bud bir fahişeye kapılır. Onu
kaybettigi için çıldıran Deanie de
tırnarhaneye yatırılır.
Elia Kazan'ın ergen cinselliginin
hayal kırıklıkları üzerine, William
lnge'nin özgün senaryosundan
yaptıgı bu film, ürkütücü bir
konuyu büyük bir özen, anlayış
ve dogal bir sinemasal yetkinlikle
işler. Çogu kez şair ya da
gerçekçi kategorisine dahil edilen
Kazan, AŞK BAHÇESI'yle, onu
ilgilendiren her konunun ruhuna
inen biri oldugunu göstermiştir.
Bu sefer onu ilgilendiren konu
da, 1 920'1i yılların çelişkili ahlaki
degerleridir. Film isterik bir
şekilde genç aşkın yanındadır ve
bu isteri filmin duygu yüklü
anlarının, mizahının ve güzelliginin
ayrılmaz bir parçası gibidir.
Ergenlerin cinsel deneyimlere
sahi p olma hakkı bulundugunu
ima etmez, sadece her şeyden
fazla sevgiye deger vermedikleri
için, yozlaşmış büyüklere saldırır.
Gene de fılmin mekanik ritminin
garip bir yanı vardır. Öykünün
içinde de kopukluklar ve bazı
çıkmaz sokaklar mevcuttur.
Filmin acı çeken sevgililer
rolünde ilk kez "takdim" ettigi
Natalie Wood ve Warren
Beatty, ifadelerinin yelpazesi ve
hacmi her zaman yeteri kadar
geniş ve degişken olmasa bile,
ikna edici, dokunaklı
performanslar sunmuşlardır.
Ancak oyunculuk konusunda asıl

ön plana çıkanlar, Wood'un
annesini oynayan Audrey
Christine ile Beatty'nin babasını
oynayan Pat H ingle'dır. Her ikisi
de gerçekten sıradışı, unutulmaz
portreler çizmişlerdir.

and cinemaric flair. Usually

which in rhis case was rhe

Yönetmen Director: Elia Kazan
Senaryo Screen play: William lnge
Görüntü Yön. Cinematography:
Boris Kaufman Kurgu Edi ring: Gene
Milford Müzik Music: David
Amram Oyuncular Cast: Natalie
\'(lood, Warren Beatty, Pat H ing/e,
Audrey Christine, Barbara Wen, Fred
Steıuart Yapı m Production Co.:

school sweerhearrs whose parenrs

conflicring moraliries of rhe
Twenries. The film is hysrerically
on rhe s ide of young love, and this

Neıu York, Neıu York, 10019, USA;
Phone: 1 2 1 2 484 BO 00 Dünya
Hakları Export Agent: Wamer

rhink they are too young to marry.
The young couple is deeply in love

hysreria seems inregral to rhe fılm's
momenrs of ernerional power, irs

Bros. Distribution Corp., 4000 \'(/amer
Boulevard, Burbank, CA. 9 1 5 22,

bur rhey are unable to synchronize
rhe opposire polariry of rheir moral

humor, and its beauty. It dosn't

Kaynak Source: Kit Parker Films,

• A smail town in Kansas in rhe
20s. Bud and Deanie are high

caregerised as poer or relisr, Kazan
used SPLENDOR IN THE GRASS
to demonsrrare rhar he was, rarher,
someone who wenr ro rhe hearr of
any subject rhar inceresred him,

suggest rhat adolescenrs have a

\'Vamer Brothers, 75 Rockefeller Plaza,

USA; Phone: 1 818 954 60 00
Post Office Box 1 6022, Monterey,

arrirudes. Their rragedy is helped

right to sexual experimenration - ir

California 93942-6022, USA; Phone:
1 408 393 03 03; Fax: 1 408 393

along by rhe influence of parenral

jusr arracks the corrupred grown

03 04

inrervenrion. The "well-meaning"

ups for rheir failure to value love

parenrs (his farher, her morher,

above all else. Yer there is

borh of whom complerely darninare
rheir more perceprive mares), in

somerhing awkward about the
picrure's mechanical rhythm. There

asserting rheir inscrurable wills

are missing links and blind alleys

upon rheir children, lead rhem inro

wirbin che srory. Natalie Wood

a quandary. As rhe reenagers

and Warren Bearry (whom the

cannot consummare rheir

picrure 'inrroduces') were cast as

relarionship, ei rher sexual!y or
marirally, Bud rurns inro a floozy

che suffering lovers. Although the
range and amplirude of rheir

and Deanie, maddened by rhe loss

expressian is nor always as wide

of him, goes ro menral

and variable as ir might be, borh

i nsrirurion . . .

deliver convincing, appealing

Elia Kazan's producrion of William

honors, rhough, belong ro Audrey

Inge's original screenplay abour rhe

Christie, who plays Wood's

performances. The real histrionic

frusrrarions of adolescenr sexual i ry

mother, and Pat Hingle, as Bearry's

covers a forbidding chunk of

farher. Both are rruly exceprional,

ground wirh grear care, compassian

memorable portrayals.

1961 1 3 5 mm. 1

Renkli Color / 124'
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AM ERiKA, AM ERi KA!
AMERI CA, AMERI CA!
• 1 9. yüzyılın sonunda
Anadolu'da, Rum ve Ermeni
azınlıklar üzerindeki baskıya tanık
olan bir Rum genci, kendilerine
öncü olsun diye, ona bütün
servetlerini veren ailesi
tarafından lstanbul'a gönderilir.
Parasını kaptıran delikanlı, uzun
bir yolculuğun ardından n ihayet
vadedilmiş ülkeye, Amerika'ya
varır. Burada basit bir ayakkabı
boyacısı olur, büyük ailesinin
üyelerine okyanusu aşırtacak
kadar parayı kazanmak için çok
çalışır ve biriktirir . . .
Elia Kazan AMERIKA,
AMERI KA!'da, yüzyılın başlarında
genç bir Rum'un her şeyden aziz
tuttuğu hayalini, yani
Anadolu'dan Amerika'ya gitme
düşünü gerçekleştirmeye
çalışırken çektiği ve altettiği
sıkıntıların içe işleyen, eksiksiz ve
son derece etkileyici öyküsünü
anlatır. Film yönetmenin, kendi
ataları nın deneyimlerine ilişkin
öykülerden esinlenerek yazdığı
aynı adlı romanından
kaynaklanmıştır. Epik, samimi ve
gerçekçi AMERIKA, AMER I KA!
kişisel ahlaki değerlere ve kültür
m i rasına sinemanın ettiği en
olağanüstü tanıklıklardan biridir.
Tüm büyük sanat eserlerinde
olduğu gibi, gücünü sanatçının
kendi ruhunun en derin
köşelerinden gerçeği tutup
koparmasından alır. Kazan'ın
yapıtları içinde en çok sevdiği bu
film, yönetmenin i l k işlerindeki
safıstike dramatik yapıdan ve
Method oyunculuğundan çok
farklıdır. Oyunculuk
i nanılınayacak kadar iyidir. Her
şeyin odağını oluşturan, o önemli
hayalleri olan genç adam rolünde
tanınmamış biri, Stathis Giallelis,
çarpıcı bir ilk fılmle
karşımızdadır. Tek tek herkes
hatırianacak performanslar
sunmuştur ama belki de en
canlıları, kahramanın gizlice
nişanlandığı sade ve iddiasız kızda
Linda Marsh, onun sefa peşinde,
rahatına düşkün babasında Paul
Mann ve tam anlamıyla tiksinti
verici kötü adamda Lou
Antonio'dur.

• E nd of the 1 9th century. The
young Greek hero wirnesses the

deprhs of his own soul. Kazan's
favorite among his fılms, it is a far

Turkish oppression of Greek and

cry from the sophisticated dramaric

Armenian minorities in Anarolia.
He is sene to İ stanbul by his family

srrucrure and Method acring of the

with i ts emire forrune to pave rheir

is increadibly good. In the

way, but he loses all the money.

all i m portant focal role of the young

After a long journey, he fınally

man with the dream , Seathis

direcror's earlier work. The acting

arrives in the promised land -

Giallelis, an unknown, makes a

America - where, as a lowly

seriking screen debut. Virtually

shoeshine boy, he painsrakingly

everyone is memorable, perhaps the

earns and saves the money that will

three most vivid are Li nda Marsh as

b ring the other members of his

the plain and unassuming maiden

large family across the ocean ,

to whom the hero is treacherously
berrorhed, Paul Mann as her

_ _

sybariric, self-indulgent father, and

In AMERICA, AMERICA ! Elia
Kazan gives a penetrating, through

Lou Antonio as a rhoroughly

and profoundly affecring account of

detestable crook.

the hardships endured and
surmounred at the turn of the
century by a young Greek !ad in
attempting ro fullfıll his cherished
dream - gening ro America from
Anatolia, The film srems from his
novel of the same ritle which was
inspired by rales of the experiences
of his own ancesrors, Epic, intimate
and realist, AMERICA,
AMERICA! is one of the cinema's
most extraordinary resraments ro a
personal moraliry and cultural
legacy, lts power, !ike that of all
great art, comes from an artise
wrenching rruth from the extreme

Yönetmen Director: Elia Kazan
Senaryo Screenplay: Elia Kazan
Görüntü Yön. Cinemarography:
HaJke/1 Wexler Kurgu Edi ring: Dede
Alien Müzik Music: ManoJ
HadjidakiJ Oyuncular Cast:
SrarhiJ GialleliJ, Frank Wolf Harry
Davis, Linda Marsh, Paul Mann, Lou
Anronio, Elena Karam, john Mar/ey,
Esrelle Hetmley Yapımcı Producer:
Elıa Kazan Yapım Producrion
Co.: Warner BrotherJ, 75 Rockefeller
Plaza, New York, New York, 10019,
USA; Phone: 1 2 7 2 4B4 BO 00
Dünya Hakları Exporr Agenr:
Warner BroJ, Diuriblllion Corp., 4000
Warner Bo11/evard, 811rbank, CA,
91522, USA; Phone: 1 B1B 954 60
00 Kaynak Source: CaJtle Hill
Prodllctiom, lnc. 1414 Avenue ofthe
AmericaJ, New York, NY 100 1 9,
USA; Phone: 7 212 BBB 00 BO; Fax:

1 212 644 09 56
1 963 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz
1 77'

(B&W) /

1 42
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J i Ri M E N Z EL
• 2 3 Şubat 1 938'te, eski
Çekoslovakya'nın Prag kentinde
doğdu. 1 958- 1 962 yılları arasında
Çek Sinema Okulu FAMU'da
yönetmenlik eğitimi gördü;
mezuniyet filmi "Umrel nam pan
Foerster 1 Bay Foerster'in
Ölümü"nü de burada yaptı. Aynı yıl
geçici olarak Kratky Film Prag için
çalışmaya başladı. 1 963'te "O
necem jinem 1 Başka Bir Yaşam
Tarzı"nda Vera Chytilova'ya
asistanıydı. Çekoslovak Ordusu
Film Birimi'nde askerliğini yaptıktan
sonra Barrandev Film Stüdyoları'na
katıldı. Menzel 1 965 yılında,
günümüz Çek yazarlarının en
önemlilerinden Bohumil Hrabal'ın
yazdığı kısa öykülerden yapılan, ve
o sıralarda ortaya çıkmakta olan
genç sinemacılar kuşağının bir tür
manifestosuna dönüşen "Perlicky
na dne 1 Derinliklerin Incileri" adlı
filmdeki kendi bölümü "Smrt pana
Baltazara 1 Bay Salthazar'ın Ölümü"
ile yönetmenliğe ilk adımını attı.
Hrabal'ın son derece kişisel dünya
görüşünü ne denli benimsediğini
hemen kanıtladı. Yazar Josef
Skvorecky'nin çalışmaları üzerine
kurulu bir başka çok bölümlü film in,
filmle aynı adı taşıyan gene Menzel
tarafından yönetilmiş ilk bölümü
"Ziocin v divci skole 1 Kızlar
Okulunda Suç" ( 1 965) ise, dumanlar
çıkartan bir heykel, saksı kafalı
hocaları kamufle eden saksılı bitkiler
gibi kendisine özgü, Kişotvari
ayrıntılada anlatımı canlandırıyordu.

dünyanın her köşesindeki
izleyicilerin kalplerini ve zihinlerini
fethederken, Menzel'in hümanist
ve iyimser üslubunun temelini de
attı. Yönetmen 1 967'de başka bir
edebi başyapıtı, Vladislava
Vancura'nın "Rozmarne leto 1
Kaprisli Yaz"ını beyazperdeye
uyarladı. Kara komedi "Ziocin v
santanu 1 Gece Klübünde
Cinayet"in ( 1 968) ardından ise,
başyapıtı olan "Skrivanci na niti 1
Öksedeki Tarlakuşları" ( 1 969)
geldi. Burjuvazinin Komünist tarzda
"yeniden-eğitimi" üzerine sözünü
sakınmayan bir hiciv olan bu film,
tamamlanır tamamlanmaz
yasaklandı ama, 1 990 yılında Batı'da
eleştirmenlerin övgüleriyle
gösterime sunuldu.

Menzel, duyarlı bir kavrayışla, şiir
ile mizah, trajedi ile neşenin özel
bir birleşimini sinernatografik
olarak ifade etme ve insanların en
insani özelliklerini keşfetme
yerisine sahiptir. Hrabal ile Menzel'e
özgü bu ortak özellik, yönetmenin
ilk konulu uzun metraj filmi olan
"Ostre sledovane vlaky 1 Sıkı
Denetlenen Trenler"de de ( 1 966)
açıkça görülür. Birçok yönetmene
önerilen ama onların reddettikleri
bu Hrabal romanının beyazperde
uyarlamasını tüm saflığıyla kabul
eden Menzel, henüz 28 yaşındayken,
Çek Yeni Dalgası'nın, daha sonra
1 967 yılının Yabancı Dilde En Iyi
Film Oscar'ını alacak bu önemli

1 969'da Menzel TV için "Piakla
panna, plakala 1 Bakire Nasıl Ağladı?"
başlıklı bir dizi müzikal program
yaptı ve lsveç Televizyon u için de
"Mandragora" adlı dramı yönetti.
Çekoslovakya'nın Sovyet birlikleri
tarafından işgalinin ardından,
"Kaprisli Yaz" hariç, bütün Menzel
filmleri yasaklandı. 1 974 yılında,
şimdilerde sadece siyasi
inançlarından sapışının bir ödülü
olarak izin verildiğini aniayıp artık
sahiplenmediği, kabul görmüş
ölçülere uygun "Kdo hleda zlate
dno? 1 Altın Arayan Kim?"i yapma
olanağını buldu (Menzel 1 989 yılında
siyasi etkinliklerine dört elle yeniden
sarıldı). Komedi tarzı da, Amerikan
sessiz film döneminin üsiObundan
yararlanarak, daha fiziksel bir hale
geldi. "Bajecnf muzi s klikou 1
Ellerindeki Makinalarla Şu Müthiş
Insanlar" ( 1 978) ile "Postriziny 1
Kısaltma"da ( 1 980), nostaljinin
arkasına sığınarak, topluma
uymamayı savundu. Siyasi
inançlarından dönmesini izleyen ve
hepsi de özgün fikirlerden
geliştirilmiş üç tereddütlü çabanın
ardından Menzel, tıpkı "Siavnosti
snezenek 1 Kartanesi Şenliği" ( 1 983)
gibi Hrabal tarafından yazılmış
"Kısaltma" ile tekrar kendini buldu.
Bu film ve "Na samote u lesa 1
Orman Yakınlarında lnziva" ( 1 975),
kentli Çekierin her hafta sonunda
kaçtıkları kırlar hakkındaki mutlu

filmiyle, uluslararası film arenasında
patladı. Ciddi bir konuyu tuhaf bir
şekilde komedi olarak işleyen film,

kırsal yaşam düşünceleriyle alay
eder. 1 985 yılında aynı tema
üzerine geliştirdiği "Vesnicko ma,

strediskova 1 Benim Küçük Tatlı
Köyüm" ise, uluslararası ölçekte
büyük başarı kazandı. Menzel
"Schokoladenschüffler 1 Çikolatalı
Sufle"yi Almanya'da yaptı. Bir
sonraki filmi olan "Konec starych
casu 1 O Eski Güzel Günlerin Sonu"
( 1 989), gene geçmişe nostaljik bir
bakıştı. Bunu 1 99 1 ' de bir başka
uyarlama, "Opera Zebr.kka 1
Dilenci Operası" izledi ve Menzel
1 994'te de son filmi "Zivot a
neobycejna dobrodruzslvi vojina
lvana Conkina 1 Er Ivan Chonkin'in
Yaşamı ve Serüvenleri"ni yaptı.
Yönetmen olarak faaliyetleri dışında
Menzel, tiyatroda ve sinemada
oyunculuk yapmaya da vakit
bulmuştur. 1 964 yılından beri başka
yönetmenlerin birçok filminde
oynayan sanatçı, kendi filmlerinin
de eksiksiz hepsinde rol almıştır.
Hatta Vera Chytilova'nın filmi "Hra
o jablko 1 Elma Oyunu" ( 1 977) ile,
Virgin Adaları Film Festivali'nde
oyunculuğu için bir Altın Plaket'e
layık görülmüştür. "Prag"ı ( 1 985)
Chytilova ile birlikte yöneten
Menzel, aynı zamanda, 1 967'den
beri, hem sabık Çekoslavakya'da,
hem de Bochum, Zürih, Basel,
Stokholm, Berlin ve Paris'teki
(Comedie Française) tiyatrolarda,
aktif bir tiyatro yönetmenliği
kariyeri sürdürmektedir.

143 Menzel'in filmleri trajik olanla
komik olanın, ciddiyet ile farsın her
yerde hazır ve nazır ikililiği, ve
ayrıca o özel şiirsel dünya bakışıyla
son derece karakteristik filmlerdir.
Milos Forman gibi Menzel de, batılı
sinemacılardan çok Çek
yazarlardan etkilenmiş, ve hatırı
sayılır bir süre Film
Akademisi'nden hocası olan
Otakar Vavra'nın ve hayran olduğu
kendisinden yaşlı meslekdaşı Vera
Chytilovci'nın himayesi altında
çalışmıştır. Romancı Josef
Skvorecky'nin özgün bir fikrinden
yola çıkan "Gece Klübünde
Cinayet"in dışında, işgal
öncesindeki bütün filmleri Çek
yazarlarının roman ve kısa
öykülerinin uyarlamalarıdır; bunlar
ya modern klasiklerden (VIadislav
Vancura'nın bir kısa romanından
uyarlanmış "Kaprisli Yaz" gibi) ya
da çağdaşlarının yapıtlarından
(Bohumil Hrabal'dan "Sıkı
Denetlenen Tren ler", "Bay
Salthazar'ın Ölümü", "Öksedeki
Tarlakuşları" ve Skvorecky'nin "Kız
Okulunda Suç"u gibi) yapılmış
uyarlamalardır.
Kara komedileri dışında ("Kız
Okulunda Suç", "Gece Klübünde
Cinayet") Menzel, yöntemi
temelde belki de Andre Bazin'in
kuramlarıyla tanımlanabilecek bir
gerçekçidir: gerçeği
tanımlamaktansa ortaya çıkarır.
Onun filmlerinde sinemacılığın
biçimsel unsurları çok azdır ve
ender olarak rastlansalar da
(örneğin, "Sıkı Denetlenen
Trenler"in açılış bölümü gibi), daha
çok komiklik olsun diye
kullanılırlar. Menzel "Sıkı
Denetlenen Trenler"i uyarladığı
kısa romanın kronolojik olmayan
yapısını bile bir yana bırakmış ve
bunun yerine düz bir anlatıyı
yeğlemişti. Ancak Menzel'in
yapıtlarında incelikli bir
sembolizmden yaratıcı biçimde
yararlanılır ("Sıkı Denetlenen
Trenler"deki saatler ve bunların
çalışları gibi), yönetmen
profesyonel olan ve olmayan
oyunculada mükemmel bir çalışma
gerçekleştirir, ve filmierin kurgusu
da üstün düzeydedir. !ncelikli
sembolizm eğilimi, "Kısaltma"da
doruk noktasına varmıştır.
Akıl hocası Chytilova'nın
savunmaya yönelik ham ahlaki
beyanlarının aksine, Menzel'in
1 968 öncesi çalışmalarındaki (ve
"Kısaltma"daki) mesajlar, sistemin

bağlı olduğu felsefe göz önüne
alındığında, son derece tahrik
edicidir. Bir anlamda, yapıtlarının
tümü, Çekoslovakya'da Marksist
estetikçiler tarafından en iyi
ihtimalle müsamaha gören
cinselliğe kesintisiz bir methiye
gibidir. "Sıkı Denetlenen
Trenler"in şoke edici yanı, övgüye
değer direniş kahramanlığının,
utanç verici bir cinsel sorunla
birleştirilmesinden gelir: sosyalist
gerçekçilikte bir tür afarozdur bu.
Aynı şekilde, "Kız Okulunda
Suç"taki "suç"un bir cinayet değil
de, bekaretin yitirilmesi olduğu
anlaşılır, "Kaprisli Yaz"daki yaşını
başını almış üç Don Juan'ın
"felsefi'' geyik muhabbetleri de
sanatçı bir genç kadının üzerinde
odaklanır. "Kısaltma"nın ana
teması (ki, bu küçük Bohemya
Sodom'una hakim olan bacanın
fallus sembolüyle tanımlanır),
sadece cinsellikten alınan zevktir,
o kadar. Cinselliğin püriten
devrimierin hep en tehlikeli
düşmanı olduğunu göz önüne
alırsak, Menzel'in verdiği mesaj
açıkca ortadadır. Pek çok kurban
vermiş bir ulusal sinemada
Menzel'in varlığını yıllardan beri
sürdürmesi, azim, zeka, kurnazlık
ve şansın desteğiyle sanatın, zaman
zaman da olsa, sansür karşısında
zafer kazanabileceğini göstermiştir.
Menzel'in insanın elini kolunu
bağlayan, görünüşte masum ama
aslında ölümcül Çek usülü mizahla
baştan aşağı donanmış olan
filmlerinin çoğu ödüle layık
görülmüştür. Bunların en
önemlileri arasında, "Sıkı
Denetlenen Trenler" için Yabancı
Dilde En Iyi Film Oscar'ı ve
Mannheim Büyük Ödülü; "Kaprisli
Yaz" için Karlovy Vary Büyük
Ödülü; "Öksedeki Tarlakuşları"
için Berlin'de Altın Ayı ve
FIPRESCI Ödülü; "Orman
Yakınlarında l nziva" için
Chicago'da Gümüş H ugo ve San
Sebastian'da CIC Ödülü;
"Kısaltma" için Venedik'te
Mansiyon ve Vevey'de Altın
Baston, Oscar adayı da olan
"Benim Küçük Tatlı Köyüm" için
Montreal'de Özel Jüri Ödülü, Los
Angeles'ta En Iyi Yönetmen ve En
Iyi Film ödülleri; "O Eski Güzel
Günlerin Sonu" için Montreal'de
En Iyi Yönetmen Ödülü; "Dilenci
Operası" için Chicago'da
mansiyon, ve "Er Ivan Chonkin'in
Yaşamı ve Serüvenleri" için
Vevey'de Altın Baston sayılabilir.

• Born on 23 February 1 938 in
Prague, former Czechoslovakia. He
srudied directian at Czech Film
School PAMU from 1 958 to 1 962,
when he made his graduation film,
"Umrel nam pan Foerster 1 The
Death of Mr. Foerster". In the same
year he started working on a
temporary basis for Kratky Film
Prague. In 1 963 he was Vera
Chytilova's assistant director on "O
necem jinem 1 Anather W ay of
Life". After rnilitary service (with the
Czechoslovak Army Film U nit), he
joined the Barrandov Film Studios.
In 1 965 , with his episode "Smrt
pana Baltazara 1 The Death of Mr.
Balthazar" in "Perlicky na dne 1
Pearls of the Deep" (a film made
from short stories written by one of
the most important presem-day
Czech writers, Bohumil Hrabal, and
whi ch became a son of manifesto of
the young generatian emerging at
that time) Menzel made his
directional debut. He immediately
proved how congenial he was ro
Hrabal's highly personal visian of
the world. Anather episodic film,
based on the works by writer Josef
Skvorecky, featured a Menzel
directed citle episode, "Zlocin v dfvcf
skole 1 Crime at a Girls' School"
( 1 965), in which characteristically
quixotic details - a starue blowing
smoke, potred plants camouflaging
potty teachers - enlivened the
narrative.
Menzel is able ro
cinematographically express, with
sensitive comprehension, a particular
combination of poerry and humour,
tragedy and joy, and ro discover
people's most human features.
Comman ro Hrabal and Menzel,
these features were fully manifesc in
his feature film debut, "Ostre
sledovane vlaky 1 Closely Watched
Trains" ( 1 966). Naivere !ed him ro
accepr the silver screen adapeation of
the Hrabal novel offered ro, but
refused by, several other filmmakers.
At the age of 28, Menzel burst upon
the international film scene with this
im portant film of the Czech New
Wave, which went on to win the
Academy Award for Best Foreign
Film of 1 967. An oddly comic
treatment of a serious subject, the
film captured the hearts and minds
of fılmgoers everywhere and firmly
established Menzel's humanist,
optimistic style. In 1 967, Menzel
adapted anather licerary mascerpiece,
Vladislav Vancura's "Rozmarne lero
1 Capricious Summer". Following
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Filmleri

films by other directors and has

Unlike his menror Chyrilova's crude

1 Crime in a Nighrclub" ( 1 968), che

pracrically always appeared in his

defensive moral sraremenrs, che

director's mascerpiece "Skrivanci na

own films. He even won che Golden

messages of Menzel's pre- 1 968

1 962 Umrel tuim patı Foerster

ni ri 1 Skylarks on a String" ( 1 969),

Plaque in che Virgin Islands Film

works (and of "Cutting Ir shorc") are

1 965 Perlicl•y 110 d11e (episode of

the black comedy "Zlocin

sancan u

Filmography
Bay Foerster'in Ölümü

an ourspoken sarire on che

Festival for his performance in Vera

- in che lighr of esrablishmenr

Communisr "reeducarion" of che

Chyrilova's "Hra o jablko 1 Apple

philosophy - exrremely provocarive.

bourgeoisie, was banned upon

Game" ( 1 977). He collaborared wirh

In a way, his enrire oeuvre is one

Derinliklerin Incileri
("Bay Salthazar'ın Ölümü"
bölümü)

complerion bu c released to crirical

Chyrilova on che direecian of

concinuous eulogy of sex - a subject

Zloci11 v dfvcl sko/e

acclaim in che west in 1 990.

"Prague" ( 1 985). Since 1 967 he has

ar best tolerared by Marxise

also mainrai ned an active career as a

aesrhericians in Czechoslovakia. The

rheacre director, both in former

shock value of "Ciosely Warched

Czechoslovakia and wirh companies

Trains" is che combination of

"Plakla pan na, plakala 1 How che

in Bochum, Zurich, Basel,

commendable resisrance heroism

Virgin Cried" and direcred a drama,

Stockholm, Berlin and Paris

wirh an embarrassing sexual

"Mandragora", for Swedish

(Comedie Française).

problem : an anatberna in socialise

In 1 969 Menzel creared a series of

musical prog rammes for TV called

realism . Similiarly, che "erime" in

Television. Afrer che invasion of

"Smrt patıa Bııltazara")

Kız Okulunda Suç

(first episode ilk bölüm)
1 966 Ostre sledova11e vlaky
Sıkı Denetlenen Tren le

1 967 Rozmame /eto Kaprisli Yaz
1 968 Zlocin ·v santti·nu
Gece Klübünde Cinayet

1 969 Te/o Dimıy
Diana'nın Vücudu

(director of Czech versio11
Çek dilindeki versiyonunun
yönetmeni)

Czechoslovakia by che Soviet rroups,

Menzel's films are uniquely

"Crime at a Girls' School" turns out

excepr for "Capricious Summer", all

characrerisric for che omnipresenr

to be not murder bur loss of

Menzel films have been banned. By

d uality of che rragic and comic,

virginiry, and che "philosophical"

1 974 Kdo hleda zlate dno?

1 974 he had managed to work again

graviry and farce, and also for his

ruminations of che three elderly

1 975 Na samo/e IJ leuı

on che convencional " Kdo hleda zlarc!

special poetic view of che world. Like

Don Juans in "Capricious ummer"

dno' 1 Who Looks for Gold ?", a film

Milos Forman, Menzel was influenced

concenrrare on a young arrisre. The

he now disowns as simply a reward

by Czech novelists rather rhen by

main rheme of "Curring Ir Shorr" -

Skrivdtıci ua 11iti
Öksedeki Tarlakuşları
Altın Arayan Kim?

Orman Yakınlarında lnziva

1 978 Bdjectıf muzi s klikou

for having recanred his poürical

wesrern filmmakers, and for a

characrerized by che phallic

Ellerindeki Makinalarla
Şu Müthiş Insanlar
1 980 Postrizi11y Kısaltma

beliefs (Menzel vigorously resumed

considerable rime worked under che

symbolic of che chimney which

1 983 Slavuosti s1ıezenek

his polirical activities in 1 989).

rurelage of his reacher from che Film

dami nares che smail central

Meanwhile his comedy became more

Academy, Otakar Vavra, and one of

Bohemian Sodom - is simply che joy

physical, drawing on che sryles of che

his admired older colleague Vera

of sex. Considering char sex has

American silenr era. "Bajecnf muzi s

Chyrilova. Excepr for "Crime in a

always been che most dangerous

klikou 1 Those Wonderful Men wirh

Nighr Club" which was based on an

enemy of puriranical revolurions,

a Crank" ( 1 978) and " Posrriziny 1

original idea by novelise Josef

Menzel's message is clear. The

Cutting It Short" ( 1 980) defend

Skvorecky, all his preinvasion films

survival of Menzel in a national

nonconformiry from wirbin che

are adaprarions of novels and shorr

cinema so full of victims

safery of nosralgia. Afrer three

stories by Czech authors, ei rher

demonsrrares that, wirh

hesiranr efforcs following his

modern classics ("Capricious Summer"

perseverance, intell igence, cunning,

recanrarion, all developed from

from a novella by Vladislav Vancura),

and good luck, art can occasional ly

original ideas, Menzel found his old

or his conremporaries (Bohumil

eri umph over censorship.

self in "Cutting Ir Shorr" w hich was

Hrabal's "Closely Warched Trains",

again wrirren by Hrabal, as was

"The Dearh of Mr. Balrhazar", and

Rich Iy endowed wirh che Czech

"Siavnosri snezenek 1 The Snowdrop

"Skylarks on a String", and Skvorecky's

sense of disarming, unconquerable,

Festival" ( 1 983). This film and "Na

"Crime ar a Girls' School ").

innocently looking, bur deadly

Forest" ( 1 97 5 ) poke fun ar che idyllic

Excepr his black comedies ("Crime

won prizes. The following are

norions cherished by urban Czechs of

ar a Girls' School", "Crime in a

among che most imporranr: Oscar

che counrryside to which they recrear

Nighr Club"), Menzel is essenrially a

for Best Foreign Film and Grand

samare u lesa 1 Seclusion Near a

humor, many of Menzel's films have

every weekend. In 1 985 "Vesnicko

realist whose method could, perhaps,

Prize in Mannheim for "Ciosely

ma, serediskova 1 My Sweet Li etle

be deseribed by che rheories of

Warched Trains", Grand Prize ar

Village" elaborared on this rheme

Andre Bazi n: he reveals rather rhan

Karlovy Vacy for "Capricious

and became an international hi c.

deseri bes reali ey. There is ve ey li etle

Summer", Golden Bear and

Subsequently, Menzel made

of che formalise elemenrs of movie

FIPRESCI Prize ar Berlin for

"Schokoladenschüffier" in Germany.

making, and if, occasionally, rhere

"Skylarks on a Srring", Silver H ugo

His nexr film, " Konec srarych casu 1

are some (e.g. che opening mancage

in Chicago and che CIC Prize in San

The E nd of Good Old Times"

in "Closely Warched Trains"), they

Sebastian for "Seclusion Near the

( 1 989), was anorher nosralgic look at

are used mainly for comic effecr.

Forres c", Special Honorary Mention

che pasr. Menzel fol lowed it w ith

Menzel even dropped the

in Yenice and Golden Cane in

anather adaprarion, "Opera Zebracka

achronological srrucrure of che

Vevey for "Cutting Ir Shorr",

1 The Beggar's Opera", in 1 99 1 , and

novella from which he made

Special J ury Prize in Monrreal for

made his lasr movie "Zivor a

"Closely Warched Trains", and

"My Sweet Li etle Vi llage" which

neobycejna dobrodruzslvi vojina

replaced ir wirh linear narrative.

was also naminared for Oscar, Best

Ivana Cookina 1 The Life and

However, rhere is invenrive use of

Director and Best Film awards ar

Advencures of Privare Ivan Chonkin"

subtle symbolism (e.g. che clocks

Los Angeles, Best Director Prize in

in 1 994.

and rheir chiming in "Closely

Monrreal for "The E nd of che Old

Besides his directorial activities

Warched Trains"), excellenr work

Times", Honorary Mention in

wirh actors, borh professional and

Chicago for "The Beggars' Opera",

Menzel manages to find rime also for

non-professional, and superb edi ring.

Golden Cane in Vevey for "The Life

acring in che rhearre and fılms. Since

The trend towards subtle symbolism

and Exrraordinary Advenrures of

1 964 he has been casc in several

culminared in "Curring Ir Shorr".

Privare Ivan Chonkin".

Kartanesi Şenli�i

1 985 Prague Prag
(documentary; co-director
belgesel; ortak yönetmen)

VeS1ıicko md, slrediskovti
Benim Küçük Tatlı Köyüm

1 986 Schokoltıdeııschiiffler
Çikolatalı Sufle

1 989 Koııec s/arych casu
O Eski Güzel Günlerin Sonu

1 9 9 1 Opera Zebriicka
Dilenci Operası

1 994 Zivot a ııeohycejııii
dobrodruzslvi vojbu1 l·va11a
Cotıkina
Er Ivan Chonkin'in Yaşamı
ve Serüvenleri
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ÇEK CUMHURIYETI CZECH R E P UBLIC

S l KI DE NETLENEN TRE N LER
OSTRE SLEDOVANE VLAKY
CLOSELY W ATCHED TRAINS
• Annesi Miloş Hrma'nın yeni
üniformasım iftiharla düzeltir. Ona
aile adına layık olmasını söyler ama
Miloş işin aslını bilir. Savaşmaktan
kaçmak için büyük babası
komutanını ipnotize etmiş, babası
da savaş sırasında masabaşı bir iş
koparmıştır. Bohemya'da bir tren
istasyonunda posta olarak ilk
görevini alan M iloş, burada babası
ve büyükbabası kadar kaçık
kişilerle karşılaşır. Üstü, güvercin
seven saftoronun biridir; mesai
arkadaşlarından biri karşısına çıkan
her kadını baştan çıkaran bir seks
canavarı, bir başkası ise Miloş'a
göz dikmiş genç bir kondüktör
kızdır. Tüm bu çılgınlığa rağmen,
yenik Alman ordusunun ricatını
gözleyen ve cesetlerle dolu bir
trene yol veren Miloş, savaşın
trajedilerinden bazılarının da
farkına varır . . .
Jiri Menzel'in ilk uzun metrajlı filmi,
Ikinci Dünya Savaşı sırasında genç
bir askerin gözünden Almanların
Çekoslovakya'yı işgalinin son
buluşunu, yer yer sulu sepken
komedi üsiGbuyla, yer yer de ciddi
bir film olarak anlatır. Hem Ikinci
Dünya Savaşı'nın kahraman
direnişçisine ilişkin popüler imajı
yerle bir eder, hem de Çek
köylülerinin ilkel ama hayatı
doğrulayan cinselliğini över. Çek
"Yeni Dalga"sının en önemli
filmlerinden biri olan SlKI
DENETLENEN TRENLER, aynı
zamanda 1 960'1ı yıllarda Doğu
Avrupa'dan çıkan ilk abzürdist
traji-komedilerden de biriydi.
Geleneksel bir anlatımdan çok bir
dizi anekdotu andıran filmin olay
örgüsü birçok yönde gelişir. Ama
karakterler komik ve ilginçtir,
Menzel de Miloş'un kadınlara karşı
duyduğu kendisine acı veren
utangaçlığıyla başa çıkma
mücadelesini ve erkek olduğunu
kanıtlama ihtiyacını başarıyla
yakalamıştır. Işgal altındaki, savaşın
harap ettiği Çekoslovakya'da bu
naif karakter, ülkesinin çektiği
ızdırabı gözlernek için de uygun bir
araç oluşturur. "Hayat zalim ve
serttir, bunu sinemada da
göstermek gereksiz. Cesaretimizi

yaşayabilerek kanıtlayalım. Bu
alaycı değil, uzlaşmacı sayılması
gereken bir kahkaha." - Bohumil
Hrabal ve Jiri Menzel

down of the German occupation of
Czechoslovakia in World War II, as
seen through the eyes of a young
soldier. It celebrares the primitive
but life-affırıning sexuality of the

Yönetmen Director:}irf Menzel
Senaryo Screenplay: Bohmnil
Hrabal &Jirf Menzel, based on a story
by Bohumil Hrabal Görüntü Yön.
Cinematography:Jaromfr Sofr
Kurgu Ediıing:Jirina Lukesovd

• His morher proudly adjusts Mi los

Czech peasantey as well as

Müzik Music: jirf Sım
Oyuncular Cası: Vde/av Neckdr,

Hrma's new milirary uniform. She

exploding the popular conception of

jitka Bendovd, Vladimfr Valenta, Josef

tells him ro live up ro the family

the heroic WW2 resistance fıghrer.

Somr Yapı m Producıion Co.:

name, but Milos knows better, since

One of the most important fılms of

in order ro avoid fıghting, his

the Czech "New Wave", it was also

grandfather had hypnotized his

one of the fırst of the absurdist

Filmove Studio Barrandov, Krfzeneckeho
nam. 322, Praha 5, 1 52 53, CZECH
REPUBUC; Phone: 42 2 544 0 1 4;

Fax: 42 2 245 10 628 Dünya
Hakları Exporı Agenı: M inistry of

commanding offıcer, and his father

tragicomedies ro emerge from

had fınagled a desk job during the

Eastern Europe in the sixties. More

Hordkovi 1 3 9, 1 60 4 1 Praha 6,

war. Taking his fırsr assignmenr, as

li ke a series of anecdores than a

a dispatcher in a ttain station in

traditional narrative, the plot in che

P.O.B. 2 1 4, CZECH REPUBLIC;
Fax: 42 2 243 225 58

Bohemia, Mi los runs i mo characters

film goes off in many direcrions.

1 966 1 35 mm. 1
(B&W) / 89'

jusr as wacko as dad and gramps.
His superior officer is a pigeon
loving simpleron, one co-worker is a
sex fıend who cries ro seduce every

B ur che characters are funny and
imeresting, and Menzel skillfully
capruces Milos's srruggle ro come ro
rerms with his painful shyness with

woman he encounters and anorher is

women and his need ro prove

a young train conducttess who has

himself a man. In occupied and

her sighrs on Mi los. Despire this

war-rorn Czechoslovakia, his nai"ve

lunacy, Milos also takes notice of

character is also a fıtting vehicle

some of the tragedies of war,
watching che German army

through which ro observe his
country's suffering. "Life is cruel

rettearing in defeat and processing a

and sad and ir is superfluous ro

rrain car full of corpses . . .

show this in cinema roo. Ler us
prove our courage by being able ro

J irf Menzel's feature-length debut

live. This laughrer shall not be

CLOSELY W ATCHED TRAINS is

considered cynical, bur

a sometimes slapstick, sometimes

conciliarory. " - Bohumil Hrabal &

serious film about the winding

Jirf Menzel

Cu/um of the Czech Republic, Milady

Siyah-Beyaz
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KAPRiSLi YAZ
ROZMARNE LETO
CAPRICIOUS SUMMER
• Öykü, birkaç yaz günü ve
gecesi boyunca küçük, uyuşuk bir
kasabada geçer. Kahramanları
cankurtaran Dura, karısı
Katharina, arkadaşları Abbe Roch
ile Binbaşı Hugo, gezginci sihirbaz
Arnostek ile güzel yardımcısı
Anna'dır. Arnostek ile Anna'nın
gelişleri, kasabayı uyuşukluktan
kurtarır. Şişman kocasıyla tatmin
olmayan Bayan Dura, egzantrik
Arnestek'te biraz cinsel heyecan
ararken, Dura ile iki arkadaşı da
güzel Anna'nın cazibesine boyun
egmiştir. Üçü de, üç gece
boyunca sırayla şanslarını dener.
Ancak anlaşılan odur ki, hiçbiri
istenen başarıya ulaşamaz. Bayan
Katharina da hayal kırıklıgına
ugramıştır, uysal bir şekilde
mutfagına ve kocasının yatagına
döner. Arnostek ve Anna gidince,
kasabadakilerin ruhunda, kaprisli
yazın yarattıgı duygulara benzer
bir melankoli kalır . . .

J iri Menzel'in ikinci filmi,
Komünist inançları nedeniyle
Naziler tarafından vurularak
öldürülen Vladislav Vancura'nın
edebi başyapıtını temel alır.
KAPRISLI YAZ bir tatlısu
kaplıcasını ve genç bir kadının
yaşını başını almış üç yerel Don
Juan üzerindeki etkisini
merkezine alır. Sovyet işgalinden
sonra yetkililer tarafından
yasaklanmayan tek filminde
Menzel'in kendisi de, coşkulu bir
amatörlük, kılı kılına zamanlama
ve sirk profesyonellerinin
dengesiyle, davetsiz misafir
ipcambazında şaşırtıcı bir
performans sergiler.

• The srory rakes place in a smail
sleepy cown during several summer
days and nighcs. Ics heroes are life

is centred on a freshwater barh
house and concerns the effect of a

guard Dura, his wife, his cwo
friends Abbe Roch and Major

Don J uans. Menzel himself plays
che incedoping rightrope walker,

Hugo, wandering magician

Arnostek, in an asronishing

young woman on three elderly local

Amoscek and his beautiful

performance full of enrhusiastic

companion Anna. The arrival of

amateurism and the splir-second

Amoscek and Anna woke the rown

timing and balance of circus
professionals. This was che only

from lethargy. White Mrs.
Katharina Dura, dissatisfied wirh

film by Menzel which was not

her fat husband, sought a bit of

banned by che aurhori ties after the

sexual exeirernem with the

Soviet invasion

eccencric Arnostek, Dura and his
two friends suceurobed ro the
charm of beautiful Anna. All three
of rhem rried rheir luck in turn
during three nights. However, it
seemed that none of the m had che
desired success. Mrs. Karharine,
roo, was disappoinred and
obediently returned to mariral
cable and bed. Amostek and Anna
departed, leaving in the soul of che
rown party a feeling of melancholy
not unlike the feelings evoked by
the capricious summer . . .
]iri Menzel's second feature film
was based on a literary masterpiece
by Vladislav Vaneura who was shot
by the Nazis for his Communist
beliefs. CAPRICIOUS SUMMER

Yönetmen Director:jirf Menzel
Senaryo Screenplay: Vde/av Nyvlt
&Jirf Menzel, based on the novel by
Vladislav Vaneura Görüntü Yön.
Cinematography:jaromfr Sofr
Kurgu Editing: jirina Lukesovd
Müzik Music:jirfSust
Oyuncular Cast: Rudolf
Hurusfnsky, Mfla Myslfkova, Vlastimil
Brodsky, Frantisek Rehdk,jana
Drchalovd, jirf Menzel Yapı m
Production Co.: Filmove Studio
Ba"andov, Krfzenecklho ndm. 322,
Praha 5, 1 52 53, CZECH
REPUBLIC; Phone: 42 2 544 014;
Fax: 42 2 245 1 0 628 Dünya
Hakları Export Agent: M inistry of
Cu/Iltre of the Czech Republic, Milady
Hordkovi 139, 160 4 1 Praha 6,
P.O.B. 214, CZECH REPUBLIC;
Fax: 42 2 243 225 58

1 968 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 74'
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ÖKSEDEKi TARLAKUŞLARI
SKRIVANCI NA NITICH
SKYLARKS ON A STRING
• 1 9SO'Ierde Çekoslovakya'nın
Kladno kenti. Eski dönemin "burjuva
unsurları" (aydınlar ve küçük
dükkan sahipleri) bir fabrikanın
hurdalıgında çalıştırılarak "yeniden
egitilmekte"dir. Arada sırada
içlerinden biri "kaybolur", ama yine
de durumlarının gülünç tarafını
görebilirler. Yakınlarda bir yerde,
Batı'ya kaçmak isterken yakalanan
bir grup kadın çalışmaktadır.
Erkeklerle kadınların görüşmeleri
yasak olsa da, genç ve hoşgörülü
gardiyan Andel ("Melek") bazen
buna göz yumar. Zaten o da,
evlenerek kendine göre "yeniden
egitmek" istedigi bir çingene kıza
aşıktır. Böylece genç işçilerden biri,
kızlardan biriyle tanışma, ona aşık
olma ve hatta onunla evlenme
iznini alma olanagı bulur. Ancak
evliliklerinin gerçekleşmesi için
düşündüklerinden çok daha uzun
bir süre beklemeleri gerekecektir . . .
Menzel'in ÖKSEDEKI

TARLAKUŞLARI adlı bu yasaklanan
ve ortadan kaybolan başyapıtı,
ancak çekiminden 2 1 yıl sonra
tozlu raflardan inebilmişti. Bu
gerçekten cazip, inceliklerle dolu,
cesur ve tatlısert komedi, Bohumil
Hrabal'ın 1 965 yılında yayınlanan
"Artık Yaşamak lstemedigim Bir Ev
Için Ilan" adlı kitabında yer alan
öykülere dayanıyordu. Çek
Sineması'nın Altın Çagı'nın
sonunda gerçekleştirilen ve
Çekoslovakya'da sosyalizmin doguş
yıllarını anlatan bu film, aslında bu
ilk dönemin çarpıklıkianna hoş bir
şekilde veda etmeyi hedefliyordu.
Ama Varşova Paktı güçlerinin
ülkeyi işgal edişinden hemen sonra,
çekimi biter bitmez yasaklanmıştı.
1 989'un yumuşak devrimi ise
Menzel'in bu en usta komedisini
özgürlüge kavuşturdu. Filmin
kendine özgü güncelligi ve ironisi
sanki zamanla daha da
olgunlaşmıştı. O SO'Ii yılların
gerçekleri, fılmde anlatılanlardan
çok daha acımasız olsa bile,
yönetmen olaylara bu gözle
bakmayı yegleyerek, uzlaşmaya
hazır elini geçmişe uzatmakta.
"Bence Eliili yılları çocuklukta
yapılan aptalca hatalardan saymalı

ve gülüp geçmeliyiz; çünkü daima
hata yapılır ve en iyisi onlara gülüp
geçmektir." - Jiri Menzel

shelf. A courageous, birrersweer
comedy of considerable charm and
invention, ir was based on shorr
stories in Bohumil Hrabal's book

• The Czechoslovakian town of

"An Adverrisement for a House I

Kladno in che 1 950s. Former

Do Nor W ant To Live In

"bourgeois elements" - intellecruals

Anymore" published in 1 96 5 .

and owners of smail shops - have to

Made a r r h e e n d o f r h e Golden Age

be " re-educared" through

of Czech cinema, this film abour

Yönetmen Direcror:jiri Mmzel
Senaryo Screenplay: Bohumil
Hrabal &Jiri Menzel, baıed on a ırory
book by Bohmnil Hrabal Görüntü
Yönetmenleri Cinematography:
jaromir Sofr & Peter Cech Kurgu
Editing:jirine� Luke.ıova Müzik
Music: jiri Susr Oyuncular Casr:

one of the m "disappears", but they

merry farewell ro i es early

Rudolf Hrruinsky, Vaclav Neckar, Leoı
Sucharipa, }itka Zelenohorıka, Nad'a
Urbtinkovd, }aroılav Satoramky
Yapımcı Producer: Kare/ Kochman
Yapım Production Co.: Barrandov
Studio, Krizenecklho nam. 322, 150 00
Praha 5, CZECH REPUBUC;
Phone: 42 2 670 7 1 1 l l ; Fax: 42 2

are stili able to see the humorous

deformarions. However, as soon as

245 106 28 Dünya Hakları

side of their situation. Nearby also

ir was finished, j usr afrer Warsaw

Export Age nt: Miniury of Culture of
the Czech Republic, Milady Hordkove
139, 160 4 1 Praha 6, P.O.B. 214,
CZECH REPUBUC; Fax: 42 2 243

compulsory manual labor in a

rhe dawn of socialism in

factory scrap yard.

Czechoslovakia was meant as a

ow and then

work a group of women interned

Pacr forces invaded the country, ir

for tempting to flee to the W esr.

was banned. Tender revolution of

Alrhough conract is forbidden, the
young and tolerant guard Andel
("Angel") sametimes rurns a blind

1 989 freed what proves to be
Menzel's mosr sublime comedy, a
film whose original topicality and

eye to i r . He himself is in love with

irony have only ripened with time.

a gypsy girl whom he wants to

Though reality was much harsher

marry and "re-educare" in his own

in those Fifries than is depicted in

way. And so it is possible for one of
the young workers to meet, fall in

the film, precisely by showing
things in rhis way, che director
holds our his hands for

love and even ger permission to
marry one of the girls. But they

reconciliarion. "I had che

have to wait a good deal langer
rhan rhey expected before their

impression we should sm ile ar che
Fifries, considering rhem silly

marriage can be cansummared . . .

misrakes made in childhood,
because misrakes have always been

It took a full 2 1 years for Menzel's

made and ir is always good ro smile

lost masrerpiece, SKYLARKS ON

ar rhem rarher rhan to do

A STRING, to be off che dusry

somerhing else." - ]iri Menzel

225 58
1969 1 35 mm. 1 Renkli Coıor 1 100'
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KI SALTMA
POSTRIZINY
CUTTING IT SHORT
• 1 920'1i yıllar. Kırsal bölgedeki
küçük bir bira fabrikasının yöneticisi
olan Francin, Marja'yla evlidir.
Fabrikanın yönetim kurulu onun
yeterlifiği konusunda kuşkuludur
ama üyeler Francin'in karısına da,
onun yemeklerine de bayılır. Marja
atılgan, hayat dolu ama duyarlı bir
kadınken, Francin kendine güveni
olmayan biridir. Francin'in
dışadönük kardeşi Pepin'in gelişi,
bi ra fabrikasının saat gibi işleyişini
altüst eder. Eğlenceyi seven, birçok
parlak fikri olan Pepin, kendisi de
komik numaralar ekleyerek
Marja'nın bulduğu oyunlara
katılmaya hazırdır. Dr. Gruntorad
her zaman hayran olduğu Marja'yı
ziyaret edince, onun dikkatini
değişmekte olan dünyaya çeker ve
onu yeni modalara oymadığı için
eleştirir. Uysaydı, hayatın her
cephesindeki "kısaltma" eğilimini
fark etmiş olurdu çünkü: kısalan
mesafeler (radyo sayesinde), moda
(makas marifetiyle), vb. Marja çok
geçmeden uzun eteğini kısaltır ve
Pepin'in yardımıyla, mobilyaların
ayaklarını kesmeye başlar. Sıra,
dehşete düşen berberin yıllarca
gözü gibi baktığı o güzelim uzun
saçiara da gelir. Marja'nın berber
dükkanından eve dönüşü onun zafer
anlarından biridir. Erkek hayranları
şok geçirir ama hanımlar onun
cüretini ve girişimci ruhunu kıskanır...
Büyük ustalıkla dengelenmiş bir
komedi olan KISALTMA, Bohumil
Hrabal'ın ("Öksedeki
Tarlakuşları"nın senaryosu için
kullanılan öyküterin yazarı), bu
sefer annesiyle babasını anlatan
otobiyografik öyküsünü temel
almıştır. Menzel'in işlerindeki
ustalıklı sembolizm eğilimi burada
doruğuna ulaşır. Yaşam sevincine
Raselais'varT bir selam gönderen
film, gene de, "gulaş sosyalizmi",
Freud'un Marksistler tarafından
yalanlanması (yüksek bir bacada
oturan güzel bir kızın duruma
hakim imgesi) ve "Gerçek
sosyalistler"in yabancı yayınları
parazit yaparak bozma gibi birkaç
küçük yaramazlığı üzerine
iğneleyici, şifre li bir yorumu da
gizler. Böylesine hicivli hançer

darbelerinin neredeyse bilinçaltına
seslenen yapısı, sansürün
çatlatamayacağı kadar çetin bir
cevizdi. KISALTMA, Jiri Menzel'in
çağımızın en yetenekli
yönetmenlerinden biri olduğunu
bir kez daha kanıtlamıştır.

srarrs on rhe legs of rhe furnirure. To
rhe barber's horror the beauriful long
hair he had looked after for years has
ro go. Marja's journey home from
the barber' s shop is one of her
momenrs of rriumph. Male admirers
are shocked bur the ladies envy her
daring and initiative . . .

• 1 920s. Francin, the manager of a
small rural brewery, is married to
Marja. The board of the brewery
quesrions his comperence, bur irs
members adore his wife and her
cooking. Marja is an impulsive,
lively yer sensirive woman, while
Francin lacks confıdence. The arrival

A delicarely balanced comedy,
CUTTING IT SHORT is based on
an autobiographical story by
Bohumil Hrabal (aurhor of the
srories used for rhe screenplay of
"Skylarks on a String"), in this case

of Pepin, Francin's extroverr brorher,

abour his own parenrs. The trend
towards subrle symbolism in

upsers rhe smoorhly run rourine of

Menzel's work culminares here. A

the brewery. Full of fun and ideas,
Pepin is ready to join Marja in the

Rabelaisian tribure to elan viral, the

pranks she rhinks up aciding

film however hides a caustic,
encodeed comment on "goulash

humourous rricks of his own. While

socialism" , on the Marxise refurarion

visiring rhe lady he has always

of Freud (the commanding image of

adored, Dr. Grunrorad does draw her

che pretry gir! si re ing on a high

atrenrion ro the changing world and

chimney), and on various sınaller

criricizes Marja rhough for not

malpracrices of "Realsozialismus"

observing the new trends. Orherwise

such as jamming foreign broadcasrs.
The nearly sublirninal narure of such
sarirical srabs was a nur roo hard for

she would have noticed the general
rendeney of "shorrening" in all
spheres of life: disrances shorrened

censors to crack and CUTTING IT

(by the radio), fashion (by scissors),

SHORT has proven once more that

ete. Soon Marja shorrens her long

]iri Menzel is one of the most

skirr and, wirh Pepin's assisrance,

ralenred directors of our times.

Yönetmen Dicectoc: )iri( }
Menzel Senaryo Screenplay:
Bohumil Hrabal &}iri Menzel, based
on the story by Bohumil Hrabal
Görüntü Yön. Cinematography:
Jaromir Sofr Kurgu Ed i ting:jiri
Brozek Müzik Music: jiri Sust
Oyuncular Casr:jiri Schmitzer,
Magda Vasaryova, jaromir Hanzlik,
Rudolf Hrusimky, Oldrich Vlach,
Frantisek Rehak, Petr Cepek, Milos/av
Stibich, Alois Liskutin, Pavel
Vondruska,}aroslava Kretschmerova,
Oldrich Vizner Yapı m Producrion
Co.: Barrandov Studio, Krizeneckeho
nam. 322, 1 5 0 00 Praha 5, CZECH
REPUBLJC; Phone: 42 2 670 7 1 1
l l ; Fax: 42 2 245 106 28 Dünya
Hakları Export Agent: M inistry of
Culture of the Czech Republic, Milady
Horakavi 139, 160 4 1 Praha 6,
P.O.B. 214, CZECH REPUBLJC;
Fax: 42 2 243 225 58

1 980 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 98'
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B E N i M KÜÇ Ü K TATLI KÖYÜ M
VESNICKO, MA STREDISKOVA
MY SWEET LITTLE VILLAGE
• Otik, Pavek adlı şişko, öfkesi
burnunda bir kamyon şoförüyle
birlikte çalışan ve lafları agzında
geveleyen bir küçük kasaba
budalasıdır. Beceriksizden de öte,
elini sürdügü her şeyi yüzüne
gözüne bulaştıran, sanki yürüyen
bir felakettir. Sonunda Pavek
üstlerinden, Otik'l bir başka
kamyona transfer etmelerini ister.
Ancak diger şeförlerden hiçbiri
onu istemedgi için, parti görevlileri
Otik'in daha fazla iş imkanı olan
Prag'a transfer edilmesine karar
verirler. Bu karar, daha önce köyünü
terk etmemiş olan Otik için yalnız
kalmak ve tecrit edilmek demektir . . .
Jiri Menzel, bir "olay örgüsü"nden
çok tek tek olaylara, anekdotlara
ve komik serüveniere dayanan
BENIM KÜÇÜK TATLI KÖYÜM'de,
bir kez daha bir Çek köyünün
renkli ve sevecen portresini çizer.
Film iyi niyetli, sevgi dolu bir
ironiyle bezenmiştir. Menzel nefıs
bir hicvin yanısıra bir "kültürel
çelişki komedisi" de sunar.
Amerikan aksiyon fılmlerinde, yada
"üstsüzlük"de şekil bulan Batı
degerierine karşı, Çek köyünün
ahlak ölçüleri çok eglenceli sonuçlar
verir. Menzel'in bizi sıradan insaniann
hayatına götürme ve orada kendimizi
evimizde hissettirme konusunda
dikkate deger bir yetenegi oldugu
kuşkusuzdur. Filmdeki karakterleri
de keyifli bir şekilde acayiptir, ama
fılmin mizah yanı en çok onların
günlük mücadelelerine dayalıdır.
Laubda ile Ban, neşeli bir komedi
ekibi oluşturmuştur. Filmde her bir
araya gelişlerinde, Otik'in bir şeyler
yapacagını ve bunun ceremesini
daha sonra Pavek'in çekecegini
bilirsiniz. Yaptıklarının çogunun
sonucu önceden tahmin edilse bile,
gene de kemikler. 1 986 yılında
Yabancı Dilde En Iyi Film dalında
Oscar adayı olan BENIM KÜÇÜK
TATLI KÖYÜM, aynı zamanda
Menzel'in, Çek hükümetinin
kişiliksizligi ve eşitsizlikleri üzerine
igneleyici eleştirilerini de içerir.
Ancak bu filmi özel hale getiren
Ban'ın Otik karakteri, şaşkın
bakışları ve bulaşıcı gülümsemesiyle,
aynı zamanda bir çocuk gibi masum

ve çaresizken son derece komik de
olabilmekte. Ban aslında, tek kelime
Çekçe bilmeyen bir Macar aktör.
Bu yüzden de fılmde çevresinde
olup bitenlere gösterdigi tepki
aslında hayli gerçek.

remarkable ability of caking us i mo
the lives of simple people and

• Ocik is a bumbling, small-cown

characrers in this film are

simplecon who works wich a pudgy,

delightfully quirky, yer the best

values (in the form of "coplessness"
or American action films) versus che
Czech viiiage mores resulr in
hilarious going on. Menzel has a

making us feel right at home. His

irascible cruck driver named Pavek.

humor comes from their everyday

Ocik is more rhan clumsy, he's a

srruggles. Labuda and Ban are a

walking disascer who fumbles

hilarious comedy team, and every

everyching he purs his hands on.

time they ger cogerher in this film,

Finally, Pavek asks his superiors co
transfer Oc ik co anorher rruck. B ur

you know that Otik will do
something for which Pavek will pay

s ince none of che other drivers wanr

larer. Although most of rheir

him either, the party officials decide
that Ot ik w ili have co be transferred
ro Prague where rhere are more jobs.

rourines are predictable, they are
funny nonetheless. 1 986 Academy
Award nominee for Best Foreign

For Otik, who has never left his village,
this will mean loneliness and isolarion. . .

Film, MY SWEET LITTIE
Vll.LAGE also conrains Menzel's

]iri Menzel once again comes up
with a colorful and render portrait

and inequities of the Czech
governmenr. Bur ir's Ban's Orik who

of life in a Czech viiiage in

makes this movie so special. W ith

poinred jabs at the impersonalizarion

MY

SWEET LITTIE Vll.LAGE, a film

his bewildered looks and infectious

that resrs upon episodes, anecdores
and comic exploits rather rhan a

smile, he can be upcoariously funny
yer as innocem and helpless as a

"plot". It is pervaded by good
hearred, affectionate irony and

child. Ban is a Hungarian accor who
doesn't speak a world of Czech, so

Menzel gives us superb slapsrick

his reactions co whar's going on

plus somerhing more, a "comedy of

araund him in the film are quite

culrural discrepancy". Wesrern

genuine.

Yönet men Director:Jiri Menzel
Senaryo Screenplay: Zdenek
Sverak & Vaclac Görüntü Yön.
Cinemawgraphy:Jaromir Sofr
Kurgu Editing : jiri Brozek Müzik
Music:jiri Sım Oyuncular Cast:
jarıos Ban, Marian Labuda, Rudolf
Hrusimky, Libuse Safrankova, Petr
Cepek, Jan Harıl, josef Stibich, Marie
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O ESKi GÜ Z EL G Ü N LERiN SONU
KONEC SYARICH CASU
THE END O F OLD TIMES
• Birinci Dünya Savaşı'nın
ardından Güney Bohemya. Naip
Stoklasa umarsızca Kratochvile
şatosunu satın almak istemektedir
ama yeni yasalar bu işlemi karmaşık
hale getirir. Stoklasa ve arkadaşları,
kodamanları etkileme umudu
içinde aristokrat gibi davranmaya
çalışırlar. Sonra meçhul bir adam
belirir. Bu davetsiz misafir kendini
Dük Alexey Magalrogov diye tanıtır.
Kaçak bir Rus prensi oldugunu
iddia ederek kısa sürede bölgenin
en saygın kişisi olur. Özellikle
aralarında Stoklasa'nın kızı Michaela,
mürebbiye Susanne ve hizmetçi
Cornelia'nın da bulundugu
kadınların gözünde. Bu yabancının
garip bir yanı vardır, ama kimse
bunun ne oldugunu çözemez...
Jiri Menzel, işi dalgalanan egilimler
ve modalardan asla etkilenmemiş
türde bir sinemacıdır. Filmlerinin
hepsinin siyasi bir altmetni oldugu
halde, hiçbir zaman sözde "savlı"
projeler vasıtasıyla yagcılık etmeye
tenezzül etmiştir. Her zaman küçük
karakterlerin dünyasıyla ilgilenmiş,
noksanlarının pekala farkında oldugu
halde hayatiarına besbelli hayran
kalarak onlara sevecen bir mizahla
bakmıştır. ESKI GÜNLERIN SONU,
kendine aristokrat süsü vererek
bir av partisi için toplanmış,
kendilerine havalar veren bir ev
dolusu konugu aldatmayı başaran
kurnaz bir adamın tesadüfiere
dayalı maceralarını anlatır. Menzel'in,
pastoral bir nostaljiyle iki dünya
savaşı arasındaki dönemi resmeden
bu çekici komedisi, savaş öncesi
romancısı ve sinemacı Vladislav
Vantura'nın bir romanını temel
aldıgı ikinci filmiydi (ilki 1 968
yapımı "Kaprisli Yaz"dı} Film, eski
aristokrasinin davranışlarını maymun
gibi taklit etmeye çalışan yeni bir
burjuvazinin hiciv dolu portresidir.
Karmaşık bir karakterler
yelpazesinin bir yabancının gelişine
gösterdigi tepkilerle toplumsal bir
sınıfın portresini çizerken, Renoir'ın
ünlü filmi "La regle du jeu 1 Oyunun
Kuralı"nı hatırlatır. Bu komik,
romantik ve göze hoş gelen film,
tıpkı "Kaprisli Yaz" gibi, zengin bir
görsel üsiGba ve Vancura'nın stilize

diline baglıdır. Ama tıpkı "Benim
Küçük Tatlı Köyüm"de oldugu gibi,
Menzel özenli bir gülünçlükler ve
tekrarlar sekansıyla fılmin herkese
hitap etmesini saglamıştır.

projeccs. He's always paid attention
co che world of minor characcers,

• South Bohemia after World War

forruitous advencures of a elever man

looking ar them with kind humour,
well aware of cheir shorccomings yer
clearly admiring cheir lives. THE
END OF OLD TIMES recounts the

I. Regenc Stoklasa desperarely wants

who, posing as an ariscocrat,

to buy the casele Kracochvile bur

succeeds in fooling a household of

new laws complicate this

pretentious guests gathered for a

transaction. Stoklasa and his friends
try co behave !ike arisrocracy in the

huming party. Menzel's attractive

hopes of influencing the powers that
be. Then an unknown man appears.

berween che Wars wirh idyllic

comedy which depiccs the period
noscalgia is his second based on a

The unexpecced guest incroduces

novel by the pre-war novelise and

himselfas Duke Alexey Magalrogov.

fılmmaker Vladislav Vancura (the

He claims that he is a fugitive

fırsc was his 1 968 success

Russian prince, and quickly becomes

"Capricious Summer"). lt is a

the most highly regarded person in

satirical porrraic of a new bourgeoisie

the region, particularly by the women,

trying to ape the manners of che old

including Stoklasa's daughrer

aristocracy. lts portrait of social class

Michaela, governess Sussane and
housekeeper Cornelia. There's
something odd about this stranger,
yer nobody can farhom what it is . . .

recalls Renoir's "La regle du jeu" in
i es complex range of characters as
they respond to che arrival of a
scranger. Comic, romantic and
beauciful co look at, it depends (!ike

J iri Menzel is the rype of fı lmmaker

"Capricious Summer") on a balance

whose work has never been swayed

berween a lush visual style and che

by fluctuating trends and fashions.

stylised language of Vancura. But as

While all his fılms have a political

in "My Sweet Lictle Village", Menzel

subtext, he never stooped co
i ngratiate himself w ith others

ensures a universal appeal through

through so-called "commicced"

repecicions.

an etaborare sequence of gags and
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FRANSA FRANCE

C LAU DE SAUTET
• Paris'in banliyölerinden
Montrouge'da, 23 Şubat 1 924'te
do�du. Birinci sınıf bir pilot olan
1 . Dünya Savaşı kahramanı
babası, sivil hayatta başarılı
olamamıştı. Küçük Claude, annesi
ve büyükannesi tarafından
büyütüldü. llkgençli�inde
edebiyatla, özellikle Amerikan
edebiyatıyla ilgiliydi. Devlet
okullarında tamamladı�ı
o rtaö�reniminin ardından, resim
ve heykel çalışmak niyetiyle
Dekoratif Sanatlar Okulu'na
yazıldı. Bu arada filmler için
dekorlar boyadı, film
kurguculu�unde staj yaptı, ama
Ikinci Dünya Savaşı'nın patlak
vermesiyle birlikte bu çalışmaları
bırakmak zorunda kaldı. Savaş
sonunda Fransız Komünist Partisi
üyesi oldu, ancak Parti'nin siyasi
söylemi onu hayal kırıklığına
uğrattığı için 1 952'de ayrıldı.
Sinemaya duydu�u ilginin
büyümesi, sonunda onu 1 948'den
itibaren iki yıl süreyle sinema
okulu I D H EC'e gitmeye itti. Aynı
dönemde, Combat gazetesi için
müzik eleştirmenliği yapmış ve
I D H EC'e girmeden önce suçlu
gençler için bir merkez işletmişti.
Sautet 1 95 l 'de, ilk sinema
çalışması olan deneysel kısa filmi
"Nous n'irons plus au bois 1
Artık Ormana Gitmeyeceğiz"i
çekti. 1 956'da ilk konulu uzun
metraj filmi "Bonjour sourire 1
Günaydın Tebessüm"ü
yönetmeden önce, 1 9SO'Ii
yıllarda Pierre Montazel, Guy
Lefranc, Georges Franju ve
Jacques Becker'in asistanı olarak
çalıştı. 1 959'dan itibaren TV
yapımcı lı�ı da yaptı. "Le fauve est
lache 1 Vahşi Serbest
Bı rakıldı"dan başlayarak, birçok
senaryo yazımına katıldı ve
yönetmen olarak isim yapmadan
önce, çok iyi bir senarist olarak
tanındı. lik önemli başarısı olan,
ustaca işlenmiş yeraltı melodramı
"Ciasse tout risque 1 Büyük
Riziko" ( 1 960), kendisinden daha
genç Yeni Dalga yönetmenlerinin
etkinliklerinin gölgesinde kaldı.
Bu yüzden ikinci fi lmi, "L'arme a
gauche 1 Tüfek Sola"yı ancak
1 96S'te gerçekleştirebildi ama bu
film ilkinin başarısına erişemedi.

Yazımını üstlendi�i pek çok
senaryoya karşın, bir yönetmen
olarak Sautet'nin meslek yaşamı,
1 969 yılında "Les choses de la vie
1 Hayat Ba�ları"nı tamamlayana
kadar yoluna girmedi. Bir
otomobil kazasıyla başlayan, orta
yaş bunalımının dikkatle
gözlenmiş bir incelemesi olan bu
film, ona 1 970'de Louis-Delluc
Ödülü'nü kazandırdı. Sautet daha
sonra da, çoğu kez çok sayıda
karakter arasındaki ilişkileri
betimledi�i. iyi gözlemlenmiş
birkaç toplumsal inceleme
türünde film daha gerçekleştirdi.
Bu tarz, sinemacılık yaşamının bir
sonraki on yılı için model
oluşturdu; 1 970'1i yılların sonuna
gelindi�inde Sautet, Fransız
sinemasının burjuva yaşantısı ve
özellikle de orta yaş konusundaki
resmi vakanüvisi olmuştu.
Etkileyici bir bütün oluşturan,
özenle çizilmiş, orta sınıf
ortamında geçen, mahrem
romantik öykülerinin arasında
"Cesar et Rosalie 1 Cesar ve
Rosalie" ( 1 972), "Vincent,
François, Paul et les autres 1 Sen,
Ben ve Di�erleri" ( 1 974), "Mado"
( 1 976), ve Yves Montand için
yazdığı "Garçon! 1 Garson!"
( 1 983) vardı. Gözde aktrisi
Romy Schneider'e 40. yaş
armağanı olarak yaptı�ı filmi "Une
histoire simple 1 Basit Bir
Öykü"de ( 1 978), ilk kez kadın
karakterler üzerinde odaklanan
Sautet, "Un Mauvais Fils 1 Kötü
Evlat"ta da ( 1 980) emekçi sınıf ile
genç kuşakların sorunlarına el
attı.
Sautet kendisi için pek faal
geçmeyen 1 980'1i yıllarda birkaç
reklam filmi yaptı. Mizah
duygusunu başıboş bırakma
fırsatını buldu�u "Quelques jours
avec moi 1 Benimle Birkaç
Gün"de ( 1 987) ise, ona pek de
özgü olmayan bir şekilde, daha
genç kişilerin dünyasına e�ildi.
Müzik dünyasındaki bir aşk
üçgenini anlatan "Un coeur en
hiver 1 Ayazda Bir Yürek" ( 1 993)
iyi iş yapan bir sanat filmi olarak
uluslararası övgüyle karşılanana
kadar, Sautet'nin çalışmaları
Fransa dışında pek tanınmıyordu.

Yaşlı bir adam ile genç bir kız
arasındaki dile getirilmemiş aşk
aracılı�ıyla ebedi insan ilişkilerine
sıcak, melankolik ve keskin bir
bakış atan son filmi "Nelly et M.
Arnaud 1 Nelly ve Mösyö
Arnaud" ( 1 995) da gene herkes
tarafından be�enilen bir film oldu.
70 yaşındaki Claude Sautet, 45
yıllık meslek yaşamında
gerçekleştirdiği 1 S filmin
ardından, nihayet yedinci sanatın
gerçek ustalarından biri olarak
kabul edildi.
Sautet'nin filmleri Fransız
sinemasını; berraklık, yalınlık,
biçim ve içerik, psikoloji ve ahlaki
değerler arasında denge, kısacası,
klasisizmin bütün erdemleri gibi,
en iyi yönlerini içererek temsil
eden filmlerdir. Bu yapıtlar,
izleyiciyi derinden etkileyen tüm
unsurları barındırırlar: içlerinde
dostluk, aşk, dram, yaşamı
meydana getiren şeylerin hepsi
bulunur. Her Sautet filminin
nüvesinde aslında hayli yavan bir
duygusal sorun vardır: "Hayat
Ba�ları"nda iki kadın arasında
kalmış bir erkek, "Cesar ve
Rosalie"de, eski bir sevgilisiyle
karşı karşıya gelen evli kadın, vs.
Sautet bu durumun çevresini
zengin bir burjuva yaşantısıyla
dokur: Eve ve aileye, paraya ve

1 52 mallara ilişkin kaygılar, bu filmiere

kendilerine özgü renklerini
kazandırır. Onunkisi, besbelli
büyük sevgi duyduğu, kendini biraz
da suçortaklarıymış gibi hissettiği,
sıcak ve inanılır bir şekilde çizilmiş
karakterlerin sinemasıdır. Sorunlar
ve nedenler hep açıkça ortaya
konur, çünkü bu, dikkat odağını
toplumsal olanın değil de bireysel
olanın oluşturduğu bir psikolojik
gerçekçilik üsiGbudur. Yönetmenin
stili ciddi ve klasiktir: aksiyon,
hareket, canlılık gibi Hollywood
aniatı gelenekleri üzerine inşa
edilmiştir: "Sen, Ben ve
Diğerleri"ndeki boks maçı gibi
kalıplaşmış bazı sahneleri içerse
bile, Sautet'nin daha fazla ilgilendiği
husus, güçlü ve seyirciyi içine
çeken bir anlatım çizgisinin açılıp
ortaya konmasıdır. Yönetmenin
tüm çalışmalarının anahtar özelliği,
filmierindeki yetenekli yıldızları ile
sağlam karakter oyuncuianna eşsiz
fırsatlar tanıyan karşılaşma
sahneleridir.
Sautet'nin 1 970'1i yılların
ortalarından beri yaptığı "Mado",
"Basit Bir Öykü" and "Kötü
Evlat" gibi filmierin hepsinin ortak
özelliği, tam bir özgüven, ve
mecraya mutlak bir hakimiyet
sağlayan bir ustalıkla yapılmış
olmalarıdır. Ancak yönetmen bu
ustalığı, her filmde genişleyerek
servet, kadınların bağımsızlığı ve
asi gençlik sorunlarını da içeren
konu malzemesi açısından değil,
bu tür konulara o andaki
yaklaşma tarzı açısından, çok
belirgin sınırlar içinde işler.
Sautet'nin biçimsel klasisizmi ve
seyircisiyle doğrudan doğruya
iletişim kurma yeteneği, Kuzey
Avrupa sinemasının en iyi
örneklerinin temel özelliğini
oluşturan toplumsal eleştiri
tınılarını taşımaz. Seyircisini
aydınlatmaktansa duygulandırmak
peşinde koşan Sautet, özenle
tasarlanmış rollere hokka gibi
oturan güçlü aktörler kullanır (sık
sık birlikte çalıştığı oyuncular: beş
filmle Romy Schneider, dört
filmle Michel Piccoli, üç filmle
Yves Montand, ve son dönemde
de, üç filmle Daniel Auteuil ve i ki
filmle Emmanuelle Beart'dır),
ancak yaşamın yüzeyine ve
burjuva toplumsal davranışının
kalıplarına sıkıca bağlı kalan bir
yönetim üsiGbuyla, temel
çelişkilerin deşilmesinden kaçınır.
Bu bakımdan yönetmenin
yaklaşımı, özellikle diyalog

sahnelerinin işlenmesinde belli bir
şematizme mahkum olsa bile,
yapıtları hayatiyetini grup
sahneleri (yemekler ve gezilerin)
ile tipik kafe ya da tren istasyonu
mekanlarının işlenişindeki
sağlamlıktan alır. Sautet yaşamın
bir tıpkı-çekimini sunar; güncel
sorunları ya da konuları yansıtır
ama bunu, seyirciyi sinemadan
ayrıldıktan sonra üzmemek üzere
hesaplanmış bir biçimde kotarır.
Bu konformizm, çağdaş sinema
eleştirmenlerine kısıtlayıcı gelse
bile, gelecekteki kuşaklara,
Fransız orta sınıfının kendisini
1 970'1i ve 1 980'1i yıllarda nasıl
görmek istediğine i lişkin ender
rastlanan türde aydınlatıcı
belgeler sunacaktır.

During this period he also worked
as a music eritic for newspaper
Combar and, before entering
IDHEC he ran a cenrre for j uvenile
delinquenrs.
In 1 95 1 Saurer made his firsr film,
the experimenral shorr "Nous
n'irons plus au bois". During the
1 950s he worked as assistant
direcror ro Pierre Monrazel, Guy
Lefranc, Georges Franju and
Jacques Becker, before directing his
firsr feature, "Bonjour Sourire" in
1 956. From 1 959 on he also
worked as TV producer. He
collaborared on nurnerous seripts
beginning wirh "Le fauve est Hiche"
and earned a repurarion as a
superior seenarise before making a
name as direcror. His firsr

"Anlaşılması kolay, basit öyküler
anlatmak istiyorum. Aslında
yaptıklarım ne gerçek aksiyon
filmleri, ne de entelektüel filmler;
ancak kendi çevremde
gözlemlediğim biçimiyle yaşam
üzerine birşeyler söyleyen filmler
bunlar. Karakterlerim de bu
yüzden başarısızlığa uğruyor.
Içinde yaşadığımız teslimiyet
atmosferi beni etkiliyor." Claude Sautet

significanr achievemenr, rhe
crafrily handled underworld
melodrama "Classe rout risque 1
The Big Risk" ( 1 960), was
overshadowed by the activities of
the younger, New Wave direcrors.
Therefore, a second film, ''L'arme a
gauche", did not follow unril 1 965
and was markedly less successful.
Despire nurnerous scriprwriring
assignments, Saurer's directing
career did nor really ger under way

"Ciaude Sautet inatçıdır, Claude
Sautet çılgındır, Claude Sautet
samimidir, Claude Sautet
güçlüdür, Claude Sautet Fransız,
Fransız, Fransızdır! ... "Sen, Ben ve
Diğerleri" hayatın ta kendisidir.
Claude Sautet ise hayatiyettir." François Truffaut, 1 974

observed social studies, ofren

• Born in Monrrouge, a Paris

docurnenring rhe relarions berween
large nurnbers of characters. This

unril 1 969 when he complered "Les
choses de la vie", a keenly observed
study of a m id-life erisis rriggered
by an auromobile accidenr, which
won him Louis-Delluc Prize in
1 970. Saurer has subsequenrly
turned our a number of finely

suburb, on 23 Febtuary 1 924. His

ser the parrern for a decade of

farher, a WW 1 hero as an ace pilot,
was not succesful in civil life.

filmmaking, and by the end of the
1 970s he had virrually become the

Young Saurer was raised by his
morher and grandmorher. As a

French cinema's offıcial chronicler

reenager he was inceresred i n

middle-age. His impressive body of

of bourgeois life, and especially of

lirerarure, especially in rhe

intimisr romantic srories in a

American one. Afrer secondary

carefully depicred middle-class

educarion ar srate schools, he

setring included "Cesar er Rosalie"

enrolled ar rhe School of Decorarive
Arrs wirh the inrenrion of studying

( 1 97 2), "Vincenr, François, Paul er
les aurres" ( 1 974), Mado ( 1 976),

painring and sculprure. Meanwhile

and "Garçon!" ( 1 983), wrirren for

he painted decors for films, rhen

Yves Monrand. In "U ne hisroire

had a rraineeship in film ediring,

simple 1 A Simple Srory" ( 1 978), a

bur wirh rhe srarr of rhe WW2 he

film Sauter developed as a gift for

had to abandon ir. He became a

40rh birrhday of his favorire

member of the French Communisr

acrress, Romy Schneider, he

Parry ar rhe end of the war, bur
disappoinred by i ts polirical

focused on female characrers for the
firsr rime, and in "Un Mauvais Fils

discourse, he lefr ir in 1 95 2 . His

1 A Bad Boy" ( 1 980) the direcror

growing incerest in cinema finally

swirched ro rhe problems of rhe

!ed him in 1 948 ro study for rwo

working dasses and younger

years ar IDHEC film school.

generarions.

1 5 3 In the eighties, which was a rather

Filmleri
Filmography

his work are rhe confronrarion

reason why my characters fail. I' m

inacrive period for him, Sauret
made some commercials.

scenes which offer such excellenr

hit by the armosphere of

opporruniries for rhe ralenred srars

resignation we live in now . " 

1 95 1 Nous tı'irons plus au bois

"Quelques jours avec moi 1 A Few
Days With Me" ( ı 987), a film

and solid character players who
people his films.

Claude Sauret

1 956 Bonjour sourire

"Claude Saurer is obsrinare, Claude

1 960 Classe tous risques
1 965 L'arme a gauche Tüfek Sola
1 970 Les choses de la vie

where Sautet found an opportunity

Günaydın Tebessüm

to give his comic verve a free reign,

Sauret's films si nce rhe m id- ı 970s,

was a relatively uncharacterisric

such as "Mado", "U ne histoire

Sauret is wild, Claude Sauret is
sincere, Claude Sauter is srrong,

deparrure inro more youthful

simple" and "Un mauvais fils", are

Claude Sautet is French, French,

territory. Saurer's work has been

all characrerized by a total

French! . . . "Vincent, François, Paul

lirtle known outside France, unril

assurance and a mastery of rhe
medium. This mastery, however, is

er !es aurres" is life. Claude Sauret
is the vitality." - François Truffaur,

exercised wirhin very precise

ı 974

his "Un coeur en hiver 1 A Heart in
Winrer" ( ı 993), a love triangle set

,

in the musical world, became a

limirs, nor in rerms of rhe subject

major international art-house hit.

marrer, which widens to rake in the

Artık Ormana Gitmeyecegiz

Büyük Riziko

Hayat Bagları

1 97 1 Max et /es ferrailleurs
Zafer Yolu

1 972 Cesar et Rosalie
Cesar ve Rosalie

1 974 Vincent, François, Paul et
/es aulres
Sen, Ben ve Digerleri

1 976 Mado
1 978 Une histoire simple

His last film, "Nelly er M. Arnaud"

problems of affluence, women's

( ı 995), a warm, melancholic and

independence, and juvenile

sharp look at the evedasring

delinquency, bur in the manner in

human relationships through an
unspoken love berween an old man

are approached. Saurer's classicism

1 992 Un coeur en hiver
1 995 Ne/Iy et M. Arnaud

unanimous success. At age 70, after

of form and abiliry to communicare
directly wirh his audience is not

ı 5 films in a career which spans 45

accompanied by rhe resonances of

and a young gir!, was anorher

which such issues of rhe moment

years, Claude Sauret was fınally

social criricism which characterize

acclaimed as one of the true masters

the best Norrh American cinema.

of the sevench art.

Seeking ro move his audience

Saurer's fı lms represent French

rather rhan enlighren it, Sautet uses
powerful actors (his regulars are

cinema at irs best: clariry,
simplicity, a balance berween form

Romy Schneider in 5 films, Michel
Piccoli in 4 fılms, Yves Monrand in

and conrenr, psychology and
morals - in shorr all che virrues of

3 films, and recently, Daniel
Aureuil in 3 films and

classicism. They include every

Emmanuelle Bearr in 2 fılms) cast

ingredienr that deeply moves

to rype in carefully construcred
roles, but any probing of the

audiences: friendship, love, drama,
all the things that make up life. At
the core of any Sau ret film the re is

essential conrradicrions is avoided
by a sryle of direcrion which keeps

a fairly bana! emorional problem - a

rigidly to the surface of life, rhe

man caught berween rwo women in

given patterns of bourgeois social

"Les choses de la vie" or a married

behaviour. His approach is

woman confronred with a former

therefore condemned to a cerrain

lover in "Cesar et Rosalie". Around

schemarism, parricularly in the

this situation Sautet weaves a rich

handling of dialogue scenes, but his

pattern of bourgeois life: concerns

work gers i ts scene of viraliry from

with home and family, with money

the vigor wirh which rhe group

and possessions, give these fılms

scenes - the meals and excursions -

their particular tone. This is a

and the typical locarions of cafe or

cine ma of warm, convincingly

railway station are handled. Sauter
offers a facsimile of life; a retleetion

depicred characrers for whom
Sautet clearly has grear affection

of current problems or issues, bur

and more rhan a touch of
compliciry. Problems and
morivarions are always explicitly

conrained wirhin a form calculated
not to rrouble rhe specrator afrer he
has lefr the cinema. This

set out, for this is a sryle of

conformism may seem !imi ring to

psychological realism in which rhe
individual, not the social, forms the

the conremporary criric, bur it will
offer furure generarions a rare

focus of attention. The director' s

insighr inro rhe manner in which

style is a sober, classical one, builr
on rhe model of Hollywood

see rhemselves in the ı 970s and

narrative traditions: acrion,

ı 980s.

the French middle dasses liked to

movement, viraliry. Though his
sryle can encompass such ser pieces
as the boxing march in "Vincent,

"I j usr wanr to rell simple stories

François, Paul er !es autres", Sautet

Not acrion fılms per se, neirher

is more concerned wirh che

inrellecrual fılms, bur pictures

unfolding of a strong and involving

ralking about life in a way I
observe it around myself. Thar's rhe

narrative line. A key fearure of all

which are easy to be understood.

Basit Bir Öykü

1 980 Un Mauvais Fils Kötü Evlat
1 983 Garçon! Garson!
1 987 Quelques jours avec moi
Benimle Birkaç Gün
Ayazda Bir Yürek
Nelly ve Mösyö Arnaud
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HAYAT BAG LARI
LES CHOSES DE LA VIE
THINGS OF LIFE
• 40 yaşını geride bırakmış olan
mimar Pierre karısı Catherine'den
ayrılmış, genç, güzel ve kendisini
seven, ama ondan çok şey bekleyen
Helene'le birlikte yaşamaktadır.
Pierre, 1 8 yaşındaki oğlu Bernard'la
iyice birbilerinden koptuklarına
inandığı için, Re adasındaki aile
evinde I S gün tatil yapmayı kabul
etmiştir. Karısıyla aralarında hala
sürtüşme vardır; metresiyle gurur
duysa da onun gençliğine bazen
ayak uyduramamaktadır. Son
zamanlarda iyice yorulan Pierre,
biraz dinlenme ve yaşamını yeniden
gözden geçirme olanağı aramaktadır.
Bu fırsat ancak Rennes'e yaptığı bir
iş seyahatinde geçirdiği araba
kazası sırasında ortaya çıkacaktır ...
Claude Sautet 46 yaşındayken, Paul
Guimard'ın içten, gerçekçi ve
dürüst romanından yaptığı bu
üçüncü filminde, ölüm temasını o
güne kadar hiçbir sinemacının
başaramadığı bir biçimde, dingin bir
samirniyet ve şiirsellikle ele almıştı.
Ama yönetmenin bu başarısı, hiç
kuşkusuz Michel Piccoli, Romy
Schneider, Lea Massari gibi yetenekli
oyunculardan ve diyalog yazarı Jean
- Loup Dabadie'nin yaratıcılığından
da büyük destek görmüştü. HAYAT
BAGLARI'nda anlatılan öykü aslında
oldukça sıradandır, ama onun
anlatılış biçimi filmi tüm çarpıcılığıyla
izleyicilerin belleğine kazır.
Romandaki yoğun iç hesaplaşma,
Sautet'nin olağanüstü yaratıcılığıyla
beyazperdede vücut bulmuştur.
Kahramanın tüm yaşamı "bir film
şeridi gibi" gözünün önünden
geçerken, Sautet'nin hassas
kamerası, bizim bu anları onunla
yaşamamıza, onun çektiği tüm
fiziksel ve entelektüel ızdırabı
paylaşmamıza olanak sağlar. "Onları
duyuyorum, onları görüyorum,
yaşadığımı hissediyorum, sadece
çok yorgunum, demek ki önemli
bir sorun yok" diye düşünür Pierre;
ama aslında gerek o, gerekse
izleyici, yaşamın sonunda geride
bırakılanların değerini sorgulamak
için aslında çok geç kalındığını
anlamıştır. "Pierre'in herşeyi var;
ama o bir karar alma ve yaşamını
değiştirme konusunda tereddütlü.

Kendini vermeye korkuyor ve
yaşamın karşısında kaçak bir
tutumu seçiyor. Onun için bu kaza
sanki bir çözüm." - Claude Sautet

accomplishmenc of the direcror was
supporced by talenced acrors such as
Michel Piccoli, Romy Schneider, Lea
Massari, and by the creativity of his
dialogue wrirer Jean-Loup Dabadie.

•

Pierre, an architect over forcy, has

The story cold in LES CHOSES DE

divorced from his w i fe Catherine and

LA VIE is in fact a simple one bur the

is living with the young and beauriful

way in which ic's told imprints the

Helene who loves him, but expects

film in the memories of the spectators

too much from him. As Pierre believes

in all i es impressiveness. The intense

that they have largely drawn apart

act of sectling accouncs with oneself

wirh his 1 8-year-old son Bernard, he

in the novel has come co life on screen

has accepred to spend a holiday of 1 5

through che excraord inary cr-eıtrivity

days ar che family house in the Re

of Saueec W hile the whole life of the

island. There is stili some friction

proragonisc passes through his eyes,

berween him and his wife, and even

Sautet's sensitive camera enables

though he is proud of his miscress,

live these momencs with him and ro

he sometimes can't keep up with her

share all the physical and incelleetual

yourh. Pierre, who has got very ri red

pain he suffers. "I can hear rhem, I can

recently, looks for an opporrunity to

see them, I feel that I' m living, but

us

co

rest a li etle and to review his life. He

I' m coo tired, that is all, so there's no

will only have this chance in a car

important problem" thinks Pierre,

accidenc taking place during his

but borh him and che spectators have

business trip to Rennes . _ .

undersrood that ir's too lare at the end
of life to question the value of that

Claude Saucer, in his third film

which has been left behind. "Pierre

realized when he was 46 which he

has everything b ur he hes i tates on

adapred from the realist and honest

this subject of making a decision and

novel of Paul Guimard, had dealt

changing his life. He' s afraid to

with the theme of dearh in a way no

commit himself and chooses a

fılmmaker has managed to do until

desercer's attitude in the face of life.

that day, with a serene sineeri ey and

For him, this accidenc is more !ike a

poesy. Buc rhere's no doubt that this

solution." - Claude Sautet

Yönetmen Director: Cla11de
Sautet Senaryo Scree nplay:jean
Lo11p Dabadie & Claude Sautet, based
on the novel by Pa11l G11i1110rd
Görüntü Yön. Cinematography:
jean Boffety Müzik Music: Philippe
Sarde Oyuncular Cast: Michel
Piccoli, Romy Schneider, Ua Massari,
Girard Lartigau, jean Bo11ise, Bobby
Lapointe Yapı m Production Co.:
Lira Films, 92, Champs-EiyJks, 8eme
Paris, FRANCE; Phone: 33 1 256 30
83 Dünya Hakları Expon Agem:
UGC D.A. International, 20 bis,
amme Charles de Gaulle, 92522
Neuilly-sur-Seine Cedex, Paris,
FRANCE; Phone: 33 1 46 40 44 00;
Fax: 33 1 46 3 7 61 82 Kaynak
Soucce: Minisıere de.ı Af/aires
Etrangeres, 3 7, Quai d'Orsay, 7 5007
Paris, FRANCE; Phone: 33 1 43 1 7
5 3 53; Fax: 33 I 43 1 7 92 42
1 969 1 35 mm, 1 Renkli Color 1 90'
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ZAF ER YOLU
MAX ET LES FERRAILLEURS
• Bir zamanlar Lyon'da yargıçlık
yapmış olan polis memuru Max,
bir suçluyu elinden kaçırır. Hem
bu başarısızlığını telafi etmek, hem
de içini yiyen adaleti yerine getirme
saplantısıyla, Nanterre'li bazı küçük
hırsızları suçüstü yakalayabilmek
için Makyavelist bir plan kurar.
Çetenin şefi Abel'in sevgilisi olan
fahişe Lily'ye kendini bir bankanın
müdürü olarak tanıtır. Ona
bankası hakkında bilgiler verirken,
burada yapılacak bir soygunun
herkesi zengin edebileceğini
söyler. O güne kadar sadece araba
çalıp parçalamayı bilen hırsızlar bu
yemi yutar ve büyük bir vurgunun
hayallerini kurmaya başlarlar, ama
Max da sonunda kendi kurduğu
tuzağa düşecektir...
"Hayat Bağları"nın olağanüstü
başarısının ardından, dördüncü
filmi ZAFER YOLLARI'nda
Claude Neron'un bir polisiye
romanını beyazperdeye uyariayan
Claude Sautet, Max ve Lily
rollerine, bir önceki filminin
başoyuncuları Michel Piccoli ve
Romy Schneider'i seçmişti.
Fransız sinema eleştirmenlerini
ikiye bölen bu ilginç film, içerdiği
macera ve gerilimin yanısıra,
sıradan bir polisiyede
rastlanmayan bir biçimde,
psikolojik yönü ağır basan bir
öyküyü işler. Bir trajediyle
sonuçlanacak bu kedi-fare
oyununda esas olarak anlatılan,
yaşam tarafından cezalandırılan ve
bir süre sonra güç hırsına kapılan
bir insanın dramıdır. Kaderini
değiştirmeye çalışan filmin
kahramanı Max, tüm ürkütücü ve
patetik yönlerine karşın, temelde
yalnız bir adamdır. "Yalnızlığı
filmlerimin çıkış noktası olarak
kullanıyorum. Yalnızlık var olduğu
zaman ne oluyor? Yanıt basit ve
trajik: başkalarıyla sağlam bir
iletişim kurmak yerine, yalnız
insan gururlu bir biçimde kendi
kabuğuna çekiliyor. Bu hastalıklı
inziva durumundan çıkmayı
redediyor. Aynı zamanda
başkalarını da kendi içine düştüğü
bu yalnızlığa sürüklemek istiyor.
I ntikam da bunun doğal bir
sonucu... ya öldürüyor, ya da
kendini yok ediyor; en azından

manevi yönden, ve bazen de,
"Hayat Bağları"ndaki Pierre gibi,
farkına bile varmadan intihar
ediyor." - Claude Sautet

parts of Max and Lily. This

• Max, a cop who has once served
as judge in Lyon, !ers a criminal

gains prominence in a way not seen
in an ordinary detective story. The

slip through his hands. He makes a
Machiavelist scheme ro carch some

main thing told in this cat-and
mouse tale ending wirh tragedy is

minor thieves from Nanrerre red

the drama of a person punished by

handed, both as ro compensate for

life itself, who soon after falls prey

this fai lure, and with the obsession

to an arnbitian for power. The
film's protagonisr, Max, who tries

of serving j ustice which ears him
up. He introduces himselfas the

inceresting film which divided
French film crirics, handles a srory
in which, along with advenrure and
tension, the psychological aspect

to change his destiny, is basically a

manager of a bank ro the prostirute

lonely man, in spite of the

Lily, who is the !over of Abel, the

frightening and patheric aspects of

head of the gang. While giving her

his character. "I make use of
loneliness as the starting point of

information about his bank, he also
tells her that a robbery ro be made
rhere will make everyone rich. The
thieves, who have only known how
ro steal cars, and demount them,
swallow the bait and begin ro
dream of a big booty, but at the

my films. What happens when
loneliness exisrs' The answer is
simple and rragic: the lonely person
proudly creeps inro his own shell
instead of formi ng a healthy
relationship with others. He refuses

end Max will also fall in the rrap he

to leave this sickly state of

himself has set . . .

seclusion. At the same time, he
wanrs ro draw others inro this

Claude Sautet who, after the

loneliness that he has fallen for.

extraordinary success of "Les choses
de la vi e", has adapted a derective

Revenge is a natural consequence . . .
He eirher kilis somebody, or
destroys himself, at least in the

srory by Claude Neron in his fourth
film, MAX ET LES

spiritual sense and sometimes, !ike

FERRAILLEURS, casred Michel

Pierre in "Les choses de la vie"

Piccoli and Romy Schneider, the

commits suicide without even

stars of the previous film, for the

being aware of it." - Claude Sauret

Yönetmen Director: Claude
Sautet Senaryo Screen play: Claudt
Sauteı, jean-ump Dabadie & Claude
eron, baJed on the n01Jel by Claude
Nlron Görüntü Yön.
Cinemacography: Rene Mathe/in
Kurgu Editi ng:jacqueline Thiedot
Müzik Music: Philippe Sarde
Oyuncular Cast: Michel Picco/i,
l?omy Schneider, Bernard Fresson,
Francois Perier, Georges \Vi/son, Boby
Lapointe, M ichel Creton
Yapı m Production Co.: Lira
Films, 92, Champs-Eiysees, 8bne Paris,
FRA CE; Phom: 33 1 256 30 83
Dünya Hakları Export Agent:
UGC D.A. International, 20 bis,
avmue Charles de Gaulle, 92522
Neuilly-sur-Seine Cedex, Paris,
FRANCE; Phone: 33 1 46 40 44 00;
Fax: 33 1 46 3 7 61 82 Kaynak
Source: Minisıere des Af/aires
Etrangi:res, 3 7, Quai d'Orsay, 75007
Paris, FRANCE; Phone: 33 1 43 1 7
53 53; Fax: 33 1 43 1 7 92 42
1970 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 I ı o ·
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B E N , SEN VE D i G E RLERi
VINCENT, FRANÇOIS, PAUL ET LES A UTRES

• Vincent, François ve Paul
çocukluk arkadaşıdır. Artık kırk
yaşını geride bırakmiş kişiler
olarak, hafta sonlarını ve tatillerini
aileleri ve dostlarıyla birlikte
Paul'un güzel kır evinde geçirmeyi
severler. Karısından ayrı yaşayan
Vincent'ın işleri yokuş aşa�ı giden
bir fabrikası vardır. François,
karısını ihmal eden başarılı bir
doktordur. Gazeteci Paul karısı
Julia'yla mutlu görünür, ama uzun
süredir arzuladı�ı romanı bir türlü
yazamamıştır. Hafta sonu
buluştuklarında, çocuklar ateş
yakıp e�lenirken kadınlar aralarında
konuşur, erkekler de futbol oynar.
Dostlar kentte de hep
birliktedirler. Gittikleri her yerde
bir tür aşiret gibidirler. Ancak
sorun, aşiret üyeleri söz konusu
oldu�unda bile, sevgi ve dostlu�un
bir ciladan ibaret olup olmadı�ıdır.
Öyküleri yavaş yavaş açılır, ve
yakın dostluk ile neşenin gerisinde
orta sınıfın küçük trajedileri ortaya
çıkar. Acaba zamanın tahribatı,
ekonomik sorunlar ve toplumun
haskılarına karşı koyabilecek
midirler? ...
Claude Sautet'nin filmografisinde
bir dönüm noktası oluşturan ve
Stephane Audran ile sahne yıldızı
Ludmilla Mikael'in destekleriyle
Fransız sinemasının dört ünlü
aktörüne (Yves Montand, Michel
Piccoli, Serge Reggiani ve Gerard
Depardieu'ye) de yeteneklerini
sergileyecekleri ideal bir oyun alanı
sa�layan BEN, SEN VE DICERLERI
şaşırtıcı ustalıkta bir çalışma. Sautet
altıncı filminde çok sayıda karakter
arasındaki ilişkileri dikkatle
gözlemleyerek, bireysel
psikolojiden yola çıkıp Fransız orta
sınıfının bir portresine geçiyor.
Anlattı�ı karmaşık olayları bir
sihirbazdan farksız biçimde
dengede tutabilen yönetmen,
ustalı�ı tartışılmaz bir sanatçının
kontroluna ve inceli�ine sahip.
Orta yaş bunalımının bu ayrıntılı
incelemesinde, her izleyici,
karakterlerden birini ya da ötekini
dinlerken rahatlıkla kendini (ya da
kocasını, babasını, vb.) tanıyabilir.
Bu, Claude Sautet'nin mucizevi

alarnet-i farikası. Hangi yaştan
olursa olsun, tüm izleyiciler için
unutulmaz bir deneyim oluşturan
bu filmi, her izleyişinizde aynı keyfi
alabilirsiniz.

econornical problems and pressures
of the sociery' . . .
A milesrone in Claude Saurer's
filmography and an ideal playground
for four repured acrors of che French

• Vincent, François and Paul have

cinema - Yves Montand, Michel

been friends since childhood. Now

Piccoli, Serge Reggiani and Gerard

in rheir forties, they !ike to spend

Depardieu, with the support of

the weekend and vacations in Paul' s

Stephane Audran and s cage srar

idyllic country home with rheir
families and friends. Vincent who is
separared from his wife has a factory

Ludmilla Mikael, VINCENT,
FRANÇOIS, PAUL ET LES
AUTRES is a work of astounding

going down the hill. François is a

finesse. In his sixrh film Sautet

successful medical doctor who

elegandy moves from individual

neglecrs his spouse. Paul, a journalise

psychology to a portrayal of che

who seems to have a happy life w ith

French middle class through careful

his wife J ulia, has never achieved his

observation of the relations between

long-held arnbitian of writing a

a large number of characters. A

novel. During their weekend

wizard at j uggling and balaneing the

meetings, while the children have

complex siruarions he depicrs, the

fun lighring a fire, che women ralk

director has che comrol and

and the men play soccer. In the ciry

refinement of an undisputed master.

as well, they are always togerher.

In this elaborare study of middle-age

They form a sort of eri be wherever

crisis, each spectator may easily

they go. But the question is, even

recognize himself (or her husband,

with members of a tribe, wherher

his/her farher, ete.) while listening ro

love and friendship may be only a

one or che other of che characrers. Ir's

varnish. Their stories slowly unfold
and behind che corıı,raderie and

che Claude Sauter's miraele
trademark. An unforgenable

merriness appear che smail rragedies

experience for audiences of all ages,

of the rniddle class. Can they

one can warch this film more than

withsrand the ravages of rime,

once with equal pleasure.

Yönetmen Director: Claude
Sautet Senaryo Scceenplay:jean
Loup Dabadie, Claude Nlron & Claude
Saıilet, based on the novel "La Grande
Marrade" by Claude Nlron Görüntü
Yön. Cinematography:Jean Boffety
Kurgu Edi ting:jacqueline Thiedot
Müzik Music: Philippe Sarde
Oyuncular Cast: YVfl' Montand,
Michel Picco/i, Serge Reggiani, Stephane
Audran, Girard Depardieu, Ludmilla
Mikaet, Marie Dubois, Antonella
Lualdi, Catherine Allegret, Umberto
Orsini,Jean Denis Robert
Yapımcılar Producers: Raymond
Danon, Roland Girard &jean Bolvary
Yapım Production Co.: Lira
Films, 92, Champs-Eiysk, 8eme Paris,
FRANCE; Phone: 33 1 256 30 83;
President Produzione, Rome, lTALY
Dünya Hakları Export Agent:
UGC lnternational, 24, afltlnue Charles
de Gaulle, 92522 Neuilly-sur-seine,
FRANCE; Phone: 33 1 46 40 44 30;
Fax: 33 l 46 24 37 28 Kaynak
Source: Minisıere des Af/aires
Etrangeres, 3 7, Quai d'Orsay, 75007
Paris, FRANCE; Phone: 33 1 43 1 7
5 3 53; Fax: 33 1 43 1 7 92 42
1 974 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 10'
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BASiT B i R ÖYKÜ
UNE HISTO/RE SIMPLE
A SIMPLE STORY
• 40 yaşında güzel bir kadın olan
Marie, 1 6 yaşındaki oğluyla beraber
yaşamaktadır. Bir sevgilisi, dostları,
ve iyi bir işi olmasına rağmen
kendini yalnız hisseden bu kadın,
bir gün dolu dolu yaşamadığının
farkına varır ve yaşamını gözden
geçirmeye karar verir. Önce
sevgilisi Serge'i terk eder, sonra
ondan hamile kaldığı bebeği aldırır.
Kısa bir süre için eski kocası
Georges'la beraber olur. Ardından
yine yalnızlık, ya da bazılarına göre,
özgürlük dönemi gelir. Ama
karnında bu kez bir tek kendisi için
saklayacağı başka bir bebek vardır...
Claude Sautet'nin filmlerinin en
belirgin özelliklerden biri, yönetmenin
bizi etkilerneye çalışmamasına
rağmen, her seferinde yüreğimizden
yakalamasıdır. Ve asıl önemlisi bunu,
son derece yalın bir sinema diliyle,
ama hem yaşamlarını yansıttığı, hem
de seslendiği insanları gayet iyi
tanıyarak gerçekleştirir. Uzun süre
erkekler üzerine filmler yapan
yönetmen, BASIT BIR ÖYKÜ'yle ilk
kez kadınların dünyasına eğilmiştir.
Aslında feminist bir iş sayılabilecek
bu film yalnızca Marie'nin değil, en
yakın arkadaşı Gabrielle ile iş
çevresinden üç kadının yaşamiarına
da göz atar. Bunlar güçlü,
soğukkanlı ve eşlerinden daha fazla
sorumluluk sahibi kadınlardır.
Yaşam kadar zengin ve yaratıcı bu
filmde anlatılan öykü gerçekten çok
basittir; öyle ki pek çok kadın,
duyguları ve arzuları, acıları ve
mutlulukları, umutları ve
düşkırıklıklarıyla, Marie'de kendisini
bulabilir. Ancak Sautet'nin bu basit
öyküye yaklaşma biçimi ve zekice
duyarlılığı, onu yoğun, sıradışı ve
örnek bir öyküye dönüştürmüştür.
Yönetmenin Romy Schneider'le
çalıştığı bu beşinci ve son film,
unutulmaz aktrisin en başarılı ve
çarpıcı çalışmalarından biridir.
"BASIT BIR ÖYKÜ'de kadınların
arasındaki bir kadının portresini
çizmek istedim. Romy bana bir
keresinde 'Lütfen artık bir de kadın
öyküsü anlat. Senin şu
adamlarından bıktım!' demişti. Ben
de ona 40. yaşı için bu filmi yaptım.
Birbirimizi derinden tanırdık;

büyük bir sevgi ve güvene dayanan
bir ilişkimiz vardı." - Claude Sautet

can be considered a feminist work,

• Marie, a beautiful woman of 40,

but also those of her dosesr friend

HISTOIRE SIMPLE. The film, which
looks at rhe life of not only Marie,

lives with her 1 6-year-old son. This

Gabrielle and three women from

woman who feels lonely, even though
she has a !over, friends and a good job,

their business circle. These are strong,
calm women who are more responsible

one day realizes that she cannot li ve

than their husbands. In UNE

her life to the full and thus decides to

HISTOIRE SIMPLE which is as rich

review it. First she leaves Serge, her

and creative as life itself, the story

!over, and then, as she is pregnant

told is really simple; so simple that

with his baby, gets an abortion. For
a short time she reunites with her

many women can find themselves in

ex-husband George. Afrer that rhere

sorrows and happiness, hopes and

is again a period of loneliness, or,

frustrations. Bur Sautet's approach to

Marie, with her emotions and desires,

according to some, freedom. But this

this simple story, and his inrelligent

time she is pregnant with a baby

sensibiliry has turned it inro an inrense,

that she w i ll keep on! y for herself. . .

exrraordinary and examplary story.
This fifth and lasr film in which the
director has worked wirh Romy

One of che most disrincr characrerisrics
ro be observed in rhe films of Claude

Schneider is one in of rhe most

Saurer is that, even rhough the

accomplished and impressive works

director is not trying to impress us,
he succeeds each rime in pulling at

of this unforgettable actress. "IN
UNE HISTOIRE SIMPLE, I wanted

our heartstrings. And most important

to d raw the portrait of a woman

of all, he realizes this w ith a very
simple cinemaric sryle, but at the

among women. Romy had once told

same time having a close knowledge

once. I' m sick and rired of those men

of both the people whose lives he

of yours! " And I made this film as a

me " Please teli a women's story for

reflects, and those that he addresses.

gift for her 40th birthday. We knew

The director who has made films on

each other deeply; we had a

men for so long, rurns for the first

relationship based on a great love

time to the world of women in UNE

and trust." - Claude Sauter

Yönetmen Director: Clautk
Sautet Senaryo Screenplay: Cla11de
Sautet & }ean-Loup Dabadie,
Görüntü Yön. Cinematography:
jean Boffety Kurgu Editing:
jacqueline Thiedot Müzik Music:
Philippe Sartk Oyuncular Cast:
Romy Schneitkr, Clautk Braııeur,
Bruno Crhner, Sophie Daumier, Eva
Dar/an, jean-Franroiı Garraud
Yapımcı Producer: Alain Sartk
Yapı m Production Co.: Sara
Filmı, Pari!, FRANCE Dünya
Hakları Export Agent: UGC D.A.
International, 20 bi!, avenue Charle.ı tk
Gaulle, 92522 Ne11illy-ıur-Seine
Cedex, Pari!, FRANCE; Phone: 33 1
46 40 44 00; Fax: 33 1 46 37 61 82
Kaynak Source: Mini!lere de.r
Affaire.r Eırangere.r, 37, Quai d'Orıay,
75007 Pariı, FRANCE; Phone: 33 1
43 1 7 53 53; Fax: 33 I 43 1 7 92 42

1 978 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 1 0'
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KÖTÜ EVLAT
UN MAUVAIS FILS
A B AD SON
• Bruno Calgani, uyuşturucu
ticaretinden Amerika'da beş yıl
yemiş ve hapishanede
uyuşturucudan arınmıştır. Tahliye
olunca Fransa'ya, bir tersanede
ustabaşı olan babası Rene'nin
yanına döner. Annesinin intihar
ettiğini öğrenir; "senin
yüzünden", der babası. Tek neden
bu mudur acaba? Aralarında
gerçek sıcaklık taşıyan anlar
yaşanmasına rağmen, baba-oğulun
ilişkisi hiç de kolay değildir; çok
geçmeden birbirleriyle boğaz
boğaza gelirler. Bruno yeniden
topluma dahil olabilmek için
elinden geleni yapar: eşcinsel bir
opera fanatiğinin kitapçı
dükkanında iş bulur ve orada
Catherine'le tanışır. Hayatta
kaybetmeye mahkum kişilerden
biri olan Catherine, uyuşturucu
alışkanlığından kurtulmaya
çalışmaktadır. Bruno'nun sevgisi
ve yardımına rağmen gitgide
iptilanın büsbütün esiri olur. Artık
tek umudu bir klinikte
uyuşturucudan tam anlamıyla
arınmaktadır. Bu arada Bruno da
babasıyla ilişkisini yeniden inşa
etme çabası içindedir ...
Burjuva yaşam biçiminin başarılı
ressamı Claude Sautet,
dokuzuncu filminde dikkatli
gözünü bu kez de işçilerin
çevresine çevirmişti. Bu psikolojik
dram, her ikisi de kendi
ülkelerinde sürgün olan bir baba
ile oğul arasındaki imkansız bir
araya gelişin öyküsünü anlatır.
Duygusal iyimserlikten uzak,
zengin, ve gerçekten insancıl bir
film olan KÖTÜ EVLAT,
yaşadığımız bencil ve bunaltıcı
dünyada ayakta kalmanın
zorluğunu yansıtır. Sautet, her
zaman olduğu gibi popüler
zihniyeti, ekonomik bunalımlar
nedeniyle büsbütün karmaşık hale
gelen gündelik sorunları ve
duygusal bağlara duyduğumuz
umarsız ihtiyacı çok iyi anlıyor ve
yansıtıyor. Uyuşturucu
müptelaları ve eşcinseller gibi
toplumun kıyılarında yaşayan
insanların müşkül durumlarına
ilişkin imalarda da bulunuyor.

and has been detoxicared in prison.

rells rhe srory of an impossible
meering berween a farher and a
son, who are borh exiles in rheir

Yönetmen Director: Clautk
Sa11tet Senaryo Screenplay: Claude
Sautet, Danie/ Biasi11i & jean Pa11/
Torok Görüntü Yön.

On his release, he goes back to

own counrry. A rich, deeply

France to sray wirh his old man
Rene who is a fareman in rhe

humanisric film wirhour any

Cinematography:Jean Boffety
Kurgu Editing: jacque/ine Thiidot
Müzik Music: Philippe Sarde
Oyuncular Cast: Patrick Dewaere,
Yver Robert, Brigitte Fomy, jacqueı
Dufi/ho, Claire Maurieı·, Andre}t�llen,
Mado Morin. David Pontrenıoi/, Raouf
Ben Yaghlane Yapımcı Producer:
Alain Sartk Yapı m Production
Co.: Sara Films, A ntenne 2, S.F.P.C.
Dünya Hakları Export Agent:
UGC International, 24, avenue Charleı
tk Ga11lle. 92522 Neui//y-s11r-seine,
FRANCE; Phone: 33 I 46 40 44 30;
Fax: 33 I 46 24 37 28 Kaynak
Source: Minisıere deı Aflaim
Etrangereı, 37, Quai d·orsay, 75007
Paris, FRANCE; Phone: 33 I 43 1 7
5 3 53; Fax: 3 3 I 43 1 7 92 42

• Bruno Calgani was given fıve
years in America for pushing drugs

shipyard. He learns rhar his morher
has commined suicide - "because of
you", says his far her. W as rhar rhe
only reason? Despire momenrs of

senrimemal oprimism, UN
MAUV AlS FILS depicrs rhe
diffıculry ro survive in rhe egoisric
and clusrered world we live in. As
usual , Saurer undersrands and

genuine warmrh berween rhem,

reflecrs very well rhe popular

rhings are nar easy berween farher

menraliry, daily problems

and son, and ir is nor long before

complicared by economical erisis

rhey are ar each orher's rhroars.

and our desperare need for

Bruno rries his besr to reinregrare

senrimemal anachmenrs. He alsa

himself inro rhe communiry: he

hinrs ar predicamenrs of rhe people

fınds a job in a bookshop owned by

living in rhe margins of rhe sociery,

a gay opera fanaric where he meers

such as drug addiers and

Carherine. Anorher of life's losers,

homosexual s.

she is rrying to kick rhe habir of
shooring dope. In spire of Bruno's
love and help, she is sliding furrher
inro addicrion and her only hope is
a complere deroxicarion in a clinic.
Meanwhile, Bruno is arrempring ro
reconsrrucr his relarionsbip wirh
his dad . . .
Claude Saurer, rhe successful
painrer of rhe bourgeois lifesryle,
has rurned his careful eye ro
workers' circle in his ninrh fearure
film. This psychological drama

1 980 1 35

nım.

1 Renkli Color 1 1 1 0
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MEMDUH ÜN
• 1 4 Mart 1 920'de Istanbul' d a
doğdu. Babası bir polis
memuruydu, fakir bir ailenin
çocuğu olarak büyüdü. Vefa
Lisesi'ni bitirdikten sonra
Istanbul Üniversitesi Tıp
Fakültesi'nde dört sömestre
öğrencilik yaptı. Bu yıllarda Vefa,
Beşiktaş, Ankara Demir Spor,
Ankara Karması, Adana Spor ve
Adana karmasında uzun yıllar
futbol oynadı. 1 942- 1 946
arasında resmi ve özel
kurumlarda çeşitli
memurluklarda çalıştı. Sinemaya
1 947 yılında Seyfi Havaeri'nin
"Damga" filminde, Turhan Ün
adıyla başrol oynayarak girdi.
"Karadeniz Postası" (Mümtaz
Ener, 1 949), "Hayat Acıları" (Dr.
Arşevir Alyanak, 1 950), "Onu
Ben Öldürdüm" (Dr. Arşevir
Alyanak, 1 95 1 ), "Aşk lstıraptır"
(Atıf Yılmaz, 1 952), "Yetim
Yavrular" (Memduh Ün, 1 954),
"Ölüm Perdesi" (Atıf Yılmaz),
" Namus Uğruna" (Osman F.
Seden, 1 958) gibi filmlerde
önemli roller aldı. Bu arada ışık
ve prodüksiyon yöneti m i nde
deneyim kazandı. 1 95 l 'de Dr.
Arşevir Alyanak ile Yakut Film'i
kurdu. 1 954'te "Yetim Yavrular"
ile yönetmenliğe başladı. Filmin
senaryosunu yazdı, yönetti,
kurgusunu yaptı, başrollerden
birini oynadı. Film önemli bir
ticari başarı kazanınca, i l k
döneminde koyu melodramlara
imzasını attı. Mutsuz aileler,
sokağa düşen çocuklar, baştan
çıkaran kadınlar dalduruyordu bu
filmleri. lik çıkışını 1 958 yılında
"Üç Arkadaş" ile gerçekleştirdi.
Küçük insanların yaşamları,
dayanışmaları bu yıldan
başlayarak çekeceği diğer
yapıtiarına da damgasını vurdu.
"Ayşecik" ( 1 960), "Mahallenin
Sevgilisi" ( 1 960), "Kırık
Çanaklar" ( 1 960). Mükerrem
Kamil Su'nun aynı adlı
romanından uyarladığı küçük
bütçeli "Ateşten Gömlek"
içtenlikli anlatımıyla hem ulusal
hem insancıl unsurları biraraya
geti rdi. 1 960'da kendi yapım
şirketi Uğur Film'i kurdu. Altmışlı
yıllarda serüven fil mlerine ağırlık
verdi: "Ölüm Peşimizde" ( 1 96 1 ),
"Güneş Doğmasın" ( 1 962), "Bire

On Vardı" ( 1 963), "Kanun
Karşısında" ( 1 964), ilk Türk
James Bond fi lmi olarak tan ıtılan
"Altın Çocuk" ( 1 966). Aynı
dönemde yapımcılığının etkisiyle
komedilere de yöneldi: "Çapkın
Kız" ( 1 963), "Belalı Torun"
( 1 963), "Kısmetin En Güzel i"
( 1 963). Bu yıllarda yönettiği
önemli filmler arasında, başta
Orhan Kemal uyarlaması "Avare
M ustafa"yı sayabiliriz. Yaşılılık
üzerine çektiği "Ağaçlar Ayakta
Ölür" ( 1 964), Kemal Tahir
uyarlaması "Namusum Için"
( 1 965), çarpıcı bir atmosfer
kurduğu "Yıldız Te pe" ( 1 965),
Reşat Nuri Güntekin uyarlaması
"Yaprak Dökümü" ( 1 967), ve
"Zilli Nazife" ( 1 967) bu
dönemdeki diğer önemli
yapıtlarıydı. Yetmişli yıllarda,
başrolünde çoğunlukla Fatma
Girik'in oynadığı değişik türlerde
filmler çekti: "Murat ile Nazlı"
( 1 972), "Gönülden Yaralı lar"
( 1 973), "Toprak Ana" ( 1 973),
Yaşar Kemal uyarlaması "Ağrı
Dağı Efsanesi" ( 1 975).
Seksenlerde yönettiği filmler
arasında şunları sayabiliriz:
"Gülsüm Ana" ( 1 982), Orhan
Kemal uyarlaması "Kaçak"
( 1 982) ve Kemal Su nal'lı dört
yapıt, "Devlet Kuşu" ( 1 980),
"Kanlı N igar" ( 1 98 1 ), "Postacı"
( 1 984), "Garip" ( 1 986). 1 987'de
TRT'ye çektiği "Gönül Dostları"
adlı dizi Günaydın Gazetesi
tarafından yılın en iyi dizisi
seçildi, Milli Eğitim Bakanl ığı ve
Gazi Üniversitesi'nce
ödüllendirildi. Yönetmenin
doksanlı yıllardaki yapıtları
şunlardır: 1 2 Eylül döneminde
tutuklu kalmış kadın bir militan ın
öyküsünü anlatan "Bütün Kapılar
Kapalıydı" ( 1 990), özürlü bir
çocuğun annesiyle olan ilişkisini
konu edinen ve türünün i l k
örneği " G ü n Ortasında Karanlık"
( 1 99 1 ), yerli ve yabancı
şenliklerde büyük başarı kazanan
Muzaffer lzgü uyarlaması
"Zıkkımın Kökü" ( 1 992), Sinema
Vakfı adına çektiği bir Tarık
Dursun uyarlaması "Ona
Sevdiğimi Söyle" ( 1 995).
Memduh Ün üç yıldır M imar
Sinan Üniversitesi'nde öğretim
görevlisi olarak çalışmaktadır.

Ödülleri:
"Üç Arkadaş", 1 958'de Sinema
Eleştirmenlerince o güne kadar
gerçekleştirilmiş En Iyi Türk Filmi
seçildi. "Kırık Çanakl ar" ( 1 960),
Istanbul Festivali En Iyi Yönetmen
ve En Iyi Film; " Namusum Için"
( 1 965), Antalya Altın Portakal En
Iyi Ikinci Film; "Bütün Kapılar
Kapalıydı" ( 1 990) Ankara Film
Şenliği En Iyi Ikinci Film, En Iyi
Kurgu, Istanbul Film Festivali Jüri
Özel Ödülü; "Zıkkımın Kökü"
( 1 992) Adana Altın Koza En iyi
Film, En Iyi Yönetmen, En Iyi
Senaryo, Ispanya Asturias En Iyi
Yönetmen, Hindistan Udaipur En
Iyi Film, Tunus Sur En Iyi Film,
Fransa Paris Junior En Iyi Film,
Mannheim En Iyi Film.

1 60 • Born on 1 4 March 1 920 in

first Turkish James Bond film.

Istanbul. His father was a police

During these years, he rerurned ro

Awards:
" Ü ç Arkadaş 1 Three Friends", was

officer, he grew in poverty. He

che world of ordinary people with

voted by film critics in 1 958 as

graduated from the Vefa High

"Avare Mustafa", an Orhan Kemal

School and entered che Istanbul

adaptation. Again in this period,

"the best Turkish film until then" .
"Kırık Çanaklar" ( 1 960): İ stanbul

University Faculty of Medicine

he turned ro comedy, parrly

where he studied for four

influenced by the fact that he was

Festival, Best DirectOr and Best
Film; "Namusum İ çin" ( 1 965):

semescers. He played soccer in che
teams of Vefa, Beşiktaş, Ankara

also a producer: "Çapkın Kız"

Antalya Golden Orange Fil

( 1 963), "Belalı Torun" ( 1 963),

Festival Second Best Film; "Bütün

Demir Spor, Adana Spor, Ankara

" Kısmetin En Güzeli" ( 1 963). His

Kapılar Kapalıydı 1 All the Doors
W ere Closed" ( 1 990): Ankara

and Adana All-Star reams for

important fi l ms from the period

many years. From 1 942-46 he was

are "Ağaçlar Ayakta Ö lür" ( 1 964)

employed in private and public

on old age, Kemal Tahir
adapeation "Namusum İ çin"

sectors in various posts. He started

Film Festival Second Best Film,
Best Editing; İ stanbul Film
Festival, Special Prize of the Jury;

his film career as a lead actor, w i ch
the pseudo-name Turhan Ü n, in

( 1 965), "Yıldız Tepe" ( 1 96 5 ) i n

"Zıkkımın Kökü 1 Bullshit"

which he has succeeded in creating

( 1 992): Adana Golden Bol! Film

Seyfi Havaeri's film "Damga 1 The

an impressive atmosphere, Reşat

Festival: Best film, Best direcror,

Seal" in 1 94 7 . " Karadeniz Postası"

Nuri Güntekin adapeation

Best Screenplay; Asturias, Spain,

(Mümtaz Ener, 1 949), "Hayat

"Yaprak Dökümü" ( 1 967) and

Best Direcror, Udaipur, l ndia,

Acıları" (Dr. Arşevir Alyanak,
1 950), "Onu Ben Ö ldürdüm" (Dr.

"Zilli Nazife" ( 1 967). In che 70's

Best Film; Sur, Tunisia, Best

he made different kinds of films in

Film; Paris, Junior Best Film;

Arşevir Alyanak, 1 9 5 1 ) , "Aşk

many of which Fatma Girik

Mannheim, Best Film.

Isrıraptır" (Atıf Yılmaz, 1 952),

starred: "Murat ile Nazlı" ( 1 972),

"Yerim Yavrular" (Memduh Ü n ,
1 954), " Ö lüm Perdesi" (Atıf

"Toprak Ana" ( 1 973), Yaşar

Yılmaz), "Namus Uğruna"

Kemal adapeation "Ağrı Dağı

"Gönülden Yaralılar" ( 1 973),

(Osman F. Seden , 1 95 8 ) were

Efsanesi" ( 1 975). As for 1 980's,

some of che films he played in. He

apart from "Gülsüm Ana" ( 1 982)

also gained experience in the areas

and Orhan Kemal adapeation

of lighting, and production

"Kaçak" ( 1 982), he mostly

managemeot. In 1 95 1 he formed

directed films in which Kemal

Yakut Film with Dr. Arşevir

Sunal played rhe lead: "Devlet

Alyanak. He srarted directing

Kuşu" ( 1 980), "Kanlı Nigar"

with "Yerim Yavrular 1 Orphans"

( 1 98 1 ), " Postacı" ( 1 984), "Garip"

in 1 95 4 . He was also the script
writer, editor and lead player of

( 1 986). The TV serial "Gönül
Dostları" that he made for TRT in

the film. When it became a big

1 987 was selected as the best

commercial success, he went on

serial of the year by Günaydın

with dark melodramas i n his fi rst

newspaper. lt was also awarded by

period in cinema. His films were

the Ministry of National

ful l of unhappy families, children
left ro live in the streers, men

University. In 1 990 "Bütün

seducing women, and other
elements of che melodrama. His
real breakrhrough was with the
film " Ü ç Arkadaş 1 Three Friends"
which he made in 1 9 5 8 . From that
year on, the lives of and the
solidarity between ordinary people

Education and the Gazi
Kapılar Kapalıydı 1 All the Doors
W ere Closed" was chosen the
second best film in the Ankara
Film Festival and represented
Turkey in San Sebastian, also
w inning a special jury prize in the
İ stanbul Film Festival. In 1 99 1 ,

make, such as "Ayşecik" ( 1 960),

"Gün Ortasında Karanlık" became
che firsr of irs kind wirh irs story

"Mahallenin Sevgilisi" ( 1 960),

of the relation of a handicaped

"Kırık Çanaklar" ( 1 960). The low

child with his mother. The
Muzaffer İ zgü adapeation

put its seal on the films he was ro

budget "Ateşten Gömlek", which
he had adapted from Mükerrem

"Zıkkımın Kökü 1 Bullshit" which

blended national and human

he directed i n 1 992 was grearly
successful in both local and

elements together with i ts sineere

foreign fescivals. In the summer of

Kamil Su's novel of the same ri de,

narratian. In 1 960 he founded his

1 995 he shot a middle-length film

production company, "Uğur

for the Cinema Foundation , "Ona

Film". I n the 60's, he put

Sevdiğimi Söyle", which was a

emphasis on advenrure films:
" Ö lüm Peşimizde" ( 1 96 1 ), "Güneş

Tarık Dursun adaptation. For the
last two years he has been working

Doğmasın" ( 1 962), "Bire On

as a

Vardı" ( 1 963), "Kanun

University.

Karşısında" ( 1 964), and "Altın
Çocuk" ( 1 966), promoted as the

leccurer in the Mimar Sinan
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ÜÇ ARKADAŞ
THREE FRIENDS
• Yıkık bir konakta barınan ve
yaptıkları ufak tefek işlerle
yaşamlarını güç bela kazanan üç
arkadaş, bir gece boynuna asılı
tablasında iğne, kibrit gibi şeyler
satan kör bir kıza rastlarlar. Onu
alır, harap konağa götürürler.
Kendilerini zengin diye tanıtırlar.
Kız bu sıcak ilgiden mutlu olur.
Gözlerinin ameliyatla
açılabileceğinden, bunun için
yüklü bir paraya gereksinme
duyduğundan söz açar onlara. Üç
arkadaş birlikte bu parayı aramaya
koyulurlar. Kimse yardımcı olmaz,
alay eder onlarla. Sonunda genç
olan ikisi bir zenginden zorla alır
bu parayı. Yaşlı olan arkadaşları
da ameliyatın gerçekleşmesini
sağlar. Kızın gözleri açılır ama üç
arkadaşı yitirmiştir artık.
Hapisteki M urat kıza aşıktır. Yıllar
geçer, iki gencin tutuklulukları
biter, üç arkadaş tekrar biraraya
gelir, kızı aramaya koyulurlar. Kız
ünlü bir şarkıcıdır şimdi. Bir
konserlerine giderler, ama onunla
konuşmaya cesaret edemezler...

• Three friends who rake shelrer in

a demolished mansion and make

warm affection. She tells rhem that

Metin Erksan, Aydm Arakon,
Muammer Çubukfu, A 11j Yılmaz &
Ertem Görlif Görüntü Yön.
Cinemarography: Turgut Oren
Oyuncular Cast: Fikret Hakan,
Muhterem Nur, Salih Tozan
Yapımcı Producer: Talat Emin
Dünya Hakları Export Agent:
Uğur Film, Ayhan /pk Sok. 28- 1 ,
80060 Beyoğlu, Istanbul, TURKEY;
Phone: 90 2 1 2 244 O 1 38; Fax: 90
2 1 2 249 1 5 26

her eyes can see wirh an operation,

1 958 1 35 mm. 1 Renkli Color

ends barely meer with che small
jobs they do, one day meet a blind

ÜÇ ARKADAŞ 1 958 yılında film
eleştirmenlerince "o güne kadar
gerçekleştirilmiş en iyi Türk fil m i"
seçilmişti.

Yönetmen Director: Memduh O n
Senaryo Screenplay: Memduh On,

gir! who is seliing rhings !ike
needles and marches in che small
rray hung ro her neck. They take
her to the desolate mansion, and
inrroduce themselves as rich
people. The gir! is happy with this

but rhis necessirares a considerable
amount of money. The three
friends start looking for the money.
Nobody helps them, instead they
mock wirh rhem. Finally che rwo
young friends force che money from
a rich man and the old one arranges
for che operarion. The girl's eyes
are opened but she loses her three
friends. Murat, who is in prison, is
in love with the gir!. Years pass,
and che two young men are
released. The three friends unire
and start looking for che gir!, who
is a famous singer by now. They go
tO a concert of hers but do not dare
ro speak ro her. . .
In 1 95 8 , THREE FRIENDS was
vored by film crirics as "che besr
Turkish film und! rhen".

1 62

USTALARA SAYGI I H I B l I I s
TÜRKIYE TURKEY

BÜTÜ N KAP l LAR KAPALIYOl
ALL THE DOORS WERE CLOSED
• Genç bir kadın olan N il, altı yıl
süren politik tutukluluk
döneminin ardından serbest
bırakılır. Yıllarca yok edilmeye,
unutturulmaya çalışılmış koskoca
bir kuşağın insanlarından biri
olarak, varolma çabasını öncelikle
yaşadığına ilişkin izlere geri
dönüşle özdeşleştirir. Ne var ki,
toplumsal yaşamın politik
dokusundaki köklü değişim,
yaşadığına ilişkin bütün izleri
silmeyi de büyük ölçüde başarmış
görünmektedir. Nil geride
bıraktığı hiçbir şeyi yerinde
bulamaz...
• Nil, a young woman, is released
afrer six years of polirical
imprisonment. She arremprs ro
fınd rraces of her life before she
wenr ro jail, yer fails ro fınd any.
The old values, which seemed ro be
the reason of her and her
generarion's exisrence, had been
desrroyed and forgorren. The
radical changes in the political
texrure of the social life seem ro
have succeeded i n wiping off the
rraces of her pasr. Norhing has
remained the same. . .

Yönetmen Director: Memduh O n
Senaryo Screen play: Süheyla Acar
Kalyoncu Görüntü Yön.
Cinemarography: Orhan Oğuz
Kurgu Edi ring: Memduh On
Müzik Music: Önder Focan
Oyuncular Casr: Aslı Altan, Uğur
Po/at, Na/an Örgüt, Metin Belgin,
Dilek Damlacık, Ali Uyandıran,
Sahahat Jıık Yapımcı Producer:
Memduh O n Yapım Producrion
Co.: Uğur Film, Ayhan !pk Sok. 281, 80060 Beyoğlu, istanbul,
TURKEY; Phone: 90 2 1 2 244 OJ 38;
Fax: 90 249 15 26 Dünya Hakları
Exporr Agenr: Uğur Film, Ayhan
ljık Sok. 28-1, 80060 Beyoğlu,
Istanbul, TURKEY; Phone: 90 21 2
244 O l 38 ; Fax: 9 0 249 1 5 26
1 990 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 90'

1 63 USTALARA SAYG I 'I R I Bl 'I I·S
TÜRKIYE TURKEY

Z I KKI M I N KÖ KÜ
BULLSHIT
• Yoksul bir ailenin çocuğu olan
Muzo, trahomlu ağabeyi Sefa,
çoğu kez işsiz babası ve tüm aileyi
idare eden annesiyle birlikte
Adana'da bir gecekonduda
yaşamaktadır. Geçim sıkıntısı
içindeki aile, kömür tozundan
yakacak, nalından pabuç üretir,
kışı bulgur yiyerek geçirir. Muzo
çok duygulu, balonlara hayran bir
çocuktur. Parasız olduğu için
gördüğü her baloneunun peşine
takılır; balonlar düşlerine girer,
yatağına konar. Muzo ilkokulda
okurken ailesine katkıda
bulunmak için yaz aylarında darı
satar. Özlemini çektiği kırmızı
lastik çizmeleri aldığında geceleri
onlarla yatar. Muzo'ların
karşısındaki eve bir çift taşınır.
Adam zengin ve yaşlı, kadın ise
çok gençtir. Muzo kadınla sırdaş
olur. Adam sürekli içki aldırır, bol
bahşiş verir M uzo'ya. Kadın
sürekli dayak yediği için evi
terkeder. Bu arada Sefa okulu
bırakır, bir terzinin yanına girer.
Ev sahibi Münevver hanım kirayı
artırmak isteyince Muzo'nun
babası kendi arsalarına gecekondu
yapmaya karar verir. Sinemanın
makina dairesinde film
parçacıklarını birbirine ekleyen
Muzo, bir gösterici yardımıyla
bunları çocuklara gösterir.
Aradan on yıl geçer. Muzo yeni
komşuları Cumali'nin kızı Raziye
ile tanışır. Baba Cumali kızıyla
pamuk toplar her yıl; kışları da
gezgincilik yapar. Muzo Raziye'ye
dergiler getirir, resimlerine
bakarlar. Bir aşk başlar aralarında.
Evlenmek ister Raziye. Muzo
onların arkasında pamuk
toplamaya gider. Raziye ile Muzo
gün boyu çalışırlar; baba Cumali
uyumaya başlayınca da gece
beraber olurlar. Baba olayları
öğrenir ve M uzo'ya kızını alması
için tavır koyar. Muzo eğitimini
bitirmeden evlenmeyeceğini
söyler. Raziye, babasının istediği,
kendisinin istemediği birisiyle
evlenmek zorunda kalır. Muzo ise
okumayı seçmiştir...

• Muzo, the son of a poor family,

Muzo, patching cogether the pieces

lives i n a squatter house in Adana

of film in the projectian room of

Yönetmen Director: Memduh On
Senaryo Screen play: Memduh On
& Macit Koper, baJed on the novel
Görüntü Yön. Cinemarography:
Orhan Oğuz Kurgu Edi ring: Nevzat
Dijiaflk Müzik Music: Cahil Berkay
Oyuncular Casr: Emre Akyrldız,

cogerher with his big brother Sefa
who is affected wirh trachoma, his

the cinema, shows them w the
children w ith a projeccor. Ten years

father who is mosdy out of work,

later Muzo meets the daughter of

and his morher who somehow

their new neighbour Cumali, who

manages tO ger the whole family

with her daughter picks cotcon ever

along. In order tO make ends meet,

year, and peddles in winter. Muzo

the family produces fuel from coal

brings magazines ro Raziye, they

dust, shoes from clogs, and passes
winrer eating cracked-wheat. Muzo

look at the picrures. A love blooms
among them. Raziye wanrs tO ger

is a very sensitive child, and he

married, Muzo goes cottOn picking

adores balloons. As he has no

with them. Raziye and Muzo work

money, he follows every balloon

all day long and come cogerher at

seller he encounrers. He dreams of

night when father Cumali gers tO

balloons, dreams that they !and on

sleep. The farher gers wise

his bed. White in primary school,

whar's going on and tells Muzo in

Muzo sells com in summer

w

help

w

no uncertain rerms tO marry her

his family. When he at last buys
the red rubber boots he has longed
for, he goes w bed wirlı rhem. A

daughter. Muzo replies by saying
that he will not ger married before
he completes his educarion.

couple move inro rhe house

Meanwhile Raziye has ro marry

opposite Muzo's. The man is rich
and old, the woman very young.

unwillingly someone her father has
chosen for her. Muzo, on rhe orher

Muzo becomes bossom friends wirh

hand, has chosen

her. The man always sends him tO

educarion . . .

buy drinks, ripping him
generously. The woman leaves the
house, because the man keeps
beating her. Meanwhile, Sefa quits
school and begins tO work wirh a
tailor. When the owner of the
house, Münevver, wanrs tO raise the
renr, Muzo's farher decides ro build
a squatter house on their own lot.

w

go on with his

"Zıkkmıın Kokii" by Muzaffer lzgii

Mendem Samancılar, Giinay Girik,
Meriç Ba1aran, E/if İnci Yapımcı
Producer: Kadri Yurdatap Yapım
Producrion Co.: Mine Film, Ayhan
ljtk S ok., Kat. 4, Beyoğlu, Istanbul,
TURKEY; Phone: 243 02 00; Fax:
245 67 74 Dünya Hakları Exporr
Agenr: Mine Film, Ayhan ljık Sok.,
Kat. 4, Beyoğlu, Istanbul, TURKEY;
Phone: 243 02 00; Fax: 245 67 74
1 993 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 90'

Ö Z EL GÖSTERi: PETER G REENAWAY
SPECIAL EVENT: PETER GREENA W AY
.
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MARMARA
I S T A N B U L

T H E MARMARA ISTA N BU L'un
değerli katkılarıyla
gerçekleştirilmiştir.
Bu fılmin gösterimi, Istanbul British Council'ın de�erli
işbirli�iyle gerçekleştirilmiştir.
The presenrarion of rhis film has been realised wirh rhe
valuable cooperarion of rhe Brirish Council, Isranbul.

W e should !ike ro thank
THE MARMARA ISTANBUL
for their comriburions.

.

.

..

•
.

.

.

..

•
.

.

.

..

•
.

.

.

..

•
.

.

.

..

•
.

.

.

..

•. •.
.

.

..

.

.

..

•
.

.

.

.

•
.

.

..

..

•
'

.
..

.

.

.

•

.
.

.

•

'

'
.

'

'
.

'

.

.

.

.

.

.
.
.
.
.
.
.

.

.
.
.

.

.

.

'
'
.

'

.

.

.

.

.
.

'

'

.

.

.

.

o

.

.

.
o

.

'

.
'

.
'

'

.
.
.
.
..
'

'

'

'

'
'

•
•

•

..

.
.
.

.

'

.

o

.

•

. ....
.

.

.

•

.

.

'

'

.

'

1
1
•

.

.

.

.

.

• .•
.

..

...

.

..

o

.

.

.

.

.

'

.

.

.

.

'

.
:·: < · : . ·
.
.

.

'

'

. .... . 1

.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
..
.
. •
. •
•
•
o
.
..
'
.
..
.

.
.
.

•

•

.

.

.

.
.

. .

.
.

.

.

.

•
.

.

'

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

'

.

.

'

.

'

.

.

.

.

.

.

.

o

.

.

. .
.

.

.

.

.
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INGILTERE UNITED KINGDüM

PETER G RE E NAWAY
• S Nisan 1 942 yılında Galler'in
Newport kentinde do�muştur.
Resim e�itimi almış ve ilk sergisini
1 964'te Lord Galerisi'nde
açmıştır. 1 965 yılında film editörü
olarak çalışmaya başlamış ve on
bir yıl boyunca, aralarında
Merkezi Haberalma Teşkilatı için
çekilen çok sayıda belgeselin de
bulundu�u pek çok filmin
kurgusunu yapmıştır. 1 966 yılında
kendi filmlerini yönetmeye
başlayan sanatçı, o zamandan beri
film çekmeyi, resim yapmayı,
roman yazmayı ve kitap
resimlerneyi sürdürmektedir.

entrikaları başarıyla inceleyen
"Ressamın Sözleşmesi",
yönetmenin başlıca ilgi alanı olan
biçimsel simetri ve paralellikleri
ortaya koymuştur. Entrikanın her
ö�esi ayrıntılarıyla anlatılır ve
gösterişli bir barok yapı
oluşturmak için defalarca
yinelenir. Bu da eleştirmenler ve
izleyenler tarafından
be�enilmiştir. Biraz fazla kuru da
olsa, her şeyden öte, algının,
arzunun ve geçen zamanın
irdelendi�i muhteşem bir
meditasyondur bu film.

Greenaway asıl başarıyı 1 982
yılında çevirdi�i "The
Draughtsman's Contract 1

Greenaway'in görsel ve işitsel
sanatlara olan ilgisi, televizyon için
hazırladı�ı John Cage, Robert
Ashley, Philip Glass ve Meredith
Monk'la ilgili "Dört Amerikan
Bestecisi" adlı dizi ile ressam
Tom Phillips'le birlikte
gerçekleştirdi�i Dante'nin
"Cehennem"inin, kısa versiyonu
gibi örneklerde görülebilir.
"Ressamın Sözleşmesi" Ingiliz
sanat sinemasını yeniden
gündeme getirdiyse de
Greenaway'in bundan sonraki üç
filmi aynı başarıyı yakalayamadı.
"A Zed and Two Noughts 1
Hayvanat Bahçesi" ( 1 985), 'The
Belly of an Architect 1 M imarın
Göbe�i" ( 1 987) ve "Drowning By
Numbers 1 Sayılarda Bo�ulmak"
( 1 987) bazı çevrelerce fazka
şekilci oldukları gerekçesiyle
be�enilmese de etkileyici ve
görsel açıdan büyüleyicidir.
"Hayvanat Bahçesi" Roma
Tanrılarından esinieniimiş
karakterleriyle, dünyayı yoldan
çıkmış bir hayvanat bahçesine
benzeten; acı, kayıp, ve evrim
hakkında gerçeküstü bir kara
mizah örne�idir. "Mimarın
Göbe�i" tamamen Greenaway'in
saplantılara olan ilgisini ve bu
sapiantıiarın şiddetli bir biçimde
açı�a çıkmasını anlatırken,
"Sayılarda Bo�ulmak", izleyicileri,
bir yandan ekranda beliren
sayıları ararken, di�er yandan
kocalarını suda bo�arak öldüren
aynı addaki üç farklı kuşaktan
kadının çılgın sözcük oyunlarıyla
süslenmiş öyküsünü izlemeye

Ressamın Sözleşmesi" filmiyle
yakaladı. 1 8. yüzyılda Ingiltere'de
bir sayfıye evinde geçen cinsel

ça�ırır. Yönetmen 'The Cook,
The Thief, His Wife and Her
Lover 1 Aşçı, H ırsız, Karısı ve

Kariyerinin ilk yıllarında hayli
şekilci; yapısaıcı dilbilim,
etnografya ve felsefenin etkisi
altında kalmış düşük bütçeli
deneysel kısa filmler çekmeye
başladı. Bu filmler, canlıların
sınıflandırılması (taksonomi),
sayıların anlam ve etkisini
inceleme (nümeroloji), do�a tarihi
ve dinsel efsaneler konularındaki
derin bilgisini ve sapiantısını
ortaya koydu. "Windows 1
Pencereler" ( 1 975) gibi listelere
olan hayranlı�ını gösteren kısa
filmlerinin (ki bu örnekte küçük
bir kasabada pencereden düşerek
ölen insanların listesini çıkarır)
ardından Greenaway "Vertical
Features Remake 1 Dikey Hatlar,
Yeniden Yapım" ve "A Walk
Through H 1 H'nın Içinden
Geçerek Bir Yürüyüş" (her ikisi
de 1 978 yapımı) adlı hareketli
orta metraj filmleriyle dikkat
çekti. Giderek uluslararası festival
çevrelerinde büyük be�eni
kazanmaya başladı ve 1 980 yılında
ilk uzun metrajlı filmi "The Falls 1
Fall'lar"ı çekti. Film, kuşların
neden oldu�u "Açıklanamayan
Vahşi Olay"ın 92 kurbanının
(bütün kurbanların adları "Fall"la
(düşüş) başlıyor) öyküsünü,
Greenaway'i n alamet-i farikası
gizler ve bilmecelerle anlatan ve
gelecekte geçen bir "belgesel"
niteli�indeydi.

Aşı�ı"yla ( 1 989) daha kolay
anlaşılabilir bir tarza dönmüştür.
Sadist ve a�ı bozuk gangster
rolündeki M ichael Gambon'un
oyunuyla perçinlenen film, gurme
mutfa�ı. ihanet ve cinayet üzerine
iç organlar aracılı�ıyla yapılan bir
incelemedir. Göreceli olarak daha
geleneksel anlatımı ve tartışmalı
vahşi görüntüleri sayesinde film,
Greenaway'e ABD'deki ilk önemli
başarısını getirmiştir. Yine
1 989'da gerçekleştirdi�i "Death in
Seine 1 Seine'de Ölüm", Paris'in
bu ünlü nehrinde 1 795'1e 1 80 1
arasında bo�ularak ölen herkesin
etkileyici bir marazilikle
sınıflandırıldı�ı ince ve alaycı
filmlerinden biridir ve sonuçta
daha önce söz verilmesine karşın
Ingiliz Televizyon u tarafından
satın alınmamıştır.
Greenaway'in sonraki filmi
"Prospero's Books 1
Prespero'nun Kitapları" ( 1 99 1 )
farklı görüşlerin ortaya atılmasına
neden olmuş, kimilerince
Shakespeare'in "Fırtına"sının
metinlerarası ilişkiler kurarak
yeniden ele alındı�ı geç dönem
modernist bir versiyonu olarak
kabul edilip göklere çıkartılmış,
kimilerince de şişirilmiş, ancak
uzmanların anlayabilece�i. görsel
marjinallikler ve abartılada dolu

1 6 7 bir film olarak nitelendirilmiştir.
Burada da Shakespeare'nin
büyücüsünün sürgün edildiği
adaya giderken yanına aldığı 24
cilt kitabın listesi yapılmıştır. Bu
üretken dönem, biyografık türe
farklı bir soluk getirme çabasında
olduğu "Darwin" ( 1 992), 1 7.
yüzyılda Medicilerin sözde
sarayında geçen bir diğer acımasız
yarı-taşlama ve "Prospero'nun
Kitapları"yla başlayan tarih i
üçlemenin ikincisi olan "Baby of
Macon 1 Macon Bebeği"yle ( 1 993)
sona erer. Greenaway'in son filmi
"The Pillow Book 1 Tual
Bedenler" klasik bir Japon
metnine dayanan bir başka görsel
denemedir.
Ingiltere'nin en önde gelen
"auteur"ü olan Greenaway,
çağdaş sinemanın en özgün ve en
önemli yönetmenlerinden biridir.
Kişisel mitine yaptığı bilinçli
yolculuklar, kendi paredisini
yapmaya varacak kadar duygusal
açıdan soğuk ve günlük yaşamdan
fazlasıyla kopuk görünse de
yaratıcı ve kışkırtıcı bir
yönetmendir. Sözcük oyunları,
listeler ve arşivlerdeki gizlere
duyduğu sapiantı fazla edebi
görünebilir, ancak görsel öğeleri
ve doğanın vahşi güzelliğini
yakalamadaki başarısı onun eşsiz
bir sinema sanatçısı olarak yerini
korumasını sağlamaktadır.

cheir husbands by drowning chem.
The direccor recurned co a more

Filmography

che humorous "A W alk Through H"

accessible form wich "The Cook, che

1 965 The Train Tren

(boch 1 978). He began co garner

Thief, His Wife & Her Lover"

1 966 Tree A�aç (short kısa film)
1 967 Revolutiotı Devrim

considerable acclaim on che

( 1 989), a visceral study of hauce

international festival circuic, and in

cuisine, adulcery and murder

1 980 made his firsc feacure-lengch

centered on a ri veeing performance

film, a "documentary" see in che

by Michael Gambon as a sadiscic,

fucure, "The Falls" ( 1 980), chock-

foul-mouched gangscer. Thanks co

full of his crademark riddles and

i ts relatively conventional narrative

conundrums as he eelares the lives of
9 2 vicrims (whose names begin wich

and i es violent, controversial
imagery, che film broughc

"Fall") of che "Violent Unexplained

Greenaway his firsc subscantial

Event" involving birds.

recognition in the US. His "Death in

Greenaway hic the limelighc in 1 982

one of Greenaway's fine and pedantic

with the release of his feature, "The

caralogue films, a potencly morbid

Draughcsman's Contracc". An
acclaimed study of 1 8th-century

taxonomy of all drowning victims in
the Parisian river between 1 795 and

sexual intrigue set in an English

1 80 1 that ended up not being

country house, "The Draughtsman's

bought by British TV as promised.

the Seine", also released in 1 989, was

Contracc" scaked out i es direccor's
central concerns with formal

Greenaway followed with

symmecries and parallels; each

"Prospero's Books" ( 1 99 1 ), a film

element of the ploc was mirrored and

whi ch elicited a great variety of

repeated several times in order co

opinion, from claims of the work's
near divinity as an incertextual Iate

ereare an elaborate, baroque

(short kısa film)
\Vater Su (short kısa film)
\Vater \Vrackets
Su Efsaneleri
(short kısa film)

1 976 Goole by Numbers
(short kısa film)
Sevgili Telefon

(short kısa film)
1 978 1 - 1 00 (short kısa film)
Yerlical Features Remake
Dikey Hatlar, Yeniden Yapım

(short kısa film)
A \Valk Through H
H'nın Içinden Geçerek Bir
Yürüyüş (short kısa film)
1 980 The Fal/s "Fall"lar

was a superb if extremely dry

airless work, a connoisseur's film,

mediration on the conscruction of

jam-packed wirh visual marginalia

percepcion, desire and ci me past.

and pretense. Here che liseing was of
che 24 tomes the Bard's wizard

Greenaway's incerest in visual and

broughc with him co his isiand of

1 982 The Draughtsmmı's C01ıtract

aural are was confırmed in television

exile. This prolific period was capped

work such as the series "Four

by "Darwin" ( 1 992), a screnuous

1 983 Four American Compasers

American Composers" about John

revision of the biopic genre, and

Cage, Robere Ashley, Philip Glass

"The Baby of Macon" ( 1 993),

Newporc, Wales. He was crained as a

collaboration with che painter Tom

1 7 ch century and the second part of

painrer and firsc exhibiced his

Phillips. Although "The

a hiscorical crilogy chat srarced wich

pictures ac che Lord's Gallery in

Draughtsman's Conrract" has put

"Prospero's Books". Greenaway's lasr

1 964. He began working as a film

the English art film back on the

picrure is "The Pillow Book" ( 1 996),

edicor in 1 965 and spenr eleven

map, Greenaway's next three features

anocher visual essay based on a

years cutting films, i ncluding

did not meet wich comparable

classical Japanese text.

numerous documentaries for the

success. "A Zed & Two Noughts"

Cemral Office of Information. In

( 1 985), "The Belly of an Architect"

Britain's leading auteur, Peter

1 966 he started making his own

( 1 987) and "Drowning by

Greenaway is one of che most

films and si nce then has continued

Numbers" ( 1 987) are undermined in

original and imporcant film-makers

co produce films, paintings, novels

che eyes of some by their rigid
formalism, though they remain
inrriguing and visually absorbing.

of che conremporary cinema. If his
self-conscious excursions inco private
myth seem emotionally cold and so

"A Zed & Two Noughts", with its
characters derived from Roman
Gods, is a surreal black comedy

removed from everyday realiry that
they verge on self-parody, he

hiscory and apocryphal anecdote.
After shorrs such as "Windows"

1 978'de yeniden kurgulandı)

1 975 \Vitıdows Pencereler

modernİst revision of Shakespeare's

imaginary courc of the Medicis in

revealed an erudite obsession with
raxonomy, numerology, natural

Hane'nin H'si

(Re-edited itı 1 978

The Tempest to a view of it as an

anocher gri m serni-satire set in an

influenced by struccural linguistics,
ethnography and philosophy. They

Başkentlerden Beş Kartpostal

(short kısa film)
1 969 lntervals Aralar
(short kısa film)
1 9 7 1 Erosion Erozyon
(short kısa film)
1 973 H is for House
(short kısa film)

srruccure w hich proved popular w i ch

and Meredich Monk, and a shorc

making low-budget experimencal
shorts, highly formalise films

(short kısa film)
Five Postcards from
Capital Cities

crirics and public alike. All in all, it

version of Danre's I nfernomade in

During his format i ve years he began

(short kısa film)

1 977 Dear Ph01ıe

• Born on 5 April 1 942, in

and illustrated books.

Filmleri

for such vivid medium-lengch works
as "Vercical Features Remake" and

about grief, loss and evolution,
viewing the world as a perverse zoo.
"The Belly of an Architecc" brought
forch fully Greenaway's incerest in
obsession and i ts possibly violent

( 1 975), which displayed his fondness

manifestations, while " Drowning by
Numbers" kept audiences watching

for lists (in this case cataloguing all

the screen in search of numbers

the people who died in a smail

while crazed puns peppered a scory

viiiage by falling out of windows),

of three generations of women, all

Greenaway arcracted some anenci on

with the same name, who murder

remains an imaginative, provocative
director. His obsession with
wordplay, lists, and archival areana
might seem literary, but his eye for
visual patterns and the grim beauty
of nature ensure his status as a
unique cinemaric arcisr.

1 98 1 Act ofGod

Dopl Felaket (TV)
Zatıdra Rhodes
(short documentary
kısa belgesel)
Ressamın Sözleşmesi
Amerikalı Dört Besteci

(TV docımıentary
TV belgeseli)
1 984 Making a Splash
Su Sıçratma

(documentary belgesel)
A TV Dante - Canto 5 (TV)
1 985 /mide Rooms - The Bathroom
Odalarda - Banyo (Video)
1 986 A Zed & Two Noughts
Hayvanat Bahçesi

1 987 The Be/Iy of mı Arebiteel
Mimarın Göbe�i

1 988 Drowtıing by Numbers
Sayılarda Bo�ulmak

A TV Datıle - Catılos 1 -8
(TV)
1 989 The Cook, The Thief, His
\Vife & Her Lover
Aşçı, Hırsız, Karısı ve Aşı�ı

Death irı the Seine
Seine'de Ölüm (TV)
Hubert Bals Hatıdshake
(short kısa film)
1 99 1 Prospero's Books
Prespero'nun Kitapları

M is for Man, Music, Mozart
M Insan, Müzik ve Mozart
Içindir (TV)

1 992 Darwin (TV)

Rosas (short kısa film)

1 993 The Baby ofMacon
Macon Bebe�i

1 996 The Pillow Book
Tual Bedenler

1 68 ÖZEL GÖSTERi: PETER GREENAWAY sP ı:< I A L F\'1:1\:'1 : PI:TI· H <·HI FNA \\ .\'ı
INGILTERE - HOLLANDA UNITED KINGDüM - THE NETHERLANDS

SAYl LARDA BOGU LMAK
DROWNING BY NUMBERS
• Yaz sonu ile güz başında, lirik bir
güzellik taşıyan ve ormanlar,
tarlalar, ırmaklar ve kumsallardan
oluşan bir Ingiliz peyzajı. Hepsinin
de adı Cissie Colpitts olan üç
kadın, büyükanne, anne ve kızdır.
Bağımsız fikirli bu kadınlar büyük
bir yoldaşlık duygusuyla birbirlerine
bağlıdırlar. Hiçbiri evl iliklerinden
memnun değildir ve, büyükanneyle
başlayarak, sırayla üçü de kocalarını
suda boğarlar. Suçlarının cezasız
kalacağından emindirler, çünkü
üçüne birden aşık olan yerel adli
tıp görevlisi Madgett, umutsuzca
onların arkasındadır...
Peter Greenaway, 1 988 yılında
Cannes'de En Iyi Sanatsal Katkı
ödülünün sahibi olan SAYILARDA
BOGULMAK'Ia bir kez daha
onikiden vuruyor. Yapıtlarının pek
çoğundan daha muzip ve kolaylıkla
erişilebilir olan bu film, gene de bir
Greenaway çalışmasından
beklediğimiz tuhaf komediyi,
gizemli nüansları ve muhteşem
kamera çalışmasını içeriyor; üstelik
buna oyuncu kadrosunun
harikOiade ekip çalışması da
eklenmiş. SAYILARDA
BOGULMAK, oyun oynama
üzerine garip bir film. Bunlar
yarışmalı oyunlar, tek başına
oynanan oyunlar, saldırı oyunları,
savunma oyunları, varlığını
sürdürme ve hepsinin ötesinde,
teselli etme oyunları. Daima
ödüller ve daima cezalar var.
Ödülleri ille de en iyi olanın alması
şart değil; iyiler daima
ödüllendirilmiyor ve kötülerin de
yüzde elli cezalandırılma şansı var.
Cümbüşlü bir şekilde komik
SAYllARDA BOGULMAK'ın
kendisi de bir oyun aslında.
Greenaway, film boyunca karelere
1 'den 1 OO'e sayılar yerleştirip,
bütün sayıları bularak katılımda
bulunsunlar diye izleyicileri de
cesaretlendirrnek suretiyle oyuna
katılıyor. "Adli tıp görevlisi ve
egzantrik oğlu, oyun oynayan
kişiler. Herkesi (dostları,
düşmanları, koyunları, köpekleri ve
arılan) mecazi oyunlarına katılmaları
için ikna ediyor; bir Kadınlar
Kumpası'nın gerçekten de yenilgiye
uğratılamayacağını ima eden ahlak

dışı bir sona erişerek sorunlarını
çözen kadınların manevralarıyla
yenilgiye uğratılana kadar da,
cinselliğe ve ölüme (özellikle de
ölüme), özenli bir oyun gözüyle
bakıyorlar." - Peter Greenaway

and gorgeous ci nemarography we've

• A lyrically beautiful English

games ro arrack, games ro defend,

landscape of woods, fields, esruaries

games ro survive, most of all, games

come ro expecr in a Greenaway film,

wirh the added benefi c of wonderful
ensemble work from his casr.

DROWNING BY NUMBERS is a
curious film abour game-playing . . .
comperirive games, solirary games,

and beaches in !are summer and

ro console. There are always prizes

early autumn. Three women - all

and always penalries. The best don'r

named Cissie Colpirrs - are

necessarily win the prizes, the good

grandmorher, morher and daughrer

are not always rewarded, and the bad

respecrively. They are

only have a fifty-fifty chance of be ing

independently-minded and have a

punished. Riorously funny,

grear sense of mu tual camaraderie.

DROWNING BY NUMBERS is

They are all dissarisfied wirh rheir

irself a game. Greenaway gers inro

marriages, and starting wirh the

the acr by placing rhe numbers 1 -

grandmorher, all three drown rheir

1 00 throughout rhe film,

husbands in succession. They are

encouraging the audience ro

confıdenr that rheir crimes will not

parricipare by finding all the

be punished because they have in

numbers. "The coroner and his

hopeless row Madgerr, rhe local

eccenrric son are game players,

coroner who is in love wirh all three

persuading everyone - friends,

of rhem. Or rhinks he is . . .

enemies, sheep, dogs and bees - ro

Peter Greenaway scored anorher

games, rrearing sex and dearh - most

join rhem in rheir meraphorical
coup wirh DROWNING BY

especially dearh - as an etaborare

NUMBERS, winner of the prize for

game umil they are finally

Best Arrisric Conrriburion ar Cannes

ourmanoeuvred by the women who

in 1 988. More playful and accessible

resolve rheir difficulries in an arnoral

rhan most of his work, ir stili

ending rhar suggesrs indeed that a

conrains che bizarre comedy, esoreric

Conspiracy of Women is

nuances, inrellecrual eccenrriciries,

unbearable. " - Peter Greenaway

Yönetmen Director: Peter
Greenaway Senaryo Screenplay:
Peter Greenaway Görüntü Yön.
Cinematography: Sacha Vierny
Kurgu Ed ir i ng : john \Vi/son Müzik
Music: Michael Nyman Oyuncular
Cast: Bernard Hiii, Joan Ploıuright,
Juliet Stevemon, Joely Richard.ıon,jason
Edıuard.ı, Bryan Pringle, Trevor
Cooper. David Morrissey Yapımcılar
Producers: Kees Kasander & Denis
Wigman Yapım Production Co.:
Film Four International, Burghley
House, 35 Fortes Road, London N\f/5
I AD, ENGLAND; Phone: 44 1 7 1
267 5 3 92; Fax: 44 1 7 1 267 42 4 1 ;
Elsevier Vendex Film, Al/aris, VPRO
Television, The Nether/andı Dünya
Hakları Expon Agenr: Film Four
International, Burghley House, 35
Fortes Road, London N\f/5 1 AD,
ENGLAND; Phone: 44 1 7 1 267 53
92; Fax: 44 1 7 1 267 42 4 1
1 988 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 18'

DÜ NYA S i N E MASI N I N G EN Ç Y I LD I Z LARI
YOUNG STARS OF THE WORLD CINEMA
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YAPI"ft"KREDi
YAPI KREDI'nin
değerli katkılarıyla
gerçekleştirilmiştir.

Onat Kutlar'ın Anısına

W e should ! i ke ro than k
YAPI KRED i

Dedicated to the Memory of Onat Kutlar

for their contributions.
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1 70 DÜNYA SiNEMASI NIN GENÇ YILDIZLARI ) Ol :\:(, s 1 ARS O l ·ı ıu \\ OH I.I> < 1 :\: 1 :\L\
ALMANYA GERMANY

MATTHIAS ALLARY

AŞK,YAŞAM VE ÖLÜM

1 960'da Düsseldorfra dogdu.
1 979-84 yılları arasında
Münih'teki Televizyon ve
Sinema Okulu'nda (HFF)
ögrenim gördü. ögrencilik
yıllarında okulda çekilen
deneme filmlerinde çalıştı.
1 983 yılından beri film
prodüktörlügü yapmaktadır.
Bir film yapımedarı dagırım
kooperatifi olan The Other
View'nun kurucu üyeleri
arasındadır. lik uzun metrajlı
filmi olan ve 1 6mm olarak
çekilen "Franra"yı 1 989'da
yönetti. Bu film pek çok önemli
fesrivalde gösterildi. AŞK,
YAŞAM VE ÖLÜM ( 1 995)
sanatçının 35 mm. olarak
çekrigi ilk uzun metrajlı filmidir.

LIEBE, LEBEN, TOD
LOVE, LIFE

&

DEATH

Yönetmen Director: Mathias Allary
Senaryo Screenplay: Mathias Allary
Görüntü Yön. Cinematography:Jörg
Widmer Kurgu Edi ring: Agape Dorstewitz
Müzik Music: Christian Knobel
Oyuncular Casr: Idi/ O ner, jacques Breuer,
Christine Buchegger, Katharina Thalbach,
C/am Eberth, Susanna Simon, Matthias Eberth,
Lucy A 1/ary, Merzuka Yanık, Erma11 Okay,
Ibeahim Ytlmaz Yapımcı Producer:
Mathias Allery Yapı m Production Co.:
Allary Film & TV Produktion, Milchstrasse
27, 8 1 667 Miincherı, GERMANY; Phone: 49
089 48 64 72; Fax: 49 089 48 13 54; ZDF
Dünya Hakları Export Agent: Allary
Film, Milchstrasse 27, 8 1 667 Miinchen,
GERMANY; Pho11e: 49 089 48 64 72; Fax:
49 089 48 1 3 54

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

• "Siyah ve kahverengi
ayakkabıların albenisi yoktur.
Beyaz ayakkabılar oldukça dikkat
çekicidir, ama kırmızı üstelik de
parlak ayakkabılar gibisi yoktur."
Bir gurme yiyecek mağazasında
yönetici olarak çalışan Paul
ayakları ve ayakkabıları sever.
Çalışma saatleri dışında rastgele
n umaralara telefon eder. Telefonu
bir kadın açarsa kibarca şu soruyu
yöneltir: "Bana lütfen ayağınızda
nasıl bir ayakkabı olduğunu söyler
misiniz?" Ama telefonlar ne yazık
ki hep yüzüne kapatılır. Bu arada
komşusu Mrs. Mischke ona hem
ayakkabılarını, hem de kalbini
vermeye hazırdır, ancak Paul ona
aşık değildir. Genç ve güzel bir
Türk kızı olan Leyla, arkadaşı
Nesrin'in ırkçı bir saldırı sonucu
öldürülüşünden bu yana, tam beş
aydır dairesinden dışarı
çıkmamıştır. Birlikte yaşadığı ailesi
de bu durumdan büyük endişe
duymaktadır. Leyla artık dış
dünyaya ait hiçbir şeyle
ilgilenmemektedir. Bir gün Paul,
rastlantı sonucu Leyla'nın
numarasını çevirir. Ona
ayakkabılarını sorar ve telefonun
yüzüne kapatılmadığını görüp
şaşırır. Leyla, tam tersine, ona
telefonda, gümüş ve altın tokalı
güzel sandaletlerinin hikayesini
uydurmaya başlar . . .
Günümüzde bir Alman kentinde
geçen ve garip bir biçimde kesişen
üç öykü. Allary'nin bu hüzünlü
komedisinin işlediği ana tema,

kentin karmaşasında insan
saplantılarının büyüsü.
Duygularımızı yönlendirme
yetersizliğimizi ele alan, genç ve
heyecan verici bir sinemanın
mükemmel bir örneği olan AŞK,
YAŞAM VE ÖLÜM, gerçekliğin
şiirsellikle buluştuğu, düşgücünün
tekdüzeleşmiş günlük olayları
felsefe boyutuna çektiği, ince
ayrıntılar üzerine kurulmuş bir
film. Bu anlatım biçimi, izleyicileri
kendi fantezilerini harekete
geçirmeye de yönlendirmekte.
Mathias Allary yalnızlık üzerine,
zengin ve çağrışımlarla dolu bir şiir
yazmayı başarmış. "Güleryüzlülük
ve doğallık gibi Alman filmlerinde
olmadığı ileri sürülen şeyler bu
filmde var; ancak bu fil m aynı
zamanda hüzünlü ve ağırbaşlı bir
film de. Dingin bir ketumluk ile
duygusal bir coşku. Yaşam ve
onun büyüsü. Böylesine ancak
umut denmelidir." - Tom
Peuckert, Badische Zeitung

hearr, bur Paul is not in love. Leyla,
an arrracrive young Turkish girl,
has n' r lefr the aparrmenr for fı ve
monrhs, si nce her friend Nesrin was

Born in Düsseldorf in 1 960.
From 1 979-84 he srudied ar the
TV & Film School in Munich
(HFF). During his studies he
worked on pracrice films. He has
been producing films si nce
1 983. He is co-founder of The
Other View, a filmmakers' co
operarive distribution company.
He directed his first feature film
in 1 6mm., "Franra", in 1 989. l t
was screened in many major
festivals. LOVE, LIFE &
DEATH ( 1 995) is his firsc
feature film in 35mm.

killed in a racisr assaul r. Her parenrs
she lives wirh are full of worry.
Leyla doesn'r wanr ro know abour
the world outside anymore. One
day, Paul happens ro come upon
Leyla' s number. He asks abour her
shoes and, ro her own asronishmenr,
she doesn'r hang up. l nsread Leyla
srarrs invenring beauriful sandals
wirh silvery and golden clasps . . .
Filmleri

Three srories in a German ciry of

Filmography

roday that are connecred in a bizarre

1 984 Scrapyard-Wili Çöplük-Wili

way. The magic of human
obsessions in rhe ciry-jungle - rhar's
whar Allary's melancholic comedy is
abour. A perfecr example for young
and exciring cinema abour our
disabi liry of bandiing our emorions,
LOVE, LIFE AND DEATH is a
film of fıne nuances where real ism
meers poerry, imagination
rransforms banaliry inro philosophy.

(i 6mm. documenlary
belgesel )

1 985 A Day Like a Year Bir Yıl
Gibi Bir Gün (i 6mm.
medium-lenglh orta metraj
film)

1 987 CaNıival-lsm Karnaval-cılık
(i 6mm. shorl kısa film)
No Cause for Worry
Endişeye Neden Yok

(1 6mm. shorl kısa film)
1 989 Franla (1 6mm.)
1 99 1 Roll the Piclure Filmi Sar
(i 6mm. short kısa film)

• "Black and brown shoes are

This narrative disposirian

unapperizing. White shoes are fairly

encourages the audience's own

inreresring, bur red or even glirrery

fanrasies. Marhias Allary managed

1 994 Endless Farewell

shoes would be ideal . " Paul loves

ro write a poem on isolarion, agile

1 995 Love, Life & Death

feer and shoes. He is sales manager

and rich in associarions. " Everyrhing

in a fıne foods shop. During his

rhar allegedly is lacking German

breaks, he dials relephone nurnbers

movies could be seen here: the

C hocoUıte-Kids

ar random. If a female voice answers,

easiness and cheerfulness, rhar is

Çi kolara Çocukları (TV)

he polirely asks: "Would you mi nd

sorrowful and sober ar the same

relling me whar kind of shoes you're

rime. The serene prudence and rhe

weari ng?" Much ro his regrer,

emorional exuberance. Life and also

people usually hang up. And all rhe

the enchanrmenr of ir. Posirively

while, Mrs. Mischke, his neighbour,

rhar musr be called an expecrarion . "

would give him borh: shoes and

- Tom Peuckerr, Badische Zeirung

Art Car C. Manrique
(1 6mm shor kısa film t)
Sonsuz Veda (TV)

Aşk, Yaşam ve Ölüm

1 996 The Time with Me
Benimle Zaman
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PETER DUNCAN

DEVRi M ÇOCU KLARI

1_989 yılında Sydney
Universitesi Hukuk
Fakültesi'nden mezun oldu.
Ancak onun düşüncelerini
sinemacılığa yöneiten çeşitli
hukuk dergilerindeki
çalışmasıydı. Bir süre Sydney'in
en saygın hukuk şirketlerinden
birinde çalıştı. Bu arada
Avustralya Sinema Televizyon
ve Radyo Okulu onu üç yıllık
sertifıkalı bir kurs için kabul
etti. Sinema okulundayken iki
kısa film yazdı ve yönetti: "The
Obituary" ile "A Bit of a Tiff
with the Lord". Iki bölümlük
belgesel dizi "Faces of War"un
da senaristlerinden biriydi.
DEVRIM ÇOCUKlARI ( 1 996)
yönettiği ilk konulu uzun
metraj fılmdir.

CHILDREN OF THE REVOLUTION
Yönetmen Director: Peter Duncan
Senaryo Screen play: Peter Duncan
Görüntü Yön. Cinemarography: Martin
McGrath Kurgu Editing: Simon Martin
Müzik Music: Nigel \flestlake Oyuncular
Cast:judy Davis, Sam Nei/1, F. Murray
Abraham, Richard Roxburgh, Rachel Griffiths,
Geoflrey Rush, Russell Kiefel, john Gaden, Ben
Mc/vor Yapımcı Producer: Tristram Mia/1
Yapı m Production Co.: Amtralian Film
Finance Corporation Limited; New South Wales
Film & TV Office, Sydney, A USTRALIA
Dünya Hakları Export Agem: Beyond
Films, 53-55 Brisbane Street, Surry Hi/ls NSW
20IO, A USTRALIA; Phone: 61 2 92 BI I 2
66; Fax: 61 2 9 2 B I 9 2 2 0 Kaynak
Source: Kılıf Film, Yejilram Sok. 2612,
Beyoğlu, B0070 Istanbul, TURKEY; Phone:
90 2I2 245 15 B4; Fax: 90 2 I 2 244 1 6 1 2
I 996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 103'

• Joe Welch'in, 1 949 yılında
Sidney'in içbatısındaki her erkeğin
rakipsiz arzu nesnesi olan annesi
Joan Fraser, daha iyi, daha adil bir
dünya istiyordu. Sadece devrimin
düşünü kurardı bu genç kız: bir
işçi devriminin. Josef Stalin'e
birbiri ardınca yazdığı mektuplar
gözden kaçmadı. Joan'un kendisi
de gözden kaçmadı. Stalin,
darağacından düşen bir karşı
devrimcinin ağırlığıyla Joan'a aşık
oldu. Gerçekten de öyle, çünkü
içinde kalan son insanlık damlasını
Joan'a harcadıktan sonra öldü.
Genç Joe, geleceğin Avustralya'sı
için Joan'un umuduydu. Kaderi
büyüklüktü, Joan da onun
yükselişini özenle sahneleyip
yönetecekti. Ama birçok açıdan
bu onun en zorlu mücadelesi
olacaktı, ve komünizmin davulu
gitgide sessizleştikçe, "Joe Welch,
devrimci" rüyası da gitgide
uzaklaştı. Gene de hapishanenin
genç bir erkeğe çok yararı olabilir;
tıpkı aşk, evlilik, iktidar, aile ve
elbette tarihin de olabilec�i gibi.
Onlar da görünürde kayıp bir
kaderi tasarlar ve yeniden
yaratabilirler. Joe'nun durumunda
yarattılar da. Ama devrim ufukta
belirmişken, ve Joan nihayet
rüyasının gerçeğe dönüşmesini
izlerken, kendisi buna karşı
çıkmak ve mücadele etmek
zorunda kaldı . . .
DEVRIM ÇOCUKLARI şakadan
bir epik kara komedi. Aktör
Geoffrey Rush filmi "Potemkin
Z�rhl1s1 ile Mel Brooks bir arada"
diye tanımlıyor. Film, komedi ve
trajedinin, olgular ile kurgusal

olanın karşıt savlarını
birleştirerek, Soğuk Savaş'ın ilk
günlerinden 1 990'1ı yıllardaki
Avustralya'ya uzanan olağanüstü
bir öykü yaratıyor. Bu geniş tuval
üzerinde de, kendi ideallerinin,
oğlunun başarılarıyla
gerçekleşmesini gözükara bir
şekilde isteyen bir annenin
öyküsünü anlatıyor. Ölçeğine
uygun olarak, fılmin Avustralya'nın
en yetenekli oyuncularının yer
aldığı uluslararası boyutta bir
oyuncu kadrosu var. "Onları bu
öyküye, karakterlerinin özgünlüğü
ve kuvveti çekti. Öykünün
kaynağı, 1 940'1ı yıllarda Komünist
Parti'nin kart sahibi bir üyesi olan
büykbabam. Onun nasıl ömrünün
sonuna kadar Komünist ilkelere
bağlı kaldığını hatırlıyorum; bu
körü körüne inanç olgusu sahiden
ilgimi çekmişti. Sanırım film de işte
bunlardan çıktı." - Peter Duncan

drum of communism grew more
silenr, the dream of "Joe Welch,
revolutionary" grew increasingly
distant. Neverrheless, prison can do
a lot of a young man, as can love,
marriage, power, family and of
course, history. They too can
conspire and re-create an apparendy
lost desriny. And in Joe's case, they
do. But as his revolution looms, and
as Joan fınally watches her dream
become a reality, she is forced to
confront and fıght i t . . .
CHILDREN OF THE
REVOLUTION is a mock epic
black comedy. Actor Geoffrey Rush
calls it

"The Batıleship Paternkin

meers Me! Brooks". The film
combines the antithetical norions of
comedy and tragedy, fact and
fıction, to ereare an exrraordi nary
story which moves from the early
days of the Cold War through to
Australia in the 90s. Against this

• In 1 949, Joe Welch's mother,

broad canvas, it rells the story of a

Joan Fraser, the unrivalled

morher desperare to see her ideals

desideramın of every red hearred

realised in the achievements of her

man in Sydney's inner west, wanted

son. In keeping with its scale, the

a better, fairer world. She dreamt of

fılm stars a cast of i nternational

nothing but revolu tion: a worker's

stature and features many of

revolution. Her serearn of lerters ro

Australia's most talenred actors.

Josef Stalin d id not go unnoticed.

"What attracted them to this story

Nor d id Joan go unnoticed. Stalin

is its originality and the strength of

fel l for Joan !ike a counrer

the characrers in it. The story came

revolurionary dropping from the

from my grandfather who was a

gallows - just like it in fact, for after

card-carrying member of the

he spent his last ternaining drop of

Communist Party back in the 1 940s.

humani ey in Joan, he died. Young

I remember how my grandfather

Joe was Joan's hope for the future of

adhered ro the end of his life to his

Australia. Destined for grearness,

communist principles; and that

she would carefully stage manage

concept of blind faith really

his rise. But in many ways this was

inrrigued me, so I guess i t just

Joan's roughest batde and as the

evolved from these. " - Peter Duncan

He graduared from Sydney
University in 1 989 with a BA i n
Law. But it was h i s work on a
variety of law revues that turned
his thoughts rowards film
making. For a while he worked
in one of Sydney's most
established law firms.
Meanwhile the Australian Film
Television and Radio School
accepted him for their three year
degree course. Ar film school he
wrore and directed rwo short
films, "The Obituary" and "A
Bit of a Tiff with the Lord". He
has also been co-writer on the
documemary series "Faces of
W ar" (two episodes).
CHILDREN OF THE
REVOLUTION is the first
fearure film he direcced.
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IVAN F I LA

LEA

24 Aralık 1 956'da Prag'da
do�du. 1 977'den bu yana
Almanya'da yaşamaktadır. Köln
Sinema Okulu'nda ö�renim
görmüş ve bu okuldan
yönetmenlik dalında diplema
almıştır. 1 983 yılından bu yana
kendi filmlerinin senaryolarını
yazmakta, yönetmekte ve
yapımcılı�ını üstlenmektedir.
Sinema yaşamına belgesellerle
başlamış ve bunlarla pek çok
uluslararası ödül kazanmıştır.
LEA yönetti�i ilk konulu uzun
metraj fılmdir.

Yönetmen Director: Ivan Fila Senaryo
Screenplay: Ivan Fila Görüntü Yön.
Cinematography: Vladimir Smutny Kurgu
Editing: lvana Davidova Müzik Music: Petr
Hapka Oyuncular Cast: Letıka VlaJtikovd,
Christian Red/, Hanna Schygulla, Miroslav
Donutil, Udo Kier Yapımcılar Producers:
Ivan Fila & Herberi Rimhach Yapı m
Producrion Co.: Avista Film, Kellerstr. 3 7,
D-81667 München, GERMANY; Phone: 49
89 448 12 98; Fax: 49 89 448 75 02
Dünya Hakları Exporr Agenr:
CINEPOOL, Sonnemtr. 21, D-8033 1
München, GERMANY; Phone: 4 9 89 5 5 87
60; Fax: 49 89 55 87 61 88

1 996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 100'

• Yetişkinler için çağdaş bir peri

• A modern-day fairy tale for

masalı. Bekar bir antika
onarımcısı olan Herbert
Strehlow, bir mal paylaşımı
sorununu çözümiemek için
1 99 1 'de Slovakya'ya gider. Burada
çocukluğundan beri
konuşmamakta olan Lea'yla
tanışır. Ölmüş olan karısına son
derece benzeyen Lea'ya ilk
görüşte aşık olur. Onu üvey
anne-babasından satın alır, kızın
direnmesine karşın onu
Almanya'ya götürür ve burada
onunla evlenir. I lişkilerinin büyük
bir yanlış olduğu çeşitli olaylarla
ortaya çıkar. Ancak zamanla ikisi
de ötekinin içindeki gizli öze
u laşınaya başlayacak ve onları
birbirine bağlayan tinsel bağı
keşfedeceklerdir...

grown-ups. Herbere Srrehlow, an
antique restotarioner and single,
crave ls ro Slovakia in 1 99 1 ro settle
a propeny dai m . There, he meers
Lea, who hasn't spoken since
childhood. Herben falls in love
wirh her on spor, as Lea bears an
uncanny resemblance to his
deceased wife. He buys her from
her stepparenrs and tak es her,
againsr her will, ro Germany where
he marries her. The relarionship
appears doomed ro cerrain failure.
Gradualty, however, they both
begi n to penetrate the seeret ive
inner core of che other where they
discover a spiritual bon that uni tes
them . . .

Born in Prag on 24 December
1 9 5 6 . He bas lived in Germany
s ince 1 97 7 . He srudied ar rbe
Film School in Cologne and
graduared wirb a degree in
direcrion. Si nce 1 983 he has
been wriring, directing and
producing his own fılms. He
srarred wirb documenraries for
which he won many
inrernarional prizes. LEA is rhe
fırsr fearure film be direcred.

1 73 DÜNYA SiNEMASI NIN GENÇ YILDIZLARI '1 Ol :'\(, s·ı ,\RS Ol ·ı I Il \\ ORU) U � L i\I A
NORVEÇ NORWA Y

BENT HAM ER

YU M U RTALAR

1 957'de Norveç'te, Oslo
yakınlarında Sandefıord'da
dogdu. Stockholm
Üniversitesi'nde ve Stockholm
Sinema Okulu' nda, edebiyat ve
sinema egitimi gördü. 1 989
yılında ögrenimini bitirdikten
sonra yedi kısa film ve belgesel
çekti. Universitelerde sinema
dersleri vermektedir. Bir
önceki filmi "Applause 1 Alkış"
1 994 Norveç Film Festivali'nde
en iyi kısa film dalında Amanda
Ödülü'nü kazandı. 1 995 yılında
Cannes Film Festivali'nde
Yönetmenlerin Gecesi'nde
gösterilen YUMURTALAR ilk
konulu uzun metraj filmidir.

EGGS
Yönetmen Director: Bent Hamer
Senaryo Screenplay: Bent Hamer
Görüntü Yön. Cinematography: Erik
Poppe Kurgu Editing: Skafti Gudmtmdsson
Müzik Music: Flesh Quartet Oyuncular
Cast: Sverre Hansen, Kje/1 Stormoen, Leif
A ndree,}uni Dahr, U/f \flengard, Trond
Hwik, Al/ Conrad Olsen, Leif Malmberg
Yapımcı Producer: Finn Gjerdmm
Yapı m Production Co.: Bulbul Film AlS,
Col!etisgt. 12, N-0169 Oslo, NORWA Y;
Phone & Fax: 47 2 246 97 94 Dünya
Hakları Export Agent: Christa Saredi,
Ottilienstrasse 1 9, 8003 Zurich,
SWITZERLAND; Phone: 4 1 1 463 70 20;
Fax: 41 1 463 71 80

1 995 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 86'

• Moe ile Pa yetmiş yaşlarında iki
erkek kardeştir. Tüm yaşamlarını,
Norveç'in bir köyünde, öteki
yerleşim birimlerinden uzaktaki
küçük bir evde, beraber
geçirmişlerdir. Sakin yaşamları
şimdiye kadar tekdüze bir biçimde,
kendi kuralları içinde geçmiştir.
Günlük garip ritüelleri pek nadir
olarak dış dünyadan etkilenir.
Aralarına bir duvar gibi giren tek
şey, Pa'nın 2. Dünya Savaşı
sırasında mobiletiyle sınır ötesine,
lsveç'e yaptığı, ve hiç söz
etmedi kleri yolculuktur. Günün
birinde telefon çalar ve lsveç
aksanlı bir ses, Pa'nın bu lsveç
yolculuğu sırasında edinmiş olduğu
ve şimdi büyümüş olan oğlu
Konrad'ın, annesi hastalandığı için,
bir süreliğine onlarla birlikte
yaşamaya geleceğini bildirir. Birkaç
gün sonra, bedensel özürlüler için
özel yapılmış bir otobüsün
kapısındaki asansör, garip bir
yaratığı dikkatle yere indirir.
Sarılar giymiş bu yaratığın
yanındaki tek bagaj içi yumurta
dolu kocaman bir kutudur . . .

incinebilirliklerini hissetmemiz ve
anlamamızdı. Konrad filmdeki
üçüncü ana karakter. Onu, hem
izleyicilerin, hem de Mo ile Pa'nın
hiçbir zaman tam olarak
anlayamayacakları garip, gizemli bir
kişi olarak yarattım. O, Mo ile
Pa'nın karşısında bir tür kontrpuan
oluşturuyor ve onların kurulu
düzenlerini tehdit ediyor . . .
Kuşaklar arasındaki iletişim benim
için çok önemli; gerek genç,
gerekse olgun izleyiciye göre bir
film yaptığımı umarım. Filmin ismi
konusunda çok soru aldım.
Konrad'ın kuş yumurtaları
koleksiyonu yapmasının yanısıra,
yumurtanın pek çok dinsel ve
simgesel anlamı vardır. Bu isim
bana, insanlar arasındaki ilişkileri,
geçip giden yaşamları, geçmişi
çağrıştırıyor; ayrıca bunun, fil m
konusunda merak uyandıracak,
hem komik hem de somut bir isim
olduğunu düşünüyorum." - Bent
Ham er

Etkileyici ve ilginç bir ilk yapıt olan
YUMURTALAR, sakin bir espri
anlayışı içinde, insan doğasının
ayrıntılı ve zengin bir irdelemesi.
Bent Hamer'ın sıradışı ayrıntıları
yakalayan, ironik ve keskin bir
mizah duygusuyla yüklü bakışı, film
karakterlerinin günlük yaşamlarının
ardında gizlenen karanlık yönlerine
bile incelikli bir sıcaklık getirmekte.
"Konrad'ın gelişinden önce, Mo ile
Pa'nın yalnızlıklarını göstermek
istedim. Sundaki amacım evlerinin
koruyucu kabuğunu ve onların

isolared house in the Norvegian

strongly believe in the importance

counttyside. Their peaceful

of communication between

existence has i ts own rourine and

generations and I hope that I have

with rhem for a while si nce
Konrad's morher has fallen ili. A
few days later, the hydraulic elevator
on a bus for the physically disabled
carefully lawers a strange crearure to
the ground. Dressed in yellow, his
only luggage is a large box
containing eggs . . .
An impressive and original debur,
EGGS is a rich, detailed depiction of
human nature, full of quiet wir.
Bem Hamer's eye for rhe eccenrric
detail , combined with an ironic and
shrewd sense of humour, brings a
gentle warmrh to rhe darker
currenrs that lurk beneath the giddy
surface of his characters' lives.
"Before the arrival of Konrad, I
wanred to establish the loneliness of
Moe and Pa, so rhat we felt and
undersroad the protective shell of
their house and tbeir vulnerability.
Konrad is the third central character
in the film. I created him as a
strange, mysterious being whom the
audience (and Moe and Pa) never

• Moe and Pa are brothers of

feels su re abour. He is in

sevenry. They have lived togerher

counrerpoinr to Moe and Pa and

their enrire life in the same smail

threatens the ir structured world . . . I

rules by now. Their daily eccenrric

made a film for both a young and an

rituals are seldam inrerrupted by the

older audience. I am often asked

outside world. The only wall

abour the tirle. Quite apart from

berween them is Pa's trip by moped

Konrad's collecrion of birds' eggs,

across the border to Sweden during

there are many religious and

World War I I - a trip never

symbolic meanings. For me, it

menrioned or discussed. One day

evakes a relationship berween

the phone rings and a Swedish voice

people, lives passing, the past - it is

informs them that Konrad, Pa's

both a funny and concrete ri de that

adult son, conceived during that

I hope ereares a curiosity abour the

trip to Sweden, will come to live

film." - Bem Hamer

Born i n 195 7, in Sandefjord,
near Oslo, Norway. He srudied
liceracure and film ar che
University of Stockholm and ar
Stockholm Filmskola. Since
finishing his studies in 1 989, he
has direcred seven shorcs and
documencaries and reaches film
ar college level. His previous
film '"Applause", received che
Amanda award for che besr shorc
ar che 1 994 Norwegian Film
Festival. EGGS is his debur
fearure and was shown in rhe
Direccors' Forcnighr ar 1 995
Cannes Film Festival.
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WILMA LABATE

ITALY

B E N i M KUŞAG I M

1 979 yılından bu yana
televizyon kanalı RAl için çeşitli
belgeseller ve televizyon
filmleri çekmiştir. 1 983'te gemi
yapımcıları ve kömür
ithalatçıları için endüstriyel
belgeseller y apmıştır. 1 988'den
beri çeşitli !talyan
yönetmenleriyle yönetmen
yardımcısı olarak
çalışmıştır. l 990'da RAl SAT
kanalı için Napoli üzerine
"Ciro il Piccolo" başlıklı 40
dakikalık bir televizyon filmi
çekmiştir. Bu film 1 3 farklı
Avrupa kenti üzerine 1 3
bölümden oluşan ve "Notti
d'Europa 1 Avrupa Geceleri"
adlı projenin bir parçasıdır.
1 992 yılında ilk uzun metraj
filmi "Ambrogio"yu
yönetmiştir. 1 993'te bir dizi
kısa film ve Renault için
endüstriyel belgeseller
çekmiştir. BENIM KUŞAGIM
( 1 996) yönetmenin ikinci
konulu filmidir.

LA MIA GENERAZIONE
MY GENERATION
Yönetmen Direcror: Wi/ma Lahale
Senaryo Screenplay: Wilma Labate &
Paolo Lapponi Görüntü Yön.
Cinemarograpby: Almandro Peıci Kurgu
Editing: Enzo Meniconi Müzik Music:
Nicola Piovani Oyuncular Cast: Silvio
Orlando, C/audio A mendola, Franwca Neri,
Vincenzo PeiUJo, Stefano Accorsi, Hosıein
Taberi, Ra/faele Vanno/i, GiUJeppe Misiti,
GiUJeppe Tosca, Vincenzo Aronica, Paolo de
Vita, Giorgio Gobbi Yapımcı Producer:
Maurizio Tini Yapım Production Co.:
Compact SRL, Via Euclide Turba 4, Roma
00195, ITALY; Phone: 39 6 3 70 1 5 32; Fax:
39 6 3 72 55 85, RAl Radiotelevisione
ltaliana; Dania Film Dünya Hakları
Export Agent: SAC/S, Via Teulada, 66 00195 Rome, ITALY; Phone: 39 6 3 74 981;
Fax: 39 6 372 34 92

1996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 97'

• 1 983 yılı: zırhlı bir araç, dört yıl
önce küçük bir terör örgütünün
elemanı olarak yakalanan, siyasi
tutuklu Braccio'yu, Sicilya'daki özel
bir hapishaneden ltalya'nın öteki
ucuna, Milane'daki özel bir
hapishaneye götürmektedir. Orada
sorgulanacak ve yıllar sonra kız
arkadaşı Gulia'yı yeniden
görebilecektir. Yolculuk süresince
degişik bölgelerin sakinleri araç
geçerken farklı tepkiler gösterirler.
Bu arada, Braccio ile onun sevk
edilmesinden sorumlu, siyasal
mahkumları "sistem"le işbirligi
yapmaya ikna etme gibi psikolojinin
nazik bir alanında egitim görmüş,
sözünü esirgemeyen ama yine de
sempatik olmayı başaran Polis Şefi
arasında kurulan garip ilişkide yavaş
yavaş gelişmeler ve değişiklikler
görülmeye başlar. Adam Braccio'ya,
bunaltıcı yalnızilgından kurtulma ve
insanca bir yaşam sürme
olasıilgından söz eder. Sonunda,
Braccio'nun tepkisi beklendigi gibi
degil de, hapsedilmişligin yıllardır
onda biriktirdigi acı ve kuşkuları
dile getiren bir biçimde olur . . .
Yalın konusu ve acı sonuyla çarpıcı
bir öyküyü anlatan BENIM
KUŞAGIM, gerçekçi olmayı
amaçlayan bir film. "Braccio, deli
dolu, başkaldırı ruhuyla dopdolu,
ama kahraman olmayan bir asi;
kendisini çok ciddi yanlışlar yapmaya
yöneiten 68'in kışkırtıcılığı ve 77'nin
gürültü patırtısı içinde yaşamış.
Öteki kişi, polis şefi ise "anni di
piombo" (kurşun yıllar) adı verilen

ve henüz çok gerilerde de kalmamış
olan bu dönemin en karmaşık
olaylarıyla akılcı ve ciddi bir biçimde
ilgilenmekte. O yalnızca bir gözlemci,
kötü niyetli bir emir kulu değil;
çeşitli insanların öngörülemeyen
davranışiarına anlayışla yaklaşmakta.
Bir de Gulia var, benim kuşağırnın
simgesi olan: bu kuşak yıllar boyu,
kimi durumlarda da onlarca yıl boyu,
büyürneyi reddetti. Gulia, erişkinliğe
ve çok daha güç olan olgunluk
çagına girmeyi reddeden, inatçı
yeniyetmelik çagının niteliklerini ve
sonsuz gençligi temsil ediyor.
Gulia, yapısı gereği çatışmalara
olanak saglayan demokrasinin
gerçek gücünün bu çatışmalarda
yattığına inanınayı hala sürdüren,
yenilgi ve yıkıma uğramış bu kuşağı
simgeliyor." - Wilma Labate

to cooperare wirh "the system". He
holds out to Braccio the possibility of
a release from his oppressive solitud�
and a life more befıtting a human
being. At the end, Braccio's reaction
is not emirely what was expected,
and expresses all the pain and doubr
accumulated in his years of
confınemenr . . .
LA MlA GENERAZIONE is a film
which aims at realism, a hard-bitring
story with a straighrforward plor and
a bitter ending. "Braccio, restless, full
of the spirit of rebellion is a
subversive, not a hero, who has lived
through the exeirernem of'68 and
the turbulence of '77, leading him to
very serious rnistakes. The other man,
the Captain, rries to dea! imelligently
and rigorously with the most complex
evenrs of that not at all disranr period

• 1 983: an armoured car is taking

known as the "anni di piombo"

Braccio, a polirical prisoner arresred

(years of lead). He is not simply an

four years ago as a member of a smail

observer, not a sinister yes-man, but

rerrorisr organisarion, from a special

he reacts with humanity to the

prison in Sicily to another in Milan,

unpredicrable processes of differenr

at the opposite end of ltaly, where he

individuals. Tben rhere is Giulia, the

will be interrogated and will fınally

emblem of "my generarion": a

be able to see his girlfriend Giulia.

generarion which for years, in some

During the journey the inhabitants of

cases for decades, has refused to grow

the various regions react in differenr

up. She represents the eternally

ways, as the vehicle passes, and rhere

young, the qualities of stubborn

is a gradual development and

adolescence which refuses to emer

transformarion in the ambiguous

inro adulrhood and imo the more

relationship berween Braccio and the

diffıculr age of marurity. She is the

Police Captain responsible for the

symbol of the defeated and

mission, who seems srraighrforward

devastated generation which sri ll

and even sympathetic, bur has been

believes that the power of democracy

rrained in the subtle psychological

lies in the disagreements that it

art of convincing political prisoners

allows." - Wilma Labare

Since 1 979 she has been
collaboraring wirh RAI, making
various documemaries and
relevision ficrion programmes.
In 1 983 she made indusrrial
documemaries for shipbuilders
and coal importers. From 1 988
she has worked as assisram
direcror wirh various Iralian
direcrors. In l 990 she made a
40-minure relevision film on
Naples for RAI SAT, "Ciro il
Piccolo", as part of a project
made up of 1 3 episodes on 1 3
different European ciries, called
"Notti d'Europa". In 1 992 she
made her film debut wirh the
fearure lengrh film "Ambrogio".
In 1 993 she made series of short
films and industrial
documemaries for Renault. LA
MIA GENERAZIONE ( 1996)
is the second feature film she
direcred.
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ABD US A

IARA LEE

SENTETiK KEYi FLER

Kore asıllıdır. Brezilya'da
do�du ve büyüdü. Birkaç yıl,
Sao Paulo Uluslararası Film
Festivali'nin program
sorumlusu olarak çalıştı. 1 989
yılında yerleşti�i New York'ta
NYU'da sinema ve felsefe
e�itimi gördü. Okulda üç kısa
deneysel film yaptı: "Prufrock",
"Neighbours 1 Komşular" ve
"An Autumn Wind 1 Bir Güz
Rüzgarı". Uluslararası medya
dünyasında aktif biri olarak,
ABD, Kore ve Brezilya
arasında kültürel alışveriş
sa�layan etkinlikler
gerçekleştirdi. "Sentetik
Keyifler" yönetmenin bu ilk
konulu uzun metraj filminin
yaratımına katkıda bulunan
kızkardeşi Jussary Lee
tarafından tasarlanmış bir
koleksiyonun da adıdır.

SYNTHETIC PLEASURES
Yönetmen Director: /ara Lee Görüntü
Yöneemenleri Ci11ematography: Marct/S
Hahn, Kramer Morgmthau & Toshifumi
Furmawa Kurgu Edicing: Andrea.ı Troeger &
Stacia Thompson Müzik Music: Mike Kantkl,
Sing/e Ce// Orchestra, Haruiami Hosono
Katılanlar Wich: Miichio Kaku, Scott
Bukatman,)aron Lanier, john Perry BariiJW,
Or/an, Robert Gurland, Robert Ettinger,
Timothy Leary Yapımcı Producer: George
Grmd lll Yapım Produccion Co.:
Caipirinha Productions, 1 1 20 Fifth Ave., New
York, NY 1 0 1 28, USA; Phone & Fax: 1 2 1 2
4 1 0 5 1 1 7 Dünya Hakları Exporc Agenc:
jane Ba/four Films, Burghley House, 35
Fortress Road, London N\V5 1 AD,
ENGLAND; Phone: 44 1 7 1 267 53 92; Fax:
44 1 7 1 267 42 4 1

1 995 1 35

11111.1

1 Renkli Color 1 83'

• Elektronik bir yol filmi olarak
tasarlanan bu belgesel film, ileri
teknolojileri ve 2 1 . yüzyıla
yaklaştığımız şu günlerde, onların
kültürümüz üzerindeki etkilerini
araştırıyor. Insanların Doğa'nın
gücünden yararlanma çabalarının
çok başarılı olduğu ve bunun
sonucunda yeni bir dünyanın, yapay
bir gerçekliğin birdenbire ortaya
çıkmakta bulunduğu fikrinden yola
çıkan filmin ilk bölümü, çevremizi
dönüştürmek için teknolojiyi
kullanmamızı sorguluyor. Burada,
dünyanın en aşırı sentetik ortamlarını
turluyoruz: kapalı plajlar, kapalı
kayak yamaçları, Japonya'nın robotik
golf alanları, Las Vegas'ın yüksek
teknolojili kumarhaneleri ve yapay
doğası. Filmin ikinci bölümü ise,
insan vücudunu değiştirmek ve
onun sınırlarını zorlamak için son
teknolojilerin kullanımını araştırıyor.
Ana konular arasında estetik
cerrahi, jenetik mühendisliği, biyo
teknoloji ve insanlar ile makineler
arasındaki iletişim araçları var. Son
bölümde ise, teknolojiyle
ilişkimizin, bu ilişkinin bizi nereye
götürmekte olduğunun ve gelecek
için neler ima ettiğinin daha geniş
perspektifleri sunuluyor . . .

ayıramazsınız. Ben izleyiciye, kendi
yargılarını kendi başına oluşturmasını
sağlayacak özgürlüğü tanımak
istiyorum . . . ABD'ye döndüğüm
zaman, kendi kendime ' Hey',
dedim, 'çevremize uyum
sağlamaktansa doğayı nasıl
kendimize uydurduğumuz ilginç bir
şey.' Bunu yalnızca çevreyle değil,
vücudumuz ve zihnimizle de
yapıyoruz, çünkü teknoloji bize bu
gücü veriyor. Ve bu da bize daha
etik ve ahlaki sorular getiriyor. Ben
(filmdeki) her şeyin büyüleyici ve
cesaret kırıcı olduğunu
düşünüyorum. Her şey, ondan
nasıl yararlandığımza bağlı. Bu bir
klişe gerçi ama, teknoloji bir
araçtır, bütün iş de onu nasıl
kullandığınızdadır. Internet'in böyle
inanılmaz bir araştırma potansiyeli
var ama herkes ondan, çıplak
resimler görmek, cinsellikten söz
etmek ve video oyunları oynamak
için yararlanıyor." - lara Lee

of recenr rechnologies ro transform

ropics include plasric surgery, generic
engineering, bio-rechnology, and the
inrerfaces berween humans and
machines. The fina! seetion inrroduces
broader perspecrives on our
relarionship wirh technology, where
rhis relarionship is raking

us

and whar

irs implicarions will be for rhe
furure . . .
Neirher naively celebrarory of
rechnological advancemenrs, nor
conservarive in the face of rapid
change, SYNTHETIC PLEASURES
remains fascinated by the extreme
reactions which arise with the arrival
ofhigh-technology. The film taps
inro borh the exeiternem and the
phobia surraunding rhe futuristic
visions it encounrers. "You can't
separare humans from machines, or
narural from synrheric. I wanr to
give the audience the freedom ro
make irs own j udgemenrs . . . When I

• Conceived as a an elecrronic road

came back ro the US, I thoughr,

movie, this documemary invesrigares

'Wow, ir's inceresring how we adapr

curring edge rechnologies and rheir

nature to us instead of adapting

i nfluence on our culrure as we

ourselves ro rhe environmenr.' We

approach the 2 1 sr century. Ir rakes off

not only do that wirh the

from rhe idea that mankind's efforr

environmenr, bur wirh the body and

ro tap the power of Narure has been

Teknolojik gelişmeyi ne saf bir
şekilde öven, ne de hızlı değişim
karşısında tutucu bir tavır takınan
SENTETIK KEYIFLER, gene de,
yüksek teknolojinin gelişiyle ortaya
çıkan aşırı tepkilerden etkilenmiş.
Film, karşısına çıkan fütüristik
bakışları çevreleyen heyecandan
da, fobilerden de yararlanıyor.
"Insanları makinelerden, ya da
doğal olanı sentetik olandan

use

and transeenci rhe human body. Main

the mi nd, because technology gives

so successful that a new world is

us

suddenly emerging, an arrificial

all rhese ethical and moral questions.

reality. The firsr seetion of the film

I think everything (in the film) is

all this power. And that brings us

invesrigares our use of technology ro

fascinating and unnerving. I r

transform our surroundings. Here we

depends on whar you do wirh it. l t 's

rour some of the world's more exrreme

cliche, but techonology is a tool, and

synrheric environmenrs: the indoor

it's how you use it. The internet has

beaches, indoor ski slopes, roboric

rhis incredible research potential,

golf courses of)apan, the high-rech

bur everybody uses ir ro see naked

casi n os and arrificial narure of Las

picrures, talk abour sex and play

Vegas. The second seetion explores the

video games. " - !ara Lee

Of Korean descenc, she was born
and raised in Brazil. She worked
as a programmer of the Sao
Paulo International Film
Festival for some years. In 1 989
she moved co New York, where
she scudied film and philosophy
ar NYU. She has made chere
shorc experimencal films 
"Prufrock", "Neigbours" and
"An Aucumn Wind". She is
active on che international media
scene and produced culcucal
exchange evenrs wich che Us,
Korea and Brazil. "Synrhecic
Pleasures" is che c icle of che
colleccion designed by her sister
Jussary Lee who parcicipaced i n
che creacing o f Iara's firsc feacure
film.
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H ETTIE MacDONALD

GÜZEL ŞEY

Bristol Üniversitesi'nde
Ingilizce ögrenimi gördü,
yönetmenlik egitimini de Royal
Court Theatre'da yaptı. O
sırada 24 yaşında olan sanatçı,
Londra'da West End'in en genç
tiyatro yönetmeniydi. 1 985'ten
beri çok sayıda Ingiliz
tiyatrosunda çalıştı. GÜZEL
ŞEY ( 1 996) yönettigi ilk fılmdir.

BEA UTIFUL THING
Yönetmen Director: Hettie MacDonald
Senaryo Screenplay:jonathan Harvey
Görüntü Yön. Ci nem arography: ChriJ
Seager Kurgu Edi ring: Don Faimrvice
Müzik Music:john Altman Oyuncular
Cast: Glen Berry, Linda Henry, Sco/1 Neal,
Tameka Empson, Ben Daniels, Anna Karen,
john Benfield, jeillo Edwards Yapımcılar
Producers: Bill Shapter 1 Tony Garnett
Yapı m Product io n Co.: \'(/or/d Productionı,
1 7 Golden Square, London \'(1/ R 4BB,
E GLAND; Phone: 44 1 7 1 734 35 36; Fax:
44 1 7 1 734 35 85 Dünya Hakları Export
Age n t: Film Four International, 124
Horseferry Road, Lomlon 5\'(11 P 2TX,
ENGLAND; Phone: 44 1 7 1 396 44 44; Fax:
44 1 7 1 306 83 6 1

She scudied English ar Bristol
University and received her
rraining as a director ar rhe
Royal Courr Thearre. Ar rhe age
of 24, s he was rhe youngesr
srage direcror in London's Wesr
End. Since 1 985, she has worked
exrensively as a direcror in
various British theatres.
BEAUTIFUL THING ( 1 996) is
the first film she direcred.

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

• Güney Londra'da uzun ve sıcak

bir yaz. Jamie Gangel okulu kırıp
telaşla televizyonuna ve bir pub
çalıştıran annesi Sandra ile birlikte
yaşadığı devasa Thamesmead
Blokları'ndaki dairelerine kaçar.
Kendine özgü bir biçimde, hem
karşısındakini kullanan, hem de
taşkın bir şefkat gösterebilen,
cömert ve cüretkar bir kadın olan
Sandra, oğlunu anlamaya çalışır.
Kapı komşuları, okuldan atılmış
bir kız olan ve günlerini dindarca
bir bağlılıkla Mama Cass plakları
dinleyerek geçiren Leah'dır.
Jamie'nin sınıf arkadaşı, sportmen
ve atietik olduğu halde, ayyaş
babası ve uyuşturucu ticareti
yapan kardeşinden düzenli olarak
dayak yiyen Ste de aynı blokta
oturur. Bir gece evindeki
şiddetten kaçmak isteyen Ste,
Sandra'ların dairesine sığınır ve
Jamie ile baş-ayak yatarlar. Sandra
terfi etmek için deli gibi çalışır, ve
gerçekte yarım akıllı olan sevgilisi
Tony ile i lişkisini sürdürmeye
çabalarken, Jamie ile Ste de yavaş
yavaş birbirlerine karşı duydukları
sevgiyi keşfederler...
Variety, çok eğlenceli Cockney
işçi sınıfı komedisi GÜZEL ŞEY'i
"Ken Loach ile Mike Leigh
karışımı" diye tanımlamıştı. Bu içi
içine sığmayan, komik "kent
masalı", çoğu fılmin bize h iç de iyi
bir şey beklemememizi söylediği
bir ortamda, gerçek aşkı ve
görmüş geçirmiş bir bilgeliği
keşfediyor. Iki genç birbirlerinden
hoşlanmalarının sınırlarını
çizmeye ve eşcinsel olmanın nasıl
bir şey olabileceğini keşfe

başlarken, komedi ile dokunaklılık
harmanlanıyor. "GÜZEL ŞEY
birbirine aşık olan, ve onları
anlamakta zorluk çeken bir
dünyada cinselliklerini kabul eden
iki delikanlının öyküsü. Jonathan
Harvey'nin (gene benim
yönettiğim oyununu temel alan)
senaryosu gururlu ve çok komik.
Yazdıkları hoş ve dokunaklı, ama
asla aşırı duygusal değil. Aşkın
gücü üzerine bir öykü bu, kökü
de insan ruhuna olan inanca
dayanıyor. Bu iyimserliğin film
açısından büyük önem taşıdığını
düşünüyorum, ve ayrıca,
cinsiyetleri ne olursa olsun, iki
kişi arasındaki aşkın ne güzel bir
şey olacağını gösterme fırsatını
bulmak da harikOiade bir şeydi." Hettie HacDonald

with Jamie. As Sandra works !ike
mad ro get a promotion and
struggles to mainrain a relationship
with her !over Tony, a real half-wit,
Jamie and Ste gradually d iscover
the ir affection for each other . . .
"Ken Loach meets Mike Leigh" is
how Variety deseribed the hilarious
Cockney working-class comedy,
BEAUTIFUL THING. This
ebullient and funny "urban fairy
tale" discovers rrue romance and
worldly wisdom where most fılms
tells us not ro expecr much of
anything good. The script blends
comedy and poignancy as the two
boys establish rhe boundaries of
rheir fondness for each other - and
begin to discover what it mighr
mean ro be gay. "BEAUTIFUL
THING is rhe story of rwo reenage

• A long and hor summer in South

boys who fall in love and start ro

London. Jamie Gangel is bunking

come to rerms wirh rheir sexuality

off school scurrying back ro rhe TV

in a world which fınds ir hard to

and rhe flar in rhe vasr

understand rhem. Jonathan

Thamesmead Esrare where he lives

Harvey's screenplay (based on his

with his morher Sandra who

srage play which I also directed) is

manages a pub. A generous and

proud and very funny. His wriring

daring lady with her patented

has grear charm and poignancy bur

combination of well-honed abuse

is never sentimental. Ir is a srory

and brisk tenderness, Sandra tries

abour the power of love and is

to understand her son. Next door

roored in a belief in the human

lives Leah who has been kicked out

spirir. I rhink this oprimism is

of school and spends her days

central ro rhe film, and ir is

listening religiously ro Mama Cass

wonderful to have the opportuniry

records. Also in the same block is

to show whar a beauriful thing the

Jamie's classmate See, sporry and

love berween two people can be, no

ath!etic, but who nevertheless

marrer what sex rhey are. " - Herrie

receives regular beating from his

MacDonald

drunken father and drug-dealing
brother. One night, to escape the
violence, Ste takes refuge i n
Sandra's flat and sleeps head ro toe
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SLOVENYA SLOVENIA

M ETOD PEVEC

CARMEN

1 958'de. Ljubljana, Slovenya'da
do�du. O�rencilik yıllarında
Zivojin'in "Farewell in the
Next War" u ( 1 980) gibi pek
çok Slovenya ve Yugoslavya
filminde rol aldı. 1 983'te felsefe
ve dünya edebiyatı e�itimini
tamamlayarak mezun oldu.
1 985'te Slovenya Radyosu'na
girdi. 1 988'den beri çeşitli
edebiyat dergilerinde yer alan
bazı yapıtiarına ek olarak,
romanları ("Carmen", 1 99 1 ve
"Marija Ana", 1 994), bir kısa
öykü kitabı ("The Moon, the
Violins", 1 994), radyo oyunları
("Musikus", 1 99 1 ). konulu
uzun metraj film senaryoları
("Carmen", 1 99 1 -3 ve "Saul
and Laces", 1 992-4) ve çeşitli
kısa film senaryoları yayımlandı.
Slovenya Televizyon u için iki
tane birer saatlik belgesel ve
"Everything Under Control"
( 1 992) adında 30 dakikalık
konulu bir kısa film yaptı: Bu
film çok sayıda fesrivalde
gösterildi, Portarez'daki ulusal
fesrivalde en iyi kısa film
ödülünü aldı ve Ingilcerede
Channel Four televizyonunda
yayınlandı. CA RM EN ( 1 996)
yönetti�i ilk konulu uzun
metraj filmdir.

Yönetmen Director: Metod Pevec
Senaryo Screenplay: Metod Pevec
Görüntü Yön. Cinematography:
Tomis/av Pinler Kurgu Ediring:Janez Briceij
Müzik Music: Urban Koder Oyuncular
Casr: Nalasa Barbara Gracner, Sebastijan
Cavazza, Alenka Vipotnik, Ludvik Bagari,
Polonajuh, Pavle Ravnohrib, Lojze Rozman,
Olga Kacjan, A ndrej Rozman Yapımcı
Producer: Danijel Hocevar Yapı m
Producrion Co.: Vertigo 1 E-Motion Film,
Kersnik011a 4, SL0- 7000 Ljubljana,
SLOVENIA; Phone: 386 6 1 7 3 29 7 7 2; Fax:
386 61 329 185; FS Viba Film, Televizija
Slovenija Dünya Hakları Exporr Agenr:
Vertigo 1 E-Motion Film, Kermikova 4, SL01000 Ljubljana, SLOVENIA; Phone: 386 6 1
1 3 2 9 1 1 2; Fax: 386 61 329 185

1 996 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 98'

• Adının mitik kökenleri, toplumsal
olarak düşük mevkideki annesinin aç,
romantik iştahı ve yavan bir dünyada
içten duygulara kendi duyduğu
özlem arasında kalmış Carmen, bir
demiryolu barına takılan bir fahişedir.
Tutkulu bir genç kadındır ama

üzerine, insan tutkusu üzerine, ve
hepsinden önemlisi, hepimizin
sahip olduğu bilinçaltı hayaller
üzerine bir öykü. Fonunda modern
toplumun karanlık ama pitoresk
sınırları ve burada yaşayanlar var:
dilenciler, fahişeler ve uyuşturucu

düşman bir dünyaya karşı içinde bir
öfke de taşır. Bazıları Carmen'in
alkelik olduğunu söyleyebilir, oysa
ona göre bu, d uygulara duyduğu
derin açlığı susturmanın en kolay
yoludur. Saldırganlığı ve aşağılaması,
sadece içindeki ürkmüş çocuğu
örtmeye yarar. Meteliksiz şair
Goran bu gizemli kadına aşık olur
ve onu "şeytanlar"ından kurtarmaya
çalışır. Ancak marjinal dünyanın
derinliklerine yaptıkları ortaklaşa
yolculuk, sonun başlangıcıdır. Tam
her ikisinin de kurtulduklarını
sandığı anda, aynı belirsiz küçük
görme, yararsızlık ve insan yaşamının
değersizliği hayaletleri, Goran'a da
musallat olur. Sonunda bir yolunu
bulup dışarıya, ışık dünyasına çıkar.
Ancak bu deneyim ruhunda bir iz
bırakır ve insan ilişkilerine karşı
tavrını tamamen değiştirir...

müptelaları. Bu, son zamanlarda,
istikrarsız Balkanlar'dan doğmuş
genç bir demokrasinin öteki yüzü.
Buna rağmen, CARMEN kara bir
film değil; olup biten her şey
sadece basit bir olgu, yaşamın
kuralının bir parçası. Toplumun
kıyısındaki bu kayıp ruhlar da
mizahtan, bilgelikten ve, ister
inanın ister inanmayın, vakardan
yoksun değil. Carmen'e gelince,
kayıp bir ruh ama, başkalarında
uyandırmayı başardığı duygular
onun karanlığa düşüşünün boşuna
olmadığını gösteriyor. Yoksa
boşuna mıydı? Insan asla emin
olamaz." - Metod Pevec

srory of its heroine lost in an assorred

• Torn between the myrhical

importanrly, about the unconscious

origins of her name, the hungry,

dreams we all carry with us. The

romantic appetites of her socially

background of the stoty is the clark

Günümüz Slovenya'sında 15ir şehrin
göbeğini mekan edinen CARMEN,
türlü türlü insandan oluşan bir
hırsızlar, fahişeler, ayyaşlar ve
evsiz-barksızlar grubu içinde
kaybolmuş kahramanının trajik
öyküsünü anlatır. Filmin, büyük
ölçüde as kameraman Tomislav
Pinter'in son derece profesyonel
çalışması sayesinde ortaya çıkmış
son derece gösterişli görüntüleri
aslında bir ayaktakımı ortamı olan
bu çevreye sahte bir parıltı verir.
"CARMEN aşk (ama asla tam
olarak gerçekleşmeyen aşk)

"demi-monde" is the beginning of
the end. The same obscure ghosts of
contempt, uselessness and the
insignifıcance of human life begin ro
haunt Goran at the very moment he
believes they are borh saved . He
fınally manages ro fınd his way out,
into the world of light. B ur this
experience leaves a scar in his saul
and dramatically changes his
attitude roward human
relarionships . . .
Set in the urban belly of modern day
Slovenia, CARMEN tells the tragic
group of thieves, whores, drunks and
derelicts. The fılm's ulrra-slick look
which owns a lot to highly
professional camerawork by ace
lenser Tomislav Pinter gives a false
sheen to the otherwise lawlife
milieu. "CARMEN is a story abour
love (yer never fully realised), abour
human passian and most

under-posi tioned morher, and her

bur picturesque periphery of modern

own longings for sineere emotions in

sociery and i ts inhabitanrs: beggars,

a prosaic world, Carmen is a

prostirutes and junkies. This is the

prostitute who hang araund a

other face of young democracy

railroad bar. She is a passianare

recently born from the unstable

young woman, but she alsa carries a

Balkans. Despite this, CARMEN is

rage roward a hasrife world. Same

not a black film, everything that

mighr say that Carmen is an

happens in it is only a simple fact,

alcoholic, bur for her, this is the

part of a rule of life. Those lost souls

easiesr way ro sitence her deep

from the social edge are not withour

hunger for emorions. Aggression and

humour, wisdom and, yes believe it

disdain are rhere only ro cover the

or not, dignity. As for Carmen, she is

scared child inside her. Hard-up

a lost saul, bur the emotions she

poet Goran falls in love wirh this

managed ro arause in others prove

mysterious woman and rries ro save

that her fal! inro darkness was not in

her from her "demons". But their

vain . Or was it? One can never be

shared journey into the depths of

sure." - Metod Pevec

Born in 1 958 in Ljubljana,
Slovenia. In his srudent years he
appeared in numerous Slovenian
and Yugoslav films such as
"Farewell in the Next War" by
Zivojin Pavlovic ( 1 980). In
1 983 he cook degrees in
philosophy and world literarure.
In 1 985 he joined Radio
Slovenia. From 1 988 has had a
number of his works published
in various literary reviews, as
well as novels ("Carmen", 1 99 1
and "Marija Ana", 1 994), a book
of short srories ("The Moon, the
Violins", 1 994), radioplays
("Musikus", 1 99 1 ), fearure film
screenplays ("Carmen", 1 99 1 -3
and "Soul and Laces", 1 992-4)
and various shorr film
screenplays. He made rwo one
hour long documentaries for
Television Slovenia and short
feature film "Everything Under
Control" ( 1 992, 30 minures).
The film which has been shown
on numerous film fesrivals, has
won the prize for the best shorr
film on national festival in
Porroroz ( 1 992) and has been
broadcasred on Channel Four TV
in England. CARMEN ( 1 996) is
his first feature film.
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HAS H IGUCHI

� RYOSUKE
�K _ __ _-K _______-------------------------U M TA N E C i l E R i G i B i
1 962 yılında Nagasaki' de
__

__

__

__

do�du. Daha ortaokuldayken
Smm.'lik filmler yönetti.
1 989'da "A Seeret Evening 1
Gizli Bir Gece" adlı Smm.'lik
kısa filmi, Pia Film Festivali'nde
büyük ödülü kazandı. 1 992'de,
Berlin Film Festivali'nde
gösterilen ve japonya'da
gösterildi�i sinemalardan
birinde gişe rekorlarını kıran ilk
konulu uzun metraj filmi
"Tou ch of Fever 1 The Slight
Fever of a 20-Year Old 1 20
Yaşında Bir Gencin Hafif
Ateşi"ni yaptı. KUM
TANECIKLERI GI BI ( 1 995)
yönetti�i ikinci konulu uzun
metraj fılmdir.

NA GISA No SINDBAD

LJKE GRAJNS OF SAND
Yönetmen Director: Haıhiguchi Ryosuke
Senaryo Screenplay: Hashiguchi Ryosuke
Görüntü Yön. Cinemarography: Ueno
Shogo Kurgu Edi ring: Yoneda Miho Müzik
Music: Kazuya Takahashi Oyuncular
Casr: Okada Yoıhinori, Kusano Kouta,
Hamazaki Ayumi, Yamaguchi Kouji, Takada
Kumi Yapımcılar Producers: Kanazawa
Kiyomi & akazawa Yuuka Yapım
Production Co.: Toho Co. Ltd., 1 -2-1
Yuraku-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 1 00,}APAN;
Phone: 8 1 3 35 91 39 l l ; Fax: 81 3 35 9 1
5 3 5 2 , Pia Corporation Dünya Hakları
Export Agenr: Toho International Co. Ltd.,
Hibiya Park 8/dg., 1-8-1, Yuraku-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN; Phone: 81 3
3213 68 2 1 ; Fax: 81 3 3213 68 25

1 995 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 129'

• Utangaç ve içe dönük bir lise
öğrencisi olan lto, kendisiyle aynı
sınıfta okuyan ve onun mahrem
duygularından habersiz olan, en
iyi arkadaşı Yoshida'ya gizlice
aşıktır. Komik davranışlarıyla
duyarlı yapısını gözden saklayan
Kanbara'yla birlikte hayli vakit
geçirirler. Sınıfın yeni kızı Aihara
ise, züppeliği ve mesafeli tavrıyla,
kimseye dostluk göstermez. Ama
kimse de onun bir önceki
okulunda tecavüze uğradığını, bu
yüzden travma geçirdiğini ve
şimdi de tedavi görmekte
olduğunu bilmez. Yoshida ile
güvensiz sevgilisi Shimuzu ideal
bir çift gibi görünür. Oysa
Shimuzu kendini hiç beğenmez,
Yoshida'nın da ondan bezdiğine
dair endişe duyar. Aslında
korkusu yersiz değildir: Yoshida,
Aihara'nın cazibesine kapılmıştır.
Bir gün Aihara okula gelmez . . .

Japon sinemasının yeni kuşağının
en umut verici sanatçılarından biri
olan Hashiguchi Ryosuke,
ergenliğin tehlikeleri üzerine
yaptığı bu psikolojik dramda,
yeniyetmelerin duygularına
duyarlı bir gözle bakıyor. Filmin
odak noktasını ilk aşk ve cinsel
arzu, psikolojik engeller ve
ergenliğe özgü duygusal durumlar
oluşturmakta. Birçok engele
rağmen, Ryosuke, ergenliğe ilişkin
filmiere musallat olan
melodramatik klişelere
düşmemeyi başarmış. KUM
TANECIKLERI GIBI, konusuna iyi

odaklanmış, duyarlı şekilde
dengelenmiş, lirik bir film. Statik
bir kamera, iyi ışıklanciırma ve
gerekli psikolojik derinlik ile
gerçekçiliği sağlayan duyarlı
oyunculuklar sayesinde,
melankolik bir atmosferi
beklenmedik mizah anları,
evrensel hümanizm, ve incelikli
kompozisyonlada bağdaştırıyor.
KUM TANECIKLERI G I BI, 1 996
Retterdam Film Festivali'nde
Alton Kaplan ödülünü aldı.

generarion of Japanese cinema,
presents a sensirive view of
adolescent emotions. The film
focuses upon firsr love and sexual
desire, psychological barriers, and
emorional si ruarions characrerisric
of adolescence. Despire many
obstacles, Ryosuke manages never
ro lapse inro rhe melodramaric
diehes plaguing films concerned
wirh adolescence. LIKE GRAINS
OF SAND is a lyric fi lm, well
focused, and sensirively balanced. lt
combines a melancholy armosphere

• lto, a shy and ineroverred high

wirh unexpecred moments of

school student, is secretly in love

humor, universal humanism,

with Yoshida, his classmate and

delicare composirions achieved by

best friend who is, narurally,

means of a sraric camera and

unaware of his inrimate feelings.

handsome lighring, sensirive acring

They spend a lot of time with

providing rhe necessary

Kanbara, whose comic actions hide

psychological depth and

his sensitive nature. Aihara is a new

aurhenticity. LIKE GRAINS OF

gir! i n class - snobbish and

SAND received rhe Golden Tiger

unfriendly, she remains wirh her

at rhe 1 996 Ronerdam Film

cool attirude. No one knows that at

Festival.

her previous school she was raped
and, traumatized by the experience,
she is now in therapy. Yoshida and
his insecure girlfriend, Shimuzu,
look like the ideal couple, but she
has li etle faith in herself and fears
that Y oshida has had enough of
her. Her fear is not unjusrified:
Yoshida feels arttaered to Aihara.
One day Aihara no longer rurns up
at school . . .
I n this psychological drama abour
rhe perils of puberty, Hashiguchi
Ryosuke, among rhe more
promising anisrs of rhe new

Born in 1 962 i n Nagasaki. He
direcred 8mm-fılms while srill
ar secondary school. In 1 989 his
Bmm shorr fılm "A Seeret
Evening" won rhe grand prize ar
rhe Pia Film Fesrival. In 1 992
he made his fırsr fearure, "Touch
of Fever 1 The Sl ighr Fever of a
20-Year Old", which was
screened in Berlin Film Fesrival
and broke box-office records ar
one of rhe cinemas where ir was
screened i n )apan. LIKE
GRAINS OF SAND ( 1 995) is
rhe second fearure fılm he
direcred.
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P iZZ i C AT A

EDOARDO
---------------------1 WINSPEAR
E

Yönetmen Director: Edoardo Winspeare
Senaryo Screenplay: Edoardo \Vinspeare
Görüntü Yön. Cinematography: Paolo
Carnera Kurgu Editing: Carlotta Cristiani
Müzik Music:jerome Harley Oyuncular
Cast: Cosimo Cinieri, Fabio Frascaro, Chiara
Torel/i, Anna Dimitri, lnes d'Anbrosio, Paolo
Massafra, Lamberto Probo Yapımcı
Producer: Edoardo Winspeare Yapı m
Production Co.: Classic SRL, Via Di Villa
Sevirini, 54 Roma OO I 9I , ITA L Y; Horres
Film, GERMANY Dünya Hakları Export
Agent: Seawe/1 FillllS, 45, rue Pierre-Charron,
75008 Paris, FRANCE; Phone: 33 I 4 7 20
I 8 73; Fax: 33 I 4 7 20 1 5 43

I996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 9 I '

• 1 943 yazı. Ikinci Dünya Savaşı
sırasında, ltalya'nın çizmesinin
altındaki Salentino yarımadasında
bir Amerikan savaş uçağı
düşürülmüştür. Sağ kalan tek kişi,
ltalyan asıllı Amerikalı bir pilot
olan Toni Marciano'dur. Pulili bir
göçmen in oğlu olan Tony,
büyükan neleriyle
büyükbabalarının ülkesine böylece
geri döner. Kıt kanaat geçinen bir
çiftçi ailesi (dul bir baba ile üç
kızı) onu kırda baygın bulur,
yardımcı olup gizlerneye karar
verirler. Kızlardan Cosima, yaralı
mülteciye bakmayı üstlenir.
Geçmişini, daha önceden asla
bilmediği ve kuşkulanmadığı bir
kültür ve kimliği yeniden
benimseme yolculuğunda Tony'ye
eşlik edecek olan da odur.
Yetkililere bir kuzen olarak
tanıtılan Ton i yavaş yavaş bölgeyi
sevmeye başlar ve orada kalmaya
karar verir. Iki genç arasındaki
aşk. Salento'ya özgü kösnül ve
romantik dans Pizzica'nın ritmine
uygun olarak başlar. Ama
Cosima'nın bir başka hayranı daha
vardır: Capo di Leuca'nın en
zengin çiftçisinin oğlu Pascuale. Iki
rakip arasında kıskançlık doğar, ve
Scerma adı verilen danslı bir
düelloda karşı karşıya gelirler. Bu
karşılaşma ölümle sonuçlanacak
ve umutsuzluğa kapılan Cosima
da bir Taranta olacaktır. Bir
bedduanın etkisinde, kendi
bölgesinden bazı kadınların trajik
kaderini izleyecek, sonsuzluğa
kadar dans edecektir...

ve duygusal sıcaklığa sahip, ölçülü
bir dram. Sabık belgeseki
Edoardo Winspeare yerel
renklerden, özellikle müzik ve
danstan çok yararlanmış, ama ağır
ağır kaynayan ilişkilere
derinliklerini kazandıran duygusal
gerilimleri de hiç gözden
kaçırmıyor. Babayı oynayan
Cosimo Cinieri, kadrodaki tek
profesyonel. Diğer başrol
oyuncuları ile fıgüranlar ise,
Salento'daki köylerden. Filmin
adının, olay örgüsüne işleyen
mistik-batıl atmosferi yansıtan,
incelikli bir çifte anlamı var.
"Pizzicata" bir yandan stilize
flörtüyle yerel pizzica müziğine
uyarak dans edenler, bir yandan
da sözde bir tarantula örümceği
tarafından "ısırılıp" cin tutmuşa
dönen bir kadın anlamına geliyor.

Yapılması üç yıl alan PIZZICATA,
Taviani Kardeşler'in ilk filmlerini
hatırlatan, ama daha fazla görsel

culrure and of an identiry he has

woman who is supposedly "bitten"

never known and never suspecred

by a tarantula and emers a ki nd of

before. Passed off ro rhe authorities

pessessed srare.

as a cousi n, Toni slowly develops a
liking for the area and decides to
sray. Love berween the rwo young
people starrs to the rhythm of a
Pizzica, a sensual and romantic
dance of the Salemo. B ur Cosima
has an orher admirer: Pascuale, the
son of the wealthiest farmer in
Capo di Leuca. Jealousy seans ro
grow between the rwo rivals who
confront each other in a danced
duel, the Scerma. This
confrontation will result in death
and Cosima in her despair will
become a Tarama. Fossessed with
malediction, she will follow the
rragic destiny of cerrain women of
her region: she will dance inro
eternity . .
Three years i n the making,
PIZZICATA is a restrained d rama
that recalls the early fılms of

• Summer of 1 94 3 . During the

Tavİani Brothers but with more

second world war, an American

visual and emotional warmth.

fıghrer bomber is shor down above

Former documentarist Edoardo

the Salentino peninsula, at the

Wi nspeare makes plentiful use of

borrom of Italy's heel. The only

local color, especially music and

survivor is an Iralo-American pilot,

dance, bur never loses sight of the

Ton i Marciano. Son of a Puliese

emotional ares that give the gently

emigrant, he makes, in this way, a

siromering relarionships rheir

return ro the !and of his

depth. Cosimo Cinieri who plays

grandparems. A struggling family

the father is the only professional i n

of farmers (a widowed farher and

t h e casr, a l l r h e other lead-acrors

his three daughrers) fınds him

and extras are from villages across

faimed in the coumryside and

the Salemo. Film's title has a subtle

decide ro help and hide h i m . Ir is

double meaning that reflects the

Cosima, one of rhe daughrers, who

mysrical-superstitious atmesphere

will rake care of the wounded

permeating the acrion. On the one

refugee, and it is her who will

hand, ir means those who dance to

accompany Toni i n a trip of

the local pizzica music, wirh irs

reappropriarion of the pasr, of a

sry lized flirti ng, and on the other, a

14 Eylül 1 96S'te ltalya'da,
Salento bölgesinde do�du.
Salisbourg Universitesi'nde
Alman Edebiyatı okudu.
Askerli�ini yaptıktan sonra
Münih Sinema Okulu'na yazıldı.
Okulun yaptı�ı kısa filmlerde
yönetmen yardımcısı,
kameraman, kurgucu ve ses
mühendisi olarak çalıştı. 1 6mm.
belgesel filmi "The Germans of
the Volga 1 Volga'lı Almanlar"
( 1 989) Alman ve Brezilya
televizyonlarında gösterildi.
1 99 1 yılında New York'ta,
Columbia Pictures' da stajyerlik
yaptı. Dört kısa film daha çekti;
bunların sonuncusu olan
"Servants of the Poor 1
Fakirierin Hizmetçileri"ni
( 1 992), Peru'da gerçekleştirdi.
Son altı yıldır Salento
bölgesinin popüler kültürüyle
yakından ilgili: Puli müzi�i ve
Pizzica dansı üzerinde
araştırmalar yapıyor.
PIZZICATA ( 1 996) yönetti�i
ilk konulu uzun metraj filmdir.
Born on L4 September L 965 in
Salento, Italy. He studied
German Lirerarure in Salisbourg
University. Afrer his milirary
service he has enrolled in
Munich Cinema School. He cook
pan in several shorr films
produced by the film school, as
assiseant director, cameraman,
editor and sound engineer. His
L 6mm. documenrary, "The
Germans of rhe Volga"' ( 1 989)
was broadcasted on German and
Brazilian TV. In L 99 1 be was an
inrern at Columbia Picrures in
New York. He made four other
documenraries, che lasr of which,
"Servanrs of rhe Poor"' 0 992),
was shor in Peru. For the last six
years he has been gready
involved in the popular culture
of the Salenro area, researching
in Puliese music and Pizzica
dance. PIZZICATA 0 996) is
the first fearure film he directed.

KADl N LARlN GÖZ ÜYLE KADl N LAR
WOMEN THROUGH WOMEN'S EYES
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ÖZBEKISTAN UZBEKISTAN

KAMARA KAMALOVA

H E R YER KARLA KAPllYDI

t 964'de sovyet Fitm
Enstitüsü'nü bitirdi ve 1 992
yılına kadar "Özbek Film"
stüdyosunda çalıştı. 1 992'den
bu yana özbek��n � nemaa� r
Birligi'nin Gençlik Kolu olan
Shod'u yönetmektedir. 1 965-75
yılları arasında on �ne çizgi film
gerçekleştirmiştir. 1 975'ten bu
yana uzun metraj filmler
çekmektedir. Kahire'de ve
Fransa'da ödül kazanan ilk filmi
"A Bitter Berry 1 Acı bir Çilek"
Moskova Film Festivali'nde de
Jüri Özel Ödülü'nü almıştır.
Yönetmen, daha sonraki filmleri
de Sovyet Film Festivali'nde
ödüller ve diptomalar
kazanmıştır. Özbekis�n Devlet
Sanatçısı ünvanına sahiptir.

BEE B ORPYZ Z ACBENAUO CHEROU
-�-����-�-�-�-�-�---��������������
��-��
A LL A RO U N D W A S C O V E RED B Y S N OW

�--....j

Yönetmen Director: Kanıara Kamalova
Senaryo Screenplay: Kamara Katnalova &
Asal Abbasova Görüntü Yön.
Cinematography: Rifkat lbragimov Kurgu
Editing: Olga Morova Müzik Music: Mikael
Tariverdiev Oyuncular Cast: Ra11o
Shadieva, Seidulla Moldokha11ov Yapı m
Production Co.: Studio "Shod'', SeTlin 1 .
dom- 1 , KV. l 15. Tashke111 700000,
UZBEKISTAN; Phone: 7 3712 334901 Fax:
7 3712 361003 Dünya Hakları Export
Agent: Studio "Shod", Se111ez 1. dom- 1 ,
KV. 1 1 5 . Tashkent 700000, UZBEKESTAN;
Pho11e: 7 3712 334901 Fax: 7 3 7 1 2 361003

1 995 1 35 mm. 1 Renkli Color / 75'

• Asal, son derece duygusal ve

• Asal, a teenager gir!, is very

her zaman kalbinin sesini dinleyen
bir genç kızdır. Annesinin gizemli
ölümünden sonra, bir kuş
çiftliginde tek başına
yaşamaktadır. Asal, annesinin,
vahşi bir köpegin görüntüsüne
bürünmüş bir hayalet yüzünden
öldügüne emindir ve bu köpegi
öldürürse avuntu bulup, huzura
kavuşacagına inanmaktadır. Genç
kız insanlarla birlikte olmaktan
kaçın ır, onlara güvenmez ve
kendini yalnızca dogada,
hayvanlarla birlikteyken iyi
hisseder. Etrafındaki tüm
hayvanlarla yakından ilgilenir ve
onları içtenlikle sever. Çiftlige
çalışmaya gelen avcı Kamil pek
çok şey beklemiş, ancak kuşkusuz
böylesine olaganüstü bir durumla
karşılaşacagını düşünememiştir.
Kamil, Asal'ın içinde bulundugu
ruh halini, yaşam tarzını anlamaya
çalışır. Tüm bu ilgi kızı degiştirir,
onun Kamil'e açılmasını saglar.
lntikamın kendisine bir yararı
olmayacagını anlar ve yavaş yavaş
Kamil'e aşık olur. Bu aşk
muhtemelen Asal'ın yaşamındaki
tüm zorluklara gögüs germesini
saglayacaktır. Bu dostluk Kamil'in
ruhunu da derinden
etkilemiştir . . .

sensitive and takes everything ro
her heart. She lives alone in a game
reserve after her mother's
mysterious dearh. Asal is sure that
her mother's dearh was due ro rlıe
ghosr who wanders rhe reserve in
the shape of a wild dog. The gir!
believes rhar if she kilis that dog
she will fınd consolation and

She finished All-Union Stare
Institute of Cinemacography in
1 964 and rili 1 992 she had
worked at "Uzbekfilm" studio.
Si nce 1 992 she has been che
supervisor of che Youth
Associarion "Shod" ar the Union
of Cinemacographers of
Uzbekisran. From 1 965 co l 97 5
she produced ren ammared
carroons. Since l 975 she has been
producing full-lengrh fearure
films. Her first film, "A Bitter
Berry", was awarded in Cairo, in
France and got the special prize
of the jury at Moscow
Inrernarional Film FestivaL Her
later films were awarded prizes
and diplomas of All-Union
Festivals. She has been named
Honoured Art Worker of
U zbekistan.

comfort. Asal avoids being with
people and distrusts rhem, feeling
at home only in narure, with
animals. She takes care of the
animals around her and loves them
deeply. A lot could expect
humsman Kamil who came ro
work in the reserve, bur he did nor
think that he would face such
unusual siruarion. Kamil rries ro
understand Asal and the way she
lives. Touched by all his arrenrion,
she opens up ro him. She starrs ro
understand that revenge will not

Filmleri
Filmography

1 975 A Bitter Berry Ekşi Çilek
1 978 Somebody Else's Happinesi
Başkasının Mutlulugu

help her. Then lirrle by lirrle she

1 980 We'/1 Come Out Tomorrow?

falls in love wirh Kamil. This love

1 983 About the Thing Which

probably will help Asal to
wi rhstand all rhe diffıculties in her
life. This friendship also rouches
Kamil' s soul deeply . . .

Yarın mı Ortaya Çıkacagız?

Never Happened
Hiç Olmamış Şey Hakkında

1 986 My Grandson Works itı the
Po/ice
Torunum Paliste Çalışıyor

1 990 The Savage Vahşi
1 995 All Aroımd Was Covered By
S now
Her Yer Karla Kaplıydı
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LISA KRUEGER

MANNY & LO

1 960 yılında California'da
dogdu. San Francisco
varoşlarında büyüdü ve
Berkeley'deki California
Üniversitesi'ne gitti. Daha
üçüncü sınıftayken, üniversite
mezunları düzeyindeki Paris
Film Programı'na davet edilen
üç ögrenciden biri oldu.
Paris'te geçirdigi yıldan sonra
Berkeley'e döndü, film müzigi
konusunda bir tez yazdı.
Mezuniyetinin ardından Paris'e
döndü, Sosyal Bilimler Yüksek
Okulu'nda çalışmalarını
sürdürdü. New York'a
geçtikten sonra, yönetmen
Zbigniew Rybczynski'nin yapım
amiri oldu. Yapımdan yönetime
geçmek istedigi için, senaryo
gözetmeni oldu. Bu görevle,
Jim Jarmusch ("Mystery Train"
ve "Night on Earth"), Abel
Ferrara ("King of New Yerk")
ve James lvory ("Mr. And Mrs.
Bridge") gibi yönetmenlerle
çalıştı. Senaryosunu yazdıgı,
yönettigi ve kurgucularından
biri oldugu yarım saatlik kısa
filmi "Best Offer 1 En Iyi
Öneri" birçok fesrivalde ödül
aldı. ilk konulu uzun metraj
filmi MANNY & LO'dur.

Yönetmen Director: Lisa Krueger
Senaryo Screenplay: Lisa Krueger
Görüntü Yön. Cinemarography: Tom
Krueger Kurgu Edi ring: Colleen Sharp
Müzik Music:john Lurie Oyuncular
Cast: Mary Kay Place, Scarieti johansson,
Aleksa Palladino, Paul Gui!foyle, Glenn
Fitzgera/d, Cameron Boyd, Novella Ne/son,
Angie Phillips, Monica Smith, Dean Silvers
Yapımcılar Producers: Dean Silvers &
Mar/en Hecht Yapım Production Co.: Pope
Entertaimnent Group, USA Dünya Hakları
Export Agem: Lakeshore International, 5 5 5 5
Melrose Avenue, Gloria Swanson Building 4th
Floor, Los Angeles, CA 90038, USA; Phone: I
2 1 3 956 4 7 69; Fax: l 2 13 862 I4 5 6

1 996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 9 7 '

• Manny ve Lo, evlat edi nildikleri
ayrı ayrı evierden kaçarak yeniden
bir araya gelen iki yetim
kızkardeşin, 1 1 yaşındaki Amanda
ile 1 6 yaşındaki Laurel'in takma
adlarıdır. Bir "station wagon"la
kentten kente kaçarken
dükkaniardan yiyecek ve başka
malzemeler çalar, geceyi model
olarak döşenmiş evlerde geçirir
ve yoldaki yaşamın macerasını
paylaşırlar. Birçok yönden sokakta
yaşamayı ögrendikleri halde,
yaşamları ve gelecekleri
konusunda garip bir şekilde naif
kalmışlardır. Manny, yabancıların
ve sevdiklerinin fotograflarından
tuhaf bir seçme yapıp biriktirerek,
normal aile yaşamını özler. Lo
hamile kaldıgını fark edince, bu
sefer bir dükkandan kolay kolay
çalamayacakları türden bir
yardıma ihtiyaçları oldugunu fark
ederler. Hamile eşyaları satan bir
dükkana sessizce girerek, kendini
dünyanın annelik otoritesi olarak
tanıtan Elaine adlı bir tezgahtar
bulurlar. Bütün cesaretlerini
toplayarak Elaine'i rehin alıp,
ormanın içinde gözden ırak bir
eve kendileriyle birlikte gelmeye
zorlarlar. Ama Elaine'in
göründügünden çok farklı bir kişi
oldugundan haberleri yoktur...

saglam gerçeklik kavrayışını
gözardı edebilen daha mantıklı
küçük kardeş. Elaine ise, kendini
yüksek ahlaki degerierin
koruyucusu tayin etmiş, ama
aslında onu esir tutan kızlar kadar
uyumsuz biri. Üçü bir arada kendi
kafalarına göre acayip bir aile
oluşturuyorlar; hem sevecen ve
gerçek, hem de garip bir şekilde
egzantrik bir aile. Krueger'in
yumuşak üsiObu, yetkin öykü
anlatımı ve insanca ayrıntıları
gözden kaçırmayışı MANNY &
LO'yu dikkate deger bir ilk filme,
izleyicilerin içini ısıtan sıradışı, lirik
bir komediye dönüştürmüş. "Bu
fikir aklıma, anneligi ve anneligin
özünün ne oldugunu düşünürken
geldi. Bunu kadın, hem de çocuk
dogurma yaşında bir kadın
oldugum halde, çocugum olmadıgı
ve geleneksel bir anne tarafından
yetiştirilmedigim için yaptım." Lisa Krueger

MANNY & LO, üç hoş ve
karizmatik karakterin tuhaf ve
dokunaklı öyküsünü anlatırken,
aynı zamanda bir "aile"yi neyin
oluşturdugu yolundaki alengirli bir
soruyu da ortaya atmakta. Lo,
sürekli haklı olduguna inanırken
neredeyse her seferinde hata
yapan, sert görünüşlü abla. Manny,
Lo'yu desteklemek için kendi

dreams of becoming an airline

know, in my child-bearing-years,

stewardess, perfecring her balance

who has no children and who was

back. When Lo fınds herself
pregnant, she realizes they need the
ki nd of help they can't easily shop
lift. Stalking out a materniry shop,
they fınd a clerk named Etaine who
presents herself as the world's
aurhoriry on motherhood. Garhering
up rheir courage, they rake Etaine
hosrage and force her ro come wirh
rhem tO the hideour cabin they have
found in the woods. But lirtle do
they know, Etaine is very different
rhan w hat she appears ro be . . .
MANNY & LO is a whimsical,
rouching srory of three delighrful,
charismaric characrers, which also
raises the intriguing quesrion of
w har consrirures "family". Lo is the
outwardly rough big sister who
believes she's always righr when
she's almosr always wrong. Manny
is the younger more logical sister
who ignores her own fırm grasp of
reality in favor of supporting Lo,
and Elaine, the self-appointed

• Manny and Lo are nicknames for

guardian of high-mi nded moral

l l -year-old Amanda and 1 6-year

values, may be as much a misfır as

old Laurel, orphaned sisters who are

the girls who hold her captive.

reunited after fleeing separate foster

Togerher, they make a quirky

homes. On the run from rown ro

family of rheir own, one thar's as

rown in a station wagon, they

oddly eccentric as ir is loving and

shoplift food and supplies, spend

real. Krueger's light rouch, skilled

the night in model homes and share

sroryrelling, and eye for human

the adventure of life on the road.

derail make MANNY & LO a

Street sman in many ways, they

remarkable fırst feature - an offbear,

remain strangely naive about their

lyrical comedy which leaves viewers

lives and their future. Manny longs

wirh a warm glow. "The idea come

for normal family life by colleeting

from thinking about morherhood

and odd assortment of phoros of

and w har is the essence of that.

strangers and their loved ones. Lo

Because I am a woman, and, you

by practising serving drinks while

not morhered in a rraditional way."

standing on her younger sister's

- Lisa Krueger

Born in 1 960 in California. She
grew up in rhe suburbs of San
Francisco and attended rhe
University of California ar
Berkeley. In her Junior year she
was one of three undergraduares
ro be invired ro the university's
graduate-level Paris Film
Program. After her year in Paris,
she returned to Berkeley, where
she wrote an honors thesis on
film music. After graduation,
she rerurned to Paris, where she
continued her studies ar the
Ecole des Hautes Erudes en
Sciences Sociales. Moving to
New York Ciry, she became a
production manager for director
Zbigniew Rybczynski. Eager ro
move from production to
directing, she took up script
supervision. As a script
supervisor, she worked closely
wirh such direcrors as Jim
Jarmusch (on "Mystery Train"
and "Night on Earth"), Abel
Ferrara ("King of New York")
and James lvory ("Mr. and Mrs.
Bridge"). She then wrote,
directed and co-edited "Best
Offer", a half hour shorr which
went on to w in awards at many
film festivals. Her first fearure
lengrh film is MANNY & LO.
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MIRA NAIR

KAMA SUTRA: B i R AŞK ÖYKÜSÜ

1 957'de Hindistan'da Orissa'da
küçük bir kasabada doı!du ve
onbeş yaşına kadar orada
yaşadı. Delhi Üniversitesi'ne
yazıldı ve orada bir repertuar
tiyatrosunda oyuncu olarak
çalıştı. 1 976'da Harvard
Universitesi'nde okumak için
Amerika'ya gitti. Birleşik
Devletler'deyken sinemaya
karşı büyük ilgi duydu; 1 980
yılından bu yana yaşamı New
York ile Hindistan arasında
geçti. Dört belgesel çekti. 1 988
Cannes Film Festivali'nde Altın
Kamera ve Seyirci Ödülü'nün
yanısıra Montreal Filı::ı
Festivali'nde de Jüri Ozel
Ödülü'nü de alan ilk konulu
filmi "Salaam Bombay 1 Selam
Bombey"le ( 1 988) uluslararası
üne kavuştu. Ikinci konulu filmi
"Mississippi Masala" ( 1 99 1 ) ile
onu izleyen "The Perez Family
1 Perez Ailesi" ( 1 995) de büyük
bel!eni kazandı. Bu son filmini
çektikten sonra ulusal konulara
yöneldi. KAMA SUTRA ( 1 996)
yönettil!i dördüncü konulu
filmdir.

KAMA S UTRA: A TALE OF LOVE

Yönetmen Director: Mira Nair
Senaryo Screenplay: Mira Nair & Helena
Kriel Görüntü Yön. Cinematography:
Dedan Quinn Kurgu Editing: KriJüna
Boden Müzik Music: Mychael Danna
Oyuncular Cast: lndira Varma, Sarila

Choudhury, Naveen A ndrews, Ramon Tikaram

Yapımcı Producer: Lydia Dean Pikher
Yapım Producrion Co.: RaJa Film.r, 285
W. Broadway, Suite 4 10, New York, NY
10013, USA; Phone: 1 2 1 2 965 19 39; Fax:
1 2 1 2 965 1 9 43 Dünya Hakları Export
Agent: Ciby Sa/es, 1 O Stephen Mews, London,
W1P 1PP, ENGLAND; Phone: 44 1 7 1 306
90 29; Fax: 44 I 71 306 90 29 Kaynak
Source: Av1ar Film, lniinü Cad., Gümü1 Apt. ,
No: 6 1/2, 801 00, Taksim, Istanbul,
TURKEY; Phone: 90 2 1 2 252 84 74; Fax:
90 2 1 2 249 69 32
1 996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 14'

• 1 6. yüzyılda Hindistan'da geçen
bu öykü, biri alt sınıftan gelen bir
hizmetçi, öteki ise bir prenses
olan ve birlikte büyüyen Maya ve
Tara adlı iki kızı anlatır. Tara
nadide ipekliler giyer,
mücevherler takar ve Hint aşk
kitabı Kama Sutra'nın kurallarını
öğrenir; Maya ise saray maiyetinin
dışında bırakılmıştır ve Tara'nın
artıklarıyla yetinmek zorundadır.
Tara'nın büyük kral Raj Singh'le
evlenmesinden bir gün önce Maya
intikamını almanın bir yolunu
bulur. Kralın yatağına girer ve
dayanılmaz cazibesiyle kralın
başını döndürür. Ne yaptığı
anlaşılınca Maya saraydan kovulur;
ancak kral onu düşünmekten
kendini alamamaktadır . . .

• Ser in 1 6rh century India, this is
the srory of rwo girls, Maya and
Tara, who have been broughr up
rogerher, although one is a servanr
from a lower casr, while rhe mher is
a princess. Tara wears fıne silks and
jewels and learns the rules of Kama
Sur ra, rhe Hi nd u book of love,
while Maya is lefr ourside rhe royal
circle and has ro make with Tara's
casr-offs . The day before Tara's
wedding ro the grear king Raj
Singh, Maya fınds a way of gerring
her own back. She enters the alcove
of the king, who is completely
overwhelmed by Maya's irresistible
sensualiry. When they discover
whar she has done, Maya is thrown
out of the palace; but rhe king can't
srop rhinking abour her. . .

Born in ı 95 7 i n a smail rown in
Orissa, India where she lived for
ı 5 years. Afrer arrending Del h i
University, where she primarily
acred in a reperrory company,
she lefr for America i n ı 97 6 ro
arrend Harvard University.
While in rhe US, she developed
an incerest in filmmaking and
since ı 980 she has divided her
rime berween New York and
India. She has made four
documenraries. She achieved
international fame wirh her fırsr
fearure film, "Salaam Bombay"
( ı 988), winner of rhe Golden
Camera and Audience Prize ar
rbe ı 988 Cannes Film Festival,
as well as rhe Special J ury Prize
in Monrreal Film Festival. Her
second fearure "Mississippi
Masala" ( ı 99 ı ) was also highly
acclaimed, as was rhe recenr
"The Perez Family" ( 1 995 ), afrer
which she has rerurned ro
national subjecrs. KAMA
SUTRA ( 1 996) is rhe fourrh
fearure film she direcred.

1 85 KADlNLARlN GÖZÜYLE KADl N LAR \\ 01\HN TilROl <.ll \\ 01\11<'\'S 1:\'LS
KANADA CANADA

PATRICIA ROZEMA

GECE i N ERKE N

1 959'da Kanada'da, Güney
Onrario'da dogdu.
Michigan'daki Kalvin
Üniversitesi'nde felsefe ile
Ingiliz Dili ve Edebiyatı okudu.
Chicago'da ve New York'ta
televizyon kanalları için çalıştı;
Kanada CBC televizyonunda
prodüktörlük yaptı. lik kısa
filmini 1 985'te çekti. Aralarında
David Cronenberg'in "The Fly
1 Sinek" filmi de olmak üzere
pek çok fılmde yönetmen
yardımcısı olarak görev aldı.
Konulu ilk uzun metraj filmi
"l've Heard the Mermaids
Singing 1 Deniz Kızlarının
Şarkısını Duydum" 1 987'de
Cannes Film Festivali'nde ödül
kazandı.

WHEN NIGHT IS FALLING
Yönetmen Director: Patricüı Rozema
Senaryo Screenplay: Patricia Rozema
Görüntü Yön. Cinematography: Douglas
Koch Kurgu Edi ring: Susan Shipton Müzik
Music: Leslie Barber Oyuncular Casr:
Pasca/e Bussieres, Rachael Crawford, Henry
Czemy, Don McKellar, Tracy Wright, David
Fox Yapımcı Producer: Barbara Tranter
Yapım Producrion Co.: Crucial Pictures,
do Alliance International, 920 Yonge Street,
#500, Toronto, Ontario, i\14 \V 3C7,
CANADA; Phone: I 4 1 6 967 1 1 4 1 ; Fax: 1
4 1 6 967 58 84 Dünya Hakları Exporr
Agenr: Alliance International, 920 Yonge
Street, #500, Toronto, Ontario, M4W 3C7,
CANADA; Phone: 1 4 1 6 967 l l 4 1 ; Fax: 1
4 1 6 967 58 84

1 994 1 35

mm.

1 Renkli Color 1 93 '

• Kiliseye bağlı b i r üniversitede
ders veren Camille, aynı okulda
çalışan sevimli ama sıkıcı bir
dinbilimci olan çocukluk aşkı
Martin'le nişanlıdır; ve
çevrelerindekiler evleneceklerini
düşünmektedirler. Camille'in çok
başarılı bir meslek yaşamı vardır;
hem klasik mitoloji hem de
Hristiyan ahlakı alanlarında
uzmandır. Camille ne kadar inkar
etse de, içinde büyük bir değişiklik
isteği doğmaktadır. Neyin yanlış
olduğunu tam olarak
belirleyememesine karşın,
Martin'le birlikte sürdürmeleri
beklenen yaşama gitgide daha
kuşkulu bir gözle bakmaya başlar.
Günün birinde çok sevdiği köpeği
ölür ve Camille çamaşırhanede
tanıştığı, Petra adındaki yabancı bir
genç kadın tarafından teselli edilir.
Deli dolu ve etkileyici Petra
avangard bir sirk yıldızıdır.
Camille'e doğal bir biçimde kur
yapar, o da elinde olmadan bu genç
kadının cazibesine kapılır. Petra
tekrar rastlaşmalarını sağlamak için
belli etmeden çamaşırları değiştirir.
Sonuçta iki kadın görüşmeye
başlarlar ve Camille Petra'nın sirk
dünyasına gitgide daha fazla girer.
Aralarındaki çekim büyür ve
Camille hayatında ilk kez gerçek
isteklerinin bilincine varır . . .
Yoğun, romantik ve çarpıcı bir
yapım olan Patricia Rozema'nın bu
yeni filmi, güvenli ve bilinen bir
yolu bırakıp hiç bilinmeyen bir
bölgeye atılan ilk adımları
anlatmakta. Tutku dünyasını,
şehveti ve aşkın insanı yeniden
yaşama bağlayan gücünü sürükleyici

bir biçimde ele alan Rozema'nın
kendisi de dinsel etkilerle
yoğrulmuş bir çevreden. Kalvinist
mezhebine bağlı bir ailede büyüyen
ve bir Hıristiyan üniversitesinde
öğrenim gören yönetmenin, 1 6
yaşına gelinceye kadar film
seyretmesine izin verilmemiş.
Rozema kendisini artık din
etkisinde bir kişi olarak görmüyor.
"Belli başlı bütün düşünce
sistemleri insanları kısıtlar ve
onların yaşamlarını kolayca
yönlendirir. Insan bir şeye kuvvetle
inanınca bu onu bir ekonomik
bağımlılığa da sürükler, bu da
insanın fikrini değiştirmesini daha
da zorlaştırır. Bunun filmdeki
örneği ise, Camille'in dini
inançlarının onun yükselme hırsı ve
mesleğiyle olan bağı. Camille'in
Martin'e duyduğu aşk bile, eski
dünyasına bağlılığını sağlamlaştıran,
ekonomik bir boyutu olan bir tür
'inanç'." - Patricia Rozema

rhe laundererre. The intense and
expressive Perra is an avanr-garde
circus arrist. She casually makes a
pass ar Cami lle, who involunrarily
feels srrongly arrracred ro her. Perra
secrerly swaps rheir laundry ro make
sure rhar rhey will meer again.
Evenrually rhe two women begin ro
see each orher and Camille gers more
and more deeply involved in Perra's
world ar rhe circus. The arrracrion
berween rhem grows srronger and,
for the firsr rime in her life, Camille
acknowledges her real desires . . .
Lush, romantic and ravishingly shor,
Parricia Rozema's new film is abour
leaving a secure, well trodden path

Filmleri

and raking the first step inro

Filmography

unknown terrirory. Rozema who

1 987 I've Heard the Memıaids

explores in high flying sryle the
heady rerrain of obsession, lusr and
the resurrective powers of love, has
herself experienced a strongly
religious world. She grew up in a
rigorous Calvinisric home and also

• Cam ille, a lecrurer ar a Christian

wenr ro a Christian college. She was

college, is engaged ro her childhood

not allowed ro see her firsr film unril

sweerhearr, Martin, a likeable bur

she was sixteen-year-old. Rozema no

dul! rheologisr ar rhe same school,

langer sees herselfas a religious

and rhe people araund rhem awair

person. "All major sysrems of

rheir marriage. Camille has a very

thought resrrain people and all too

successful career, parrly specialising

easily begin ro run rheir lives. A

in classical myrhology and Christian

strong belief in somerhing also

erhics. Alrhough Camille rries ro

frequenrly becomes financially

deny ir ar firsr, a growing longing

imporcanr, which makes ir even

for change appears wirbin herself.

harder ro change your mind. One

She cannot put her finger on whar is

example of this in the film is rhe way

wrong, bur she becomes more and

Cami lle's religious belief are tied to

more sceptical rowards the life she and

her ambitions and her career. Even

Marrio are expecred ro lead. One day

Camille's love for Martin is a "belief'

her beloved dog dies and Camille

Born in 1 959 in Souchern
Oncario, Canada. She srudied
philosophy and English
lirerarure ar Calvi n College in
Michigan. She worked for
relevision srarions in Chicago
and New York and as a producer
for the Canadian broadcaster
CBC. She made her firsr shorr
film in 1 985. She worked as an
assistane director for, among
orhers, David Cronenberg on
"The Fly". Her firsr fearure film,
"!'ve Heard rhe Mermaids
Singing", received a prize in
Cannes i n 1 987.

wirh an economic dimension, which

fınds comforr wirh an unknown young

further srrengthens her arrachmenr

woman, Perra, whom she meers in

to her old life." - Patricia Rozema

Sitıgitıg
Deniz Kızlarının Şarkısını
Duydum
1 990 White Room Beyaz Oda

1 99 I Montrial vu par
Yönetmenlerin Gözüyle
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1 86 KADlNLARlN GÖZÜYLE KADl N LAR \\ 0:\ 1 1 :--.;

J II IW L < . ll \\

o:-.ıı·;-,;·-., ı \ ı s

MACARISTAN HUNGARY

I L D I K6 SZAB6

KALTAKLAR

24 Kasım 1 95 1 'de
Budapeşte'de doğdu. 1 982'de
Sahne Sanatları
Akademisi'nden yönetmen
olarak mezun olmadan önce,
oyuncu ve kostüm tasarımcısı
olarak birçok filmde görev aldı.
Bela Balazs Stüdyosu'nda
belgeseller ve kısa filmler çekti.
lik uzun metraj konulu filmi
"H6treal 1 Acı Gerçek"i
1 987'de yönetti. Bir önceki
filmi "Gyerekgyilkossagok 1
Çocuk Cinayetleri" birçok
uluslararası fescivalde ödüle
layık görüldü.

CSA] OK
B ITCHES
Yönetmen Director: lldiM SzabO
Senaryo Screenplay: lldikO SzabO
Görüntü Yönetmenleri
Cinematography: Peterjankura & Tamds
Sas Kurgu Editing: Zsuzsa Poıdn & Teri
Loıonczi Müzik Music:jdnoJ Mdıik
Oyuncular Casc: Dorollya Udvaroı. Enikii
Eızenyi, Mariann Szalay, György Cıerhalmi,
Ldızto Gdllfi, Zıolt Ldız/O,jdnoı Bdn, Antal
Cıerna Yapımcılar Producers: luvdn
Kardoı & Pal Erdön Yapı m Production
Co.: Hitfol Miihely, do Magyar Filmunio,
Budapest, Vdroıligetifaıor 38, I 068
HUNGARY; Phone: 36 I 3 5 I 7 7 60; Fax:
36 I 3 5 1 7 7 66 Dünya Hakları Export
Agent: S-Media 2000 Szemlbhegy 28-30, H1 022 Budapest, HUNGAR Y; Phone & Fax:
36 I I 3 5 3 7 75

1 995 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 95 '

• "KAL TAKLAR adını taşıyan bu
fılmim, boşanma sürecini yaşayan
üç kadını ve onların çevresindeki
kocalarını, çocuklarını, babalarını,
annelerini, akrabalarını,
arkadaşlarını ve yabancıları
anlatıyor. Boşanma insanı mutlaka
üzer. Iyi niyet üzerine kurulu, adil,
uygar boşanma diye birşey
yoktur. Boşanma demek duygusal
bir işkenceden geçmek demektir.
Bu duygu bana sanki bir sarmalın
içindeymişim ve uçup gitmedikçe
kurtulamayacakmışım, ya da sanki
bir girdap beni dışına
fırlatıyormuş gibi gelmiştir. Artık
herşeyin bittiğini düşündüğünüz
zaman, söylediğiniz korkunç
şeylerden ve birbirinize
yaşattığınız korkunç anlardan
utanmaya başlarsınız. Benim için
boşanma nedeni aşık olma
nedeniyle tıpatıp aynıdır. Birinde
önceleri ilginç ve olağanüstü
bulduğunuz bir özellik zaman
geçtikçe tahammül edilmez olur.
Çocuklu çiftierin ayrılmaları çok
daha uzun zaman alır. Iki taraf da
ekonomik ve duygusal boşluklara
tek başlarına düşmekten
korktukları için daha hoşgörülü
olurlar. Insanın bu süreçten
geçmesini sağlayacak tek şey
vardır: aşk. Bir kez yaşayacağımız
bu dünyada önemli olan tek şey
aşktır. Aşkı yaşadığımız yerde ve
hemen bulmalıyız. Bütün bu
arayışların amacı da budur." lldik6 Szab6

• "My film, BITCHES, is abour

Born in Budapest, on 24
November 1 95 1 . She made
several fılms as an actress and
coscume designer before
graduaring from the Academy of
Dramatic Art as a director in
1 982. She went on to work with
the Bela Ba!azs Studio making
documentaries and shorr fılms.
She direcred her fırst fearure,
"H6tre3J 1 Damn ReaJ" in 1 987.
Her previous film
"Gyerekgyilkossagok 1 Child
Murders" won several prizes at
many i nternarionaJ fesrivaJs.

three women going through a
divorce process, and abour all kinds
of husbands, kids, lovers, farhers,
morhers, relarives, friends and
strangers areund rhem. You can't
ger away without being hurt in a
divorce. Tbere is no such thing as a
fair, civilized divorce, Going
through a divorce means going
through an ernerional rorrure. This
feeling serikes me as being a spiral

Filmleri

you cannot leave unless you fly out

Filınography

of ir, or as being i n a whi rlpool that

1 983 Kfserleti ızhıhdz

rhrows you outside. Once you
think ic's finally over, you feel

Deneysel Tiyatro

In F/agranti

said and of the cerrible momenrs

1 985 A mdıik o/dal Öteki Taraf
1 987 Hotred/ Acı Gerçek
1 993 Gyerekgyilkowigok

you caused each other. In my

1 995 Cıajok Kaltaklar

ashamed of che cerrible things you

opinion che reason for gening
divorced is exacdy che same as for
falling in love. Whatever is srrange
and excraordinary in anyone
becomes unbearble on the long run.
Couples with children take a much
tonger time ro seperate. They
tolerate more as they are both
afraid ro step i mo a financiaat and
emotional vacuum alone. There is
only one thing that makes
worthwhile ro go through: love.
Only love is imporranr, as we will
have no more lives. Love has ro be
found here and now. That's the
purpose of all these wanderings." Ildik6 Szab6

Çocuk Cinayetleri
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FRANSA FRANCE

SAN DRINE VEYSSET

NOE L'DE KAR YAGACAK M l?

1 967'de Avignon'da do�du.
Edebiyat e�itimi gördü.
Sinemaya 1 989 yılında Leos
Carax'ın yönetti�i. kendisinin
de şoför ve yönetmen asistanı
görevlerini üstlendi�i "Les
amants du Pont Neuf 1
Köprüüstü Aşıkları" filmi
sırasında adım attı. 1 99 1 'de
NGEL'DE KAR YAGACAK
Ml? adlı ilk konulu filmi
üzerinde çalışmaya başladı.
Filmin çekimini ancak dört yıl
sonra gerçekleştirebiIdi.

Y A URA-T-IL DE LA NE! GE A NOEL?
WILL IT SNOW FOR CHRISTMAS?
Yönetmen Direcror: Sandrine Veysset
Senaryo Screen play: Sandrine Veysseı
Görüntü Yön. Cinemarography: Hilene
Lauvarl Kurgu Editing: Ne/Iy Queııier
Müzik Music: Adamo Oyuncular Cast:
Dominique Reymond, Daniel Duval, jeııica
Martinez, Aiexandre Roger, Xavier Colo1ına,
Fanny Rocheıin, Flavie ChimeneJ Yapımcı
Producer: Humberı BalJan Yapım
Producrion Co.: Ognon PiclJJreJ, I8 rue
Monmarlre, 7500I Pari!, FRANCE; Phone:
33 I 40 26 56 08; Fax: 33 I 40 26 02 09
Dünya Hakları Exporr Agenr: Flach
Pyramitk Inıernaıional, 5 rue Richepame,
75008 Pariı, FRANCE; Phone: 33 1 42 96
02 20; Fax: 33 I 40 20 05 5 1

Born in Avignon, i n ı 967. She
is a Literature graduate. Her firsr
encounrer wirh cinema was in
ı 989, when she worked as driver
and arr director' s assistant in
Leos Carax's film "Les amanrs du
Ponr Neuf'. In ı 99 ı, s he srarred
working on her firsr fearure film,
Y AURA-T-IL DE LA NEIGE
A NOE L?, which she finally
directed four years later.

1 996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 90'

• Yedi çocuklu ama evlenmemiş
bir anne, kırsal yaşamın zorlukları
arasında ve yoksulluk içinde
yaşamını sürdürmeye
çalışmaktadır. Çocuklarıyla
birlikte, suyu ve elektrigi olmayan
viran bir çiftlik evinde
yaşamaktadır. Çocukların babaları
kırmızı kamyonuyla tarladaki
ürünü almaya gelinceye kadar
hayatlarından şikayetçi
görünmezler. Hem baba, hem
aşık, hem de patron olan, başka
biryerlerde de nikahlı bir karısı ve
bir evi bulunan bu zalim adam,
ikinci ailesinin fertlerini ırgat
olarak kullanmaktadır. Hepsi
onun için çalışmak zorundadır ve
adamın acımasız otoritesi altında
ezilirler. Bu alışılmadık ailenin
merkezinde ise herşeye ragmen
yılmayan anne vardır.
Çocuklarının rahatını saglamaya,
onlara küçük mutluluklar
yaratarak, sürekli baba korkusu
ve tehdidi altında -geçen günlerini
unutturmaya çalışır. Mevsimler
geçip, yaz kışa dönüştügünde,
Noel bir umut ışıgı olarak belirir;
gerçekte bir "güzel sanat" olan
anne sevgisinin saçtıgı bir ışıktır
bu . . .

boyunca tek bir nota bile
duyulmazken, pekçok izleyicinin
iyi tanıdıgı sürpriz bir şarkı filmi
bitiriyor. "Bir ana, çocuklar,
topragı işleme, mevsimler . . . Bu
öykü kagıt üzerinde de kalabilirdi.
Başlangıçta sinemanın adı bile
yoktu." - Sandrine Veysset

Tüm iç karartıcı konusuna
ragmen, bu canlılık ve sevecenlik
dolu çok hoş bir film. Film

film full of vitality and compassion.
Although not a single note is heard
during the film, it ends with a
surprise song that many spectarors
are quire familiar with. "A morher,
children, work on land, seasons . . .
"This srory could j ust remain as a
l irerary piece. There wasn't the

• An unmarried m other of seven

word of cinema ar the beginning."

children scruggles to make a living

- Sandrine Veysser

through the hardships of country
life and poverty. They live in a
draft farmhouse without heating or
plumbing. However they seem to
be happy, until the father of the
children arrives in his red truck to
load the crop. Father, !over and
boss, this cruel man, who has a
lawful wife and home elsewhere,
uses this second family as slave
labour. All have to work for him
and suffer under his tyrannical
aurhority. The mother, who
survives despite everything, stands
in the cent re of this unconvenrional
family. She tries to comfon her
children, making their days
happier through smail pleasures,
always threatened by the father. As
seasons go by, from summer ro
wimer, Christmas stand out as a
beacon of hope; a light which

Annesine adadıgı bu gerçekten
çok etkileyici ilk filminde, genç
yönetmen Veysset yalın öyküsüne
mekan olarak güney Fransa'nın
tarım la geçinen taşrasını seçmiş.

gloomy subject, this is a beauriful

comes from maternal love, "one of
the fine arts" . . .
I n her remarkably maving first
film dedicated ro her mother, the
young Veysset sets her simple srory
in the agriculrural rural country of
sourhern France. Despite its all
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F I DA FILM'in
değerli katkılarıyla
gerçekleştirilmiştir.
W e should ! i ke to rhank

FİDA FİLM
for rheir conrriburions.
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KÜBA-ISPANYA-ALMANYA CUBA-SPAIN-GERMANY
TOMAS
1-------t GUTIERREZ ALEA

G UANTANAM ERA

Yönetmenler Directors: Tomd.r Gutibrez
Alea &}uan Carlos Tablo Senaryo
Screenp1ay: Eliseo Alberto Diego, T. G. Alea &
).C. Tablo Görüntü Yön. Cinematography:
Ham Burmann Kurgu Editing: Camieli Frfas
Müzik Music:josi Nieto Oyuncular Cast:
Carlos Cruı, Mirtha lbarTa, Ratil Egumı, jorge
Perugorrfa, Pedro Femdmlez, Lufs Alberto Garcia
Yapımcı Producer: Gerarda Herrero Yapı m
Production Co.: Tornasol Films, de la
Castellana 1 7 1 , 28046 Madrhl, SPAIN; Phone:
34 1 45 40 44 38; Fax: 34 1 46 3 7 61 82;
Alta Films, Prime Films, SPAJN; I.C.A.I.C.,
CUBA; Road Movier Dritte Produktionm Gmbh,
GERMANY Dünya Haklan Export
Agent: UGC DA /memational, 24 avenue
Charler de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine,
FRANCE; Phone: 33 1 46 40 45 00; Fax: 33 1
46 37 76 07 Kaynak Source: Avl'ır Film,
lniJnii Cad. Giimiij Apt. 6112, 80090 Taksim,
Istanbul, TURKEY; Phone: 1 212 252 84 74;
Fax: 1 212 249 69 32
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1995 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 101'

• Yoyita teyze, dogdugu kent
olan Guantanamo'yu ziyaret
etmeye karar verir. Burada
yegeni Georgina'ya ugrar ve
yeniyetmelik dönemindeki
sevgilisi Candido'nun hala ona
aşık oldugunu keşfeder. Bundan o
kadar heyecanlanır ki, onun
kollarında ölüp kalır. Küba
yasaları bir yurttaşın oturdugu
yerde gömülmesini gerektirdigi
için Candido, Georgina ve kocası,
Yoyita'nın tabutuyla adanın öbür
tarafına, onun oturdugu
Havana'ya dogru yola çıkarlar.
Yolda da karşıianna boyuna,
Georgina'yla romantik bir ilişki
peşindeki kamyon şoförü Marian
çıkar . . .
Küba'nın önde gelen sinemacısı
To mas Gutierrez Alea, geçen yıl
öldü. Her ikisi de Üçüncü Dünya
Sineması'nın gelişimini gerçekten
etkilemiş olan "Memorias del
subdesarrollo 1 Azgelimişlik
Anıları" ve "La muerte de un
burocrata 1 Bir Bürokratın
Ölümü" gibi filmlerle Yedinci
Sanat'a mührünü vurmuştu. Alea
ve Tabio'nun Festival'de geçen yıl
gösterilen "Fresa y chocolate 1
Çilek ve Çikolata"sında oldugu
gibi, birlikte çalıştıkları son
filmdeki konu da toplumsal fars
alanına giriyor. Bu yanlışlıklar
komedisinde, neredeyse Küba'nın
tümünü aşmamıza yol açan ve
yolcuların kişisel duygularının
birbirine karıştıgı bir yolculukta,
biz garip bir taşıtlar kervanına
eşlik ederken, olaylar da
günümüz Küba'sının toplumsal
gerçekliginin bir panoramasını
sunuyor. Bir yol filminin yapısına

1 1 Aralık 1 928 'de Küba'nın
Havana kentinde dogdu. 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 egitimi gördü. 1 956'dan
Küba Devrimi'nin gerçekleştigi
1 959 yılına kadar, kısa metrajlı
filmler çekti. 1 959'da, devrimden
sonraki ilk belgeseli gerçekleştirdi.
Aynı yıl ilk 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
---.,__"'-_ı gösterilerde izleyicilere sunuldu.
Filmlerinin yanısıra, dergilere
makaleler yazmış, karikatürler
çizmiştir. Ayrıca bir de deneme
kitabı yayınlamıştır. 1 996
yılında yaşama veda etmiştir.

sahip olan GUANTANAMERA
aslında Küba'yı etkileyen siyasi ve
mali kriz ve ülkenin sosyalist
bürokrasisi üzerine hiciv dolu bir
igneleme. "Öykü, gerçekiere
dayalı. Saçmaligını biz icat etmek
zorunda kalmadık, çünkü zaten
günlük hayatımızın bir parçasını
oluşturuyor. Işte bunun içindir ki
fılmin tonu çok gerçekçi.
Guantanamera'yı seçtik, çünkü
burası adanın Havana'naya göre
öteki yanında, ve biz de cenaze
alayının adayı bir baştan bir başa
aşmasını istedik. Guantanamera
aklımıza geldiginde de, ünlü
şarkıdan başkasını fılmin müzigi
yapamazdık elbette . . . Öncelikle
izleyicilerin filmden estetik
düzeyde zevk alacaklarını
umuyoruz. Ama aynı zamanda
fılmin onları aşk, ölüm ve
toplumsal baglamımız üzerinde
düşünmeye itecegini de
düşünüyoruz." - To mas
Gutierrez Alea & Jan Carlos
Tabio.

Tomas Gucierrez Alea, the leading

the cravelers become incertwined,

Born on l l December 1 928 in
Havana, Cuba. He scudied music
from 1 943-48 and law from 1946
- 195 1 , In 195 1 he went to study
film at the Centro Sperimentale
de Cinemarografıa in Rome. From
1 956 uncil the Cuban Revolution
in 1 959 he made shorr films. In
1959 he tilmed the first docwnerıtaty
after the revolution. He also filmed
the first fiction feacure-length
film: "Hisrorias de la Revolucion''
In 1961 he was a war correspondent
at the Bay of Pigs and produced a
documentary. Considered as
Cuba's most accomplished and
acclaimed director, his later films
have been included in several
hommages and retrospecrives.
Aparr from makjng films, he
wrote arricles and drawn cartoons
for various magazines. He was
also the aurhor of a book of
essays. He died in 1 996.

and the events offer a panorama of

Önemli Filmleri

present-day social Cuban reality.

Selected Filmography

W ith the structure of a road movie,

1 959 Esta tierra nueslra

Cuban filmmaker who died last
year, lefr his mark on the Sevench
Art with films like "Memories of
U nderdevelopment" and "Death of
a Bureaucrac " , boch of which had a
decisive influence on che
development of che Third World
Cinema. As in Alea and Tablo's
"Scrawberry and Chocolace" , which
was presented last year, che accion
in chier lasc collaboracion is alsa in
che realm of social farce. In this
comedy of errors we accompany a
strange caravan of vehicles on a
journey that takes us almost the
whole length of Cuba, during
which che personal senciments of

GUANT ANAMERA is a sacirical
scab at the policical and financial
erisis affecting Cuba and i es socialise
bureaucracy. "The scory is based on
reality. We didn't have co invent
che absurdity of it, for i t forms a

Bu Topraklar Bizim

1 960 Historias de la revolucion
Devrimden Öyküler

1 966

La

muerte de mı burocrata

Bir Bürokratın Ölümü

1 968 Memorias del subdesarrollo
Azgelişmişlik Anıları

1 976 La ultima cma Son Yemek
1 983 Hasta cier/o punto

• Aum Yoyita decides to visit

part of our daily life. Which is why

Guantanamo, the town of her

che cone of the film is very realiscic . . .

1 988 Cartas del parque

birth . Here she meets her niece

W e chose G uamanamera only

1 993 Fresa y chocolate

Georgina and discovers that her

because it is at the opposite end of

teenage sweetheart, Candido, is

the isiand from Havana and we

stili in love with her. She is so

wanced che processian co cross che

excited by this that she drops dead

isiand from one end co che other.

in his arms. Because Cuban law

When we chought of Guamanamera

states that a citizen must be buried

we couldn'c not ch i nk of che song

at his place of residence, Candido,

as the theme music . . . Our hope in

Georgina and her husband, all set

the first place is that the audience

off with Yoyita's coffin to the

will enjoy the film on an aeschecic

other side of the island, where she

!eve!. But we alsa think it can

lived. Along the way they keep

stimulate them co think abouc love,

running inco Marian, a truck

abouc death, and about our social

driver who pursues Georgina

concexc." - Tomas Gucierrez Alea &

romanticall y . . .

)uan Carlos Tablo.

Bir Noktaya Kadar
Parktan Mektuplar

Çilek ve Çikolata

1 995 Gumılmıamera

1 943 yılında dogdu. 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 1 943. He worked as an
assistane director for ICAIC, and
made documencaries from 1 963
ro 1 980. In early Eighties he
turned to directing and writing
sctipts.
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FERID BOUGHEDIR

U N UTU LMAZ B i R YAZ

1 944 yılında Tunus'ta
Hammam-lifte do�du.
Doktora tezini Afrika ve Arap
Sineması üzerine yazan sanatçı,
bu bölgenin en tanınmış film
eleştirmenlerinden biridir. "Le
Cinema Africain de A a Z 1
A'dan Z'ye Afrika Sineması" ve
"Le Cinema en Afrique et dans
le Monde 1 Dünya'da ve
Afrika'da Sinema" adlı iki
çalışmanın yazarıdır. Bunların
yanısıra "Les Cinemas de
Maghreb 1 Mahrep Ülkelerinin
Sinemaları", "Cinemas Noirs
d'Afrique 1 Afrika'nın Kara
Sinemaları" ve "Les Cinemas
Arabes 1 Arap Sinemaları"
kitaplarının yazımına katkıda
bulunmuştur. lık uzun metrajlı
konulu filmi "Halfaouine 1
Çatıların Çocu�u"nu ( 1 990)
yönetmeden önce, kitaplarıyla
aynı temayı işleyen üç belgesel
ve üç de kısa film yaptı.
Yönetmen Tunus
Üniversitesi'nde Sinema
dersleri de vermektedir.

UN ETE A LA G OULETTE
A SUMMER IN LA GOULETTE
Yönetmen Director: Firid Boughidir
Senaryo Screenplay: Firid Boughidir
Görüntü Yön. Cinemarography: Robert
Alazraki Kurgu Ed iti ng : Andrle Davanture
& Catherine Poitevin Müzik Music:jean
Marie Sbıia Oyuncular Cast: Camii Ratib,
Mustapha Adouani, Ava Cohen-jonathan,
Mohamed Drin, Ama! Hedhili, Michaeljourno,
Sonia Mankai; Guy Nataf, Sarah Pariente,
Fatma ben Saidane, Yvo Salerno, Lisa Seror,
Hiline Catzaras Yapımcılar Producers:
Firid Boughidir & Marie-Franroise Mascaro
Yapım Production Co.: Cinares
Productions, 1 me Mongi Slim, 2070 La
Marsa, TUNISIA; Fax: 216 1 745 93 1
Dünya Hakları Export Agent: Flach
Pyramide 1nternational, 5 me Richepame,
75008 Paris, FRANCE; Phone: 33 7 42 96
02 20; Fax: 33 1 40 20 05 5 1

7 995 1 3 5

mm.

1 Renkli Color 1 7 00'

• 1 967 yazı. Tunus kentinin
banliyösünde bir sayfıye kasabası
olan La Goulette, aktris Claudia
Cardinale'nin bir süre sonra
buraya yerleşeceği, ve çok
geçmeden Orta Doğu'da
kaçınılmaz bir savaşın çıkacağı gibi,
birçok garip rivayetin şimşek
hızıyla yayıldığı küçük bir yerdir.
Birçok millet ve kültür burada
çağlar boyu, zahmetsizce mutlu
bir şekilde birlikte yaşamıştır.
Müslüman tren kondüktörü
Yusuf, küçük bir kahvenin sahibi
Tunus Yahudisi Jojo ve Sicilyalı
Katelik teknisyen Giuseppe, tıpkı
hepsi 1 6 yaşında olan kızları
Meryem, Gigi ve Tina gibi,
birbirinden ayrılmaz arkadaşlardır.
Abialarının aksine, bu üç genç kız,
kocalarını anne-babalarının
seçmesine izin vermemek
konusunda kararlıdır. Ve böylece
bir yeniyetme delduruşuna
gelerek, Bakire Meryem
kutlamalarının yapılacağı I S
Ağustos'a kadar bekaretlerini
kaybedeceklerine dair ciddi ciddi
yemin ederler. Bu yetmiyormuş
gibi, herbiri başka dinden bir
çocuğu gözüne kestirerek, ihlal
edilmez bir tabuya meydan okur.
Bu durum, üç ailenin birbiriyle
olan bütün ilişkilerini kesmesine
yol açar. Ama üç babayı
birleştiren bağlar fazlasıyla
güçlüdür...
lstanbullu izleyiciler Ferid
Boughedir'i, son derece cinsellik
yüklü ilk filmi "Halfaouine"den

tanıyor. Yönetmenin insanca
sıcaklığı, hafifliği, klişelerden
kaçınması ve en küçük ayrıntısına
kadar özenli senaryosu ile ikna
edici oyunculuğun da katkısıyla
gündelik hayattan küçük öyküler
sunma yeteneği, son filminde de
aynı derecede belirgin. Kendi
anıları üzerine kurulu fılmin ana
teması hoşgörü. Gönül çelici
komşuluk öyküleri ve ayakları
yere basan karakterler arasındaki
ilişkilerin dokusu UNUTULMAZ
BIR YAZ'ı insan ve yaşam
sevgisiyle dolu bir filme
dönüştürerek, bize hem Kuzey
Afrika kültürü, hem de dünya
olaylarının kişisel yaşam dramları
üzerindeki etkisiyle ilgili büyüleyici
bir tablo sunuyor. "Bu; ana teması
birlikte yaşamak, sevmek ve
gülrnek olan bir film." - Ferid
Boughedir.

Meriem, Gigi and Tina. Unlike
rheir older sisrers, rhese three young
girls are derermined not ro allow
rheir parenrs ro choose rheir
partners in marriage. And so, in a
fi t of reenage provocarion, they
make solemn vow ro lose rheir
virginiry by Augusr 1 5 , the day of
che processian of rhe Madonna. To
make marters worse, each of them
has her eyes on a boy of a differenr
religion, rhus challenging an
inviolable taboo. This leads the
three fami lies ro cur off defi nirely
all ties wirh one anorher. Bur che

Born in Hammam-lif, Tunisia i n
1 944. He wrore h i s docroral
chesis on African and Arabic
film. He is one of rhe besc
known film cricics in Mrica and
throughout rhe Arab world, and
also che auchor of cwo definicive
works: "Le Cinema Africian de A
a Z" and "Le Cinema en Afrique
er dans le Monde". In addicion,
he is co-auchor of "Les Cinemas
de Maghreb", "Cinemas Noirs
d'Afrique" ve "Les Cinemas
Arabes". He covered much of rhe
same ground in three
documentary films and made
three orher films, borh shorrs,
before "Halfaouine" ( 1 990), his
firsr full-length ficrion film. He
is a professor of Film ar Tu n is
University.

bonds rying the three farhers are roo
srrong . . .
İstanbul audience have alteady been
acquainred wirh Ferid Boughedir
from " Halfaouine", his exrremely
sensuat feature debut. His
humanisric warmth, lighrness,
abiliry ro avoid diehes and ro

• Summer of ı 967. La Goulerre, a

presenr lirtle srories from everyday

seaside resort in the suburbs of

life through a precise script and

Tunis, is a smail place where many

convincing acrors are apparent in

srrange rumors circulate rapidly,

his laresr film as well. Ir is based

such as che "facr" rhar rhe acrress

upon his memories and rhe main

Claudia Cardinale is coming back

rheme is rolerance. The caprivaring

ro live here soon and an unavoidable

neighbourhood srories and rhe

war is going ro break our in the

fabric of relarions berween the

Middle East soon. Various

down-ro-earrh characrers make UN
ETE A LA GOULETTE a film full

populations and culrures have lived
here rogerher for ages in efforrless

of love for mankinci and life, which

happiness. Youssef, a Muslim train

gives us a fascinaring look ar Norrh

driver, Jojo, a Tunisian Jew who

African culrure and ar the effecrs of

owns a lirtle snack bar, and

world evenrs on rhe dramas of

Giuseppe, the Sicilian Carholic

personal life. "This is a film whose

mechanic, are as inseparable as their

leitmorif is ro live, love and laugh

three ı 6-year-old daughrers,

rogerher. " - Ferid Boughedir

Filmleri
Filmography
1 964 Paris-Tunis (short kısa film)
1 965 Riche pour un jour
Bir Günlügüne Zengin

(short kısa film)
1 972 Nozha raiqa Piknik
(short kısa film)
1 983 Camera d'Afrique
Afrika Kamerası (short
docımımtary kısa belgesel)
1 984 Cinema de Carthage
Kartaca Sineması
(documentary belgesel)

1 987 Cinima Arabe
Arap Sineması

(docmnentary belgesel)

1 990 Halfaouine - L'enfant des
terrasses Çatıların Çocugu

1 995 Un ete a la Goulette
Unutulmaz Bir Yaz
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LUC DARDENNE

SÖ Z

1 9S I 'de Belçika'da Engis'te
do�du. Oyunculuk e�itimi aldı
ve "La colonne Durutti" ve
"L'arche d'Adelin" gibi
oyunlarda Armand Gatti'nin
yönetmen yardımcılı�ını yaptı.
1 975'te kardeşi Jean-Pierre'le
birlikte Derives adlı bir
prodüksiyon şirketi kurdu. Bu
şirket, bugüne kadar Avrupa
TV kanalları için elliden fazla
belgesel yapmıştır. 1 984'ten
beri Liege Universitesi Fen
Edebiyat Fakültesi'nde bir
"audio-visual workshop"un
sorumlusudur.

lA PROMESSE

THE PROMI SE
Yönetmenler Directors: Luc &}ean
Pierre Dardenne Senaryo Screen play: Luc
&}ean-Pierre Dardemıe Görüntü Yön.
Cinematography: Alain Marcoen Kurgu
Editing: Marie-Hllene Dozo Müzik Music:
jean-Marie Bi/Iy & DmiJ M 'Punga
Oyuncular Cast: }erbnie Rmier, Asıita
Ouedraogo, 0/ivier Gourmet, Rasmanl
Ouedraogo, Hachhni Haddad Yapımcılar
Producers: LıiC Dardenne & Hanen Daldoul
Yapı m Production Co.: LeJ Film du Fleuve,
4 quai Churchi/1, 4020 Liige, BELGlUM;
Phone: 32 41 42 4 9 39; Fax: 32 41 42 66 98
Dünya Hakları Export Agent: Seawe/1
Films, 45 rue Pierre Charron, 75008 PariJ,
FRANCE; Phone: 33 1 4 7 20 18 73; Fax: 33
1 47 20 1 5 43

I 996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 93'

• Günümüz Belçika' sı. 1 S yaşında
bir delikanlı olan lgor, zamanını
arkadaşlarıyla bir go-kart yaparak ve
babası Roger'nin kaçak göçmenlere
iş verdigi inşaat şirketinde çalışarak
geçirmektedir. lgor için babasının
üçkagıtçılıklarına katılmak geyet
dogaldır; yaşının masumiyetine ters
düşmeyen küçük şeytanilkiardır
bunlar. Ancak lgor bu masumiyetini,
inşaat iskelesinden düşen Afrikalı
göçmen işçi Hamidou'yu babasıyla
birlikte ölüme terkettiklerinde
aniden yitirir. Ölmeden önce
Hamidou, lgor'dan kendisine, karısı
Assita ile oglu Tiga'yı koruyacagına
dair söz vermesini ister. lgor,
babasından gizli, söz verir. Korku,
babasına karşı görev duygusu, ve
verdigi söz arasında bocalayan lgor,
kısa bir süre sonra bir vicdan
muhasebesi yapmak durumunda
kalır. Kocasının öldüğünden haberi
olmayan Assita ise, inatla kocasını
beklemekte ve ülkesine dönmeyi
reddetmektedir . . .
SÖZ küçük ölçeğini, ilgilendiği
yöresel sorunları aşıp, sert, izleyiciyi
içine çeken, ama son derece sevecen
bir filme dönüşüyor. Belçikalı
yönetmen kardeşler Jean-Pierre ve
Luc Dardenne, "Karamazov
Kardeşler"den esinlenerek, önemsiz
bir suç işlemiş bir gence vicdan
muhasebesi yaptıran bir suçluluk
öyküsünü filme almaya karar
vermişler. Dardenne kardeşlerin bu
üçüncü filmi, onların deyişiyle, "ele
aldıgı konuyu ince detaylara girmek
yerine geniş fırça darbeleriyle

işleyerek, gerçek anlarını yakalamayı
ve belgesel bir gerçeğe ulaşmayı
amaçlıyor". Onların belgesel
tarzındaki elde çekim kamera
çalışması olaganüstü bir gerçeklik
izlenimi yaratıyor. Yönetmenler
çoğu profesyonel olmayan, ama
kameraya yakın oyuncuları
olaganüstü bir biçimde kullanarak
gerçeklik izlenimini sürekli tutmayı
başarmışlar. Avrupa için önemli
konuları (göç ve ırkçılık) ele alan ve
özü bakımından son derece çağdaş
bir Avrupa filmi olan SÖZ, sağlam
yapılı, ödün vermeyen ve hiç
kuşkusuz etkileyici bir yapıt. "Bu
film, babasına karşı başkaldıran
lgor'da Yasa bilincinin uyanmasını,
bir yabancıda insanlığı keşfetmesini
anlatırken, Kuzey 1 Güney ilişkileri
için de bir metafor oluşturuyor." Jean-Pierre & Luc Dardenne

moral consciousness, rorn between
fear, filial faithfulness and the
promise he made. Assita, who has
not been rold about her husband's
death, keeps waiting for him and
refuses ro go back ro her counrry . . .
LA PROMESSE transcends i ts smail
scale, domestic concerns ro evolve
i mo a tough, involving but
ultimarely compassionate film. Jean
Pierre and Luc Darden ne, a Belgian
direcrorial duo, were inspired by
"The Brothers Karamazov" ro film a
srory of guilt that awakens the moral
conscience of a teenaged petty
criminal. The Dardennes' third
fearure was "filmed with a broad
brush, rather than a delicare one,
teying to caprure momems of
realiry . . . in order ro attain a
documemary rruth". Their use of a
hand-held, documentary sryle

• Belgium, the presenr. Igor, a

approach ro the camera work results

teenager of 1 5, shares his time between

in tremendous aurhenticity.

building a go-kart with his friends

Directors have made exceptional use

and working at his father Roger's

of the ir cast - many non-professionals

construction company, which hires

- forsaking camera-friendly faces,

iUegal immigrams. To Igor, raking

ever aware of mainmining a grubby

part in his farher's scams is part of

real ism. Somehow a quinressenrially

the narurall order of things, some

conremporary European film

sort of evi! wirbin the innocence of his

confronring the big Euro-issues

age. Igor suddenly loses his innocence

(migration and race), LA PROMESSE

the day he and his father leave

is rigorous, uncompromising and

Hamidou, an Mrican immigrant, for

undoubredly moving. "The film rells

dead, after he fe ll from a scaffolding.

Igor's awakening ro Law as a

But before he dies, Hamidou asks

rebeUion againsr his father, a

Igor to promise him he'll protect his

discovery of the human being within

wife Assira and his son Tiga. Igor

the stranger, and a metaphor of

promises, without his father's

Norrh/Sourh relations." - Jean-Pierre

knowing. Igor soon wakes up ro

& Luc Dardenne

Born in 1 9 5 1 in Engis,
Belgium. He studied drama
acting and was assisranr ro
Armand Gatri in srage pieces
such as "La colonne Durutri"
and "L'arche d'Adelin". In 1 97 5
h e founded wirh h i s beorher
Jean-Pierre a producrion
company, Derives, which, since
than, has made more rhan 50
documenraries for European TV
starions. He has been in charge
of a workshop on audiovisual
pracrices ar rhe Arr and Sciences
Deparrmenr of the University of
Li ege s ince 1 984.

JEAN-PI ERRE
DARDENNE
1 954'te Belçika'da Awirs'te
do�du. Felsefe okudu. 1 982'de
Armand Gatti'nin "Nous
etions tous des noms d'arbres
1 Hepimiz A�aç Adlarıydık"
başlıklı filminde yönetmen
yardımcılıj!ı yaptı. 1 990 yılından
bu yana Brüksel Laik
Üniversitesi'nde bir senaryo
yazma "workshop"u
yönetmektedir. A�abeyiyle
birlikte üç uzun metraj film
çekmiştir.
Born in 1 954 in Awirs,
Belgium. He has a degree in
philosophy. He worked as
assisranr direcror in Arınand
Garri's "Nous erions' rous des
noms d'arbres" in 1 982. Si nce
1 990 he has been holding a
screen-wri ring workshop at
Universice Li bre in Brussels. He
co-directed rhree fearure fılms
wirh his big brorher.
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Filmleri

Filmography
1 986 Falsch
1 987 Il court. . . il court le monde
Koşuyor . . .
Dünyayı Katediyor

1 992 }e peme d vous

Sizi Düşünüyorum

1 996 La promesse Söz

�1
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ITALYA ITALY

PETER DEL MONTE

YOL ARKADAŞI

29 Temmuz 1 943'de, ABD'de
San Francisco'da do�du.
ltalyandır. Roma
Üniversitesi'nden sinema
esteti�i üzerine bir tez yazarak
mezun oldu. Roberto
Rossellini'nin gözetimi altında
Roma' daki Centro
Sperimentale di
Cinematografia'da film
y önetmenli�i ö�renimi gördü.
lik filmini 1 975'de çekti.

COMPA GNA DI VIAGGIO
TRAVELLING COMP ANI ON
Yönetmen Director: Peter Del Morıte
Senaryo Screenplay: Peter Del Monte,
Gloria MalateJta & Claudia Sbarigia
Görüntü Yön. Cinemarography:
Giuseppe Lanci Kurgu Edi ring: Simona Paggi
Müzik Music: Dario Luca711oni Oyuncular
Cast: Michel Picco/i, Asia Argento, Lino
Capolicchio, Silvia Cohen Yapımcı
Producer: Enzo Poreel/i Yapı m
Producrion Co.: Alia Film, Viale Gorizia,
52 - 00198 Rome, ITAL Y; Phone: 39 6 854
28 40; Fax: 39 6 853 54 001, Istituto Luce
Dünya Hakları Exporr Agent: SAC/S,
Via Teulada, 66 - 00195 Rome, ITA L Y;
Phone: 39 6 3 74 981; Fax: 39 6 3 72 34 92

Born on 29 July 1 943 in San
Francisco, USA. He is Iralian.
He has graduaced from che
Universicy of Rome wich a chesis
on eschecics of cine ma. He
srudied film direcrion ar che
Cenrro Sperimencale di
Cinemarografıa in Rome under
the curelage of Roberto
Rossellini. He made his feacure
debur in 1 97 5 .

1 995 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 1 0'

• Cora yirmi yaşında asi, ne
yapacağı belli olmayan bir genç
kızdır. Roma'da yaşar, evi ve
sürekli ilişkileri yoktur. Ufak tefek
işlerde çalışır ve geceyi bulduğu
yerde geçirir. Bir gün, köpeğini
gezdirdiği Ada, Cora'dan
hafızasını kaybetmeye başlayan
babası Cosima'yla ilgilenmesini
ister. Adam evden çıktığında
dönüş yolunu bir daha
bulamamaktadır. Kendi
bağımsızlığına sıkı sıkıya bağlı,
suskun, emekli bir profesör olan
Cosimo kendisine yardım
edilmesini kabul etmeyince, Cora
onu takip etmeye başlar. Önce
adamın görünürdeki amaçsızlığı
Cora'yı hayrete düşürse de, ilk
günlerde herhangi bir sorunla
karşılaşmadan gölge gibi onun
peşinden ayrılmaz. Bir sabah
Cosimo �r!!n istasyonuna gider ve
bir trene biner. Cora durumdan
kaygılan ır ve Ada'yı uyarır. O da
Cora'dan, babasının peşinden
ayrılmamasını ister. Bilinmeyen
bir yöne doğru ilginç bir yolculuk
başlar. Bu arada Ada ve kocası
Pepe de, kendi tedirginlikleri ve
yabancılaşmalarıyla uğraşmak
zorunda kalır . . .

nitelendirdiği, genç ve yalnız bir
karakteri kendi yaşamını yeniden
gözden geçirmeye iten garip bir
yolculuk hakkındaki bu
düşündürücü öykünün
merkezinde Cora var. Michel
Piccoli, suskun ama aslında çok
etkili bir biçimde konuşkan yaşlı
profesör rolünde harikulade; bir
yandan sımsıcak bir mizahla dolu
anlar sağlarken, profesörü
sempatik ve etkileyici yapmayı
başarmış. Dario Lucantoni'nin
dikkate değer müziği ise,
karakterlerin ilk kez kendilerini
sokağa vurduğunda yararlandığı
tembel tango temasından, yolculuk
ilerledikçe daha melankolik
tonlara geçerek filme hayli
duygusal bir derinlik katmakta.

him. A srrange journey begins, of
which the deseination is unknown.
Meanwhile Ada and her husband
Pepe have rheir own unease and
alienarion to dea! with . . .

film about loneliness and the need
for contact in an emotional desert,
told through the unl ikely
intersecrion of rwo lives of solitude.
Cora is at the centre of this cerebral

Rooney in Variety bills as an
"Anronioniesque road movie. "
Michel Piccoli is wonderful in the
quiet but eloquent role of the

affecting, while alsa supplying
moments of warm humour. Dario

srable relarionships. She rakes on

Lucanroni's noreworthy score adds

smail jobs and sleeps wherever she

much emotional deprh, maving

can. One day, Ada, the woman

from a lazy tango theme when the

whose dog she walks, asks Cora to

characters first rake to rhe streers,

rake care of her farher, Cosima,

to more melancholy rones as rheir

who is losing his memory. When

journey progresses.

Inirially she is alarmed by his
apparent aimlessness, bur the firsr
days she 'shadows' him wirhour
difficulry. One morning, Cosima
goes to the train station and gers
on a rrai n . Cora is worried and

Küçük Ateşler

1 995 Compagna di viaggio

homeless, lives in Rame and has no

his independence, refuses any help

Yolculuga Davet

1 985 Picco/i fuochi 1

her own life - a film which David

tale about a srrange journey which

making him symparhetic and

so Cora accepts to fallaw him.

frene lrene
L 'altra domıa Diger Kadın
Piso pisello 1 Aya Maya
11lvitatio1l att voyage

leads the young loner to reconsider

rwen ty-year-old gir!. She is

his way back. Cosima, a quier,

1 975
1 980
1981
1 982

1 987 Julia andjulia Julia ve Julia
1 988 Etoile Yıldız
1 990 Tracce di vita amorosa 1

elderly professor; he succeeds in

he leaves his house he cannot fi nd

Filmleri
Filmography

This i s a n intense and minimalist

• Cora is an impulsive rebellious

rerired professor who is clinging to

Bu film, yalnızlık ve bir duygu
çölünde temas kurma
gereksinimini, iki yalnız yaşamın
beklenmedik kesişınesi aracılığıyla
anlatan, yoğun ama minimalist bir
çalışma. Variety dergisinde
eleştirmen David Rooney'nin
"Antonioni'vari bir yol filmi" diye

warns Ada who begs her to fallaw

Aşk Yaşamının Izleri
Yol Arkadaşı
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COLD FEVER

A Ko.. LDUM KLADA
Yönetmen Director: Fridrik Thor
FridrikJion Senaryo Screen play: jim Stark
& Fridrik Thor Fridrilwon Görüntü Yön.
Cinematography: A ri Kristinnon Kurgu
Edi ring: Steingrimur KariJion Müzik Music:
Hi/mar Orn Hilmarsıo11 Oyuncular Cast:
Maıatoıhi Nagaıe, Li/i Taylor, Fisher Stevem,
Gisli Halldornon, Seij1111 Suzuki, Laura Hugheı
Yapımcılar Produ rs jim Stark & George
Grmd lll Yapı m Production Co.: Ice/and
Film Corporation, Hverfisgata 46, 1 0 1
Reykjavik, 1CELAND; Phone: 3 5 4 562 1 8
20; Fax: 3 5 4 5 5 2 5 1 54; Iciclefilm, Pandora
Film, Sunriıe Ine. , Zentrope Entertainment
Dünya Hakları Export Agent: Chriıta
Saredi World Saleı, Staffelıtraııe 8, CH-8045,
Zurich, SWITZERLAND; Phone: 41 1 20I
l l 5 1 ; Fax: 4 1 1 201 l l 5 2

ce :

1 995 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 85 '

• Atsushi Hirata, Tokyo'daki bir
balık şirketindeki işinde tek soluk
alma fırsatını oluşturan hem ücretli,
hem de güneşli bir haftalık Hawaii
tatilini hevesle bekler. Ne var ki,
büyükbabası bunun yerine, önemli
bir ailevi görevi yerine getirmesi için
onu ikna eder. Atsushi, annesiyle
babasının tam öldükleri yerde, uzun
süredir ihmal edilmiş bir töreni
yerine getirerek onların ruhunu
huzura kavuşturacaktır. Ne yazık ki
meslekleri jeologluk olan annesiyle
babası, uzak bir Izianda nehrinin
buz gibi kıyısında ölmüştür. Atsushi
istemeye istemeye Izianda'ya giden
bir uçaga bin er ve "hiçbir haritada
bulunamayan bir yer"e dogru ruhsal
bir yolculuga başlar. Bir medyumun
hırpalanmış Citroen'ini alarak
tundrada kuzeye dogru yola çıkar ve,
katil ruhlu bir Amerikalı çift, lsa'nın
dogumuna ilişkin bir oyuna katılmak
için arabayı durduran bir taksi
şoförü, sesiyle bir buzdagını beş
kilometre mesafeden patiatabiien
bir deniz kızı gibi, gitgide daha garip
insanlara ve yerlere rastlar...
Fridrik Thor Fridriksson'ın Oscar
adayı filmi "Börn Natturunnar 1
Doganın Çocukları"nı ( 1 993'te
Festival'de gösterilmişti) gören
herkes, o filmin çarpıcı mistik
tonunu hatırlayacaktır. Ruhlar
dünyası yönetmenin işlerinde
sıradan bir şey, zaten Izianda
yaşamının genelinde de durumun
böyle oldugu söyleniyor. SO G UK
ATEŞ'te, genç bir Japon erkegin
Izianda kışındaki hac seferinin her

kademesinde bu dünya çok neşeli
bir şekilde hep mevcut. Manzaralar
soluk kesici, Fridriksson da filmin
başındaki Japonya sekansları ile
geniş ve boş Izianda bozkırları
arasındaki tezadı vurgularken, bir
yandan da bireysellik üzerine
Izianda ve Japon bakış açılarının
benzerliklerini sergiliyor. En çok,
Jim Jarmusch'un "Mystery Train 1
Gizem Treni"ndeki gayet sogukkanlı
rolüyle tanınan Japon film ve müzik
yıldızı Masatoshi Nagase'nin komik
bir mükemmeliyetle oynadıgı
Atsushi, annesiyle babasının öldügü
yere yaklaşırken, film de kişisel
mirasımızla aile mirasımızın ardına
düşme ihtiyacını ele alıyor. Bu en
farklı kültürleri bile birbirine
baglayacak kadar kuvvetli bir içgüdü.
Son derece güzel, garip ve coşku
verici bir film olan SOGUK ATEŞ,
gerçekten de insanın hafızasında
yer eden, benzersiz bir yapıt.

on any map". He buys a psychic's
bear-up Citroen and heads norrh
across the tundra, encouotering evet
stranger people and places: a
homicidal American couple, a taxi
driver who srops ro be part of a
nativiry play, a siren whose voice can

explode an iceberg at five kilometres . . .
Anyone who saw Fridrik Thor
Fridriksson's Oscar-nominared
"Children of Nature" (shown in the

1 993 Festival) will remember the
film's strikingly mystical tone. The
spirit world is matter-of-fact in his
work, as it's said to be in Icelandie
life in general. In COLD FEVER,
ir' s hilariously presem on evety leg of
a young Japanese man's pilgrimage
through an Icelandie wimer. The
landscapes are brearhraking, and
Fridriksson exploirs che comrast
between the early Japanese sequences
and the wide Icelandie vistas, while
demonstrating the similarity of

• Atsushi Hirara eagerly anricipares

Icelandie and Japanese views on

a sunny week of paid vacarion in

individuality. As Arsushi (played to

Hawaii as the only break from his

comic perfecrion by Japanese film

work at a Tokyo fish company.

and music srar Masatoshi Nagase,

I nsread however, his grandfarher

best known for his ulrra-cool role in

convinces him ro fulfill an important

Jim Jarmusch's "Mystety Train")

family duty: Arsushi must put the

gers closer to the site of his parems'

spirits of his deceased parenrs ro rest

death, the film becomes a highly

by performing a long-neglecred

personal exploration of the universal

ri tual at the exact site of their dearh.

human need ro seek out our personal

Unforrunately, his parenrs 

and familial bericage - an instinct so

geologisrs by trade - died in the frigid

srrong it connecrs the most diverse

shore of a remote Icelandie river.

of culrures. Achingly beauriful,

Atsushi relucrandy boards a plane ro

strange and exhilarating, COLD

Iceland and begins a spiritual road

FEVER is one-of-a-kind picrure that

trip ro "a place that cannot be found

really stays in the memoty.

1 2 Mayıs 1 954'te Reykjavik,
Izianda'da dogdu. Yerel izianda
sinema kültürünün
yaratılmasında önemli bir rol
oynadı. 1 974'te ülkenin ilk
sinema kulübünü kurdu, ve
Izianda'nın ilk sinema dergisi
"Kvikmyndabladid"i çıkardı.
1 978' de ise Reykjavik Film
Festivali'ni başlattı (hala bu
fesrivalin yöneticisidir).
1 98 1 'de belgesel film
yönetmeni olarak yeni bir
meslege atıldı. Birkaç
televizyon filmi ve çocuk
programı yönettikten sonra,
1 987'de ilk konulu uzun metraj
filmi "Skytturna 1 Beyaz
Balinalar"ı gerçekleştirdi. Ikinci
konulu filmi, 1 99 1 'de Izianda'da
yapılan tek film olan "Börn
Narturunnar 1 Doganın
Çocukları", En Iyi Yabancı Film
Oscar'ına aday gösterildi. Bunu
1 994'te yaptıgı "Bi6dagar 1
Sinema Günleri" izledi.
SOGUK ATEŞ ( 1 995) yönettigi
dördüncü uzun metraj konulu
filmidir.
Borı:ı on 12 May 1 954 in
Reykjavik, lceland. He has
played an imporranc part in the
creation of a native Icelandie
cinema culture. In 1974 he
founded the councry's first
cineclub, as well as the first
Icelandie cinema journal,
"Kvikmyndabladid". He wenc
on to found the Reykjavik Film
Festival in 1 978 (and is stili its
chairman). In 1 98 1 he srarred a
new career as a documencary
film director. After directing
several TV-films and children's
programmes, in 1 987 he made
his first fiction fearure,
"Skytturna 1 White Whales".
His second fearure, "Börn
Narturunnar 1 Children of
Narure", was the only film
produced in lceland in 1 99 1 ,
and earned an Oscar nomination
for Best Foreign Language Film.
He followed it with "Bi6dagar 1
Movie Days" in 1 994. COLD
FE VER ( 1 995) is the fourth
feature film he has directed.
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1 987 Skyttu ma Beyaz Balinalar
1 99 1 Böm Natturumıar
Dogıtnın Çocukları
1 994 Bi6dagar Sinema Günleri
1 995 A köldmn k/ada. Soguk Ateş
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MACARISTAN HUNGARY

PETER GOTHAR

VURDUM DUYMAZ VASKA

1 947 yılında Macaristan'ın Pecs
kentinde dogdu. 1 96S'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 97S'te Tiyatro ve Film
Sanatı Akademisi'nden film ve
TV dalında mezun oldu. Birçok
TV filmi, belgesel ve çocuk
filmi yaptı. Bu arada,
fotografçılıkta da uzmanlaştı ve
fotograflarını sergiledi. lik
konulu uzun metraj filmi
"Ajandek ez a nap 1 Degerli Bir
Gün" ile büyük bir başarı
kazanarak, Yenedik Film
Festivali'nde ilk filmiere verilen
Altın Aslan ödülünü aldı. Daha
sonraki filmlerinde de aynı
başarıyı tekrarlayan sanatçı,
Kapasvar'da ve 1 993 yılından
itibaren Budapeşte'deki Katone
Tiyatrosu'nda tiyatro
yönetmeni olarak da çalıştı. "A
reszleg 1 Uç Nokta" ( 1 994) En
Iyi Yabancı Film dalında
Oscar'a aday gösterildi.

HA GGYALL6G VA VASZKA
V ASKA EASOFF
Yönetmen Director: Peter Gothdr
Senaryo Screen pl ay : Ldsz/0 Bratka & Peter
Gothdr Görüntü Yön. Cinematography:
Fra>�ciJco Gozo>� Kurgu Editing: Zoltd" Vida
& EJZter MajoroJ Müzik Music: György
Orbdn & Gyo·rgy Selmeczi Oyuncular Cast:
Maksim Sergeyev, Yevgmy Sigyihin, Valia
Kasyanova Yapımcılar Producers:)oldn
A roai, Peter Barbalics & Ldsz/0 Sipos Yapım
Production Co.: Magyar Filmunio, Budapest,
Vdrosligetifasor 38, 1 068 HUNGARY; Phone:
36 I 3 5 1 77 60; Fax: 36 I 3 5 1 77 66
Dünya Hakları Export Agent: Media
Ltma, Friesenwa/1 83, 50672 Kocollgne,
GERMANY; Phone: 49 22 I l 3 9 22 22;
Fax: 49 22 l l 39 22 24

1 996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 78'

• Vurdumduymaz Vaska - garip
bir isim, öyküsü ise daha da garip!
Yan-Gei-Yat Luvnia'yla Fontanka
Sokagı 35 nurnarada yaşayan
Vaska, genç yaşına rağmen, St.
Petersburg'un Büyük Hırsızı'dır.
Güzel Luvnia tam Vaska'nın
sözünü tutmamasından şikayet
ediyordur ki, kapı ardına kadar
açılır ve Köy H ırsızı Vanka içeri
girer. Suvalovo'nun Ipek
Çayırları'nda Çılgın Kuş'un
yuvasını yağmalarlar ve oradan
yanlarına Kanlı Sardalye Kutusu
Açacağı'nı ve Rehber Sicim'i
alırlar. Bunlarla donanmış Vaska
ile Vanka, Ulusal Banka'nın
damına uçar ve bankanın kasa
dairesini boşaltırlar. Smolny
Sarayı'nda panik vardır! Müthiş
Zinoviev Yoldaş, Vaska ile
Vanka'yı yakalamak için Büyük
Sovyet Tekesi'nden yararlanmayı
düşünür. Bizim ikili tekeyi hemen
kaçırır. Çar dönemi St.
Petersburg'unun Üstad Hırsızı
Fedka, Zinoviev'e, suçluları
yakalamasına ancak Pekmez
Fıçısı'nın yardımcı olacağını
söyler...

yaratıcı soyguncunun harika
öyküsü Gulag'dan geliyor. Şair ve
edebiyat eleştirmeni Lev Gordon,
Beyaz Deniz Kanalı'nın inşaatı
sırasında zorunlu hizmetle orada
bulunduğu sırada duymuş bu
öyküyü. Uyarma kabilinden
anlatılan bu hicivli öyküyü
Gordon'un kızı Mariana
Koziryeva kağıda döküp, bir St.
Petersburg edebiyat dergisi olan
Smerid'de yayımlatmış. Yani artık
Sovyet Rus Folkloru'nun da bir
parçası olmuş. Bu sıradışı film
Rusça çekilmiş, zaten oynayanlar
da Rus aktörler; bir anlatıcı ise
yorumlarda bulunup olayları
açıklayarak, geleneksel öykü
aniatma üsiObunun parlak bir
parodisini sunmakta.

the Terrible rries ro use the Grear
Soviet Billy Goar ro capture Vaska
and Vanka - who promptly kidnap
it. Zinoviev is rold by Fedka, che
Master Thief of St. Perersburg ar
tsarist times, that only the Molasses
Barret will help him catch the
perperrarors . . .
Winner of Best Film, Best
Di rector, Best Phorography awards
on the 27th Hungarian Film
Week, VASKA EASOFF is a
" Hungarian film in the Russian
language" ser in che early Soviet
period in St. Perersburg. The srory
about the wonderful advemures of
two charming characters, the
cunning and invenrive robbers who
perpettate their hair raising
"crimes" for the fun and thrills,

• Vaska Easoff, strange the name

comes from the Gulag, where Lev

and strange his srory! Vaska,

Gordon, the poet and li rerary

despi te his tender years, is the

critic, heard it when he was on

Great Thief of St. Petersburg,

forced labour during the

where he and Lie-Back Luvnia, li ve

consrrucrion of che White Sea

rogether at 3 5 Fontanka Street. The

Cana!. It was told as a caucionary

lovely Luvnia is complaining about

and satirical ra le. His daughrer,

Vaska's failure ro keep his word,

Mariana Kozi ryeva wrote i c down

when the door swings open and in

abd published it in Smerid, a St

steps Vanka, the Thief of the

Petersburg li cerary review. So ir is a

27. Macar Film Haftası'nda En Iyi

Village. In the Silken Meadow of

piece of Soviet Russian Folklore.

Film, En Iyi Yönetmen ve En Iyi
Görüntü ödüllerini alan
VURDUMDUYMAZ VASKA, eski
Sovyetlerin ilk döneminde St.
Petersburg'da geçen, "Rus dilinde
bir Macar filmi". Iki sevimli
karakterin, sırf eğlence ve
heyecan uğruna tüyler ürpertici
"suçlar" işleyen bu iki kurnaz ve

Suvalovo, they raid the nest of the

Yes ir speaks of roday as well, since

Grifferidger bird, and from there

it's hardly more fanrastic rhan

they supply themselves with the

everyday reality in Russia now.

Blooded Sardine Tin Key and the

This outstanding film is played i n

Guiding Thread. Armed with

Russian, b y Russian acrors, and a

these, Vaska and Vanka fly up the

narraror comments on and explains

roof of the National Bank and

the action in a glorious parody of

empty irs vault. Panic in the

the traditional style of srory

Smolny Palace! Comrade Zinoviev

relling.

Born in 1 947 in Fecs, Hungary.
He encered Agriculcural College
in 1 965 before transferring co
Budapesc University a year lacer.
He wenc on co study d rama and
in 1 974 became assiseane
direccor for che governmem run
celevision network. In 1 97 5 he
cook a degree in film and TV
direecing from che Academy of
Theacre and Film Are. He made
several TV films, documemaries
and children films. In che
meamime he was deeply
involved in phocography and his
piccures were exhibiced. His firsc
feacure film, "Ajandek ez a nap",
was a tl1Undering success and
won him a Golden Lion for a
debuc at Venice Film Festival.
Success repeaced icself wich his
larer films. He also worked as
scage director i n Kaposvar and
si nce l 993 at Theacre Karone in
Budapesc. "A reszleg 1 The
Oucposc" ( 1 994) received an
Oscar namination for Best
Foreign Film .

Filmleri
Filmography

1 979 Ajdndtfk ez a nap
Degeri i Bir Gün
1 98 1 Megd/1 az idö Zaman Durdu
1 985 !do van Zaman
1 987 Tiszta Amerika
Tıpkı Amerika
1 99 1 Melodrdma Metodram
1 994 A rtfszleg Uç Nokta
1 996 Hagyjtillogva Vdszka
Vurdumduymaz Vaska
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OTAR lOSSELIANI

HAYDUTLAR

1 934 yılında Gürcistan'ın Tiflis
kentinde doğdu. 1 944- 1 953
arasında müzik çalıştı, ardından
Moskova Üniversitesi'nde
matematik okumaya başladı.
1 955'ten 1 96 1 'e kadar Moskova
Film Okulu YGIK'da, bazıları
Dovzhenko'nun yönetimi altında,
çeşitli kurslara devam etti. Daha
sonra Gürcistan kültürü üzerine
yaptığı film çalışmaları, "Pastoral"
adlı filmi yetkilileri rahatsız
edince sona erdi. O günden beri
Fransa'da yaşamaktadır. Yerel
kültürlere duyduğu ilgi, 1 982'de
Bask ülkesi üzerine bir belgesele
yol açtı. "Ye Işık Vardı" için de
Djigliou, Senegal'deki bir Diola
köyü ne gitti.

BRIGANDS - CHAPITRE VII
BRIGANDS - CHAPTER VII
Yönetmen Director: Otar losseliani
Senaryo Screen play: Otar foneliani
Görüntü Yön. Cinematography:
lViiliarn Lubtchamky Kurgu Editing: Marie
Agnes Blum Müzik Music: Nicolas
Zourabichvili Oyuncular Cast: Amiran
Amiratuıchvili, Dato Gogibedachvili, Guio
Tzintsadze, Nino Ordjonikidze, Keti
Kapanadze, Alexi Djakeli, Niko Kartsivadze
Yapımcı Producer: Martine Marignac
Yapı m Production Co.: Pierre Grise
Productiom, 52 re Char/ot, 75003 Paris,
FRANCE; Phone: 33 1 40 27 99 06; Fax: 33
1 40 27 9 7 16; Soyuzkinoservice, RUSSIA;
Bim Distribuzione, ITA L Y; Carac Film AG,
SIVITZERLAND Dünya Hakları Export
Agent: Pierre Grise Productiom, 52 re Charlot,
75003 Paris, FRANCE; Phone: 33 I 40 27
99 0 6; Fax: 33 1 40 27 97 1 6
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• Vano küçük, güzel ve
komşularının haset etmesine yol
açacak kadar zengin bir ülkenin
hükümdarıdır. Sonuç olarak,
vaktinin çoğu savaşmakla geçer.
Doğal olarak da, çevresi mutsuz,
ikiyüzlü, kıskanç ve kalleş saray
erkanıyla çevrilidir. Kraliçe Eka
sürekli sıkılır, takmak zorunda
bırakıldığı bekaret kemeri de
amacına hizmet etmez. Vano'nun
bir m uharebede ele geçirdiği
gözdesi Lia ise mükemmel bir
kraliçe olabilecek niteliklere
sahiptir, ama genç kadın kendisine
tecavüz ettiği için Vano'yu hiç
bağışlamamıştır. Intikamını
şarabına zehir koyarak alır. Ama
ya Vano'nun kaderinde uzun bir
ömür yazılıdır, ya da Lia bir türlü
gerekli dozu tutturamaz. Vano
aynı zamanda fevkalade becerikli
bir yankesicidir. Bir gün güzel
devrimci Eka bunu fark eder ve
Vano'nun özel yeteneklerinden
kendi amacı için yararlanmaya
karar verir. Vano, mücadele
uğruna seferber edilir. Zaferden
sonra iktidar ellerine geçer:
sosyalizmin geleceği önlerinde
açılır. Ama başarı, beraberinde
hep kıskançlık, hoşnutsuzluk ve
ihaneti de getirir. Bir akşam bir
şölen sırasında "dostlar"ın hepsi
haddinden biraz fazla içer, gerçeği
hazmetmek de her zaman kolay iş
değildir. Hepsi kendilerini hapiste
bulur. Vano'nun küçük ülkesi hala
güzeldir, ama her nedense,
vatandaşlar birbirlerini
yemektedir. Arkadaşlarla içmek

bile potansiyal olarak tehlikeli
hale geliyorsa ne yapmalı ? Vano
işte böylece güzel ülkesini terk
etmeye karar verir, ve hayatın
daha hoş, daha uysal olduğu
söylenen büyük bir yabancı
başkente gider . . .

day he is nored by Eka, a beautiful
revolurionary, who decides to use
his special ralenrs for her own
cause. He is mobilized for the sake
of the struggle. Afrer rhe victory,
they take over the power: the

Born in Tbilisi, Georgia, USSR,
in 1 934. From 1 944 to 1 95 3 he
studied music in his home rown,
larer taking up marhemarics ar
Moscow University. From 1 95 5
t O 1 9 6 1 h e attended var i ous
courses at the Moscow film school
VGIK, some under the directian
of Dovzhenko. His subsequenr
filmic studies of Georgian culture
were terminared when "Paswral"
upset the aurhoriries, and he has
si nce senled in France. H is
incerest in local cultures led to a
documenrary about the Basque
country in 1 982 while for "Et la
lumiere fut" he wenr w a Diola
village, Djigliou, in SenegaL

furure of social i sm opens up for
rhem. Bur success leads as always

Otar losseliani'nin
HAYDUTLAR'ı aynı haydut
takımının, tarih boyunca, önce
Ortaçağ'da, ardından Stalin'in
Sovyet Rusyası'nda ve son olarak
günümüzün Gürcistan'ında Mafya
olarak boy gösterdiği, alaycı
mizah türünde çarpıcı bir
deneme. "En kanlı sonuçlar, hep
gelecek kuşakları mutlu etme
arzusundan doğmuştur." - Otar
losseliani

to jealousy, discontent and
berrayaL One evening during a
feasr, the "friends" have all had a
bir too much ro drink, and the
rrurh is not always that easy to
rake. They all end up in jaiL Vano's
lirtle counrry is sri ll beauriful, but
for mysrerious reasons the citizens
are consrantly warring wirh each
other. Whar can you do when even
having a drink wirh friends has

Film leri
F i l m ograp hy
1 958
1 959

become potentially dangerousJ

1 96 1

Vano rhus decides to leave his

1 964

• Vano reigns over a beautiful

beautiful counrry and goes to a

li etle country, so rich that it envied

large foreign capital, where, they

by its neighbours. As a

say, life is more pleasant, more

consequence Vano spends most of

amenable . . .

his time at war. Narurally he is

1 966

Yapraklar Düşerken
1 969
1 9 70

Orar Iosselian i's B RIGANDS -

hypocritical, jealous and

CHAPTER VII is a characrerisric

treacherous courriers. Queen Eka is

essay in sardonic-ironic humor in

always bored and the chastity beit

which the same group of bandirs

she is forced to wear does not serve

keep popping up throughout

i ts purpose. His favourite Lia,

history, as characrers in medieval

whom he' d won in a battle, would

chivalry, in Sralin's USSR, and as

make a wonderful queen, but she

Mafıa in conremporary Georgia.

has never forgiven him for having

"The bloadiesr results are always

raped her. She gers her own back

achieved by the desire ro make

by putring poison in his wine. Bur

furure generarions happy" . - Orar

either Vano is desrined to live a

losseliani

1 982

wrong. Vanoalso happens to be an

Pasioral
Lellre d'ım citıeasle
Bir Sinemacının Mektubu
(shorl kısa film)

1 983

Sept pieces pour citıbna noir
el blatıc
Siyah Beyaz Sinema Için
Yedi Parça

1 984

Les favoris de la lıme

1 988

Un petit motıastere tm Toscane

Ay'ın Gözdeleri

Taskana'da Küçük Bir Manastır
(docımzenlary belgesel)
1 989 Et la lınniere fut Ve Işık Vardı
1 992 La

Chasse aux Papillom

Kelebek Avı
1 994

Seule Georgie
Yalnızca Gürcistan
(documenlary belgesel)

long life, or Lia gor the doses all
exrremely able pickpocker. One

Slarimıaja gruzinskaja pemja
(documetılary belgesel)
1kho chach·vi mgalobeli
Evvel Zaman Içinde

1 9 76

surrounded by unhappy,

A k varel (short kısa TV film)
Sapovnela (shorl kısa film)
Aprile Nisan
Cugım (docmnetılary belgesel)
Guiorgobislve

1 996

B rigatıds - Chapitre VII
Haydutlar
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VIETNAM-JAPONYA VIETNAM-JAPAN

DANG N HAT MINH

S I LA Ö Z LE M i

I 938'de Vietnam'ın Hue
kentinde doJıdu. Entelektüel
bir ailede yetişti. 1 955- 1 956
arasında Rusya'da eJıitim
gördü. Vietnam'a döndükten
sonra film senaryoları tercüme
etmeye başladı, daha sonra da
Vietnam Sinema Okulu'nda
araştırma yaptı. Başta belgesel
filmler çekiyordu, ama 70'1erde
yavaş yavaş konulu filmiere
kaymaya başladı. 1 982'de
senaryosunu yazıp yönettiJıi ilk
film olan "The Town Within
Reach 1 Erişilebilen Kent" ile
Vietnam'da ismini duyurdu. O
zamandan beri, "How 1 Long
for October 1 Ekim'i Ne Kadar
Özlüyorum" ( 1 984) ve "The
Girl on the River 1 Nehirdeki
Kız" ( 1 987) gibi kendi tarzını
ortaya koyan filmler yaptı.
1 994'te, Ingiliz TV kanalı
Channel 4'un sponsorluJıuyla
"The Return 1 Dönüş"ü
gerçekleştirdi. Önde gelen
çaJıdaş Vietnamlı
yönetmenlerdendir. Filmlerinin
en karakteristik özelliJıi,
incelikli yaklaşımında ve
Vietnam insanının bakış açısını
betimleyişinde gözlemlenir.

THUONG NHO DONG QUE
NOST ALGIA FOR COUNTRYLAND
Yönetmen Director: Dang Nhat Minh
Senaryo Screen play: Dang Nhat Minh
Görüntü Yön. Cinemaıography: guyen
H1111 T11an Kurgu Ediıing: Tran Anh Hoa
Müzik Music: Hoang Huong Oyuncular
Cası: Thuy H11ong, Le Van, Ta Ngoc Bao
Yapımcı Producer: Tat Binh Yapım
Producıion Co.: The Vietnam Cinema
Association, 5 1 Rran Hrmg Dao, 5 1 Harroi,
VIETNAM; Phone: 84 4 264 1 6 7; Fax: 84 4
B24 9B 48; NHK, 2-2-1 jinnan, Shibuya-K11,
Tokyo 1 50-0l , JAPAN; Phone: B l 3 54 7B
27 3 7; Fax: B l 3 34 B l 49 92; Hoda Film
Dünya Hakları Exporı Agenr: jane
Ba/four Filrns Ltd., Burghley Home 3 5, Fortm
Road, London N\f/5 1 AD, ENGLAND;
Phone: 44 1 7 1 267 53 92; Fax: 44 1 7 1 267
42 4 1

·
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• Nham, Vietnam'ın kuzeyinde,
kırsal bölgedeki küçük bir köyde
yaşayan 1 7 yaşında bir gençtir.
Şiiri çok seven delikanlının askere
çağrılma yaşı yakındır. Babası
çoktan öldüğü, ağabeyi de işi
yüzünden köyden uzakta yaşadığı
için Nham ailenin tek erkeğidir.
Annesi ve genç yengesi Ngu'yla
birlikte yaşamaktadır. Yengesi,
kocasının yokluğunda çektiği
yalnızlıktan, Nham'a ilgi duymaya
başlamıştır. Günün birinde, Quyen
adında güzel ve havalı bir kadın
köye geri döner. Quyen'in ailesi
eskiden o köyde yaşarken, daha
iyi bir yaşantıya kavuşmak
umuduyla kente göçmüştür. Bir
süredir başka diyariarda yaşayan
Quyen, büyük bir sıla özlemi
duyar ve çocukluk günlerini
düşündükçe duygulanır. Bununla
birlikte köyde, hiç değişmemiş
olan yoksullukla da yüzyüze gelir.
Quyen'le karşılaşan Nham genç
kadını düşünerek uykusuz bir gece
geçirir. Yengesi, Nham'ı Quyen'le
birlikte gördüğünde düş kırıklığına
uğrar. Ngu şikayet etmeksizin
çalışmayı sürdürür, ancak giderek
kendini daha da yalnız hisseder.
Sonunda yalnızlığı dayanılmaz bir
hal alır. Ngu'nun gözündeki yaşları
gördüğünde, Nham'ın içinde bir
şeyler değişir. Artık bir yetişkine
dönüşmektedir . . .

köyde yatar. Gelişmekte olan
ülkelerde tarım köyleri çok zor
süreçlerden geçmek zorundadır.
Tarım köyleri ve oralarda yaşayan
insanlar konusunda daha duyarlı
olmalıyız. Bu ortak yapımla, ilk
kez sınırlamalar olmaksızın bir
film yapabilme olanağına
kavuştum. Japon televizyon
kurumu N H K ile giriştiğimiz bu
ortak yapım projesi, yalnızca
Vietnam koşullarında
gerçekleştirilmesi teknik ve maddi
açıdan hayli zor olacak bir filmi
yapmamıza olanak tanıdı.
Çiftçilere her zaman minnettarım,
ve bu filmimi acımasız bir kaderle
karşı karşıya olan çiftçilerle
paylaşmak istiyorum." - Dang
Nhat Minh

"Bu filmde tarıma dayalı bir köyü
anlattım. Vietnam insanlarının
kökleri tarım köylerine uzanır.
Kişi kentte yaşasa bile, asıl kökleri

woman named Quyen rerurns ro

always grareful to farmers, and I

the village. Quyen's fam i ly used ro

would !ike ro share this fi lm with

live in the vil lage, but has lefr ro

the farmers who are faced wirh a

search for a berrer living in the

severe desriny." - Dang Nhat Mi nh

ciry. Having been overseas for some
time, Quyen becomes nosralgic for
her homerown and senrimemal
over her chi ldhood days. H owever,
she also encounrers the unchanged
poverry of rhe vi llage. Afrer
meeting Quyen, Nham spends a
sleepless night thinking of her. His
sister-i n-law is frusrrared as she
sees Quyen with him. Ngu works
hard wirhour complaining, bur
becomes even more lonely.
Evenrually her loneli ness becomes
unbearable. When Nham sees the
rears in Ngu's eyes, somerhing has
changed inside him. Nham is
growing up inro an adolescenr . . .
"I have depicred a farm viiiage i n
rhis fi l m . The roors of rhe
Viernamese people are rraced back

• Nham is a 1 7 -year-old boy who

to farm villages. Even if one is

lives i n a smail vii iage in the

living in the ciry, his original roors

counrryside of norrhern Viernam.

lie in the village. For developing

He loves poems. He is almosr old

counrries, farm villages musr go

enough ro be drafred for m i lirary

through rhe mosr difficulr

service. His father has already

hardships. We feel that we need to

passed away and his older brother

consider more abour farm villages

lives far away from the viiiage

and their people. Upon rhis co

because of his work, and Nham is

production, I have been fonunarely

the only man i n the fam ily. He

given the opportuniry to produce a

lives with his morher and his

film wirhour any resrrictions for

young sisrer-in-law, Ngu. During

the firsr rime. The co-production

the absence of her husband, because

scheme with NHK has enabled us

of loneliness, his sister-in-law has

to produce a film which would

become attached ro Nham. One

have been rechnically and financially

day, a beauriful and sophisricared

diffıculr in Vietnam alone. I am

Born in Hue, Viernam in 1 938.
He was broughı up in an
inrellectual family. He srudied
in Russia from 1 9 5 5 - 1 956.
After returning ro Viernam, he
worked as a translator of movie
scripıs, and ıhen made research
aı che Vieınam School of
Cinema. Aı fırsı, he was making
documenrary fılms, buı in che
'70s he gradually shifted to
making dramaric movies. In
1 982, wiıh his fırsı fılm for
which he was che scripıwrirer
and fılm director, "The Town
Wiıhin Reach", he made high
repuıation in Vietnam. Since
ıhen, he has produced his
represenraıive works such as
"How I Long for Ocıober"
( L 984) and "The Gir! on the
River" ( 1 987). In 1 994, he
produced "The Return", u nder
che spansorship of che British
Channel 4. He is one of che
leading modern Vieınamese fılm
directors. The mosı
characıerisıic aspecı of his work
lies in his delicare ıouch and the
description of che Vieınamese
people's menıality.

____________________________-4
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K]/ERLIGHETENS KJÖTERE
ZERO KELVIN
Yönetmen Director: Ham Petter Mo/and
Senaryo Screenp1ay: Ham Petter Mo/and
& uzrs Bill Lundheim, baıed on a novel by Peter
Tutein Görüntü Yön. Cinematography:
Philip 0gaard Kurgu Editing: Einar
Ege/and Müzik Music: Terje Rypdal
Oyuncular Cast: Stellan SkarsgJrd, Gard
B. Eidsf!Oid, Bj'rn Sımdquist, Camilla Marteni
Yapımcı Producer: Bent Rognlien Yapım
Production Co.: Norsk Film, P.O. Box 4,
1 342}ar, NORWAY; Phone: 47 67 52 53
00; Fax: 47 67 12 5I 08 Dünya Hakları
Export Agent: Swedish Film Imtitute, Box
27 I 26, StiJCkholm, S\f!EDEN; Phone: 46 8
665 I I 00; Fax: 46 8 662 26 84

1 995 1 35

mm

.

1 Renkli Color 1 I I 3 '

• 1 925'te Grönland'ın dogu sahili.
Birbirinden çok farklı üç adam, bu
haşin beyaz dünyada bir av seferine
katılırlar. Filmin kahramanı Henrik
Larsen aslında, fiziksel zorluklarla
dolu böyle bir deneyim için uygun
biri degildir. Uygar bir entelektüeldir
o, şiir yazar ve kentte, Oslo'da
yaşar. Gertrude'a aşıktır, ama genç
kadın baglanmak istemez.
Ilişkilerindeki açmazı kırmak için,
Larsen içinden gelen bir dürtüye
kapılarak, Kutup Dairesi'nin
ötesindeki bu sert erkek serüvenine
katılır. Onu bekleyen sadece
amansız soguk degildir. Yolculuk
sırasında, örnegin kadınlar ve
cinsellik konusunda çok farklı
fikirleri olan, deneyimli ve yabani
usta avcı Randbaek'le sürekli olarak
çelişkiye düşer. Larsen Gertrude'u
özlerken, Randbaek şehvetle
kadınları nasıl taciz ettigini anlatır.
Ekipteki üçüncü kişi ise, utangaç
Holm'dur. Larsen ile Randbaek
arasındaki gittikçe daha şiddetlenen
çatışmalardan agzının payını alan bu
sessiz sedasız bilimadamı, Noel
arifesinde ekipten ayrılır. Sıgındıkları
yer kazayla yanınca, iki dövüşken
horoz birlikte başka bir barınak
aramak ve kayıp meslekdaşlarının
izini sürmek zorunda kalırlar. Son
bir düello kaçınılmaz
görünmektedir...
Hens Petter Moland ikinci konulu
uzun metraj filminde bize, "Kuzey'e
özgü varoluşçu bir Western"
olarak tanımlanan, düşünen kişilere
uygun bir kutup gerilimi sunuyor.

SlFlR DERECE KELVIN'in hem
heyecan verici, hem de tehdit edici
epik bir güzelligi var. Yönetmen
Moland ile görüntü yönetmeni
Philip �gaard, etkileyici bir sanatsal
güçle, dünyanın en kuzey bölgesini
tam oldugu gibi, soluk kesecek
kadar güzel ve korkutucu (hatta
ölümcül) bir yer olarak perdeye
yansıtıyorlar. Bir şaman ruhun
derinliklerinden geliyormuş hissini
uyandıran müzik ise, son derece
gergin atmosfere katkıda
bulunuyor. "Doganın monoton
tecridinde insanlar birbirlerine
açılmak zorunda kalınca, vakadarını
korumak için ellerinden geleni
yaparlar. Güç konumları sürekli
degişirken, bir yarışmaya giren
kişilikler de yavaş yavaş birbirlerine
benzerler." - Hans Petter Moland

Randbaek, who - for insrance - has
very differenr ideas abour women
and sex. Larsen misses his Genrude,
white Randbaek lecherously
deseribes his abuse of women. Third
man in the team is the shy Holm.
This quiet scienrist who has had
enough of che increasingly violenr
dashes berween Larsen and
Randbaek, sers off on Chrisrmas Eve.
When their shelrer burns down in an
accidenr, the rwo fighring cocks are
forced to seek another shelter
togerher and to trace their missing
colleague. A fınal d uel would appear
to be inevirable . . .
In his second fearure, Hans Petter
Moland gives us a thinking person's
aretic ehriller which is also deseribed
as a "Nordic exisrenrial Wesrern" .
ZERO KELV I N has an epic beauty,

• East coast ofGreenland in 1 92 5 .

which is both thrilling and

Three very differenr men are

rhreatening. Director Moland and

involved with a huming expedition

cinemarographer Philip 0gaard

in this harsh white world.

caprure che exrreme norrhern

Protagonist Hencik Larsen is not

locarions w ith a powerful arrisrry

really the rype for such an exercise

that reveals the pole for what it is: a

full of physical hardships. He is a

breathtakingly beauriful and a

ci viiised inrellectual, writes poetry

frightening - even deadly - place.

and lives in the ciry, Oslo. He is in

The music, which sounds as if ir is

love with Genrude, who however

coming from the bowel of a shaman

does not wanr to tie herself down.

spirit, adds to che very rense

To break through the impasse in

armosphere. "When people are

rheir relarionshi p, Larsen joi ns the

exposed to each other in narure's

rough male advenrure ro beyond che

own monoronic isolarion, they do

turn

Polar Circle in an impulse. There it

everything to keep their digniry.

is not just a merciless cold that

The posirions of power are consrantly

awaits him. During the journey he

changing and

regularly comes inro conflict with

berween personalities who slowly

the brutal veteran supervisor

merge into one." - Hans Petter Moland

inro a competition

HANS PETTER
Mo�ND

������ ����� �::! ;:

1 955 yılında Norveç'in Oslo
e
.
iı
� ki
Emerson Iletişim Okulu'ndan
mezun oldu. Hem ABD, hem
de Norveç'te çalışan sanatçı,
çeşitli uluslararası ödüller
kazandı�ı birkaç kısa film ve
reklam filminin yönetmeni ve
yapımcısı olarak uzun bir
meslek yaşamına sahiptir. ilk
uzun metraj konulu filmi,
1 993'te gerçekleştirdi�i
"Secondhijtnanten 1 Son
Yüzbajı"dır. SlFlR DERECE
KELYlN ( 1 995), yönetti�i ikinci
konulu uzun metraj fılmdir.
Born in 1 9 5 5 in Oslo, Nocway.
He graduared from Emerson
School of Communicarion,
Bosron, Massachuserrs in 1 978.
Working borh in the USA and
Nocway, he has a long career
behind him as director and
producer of a number of shorc
films and commercials, for
which he has aleeady acquired
several incernacional prizes. He
made his feacure debut in 1 993
wirh "Secondlajcnancen 1 The
Last Lieurenant". ZERO
KELVIN ( 1 995) is che second
feature film he direcred.
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JAN SVERAK

YOLC U LU K

6 Şubat 1 96S'te
Çekoslavakya'da, Zatec'de
do�du. Senarist 1 aktör Zdenak
Sverak'ın o�ludur. Henüz
çocukken babası ona ilk
kamerası olan bir Süper-S
verdi. Yeniyetmelik döneminde
film yönetmeni ya da ressam
olmak arasında kararsız kaldı.
Sonunda sinemacılı�ı seçti, ama
filmlerinde hep güçlü bir görsel
anlayış hakim olmuştur.
Prag'daki Sinema Okulu
FAMU'da e�itim gördü.
Mezuniyet filmi En Iyi Yabancı
Ö�renci Filmi dalında Oscar
aldı. Birkaç belgesel yaptıktan
sonra, 1 99 1 'de ilk konulu uzun
metraj filmi "Obecna Skola 1
llkokul"u gerçekleştirdi.
Babasının yazdı�ı bir
senaryodan çekti�i film, En Iyi
Yabancı Film dalında Oscar
adayı oldu. Bir sonraki filmi
"Akumulator 1 1 Akü 1" ( 1 994)
ise, çok çarpıcı özel efektleri
olan bir komediydi. O güne
kadar yapılmış en pahalı Çek
yapımı olan bu film Venedik
Film Festivali'nde Eleştirmenler
Ödülü'nü kazandı.
YOLCULUK ( 1 995) yönetti�i
üçüncü konulu uzun metraj
fılmdir. 1 996'da bunu "Kolya"
izledi.

]fZDA
THE RIDE
Yönetmen Director: jan Svmik
Senaryo Screenplay:jan Sverdk & Martin
Doudl Görüntü Yön. Cinemacography:
Frantiıek A. Brabec Kurgu Edicing: Alois
Fiıdrek Müzik Music: Radek Paıterndk &
Buty Oyuncular Casc: Anna GeiJierovd,
Radek Pasterndk,jakub Spalek, Filip Renc
Yapımcılar Producers: Premys, Prazsky &
Bohdan Kysil Yapı m Produccion Co.:
Luxor, Krizenecklho 322, Prague 5, CZECH
REPUBLIC; Phone: 42 2 670 720 3 1; Fax:
42 2 590 33 1 Dünya Hakları Exporc
Agenc: Bammdov International, Krizenecklho
322, Prague 5, CZECH REPUBLIC; Phone:
42 2 670 720 3 1 ; Fax: 42 2 590 3 3 1

1 994 1 35

mm.

1 Renkli Color 1 88'

• Genç ve canı sıkılan iki arkadaş,

Radek ile Frank, kafalarında
1 960'1ı yıllara özgü bir aşk ve
yolda yaşanan özgürlük modeliyle,
doğup büyüdükleri Bohemya'da
tatile çıkarlar. Eski bir arabanın
tepesini kesince üstü açık havalı
bir araca sahip olurlar. Ehliyete
gelince, polisi atiatmasını bilince
ehliyet neye yarar ki? Yolda,
sapiantıiı sabık sevgilisinden
kaçmak için otostep yapan güzel
bir kıza, Anna'ya rastlarlar. Anna
tehlikeye ve oyuncaklara bayılan,
mesafeli ama aklına eseni yapan,
kimsesiz bir kızdır. Iki
kahramanımız onun için banka
soymaya, hatta çok daha fazlasını
yapmaya hazırdır. Esrar içerierken
Anna ikisini birbirine düşürür, çok
geçmeden iki arkadaşı parmağının
ucunda oynatmaya başlar. Aşk ve
ölümle oyun oynamak aslında o
kadar da zor iş değildir. Ama,
herkesin bildiği gibi, kimse
bedelsiz yolculuk yapamaz ve
bazen elinizde ne kadar para
olursa olsun, biletin bedelini
karşılayamazsınız...

projeye bizzat para koydular ve
kendilerini sadece üç oyuncuyla
sınırladılar. Sverak'ın daha önceki
işlerinin esin kaynağı, Orta Avrupa
çerçevesine oturtulmuş "zeki
Hollywood sineması"nın sinema
diliydi. " 1 990'1ı yılların ilk gerçek
hippi filmi" olarak tanımlamanan
YOLCULUK; "Easy Rider",
"Thelma & Louise" ve son olarak
da "Kıyamet Kuşağı" gibi kült
filmiere selam yollayarak, açıkça
klasik Hollywood yol filmiyle dalga
geçiyor. Film gücünü; biraz
doğaçlamaya tabi tutulmuş doğal
oyunculuğundan, güney
Bohemya'nın duyarlı şekilde
yakalanmış peyzajlarından ve,
liderleri Radek Pasternak filmin
bellibaşlı rollerinden birini
oynayan kült grup Buty'nin
müziğinden alıyor.

joinrs, Anna plays one off against
the other, and soon she has the two
buddies daneing !ike puppets on a
string. It's really not that hard to
play freely with love and death.
However, as everybody knows,
nobody rides for free and somerimes
even money won't pay the ticket, no
matter how much of it you may
have . . .
Jan Sverak is clearly one of most
talenred and original filmmakers in
Easrern Europe today. J IZDA is the
exact opposite of his previous film.
"Accumularor 1" the most expensive
film ever made in the Czech
Republic. It is a low budget film
shot in 20 days for an amazing

$ 30,000. Sverak and his cameraman
Brabec even invested their own
money, limiting rhemselves ro three

• Two young and bored friends,

acrors only. Sverak's previous work

Radek and Frank, set out on a

found i ts sources of inspiration in

holiday ride in their native

the film language of "i nrelligenr

Bohemia, having in mind the

Hollywood cinema" adjusted ro a

American model of love and on the

Central European conrext. Called

road freedom of the sixties. The ir

the "first real hippie film of the
nineti es", J I ZDA cl early spoofs the

convertible materializes when they

Jan Sverak'ın, bugün Doğu
Avrupa'daki en yetenekli ve özgün
sinemacılardan biri olduğu
besbelli. YOLCULUK onun, Çek
Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilmiş
en pahalı yapım olan bir önceki
filmi "Akü 1 "in taban tabana zıddı.
Bu, yirmi günde, 30,000 dolar gibi
şaşırtacak kadar küçük bir
bütçeyle gerçekleşti ri Imiş bir film.
Sverak ve kameramanı Brabec,

much more. White rhey smoke

cut the roof off an old wreck, and

classical Hollywood road movie,

who needs a driving licence when

paying tribute ro such icons as "Easy

you know how to dodge the police.

Rider", "Thelma & Lou ise", and

Along the way, they meet Anna, a

most recently, "The Doom

beautiful gir! who is hitchiking to

Generation". The film's strength lies

ger away from her obsessive ex

in i ts slightly improvised natural

boyfriend. She's somehow aloof bur

acting, the sensitiviry captured

strong-willed waif who seems ro

landscape of southern Bohemia and

thrive on danger and roys. For her,

the music of cult group Buty, whose

rhe two heroes are willing ro

leader Radek Pasternak plays one of

pretend ro rob a bank and more -

the major roles in the film.

Born on 6 February l 965 , in
Zarec, Czech Republic. He is the
son of screenwrirer 1 acror
Zdenak Sverak. White sri ll a
child, his farher gave him his
firsr camera, a Super-8. During
his reens he found himself rorn
berween w herher ro pursue a
career as a film direcror or a
painrer. He evenrually chose
filmmaking bur has broughr a
srrong visual sense ro his films.
He srudied film ar che Film
Academy FAMU in Prague. His
graduarion film won che
Academy Award for che Best
Foreign Srudenr Film. Afrer
making furrher documenraries,
he direcred his firsr fearure,
"Obecna Skola 1 Elememary
School" in 1 99 1 . Shor from a
script by his farher, ir was
nominared for an Academy
Award as Best Foreign Picrure.
His nexr fearure, "Akumularor 1
1 Accumularor 1 " ( 1 994), was a
comedy wirh sensarionaJ special
effecrs. Ir became che most
expensive Czech producrion ro
dare and won the Crirics' Prize
ar che Ven ice Fesriva!. J fZDA
( 1 995) is che third fearure film
he direcred. He followed wirh
"Kolya" i n 1 996.
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YENI ZELANDA NEW ZEALAND

L E E TAMAHORI

B i R ZAMAN LAR SAVAŞÇIYO l LAR

1 950'de Yeni Zelanda'da
Wellington'da doğdu. Meslek
yaşamına fotoğrafçı olarak
atıldıkran sonra, 1 970'1erin
sonlarında Yeni Zelanda film
endüstrisine girdi. 1 980'1erin
başlarında yönetmen yardımcısı
oldu. Ikisi de Yeni Zelanda'da
çekilen Nagisa Osbima'nın
"Merry Christmas Mr.
Lawrence 1 Mutlu Nceller Bay
Lawrence" ile Geoff
Murphy'nin "Quier Earth 1
Sessiz Dünya" isimli filmlerinde
yönetmen yardımcılığı yaptı.
Oniki yıl önce reklam filmleri
çekmeye başladı; o zamandan
bu yana yüzden fazla reklam
filmi yönetti ve reklam
filmlerinden aldığı ödüllerle
ran ındı. Televizyon için yaptığı
reklam filmleriyle kazandığı
ödüller arasında Mobius
(ABD), Facts (Avustralya) ve
Axis (Yeni Zelanda) sayılabilir.
Kendisine özgü öykü anlatım
özellikleri taşıyan tarzıyla çok
tutulan yönetmen, özellikle
Sam Peckinpah, Francis
Coppola, Sergio Leone ve
Martin Scorsese'den
etkilendiğini belirtmektedir.
Birkaç kısa filmden sonra
çektiği, BIR ZAMANLAR
SAVAŞÇIYOlLAR ( 1 994)
yönettiği ilk konulu uzun
metraj fılmdir.

ONCE WERE WARRIORS
Yönetmen Direcror: Lee Tamahori
Senaryo Screen play: Riwia Brown, baıed
on the novel by Alan DuffGörüntü Yön.
Cinematography: Stuart Dryburgh Kurgu
Editing: Michael Kane Müzik Music:
Murray McNabb Oyuncular Cast: Rena
Owen, Temuera Morrison, Anita Kerr-Be/1,
Taungaroa Emiie, Rachel Morrisjr., joseph
Kairau, Cliflord Curtis, Pete Smith Yapımcı
Producer: Robin Scholes Yapı m Produccion
Co.: Cormnunicado, P.O. Box 5 7 79, Auckland,
NEW ZEALAND; Phone: 6 1 9 379 37 34;
Fax: 67 9 307 88 85 Dünya Hakları
Export Agent: New Zealand Film
Commission, P.O. Box l l 456, Wellington,
NE\V ZEALAND; Phone: 6 1 4 385 97 54;
Fax: 61 4 384 9 7 19 Kaynak Source:
Medyavizyon, lnoiıff Cad., 9113 CiimbffJ Apt.,
Gffmff;suyu, /stanbul, TURKEY; Phone: 90
2 1 2 293 00 68; Fax: 90 2 1 2 293 00 72
1 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 99'

• Onsekiz yıllık evliliğin ardından
hala uçarı kocası Jake'e deliler gibi
aşık olan, alıngan ve güzel Beth
Heke beş çocuk annesidir. Soylu
bir Maori ailesinden gelen Beth'in,
atietik yapılı ve yakışıklı bir beyaz
olan ve üzerinden cinsel enerji
fışkıran Jake'le evlenmesi ailesince
onaylanmamıştır. Jake vaktinin
çoğunu civardaki pubda geçirir;
onunla bununla yumruklaşarak
erkekliğini kanıdar. Beth ona nerede
olduğunu sormaya, ya da onu
eleştirmeye kalktığında aynı şiddede
karşılaşır. Beth yaşadığı tüm şiddet
olayiarına karşın ailesini bir arada
tutmaya çabalamaktadır.
Oğullarından biri bir çeteye
katılmıştır, ötekiyse ıslahevine
girmiştir. Ailede olumsuzlukların
dışında kalan tek kişi Beth'in tüm
umutlarını bağladığı genç ve güzel
kızı Grace'dir. Yetenekli bir yazar
ve düşünür olan Grace'in bu ince
özellikleri onu çetin gecekondu
yaşamında ailenin en zayıf ve en
kolay zarar görebilecek üyesi
konumuna sokmaktadır. Grace'in
başına gelenler, ailenin yaşamını
tümüyle değiştirir; Beth'in hem
kendisine, hem de ailesine yeni bir
umut yaratmak için, geleneksel
kökenieri ile kişisel gücüne
dönmesi gerekecektir...

1 994'te En Iyi Film, En iyi Yönetmen
ve En Iyi Erkek Oyuncu dallarında
Yeni Zelanda Film Ödülleri'ni
kazanan BIR ZAMANLAR
SAVAŞÇIYDILAR, bir Yeni Zelanda
kentinde yaşayan düşük gelirli çağdaş
bir Maori ailesinin gerçeğini olduğu
gibi veren, son derece dokunaklı
bir öykü. Lee Tamahori'nin,

tartışma uyandıran yazar Alan
Duff'ın bir best-seller romanından
uyarladığı bu ilk filmi, Yeni Zelanda
tarihinde, "Jurassic Park"tan sonra,
ikinci en iyi iş yapan film oldu. Bu
gerçekçi melodramda yönetmen,
Maorilerin kent yaşamına
geçişlerinde uğradıkları kişiliklerini
yitirme sonucu, korkunç şiddet
olaylarıyla da yoğrulan yeni yaşam
biçimlerinin son derece renkli bir
portresini çizmekte. Filmin adı da,
bugün artık Maorilerin aşiret
dönemlerinde kalmış olan efsanevi
onurlanna bir gönderme. Toplumsal
ve kültürel dağılmanın sonuçlanndan
kaçış olmadığını gösteren BIR
ZAMANLAR SAVAŞÇIYDILAR,
içerdiği umutsuz öfkeyi iyimser bir
sonia dindirmeye çalışan gerçekten
güçlü bir film. "Her zaman beni ve
izleyiciyi zorlayacak filmler yapmak
istedim" - Lee Tamahori

beauriful reenage daughrer Grace is
srill unrouched. She is a gifred wrirer
and rhinker who embodies Berh's
own hopes for a brighrer furure.
Grace's special gifrs ser her aparr
from her rough, urban surroundings
and make her the most vulnerable
member of rhe family. Whar happens
ro her, changes rhe family' s life
farever and forces Berh ro draw on
her own rradirional roors and personal
srrength ro ereare new hope for her
own and her family' s survival . . .
Winner o f the Best Film, Best
Direcror and Besr Acror caregories ar
the 1 994 New Zealand Film Awards,
ONCE WERE WARRIORS is a
powerfully raw and deeply affecring
srory of a underelass conremporary
Maori family in urban New Zealand.
This debur film by Lee Tamalıari is
based on the besc-seliing novel by
Alan Duff, a mosr conrroversial

• Berh Heke is a feisry, beauriful

aurhor, and has become a

morher of five who, afrer eighreen

rremendous success in irs narive

years of marriage, is srill deeply in

ew Zealand, rhe second highesr

love wirh her volari le husband Jake.

grossing film in the counrry's history

She comes from a noble Maori family

second only ro "Jurassic Park". In

who disapproved of her marrying

rhis realisric melodrama the director

Jake, a muscular handsome white

painrs a highly coloured picrure of

man who exudes an explosive sexual

rhis new Maori lifesryle (rhe tirle of

energy. He spends mosr of his rime

rhe film is a reference ro rhe Maoris'

ar rhe local pub, seemingiy proving

once legendary rribal digniry) rhar

his masculiniry wirh his fisrs. If Berh

does not preclude some horrendous

dares ro quesrion or challenge him,

violence. There is no ilinching from

her answer comes in a similarly

rhe resulr of social and culrural

violenr form. Berh believes rhar she

disinregration. This is a real rour-de

is losing dail y bardes againsr rhe

force of a movie wirh an optimisric

violenr forces in and ourside her

ending ro relieve i ts angry

home rhar desperarely rhrearen ro

desperarion. 'Tve always wanred ro

pul! her family aparr. Afrer one son

do films that challenge me and

has joined a gang and anorher has

challenge rhe audience."

been raken ro a welfare home, her

Tamalıari

- Lee

Born in 1 950, in Wellington,
New Zealand. He started his
professional career as a
photographer. He joined rhe
New Zealand film indusrry in
the lare 1 970's before becoming
an assistant director in rhe early
1 980's. He was assistant director
in Nagisa Oshima's "Merry
Chrisrmas Mr. Lawrence" and
Geoff Murphy's "Quier Earrh",
borh shot in New Zealand. He
began direcring commercials ren
years ago and has since direcred
more than 1 00 award-winning
commercials. His television
commercial awards include a
Mobius (USA), Facrs (Ausrralia),
and Axis (NZ). Acclaimed for
his trademark storyrelling sryle,
rhe direcror ci res mainsrream
acrion directors like Sam
Peckinpah, Francis Coppola,
Sergio Leone, and Martin
Scorsese as influences. Following
a few shorrs, ONCE WERE
WARRIORS ( 1 994) is rhe fırsr
fearure film he direcred.
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PAOLO & VITTORIO
ITALYA-FRANSA-ALMANYA ITALY -FRANCE-GERMANY
�--------------------------------------------------------------------� TAVlANI

F iORi LE

Teskana bölgesinde, San
Miniate da Pisa'da (Vittorio
1 929'da, Paolo. .1 93 1 'de)
dogdular. Pisa Universitesi'nde
Paolo sanat, Vittorio hukuk
ögrenimi görürken sinemaya
ilgi duymaya başladılar. 1 950'de
Valentino Orsini'yle birlikte
Pisa'da bir sinema klübü
kurdular. 1 954'te Cesare
Zavattini'yle bir kısa film
yaptılar. Daha sonra, Rossellini,
Emmer, Pellegrini ve diger
seçkin yönetmenlerin yanında
yönetmen yardımcısı olarak
çalıştılar. lik iki filmlerinde de
birlikte çalıştıkları Valentino
Orsini'yle birkaç belgesel film
çektiler. Çok geçmeden
Modern ltalyan Sineması'nın
önemli iki ustası olarak
tanındılar.

Yönetmenler Directors: Paolo & Vittorio
Taviani Senaryo Screenplay: Sandro
Petraglia, Paolo & Vittorio Taviani Görüntü
Yön. Cinematography: Giuseppe Lanci
Kurgu Editing: Roberto Perpignani Müzik
Music: Nicola Pi!JVani Oyuncular Cast:
C/audio Bigagli, Galatea Ranzi, Michael
Vartan, Lino Capolicchio, Comtanze Engelbrecht,
Athina Cenci Yapımcı Producer: Crazia
Volpi Yapım Production Co.: Filnıtre
Gierre Film, Penta Film S.P.A., Rome, ITALY;
Florida M!JVies, La Sept, Cana/ +, Paris,
FRANCE; Roxy Film, K-S. Film, Munich,
GERMANY; Dünya Hakları Exporr
Age nt: SAC/S, via Teulada, 00195 Rome,
ITALY; Phone: 39 6 3 7 22 60; Fax: 39 6
3 70 13 43 Kaynak Source: Umm Sanat
Filmeilik Sinemacılik San. ve Tic. Ltd. Şti.,
Halaskargazi Cad. 2 1418, Gazi Ethem PaJa
Sitesi, 80220 ŞiJii, Istanbul, TURKEY; Phone:
90 2 1 2 230 40 4 1 ; Fax: 90 2 1 2 232 3 5 83
1 992 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 1 8'

• Bir aile Fransa'dan ltalya'ya
doğru bir otoyolda gitmektedir.
Bir mola sırasında iki çocuk yerel
halkın ailenin lanetli olduğuna
inandığını keşfeder. "Bu tümüyle
altın üzerine eski bir efsanenin
etkisi", diye açıklar babaları.
Herşey iki yüzyıl önce
Napolyon'un ordusunun
Tos kana'ya varışıyla başlamıştır.
Alayın kasası genç ve yakışıklı
teğmen Jean'ın
sorumluluğundadır. Delikanlı,
Fiorile adını taktığı bir köylü
kızına aşık olur. Fiorile'nin erkek
kardeşi Corrado alayın
kasasından bir miktar altın para
çalar ve sonuçta Jean haksız yere
idam edilir. H ı rsızın kim olduğunu
bilmeyen Fiorile öç alacağına
yemin eder, ancak Jean'ın
çocuğunu değururken ölür.
Beneditti ailesi kuşaklardan beri
lanetin etkisi altındadır; her kuşak
cinayetlerden, kardeş katilliğinden
ve idamdan payını alır.
Senedetti'lerin sonuncusu,
büyükbabasının evine yazgısıyla
yüzleşrnek üzere geldiğinde, öykü
tüm hızıyla gelişmeye başlar . . .
ltalya'nın kırsal kesiminde geçen
toplumsal olayları tutkuyla ele
alışları sinemaseverlerce çok iyi
bilinen Taviani kardeşler (çiçek,
çiçekli, aynı zamanda da
Napolyon takviminde Mayıs ayı
anlamına gelen) FIORILE'de ünlü
bir Toskana efsanesini yeniden
anlatıyorlar. Tavianiler'in daha
çocukken duydukları bu efsane,
bir ailenin kötü yazgısını ve bu
ailenin kutsanmış aile (Benedetti)
konumundan, lanetlenmiş aile
(Maledetti) konumuna geçişini

anlatır. Yönetmenlerin doğum
yeri olan, büyüleyici manzaralı
Teskana'da filme çekilen, 1 9.
yüzyıl romanları türündeki bu aşk
ve tutku, umut ve dehşet üzerine
bu büyüleyici öykü, heyecan
verici, çok güzel kotarılmış ve
alışılmadık bir çalışma. Üç ayrı
kuşakta da aynı oyuncuların rol
aldıkları bu film aynı zamanda
kardeşlerin deyimiyle "izleyicilere
hoşça vakit geçirtmeyi hedefleyen
içiçe üç aşk öyküsü". "Kim
olduğumuzu anlamak için
kökenierimize inmek gerekir.
FIORI LE'de bizim amacımız, hem
umut hem de tehlike dolu,
değişken ve durağan olmayan,
geçmişin ışık tuttuğu şimdiki
zamanı yakalamaktı." - Paolo &
Vittorio Taviani

fam ily falls vicrim ro the curse,
each aciding to a legacy of murder,
frarricide, and execurion. The srory
comes full-circle as rhe lasr of the
Benederris arrive ar rheir grand
farher' s house ro canfrom rheir
desriny . . .
Well-known ro cinephiles for rheir
compassianare rrearment of social
rhemes in rural ltaly, Taviani
brothers re-teli a famous Tuscan
legend in FIORILE (which means
floral, flowery - also the word for
May in the Napoleonic calendar).

Born in San Miniaro da Pisa,
Tuscany (Vitrorio in 1 929,
Paolo in 1 93 1 ). They firsr cook
incerest in the cinema while
studying liberal ares (Paolo) and
law (Vicrorio) at che University
of Pisa. In 1 950, in associarion
with Valentino Orsini, they
founded a film club in Pisa. In
1 954, they made a shorc film in
collaboracion wich Cesare
Zavatcini and larer worked as
assistant direcrors ro Rossellini,
Emmer, Pellegrini and others.
They also made several
documencaries wich Valentino
Orsini, who was their
collaboraror on rheir first cwo
features. They were soon
recognized as cwo of che most
im porcam masters of the modern
ltalian cinema.

The legend irself, which Tavianis
fırsr heard as young children,
concerns a family' s ill-forrune and
irs transformatian from a family
blessed (Benedetti) ro a family
cursed (Malederri). A fascinaring
ep i c ra le of love and greed, hope

• A family is speeding along an

and rerror in rhe mode of a 1 9rh

ltalian mororway from France.

cenrury novel, fılmed againsr the

During a break the rwo chi ldren

enchanred landscape of rhe

discover that the local people

direnors' narive Tuscany, this is an

believe that rheir family is cursed.

evocarive, beaurifully rendered, and

"lt' s all the faulr of that old legend,

unusually compelling piece of

rhe legend abour rhe gold", rheir

work. Ir is also, in the words ·of the

farher explains. lt all srarred two

brothers, "the incerweaving of three

centuries ago when Napoleon's

love srories incended to enrerrain

army reached Tuscany. The

and delighr", using che same acrors

regimencal coffer is in the custody

in rrans-generarional roles. "To

of a young and handsome

understand who we are, we musr

lieurenant, Jean. He falls in love

go back ro our origins. Our aim in

wirh a local peasam gir! whom he

FIORILE is ro caprure a presenr

calls Fiorile. Fiorile's brorher

full of borh promise and peril,

Corrado sreal some gold coins from

evolving and not static,

the regi mencal coffer and

i Huminared by the pasr." - Paolo &

consequently Jean gets execured for

Virtorio Taviani

the erime. Fiorile swore vengeance
on the rhief, wirhout knowing his
rrue idenriry, bur she dies giving
birrh to Jean's child. Generatian
afrer generat ion of the Senedetti

Filmleri

F i l mograp h y

1 962 Un uomo da bruciare
Yakılacak Adam
1 963 1 fuorilegge del matrimonio
Evlilik Yasakları
1 96 7 1 sovversivi Yıkıcılar
1 969 Sotto il segno del/o Scorpione
Akrep Burcu Altında
1 97 1 San Michele a veva ım gallo
Aziz Mikele'nin Bir Horozu
Vardı
1 974 Allonsmıfa.n
1 977 Padre Padrone
Babam ve Ustam
1 979 ll prato Çayır
1 98 1 La notte di San Lorenzo
San Lorenzo Gecesi
1 984 Kaos
1 987 Good Morrıing Babilonia
Günaydın Babil
1 990 ll so/e anche di notte
Gece Güneşi
1 992 Fiorile
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THE NETHERLANDS
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1 4 Agustos 1 952'de
Hollanda'nın Haarlem kentinde
dogdu. Grafik Tasarım
Okulu'na devam ettikten
sonra, Amsterdam'daki Gerrit
Rietveld Akademisi'nde egitim
gördü. Bu okuldan grafik
tasarım ve resim dalında
diplema aldı. 1 980 yılında De
Mexicaanse Hond tiyatro
kumpanyasını kurdu. 1 980
yılında çektigi kısa bir filmden
sonra yönettigi "Abel" ( 1 986)
ile Venedik Film Festivali'nde
FIPRESCI Eleştirmenler
Ödülü'nü kazandı. Bunu izleyen
"De noorderligen 1 Kuzeyliler"
1 992 yılında En Iyi Film, En Iyi
Müzik ve En Iyi Sanat Yönetimi
dallarında üç Felix ödülü aldı.
ELBISE ( 1 996) yönettigi son
fılmdir.

D E JURK
THE DRESS
Yönetmen Director: Alex van Warmerdam
Senaryo Screen play: Alex van Wam1erdam
Görüntü Yön. Cinematography: Marc
Felperlaan Kurgu Edi ring: Rene \Yiiegmam
Müzik Music: Vincent van Wam1erdam
Oyuncular Cast: Henri Garcin, Khaldoım
Elmecky, Fram Vorstman, Peter Blok, Rudalf
Lucieer, Elizabeth Hoytink, A riane Schluter,
A lex van Wamıerdam, Eric van der Donk, jaap
Spijkers Yapımcılar Producers: Marc van
Wannerdam, Ton Schippers & Alex van
Wamıerdam Yapı m Production Co.:
Granieı Film, Atmterdam 1 0 1 5 , Anjelierstraat
4 70, THE NETHERLANDS; Phone: 3 1 20
421 28 20; Fax: 3 1 20 625 1 0 24 Dünya
Hakları Export Agent: Fortissimo Film
Sa/es, Herenmarkt 1 0/2, Amsterdam 1 013,
THE NETHERLANDS; Phone: 31 20 627
3 2 15; Fax: 31 20 626 l l 5 5

1 996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 103'

• ELBISE'de yazlık bir elbisenin

izini, ve onu giyen kadınlar ile onu
gören erkekler üzerindeki etkisini
izleriz. Öykü, mavi bir fon üzerine
çiçekli bir desen tasarlayan,
sapkın cinsel eğilimleri olan
tasarımcı Cremer'le başlar.
Tekstil fabrikası sahibi Loohman
bu kumaşı ü retmeye karar
verince, sanat danışmanı Yan
Tilt'le muazzam bir kavga eder.
Elbisenin ilk sahibi Stella'dır. Bu
yaşlı evkadını elbiseyi sırtına
geçirince mahvedici arzuların
üstesinden gelemez. Elbise daha
sonra Johanna'nın gardrobuna
girer. Ressam sevgilisi Herman
elbisenin desenini yaptığı resme
katmaya karar verir. Johnanna ise,
elbiseyi giyince önce tren
kontrolörü De Smet'te, sonra da
bir otobüs şoföründe doymak
bilmez arzular uyandırır. Genç
kadın deneyimlerinden bitkin
düşüp elbiseyi bir hayır kurumuna
bağışlar. Bu arada boyu kısaltılan
ve daha da seksi hale getirilen
elbise, yeniyetme Chantal'ın eline
geçer ve o da aynı bilet
kontrolöründe aynı tepkilere yol
açar. Chantal'ın, içinde elbisenin
de bulunduğu çantasını parkta
orta yaşlı bir evsiz olan Marie
çalar ve ısınmak için giymeye
karar verir. Bu arada toplumdışı
bir serseriye dönüşmüş olan Yan
Tilt'in ilgilendiği Marie ölür ve
sırtında elbiseyle yakılıp kül edilir.
Ne var ki öykü henüz sona ermiş
değildir. De Smet bir müzedeki
tablolara bakarken Herman'ın

resmine rastlar. Meşum desen bu
sefer ne tür bir çılgınlığa yol
açacaktır acaba?..

is cremared wearing rhe dress. B ur
rhe srory is nor over yer. De Smer is
looking ar picrures i n a museum
when he comes across Herman's

• In DE JURK w e follow rhe

painring. Whar madness will rhe

rraces of a summer frock and rhe

parrern lead ro rhis rime? . . .

effecr ir has on rhe women who
wear ir and rhe men who see ir.
The srory srarrs wirh Cremer, a
srylisr of deviant sexualiry, who

Born on 14 August 1 9 5 2 in
Haarlem, rhe Netherlands. After
attending the School of Graphic
Design he wem on ro study ar
che Gerrir Rierveld Academy in
Amsrerdam, where he graduated
in graphic design and paiming.
In 1 980 he ser up De
Mexicaanse Hond rhearre
company. He made che shorr
film "De Sredeling" in 1 980 and
afrer rbar the fearure films:
"Abel" ( 1 986), which won che
FIPRESCI eri ri es' award ar che
Venice Film Fesrival and "The
Norrheners'' ( l 992), which won
rhere Felix's in 1 992 for music,
are direcrion and best film. DE
JURK ( 1 996) is the last film he
direcred.

designs a floral parrern on a blue
background. When Loohman,
owner of a rexrile facrory, decides
ro produce rhe fabric, he has a h uge
fıghr wirh Van Tilr, his arrisric
consulranr. Srella is rhe fırsr owner
of rhe garnmenr. She is an old
housewife and is overcome by faral
desires when she purs rhe dress on.
The dress rhen ends up i n
Johanna's wardrobe. H e r boyfriend

Filmleri

Herman, an arrisr, decides ro

Filmography

include rhe parrern in rhe picrure

1 980

he is painring. When Johanna
wears rhe dress, she excires
insariable desi res in De Smer, a
railway ricker collecror, and rhen i n
a bus driver. Exhausred b y her
experiences, Johanna donares rhe
dress ro chariry. The dress, which
i n rhe meanrime has been
shorrened and made ro look sexier,
rhen goes ro a reenager, Chanral,
who arouses rhe same reacrions in
rhe same ricker collecror. In rhe
park, Chanral's bag conraining rhe
d ress is srolen by Marie, a middle
aged rramp, who decides ro pur ir
on ro keep herself warm. Looked
afrer by Van Tilr, who has since
become an ourcasr, Marie dies and

1 986
1 992
1 996

De stedeli11g Kentli
(TV short kısa TV filmi)
Abel
De noorderlingen Kuzeyliler
De jurk Elbise
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değerli katkılarıyla
gerçekleştirilmiştir.
W e should !ike ro rhank
CINE 5

for rheir conrributions.
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G REGG ARAKI

TAM AN LAM lYLA D****MÜŞ
TOTALLY F * * *ED UP
Yönetmen Direcror: Gregg Araki
Senaryo Screen play: Gregg Araki
Görüntü Yön. Cinemarography: Gregg
Araki Kurgu Ed iting: Gregg Araki
Oyuncular Cast:}ames Duval, Roko Belic,
Sman Behshid, Jenee Gi/1, Gilbert Luna, Lanet
May Yapımcılar Producers: Andrea
Sperling & Gregg Araki Yapı m Production
Co.: Desperale Pictures Ltd., 6760 Hillpark #
308 Los A ngeles CA 90068, USA; Phone &
Fax: 1 213 845 96 13 Dünya Hakları
Export Agent: Fortissimo Film Sa/es,
Heremtıarkt 1 0-2, 1 0 1 3 ED Amstmlam, THE
NETHERLANDS; Phone: 3 1 20 627 32 1 5 ;
Fax: 3 1 20 626 1 1 55

1 993 1 1 6 mm. 1 Renkli Color 1 85'

• Film, altı eşcinsel Los Angeles li
yeniyetmenin deneyimlerini izler;
bunlar müstakbel sinemacı
Steven, ressam sevgilisi Deric,
aylakilgın sınırındaki Andy, züppe
patenci Tom my ve son moda
abiacılar Michele ve Patricia'dır.
Steven ve Deric'in ilişkisi
bozulurken, Andy adı lan olan
seksi bir yabancıya aşık olur ve
yaşam bu yeniyetme altılı için
gitgide daha karmaşık bir hal
almaya başlar...

Belli bir sırayı takip etmeyen
onbeş bölümlü bir anlatımı olan,
sıfır bütçeli, "neo-underground"
(yeni-yeraltı) tarzda bir film olan
TAM ANLAM lYLA D****MÜŞ,
eşcinsel düşmanı 1 990'1ı yıllarda
kimlikleriyle boguşan, yaşamiarına
yabancılaşmanın hakim oldugu altı
genç eşcinselin içten bir portresi.
Bu cesur ve uzlaşmaz film,
AI DS'den uyuşturuculara,
eşcinsellere saldırıdan Cumartesi
akşamı çıkacak bir arkadaşı
olmamaya kadar, pek çok konuya
deginiyor. Araki, sınırlı bir
kadroyla, gerçek mekanlarda,
süper-8 video malzemesi ve
1 6mm. filmle çekim yapmış.
"Bütün filmleri m gibi TAM
ANLAMlYLA D**** MÜŞ de
birkaç kaynaktan esinlendi. lik
kıvılcımlardan biri, yeniyetme
çagındaki eşcinsellerin orantısız
intihar yüzdesi üzerine okudugum
bir makaleydi yazıydı, ki film de
bununla başlıyor. Bir başkası,
çamaşır suyu içip ailesinin yüzme
havuzunda intihar eden sorunlu
bir eşcinsel üzerine küçük bir

haberdi. Ve ben de sonu gelmez
kurumlaşmış homofobinin,
medyanın, cahil politikacıların,
kudurmuş kültürel "bekçi
köpekleri"nin salvo ateşine cevap
verme gereksinimi duydum. Ve
elbette, Godard'a duydugum
büyük hayranlık da var; özellikle
de burada saygım ı sundugum ve
açıkça birincil etki kaynagım olan
"Masculin Feminin 1 Erkek
Dişi"ye. Avangard deneysel
sinema ile garip bir John Hughes
filmi arasında sapık bir melez olan
bu film, benim şimdiye kadarki en
cüretkar, yüksek rizikolu ve
gönülden yapılmış filmim." Gregg Araki

gay-bashing co not having a
Saturday-nigbt dare. Araki shot on
location with super-8 video
material and 1 6 mm film, with a
m i nimal crew. "Like all my movies,
TOTALLY F***ED UP comes
from a number of inspirations. One
of the i n i tial sparks was the article
abouc che d isproportionate
percemage of gay ceen suicide
which begins the film. Another was
a small news item about a troubled
gay who killed himself by drinking
causcic soda and drowning in his
family's swimming pool. And I felt
a need co respond co the endless
barrage of instirutionalised
homophobia - from che media,
from ignoranr politicians, from

• The film follows the experiences

rabid culrural "watchdogs" . And of

of six gay LA teenagers - aspiring

course, there is my ineense

filmmaker Steven, his artise

adıniration for Godard - most

boyfriend Deric, the terminally

especially "Masculin Feminin",

bummed Andy, skater-dude

which is paid homage to and

Tommy and rrendy dykes Michele

clearly the primary i nfluence here.

and Parricia. As Steven and Deric's

A kinda rwisted cross berween

relacionship falls aparc, Andy falls

avant-garde experimenral cinema

in love with a sexy scranger named

and a queer John H ughes flick, this

lan, and life becomes more and

is my mosr challenging, high-risk

more complicaced for this

and hearcfelt movie yet . " - Gregg

adolescenr sexcet. . .

Araki

1 7 Aralık 1 959'da Los
Angeles'te do�du. Annesi ve
babası Ikinci Dünya Savaşı'nda
Japon asıllı Amerikalılar için
ABD'de kurulan kamplarda
enterne edilmişti. 1 982 yılında
Santa Barbara'daki California
Üniversitesi'nden sinema dalında
mezun oldu, sonra da Güney
California Üniversitesi'nden
film yapımı konusunda master
derecesi aldı. San Francisco,
Seatele ve Denver Film
Festivalleri'nde gösterilen onu
aşkın kısa film yaptı. lık konulu
uzun metraj filmi "Three
Bewildere� . People in the Night
1 Gecenin Uç Şaşkın Kişisi",
Locarno Film Festivali'nde üç
ödül birden kazanırken, ikinci
filmi "The Long Weekend (o'
Despair) 1 Uzun (Umutsuz)
Haftasonu"na Los Angeles Film
Ele ş tirmenleri Birli�i tarafından
En Iyi Ba�ımsız Film ödülü verildi.
Üçüncü uzun metraj filmi "The
Living End 1 Yaşayan Son",
eşcinsel bir yol filmiydi.
Yönetmen film çevirmek
dışında, sinema konusunda ders
vermiş, kurgucu, öykü analisti
ve tanıtırncı olarak çalışmıştır.
Born on l 7 December 1 95 9 , in
Los Angeles. His parenrs were
interned ar rhe camps the United
States set up for J apanese
Americans during World W ar II.
He graduared from University of
California at Sanca Barbara in
1 982 with a BA in film studies
and rhen gained an MFA in film
production from University of
Sourhern California. He made
over a dozen shorr films which
have been show n ar San F rancisco,
Seatele and Denver film fesrivals.
His first feacure, "Three
Bewildered People in the Night",
won three prizes at che Locarno
Film Festival, whilst his second,
"The Long Weekend (o' Despair)"
was awacded rhe prize of Los
Angeles Film Critics' Associacion
for the Best Independent Feacure.
His third fearure, "The Living
End", was a gay road movie. Aparr
from making films, he lectured
in film, worked as ediror, srory
analyst and publicist.

A no-budget, neo-underground
film with a narrative of 1 5 random
celluloid fragmenrs, direct-co

Filmleri

camera address, TOTALLY

Filmography

F** *ED UP is a candid portrait of

1 987 Three Bewildered People itı

six gay young men wrestling wich
their idenciey i n che homophobic
ninecies; their life is dominaced by
alienation. B rave and
uncomprimising, the film couches
everything from AIDS, drugs and

the Night
Gecenin Üç Şaşkın Kişisi
1 989 The Lrmg Weekend (o' Despair)
Uzun (Umutsuz) Haftasonu
1 992 The Livitıg End Yaşayan Son
I 993 Totally F***ed Up
Tam Anlamıyla o-müş
1 994 The Doom Cmeration
Kıyamet Kuşa�ı
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GREGG ARAKI

KlYAM ET KUŞAG I

1 7 Aralık 1 959'da Los
Angeles'te dogdu. Annesi ve
babası Ikinci Dünya Savaşı'nda
Japon asıllı Amerikalılar için
ABD'de kurulan kamplarda
enterne edilmişti. 1 982 yılında
Santa Barbara'daki California
Üniversitesi'nden sinema dalında
mezun oldu, sonra da Güney
California Üniversitesi'nden
film yapımı konusunda master
derecesi aldı. San Francisco,
Seattle ve Denver Film
Festivalleri'nde gösterilen onu
aşkın kısa film yaptı. ilk konulu
uzun metraj filmi "Three
Bewildered . People in the Night
1 Gecenin Uç Şaşkın Kişisi",
Locarno Film Festivali'nde üç
ödül birden kazanırken, ikinci
filmi "The Long Weekend (o'
Despair) 1 Uzun (Umutsuz)
Haftasonu"na Los Angeles Film
Ele �tirmenleri Birligi tarafından
En Iyi Bagımsız Film ödülü verildi.
Üçüncü uzun metraj filmi "The
Living End 1 Yaşayan Son",
eşcinsel bir yol filmiydi.
Yönetmen film çevirmek
dışında, sinema konusunda ders
vermiş, kurgucu, öykü analisti
ve tanıtırncı olarak çalışmıştır.

THE DOOM GENERATfON
Yönetmen Director: Gregg Araki
Senaryo Screen play: Gregg Araki
Görüntü Yön. Cinematography:Jim
Fealy Kurgu Editing: Gregg Araki Müzik
Music: Dan Gatto & Richard Evam
Oyuncular Cast:james Duval, Rose

-------ı

McGowan, jonathan Schaech, Crm Williams,
Perry Farre/1, Skinny Puppy, Dustin Nguyen,
Heidi Flein Yapımcılar Producers: Gregg
Araki & Andrea Sperling Yapı m
Production Co.: Desperale Picture.r, 740 S.
Detroit Street, Los Angeles, CA 90036, USA;
Phone: 1 2 1 3 857 59 63; Fax: I 2 1 3 46I 4 7
60; Blurco; \Vhy Not Productiom Dünya
Hakları Exporr Agent: UGC DA
International. 24, ave Charles ek Gaulle,
92522 Neuilly-sur-Seine Cedex, FRANCE;
Phone: 33 1 46 40 44 30; Fax: 33 I 46 24
3 7 28
I 994 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 85'

• Bir fast food, cinsellik ve kan

revan yolculuğuna çıkmış, umutsuz
şekilde kayıp üç genç arasındaki
yoğun, vahşi ilişkinin duyuları
kamçılayan öyküsü olan film, 1 7
yaşındaki Amy Blue'yu, onun saf
sevgilisi Jordan White' ı ve onların
seksi, duygusuz bir avare olan
Xavier Red'le talihsiz rastlaşmasını
izler. Iyi huylu, melekten farksız
Jordan, Xavier'yi de yanlarına
almakta bir sakınca görmez, ama
sivri dilli sürat manyağı Amy genç
adamın işe yaramaz bir serseri
olduğunu düşünür. Xavier
istemeden bir tezgahtarın kafasını
uçurunca, üçlü, birden kaçmaya
başlar ve, hepsi de Amy'yi
tanıyormuş gibi gözüken, kana
susamış bir sürü mankafanın
başıboş dolaştığı son derecede
garip, son derece vahşi bir
dünyayla karşılaşırlar. Bu yeni
yaşam biçimine ayak uydurup
rahatladıklarında ise, cinsel olarak
da birbirlerine açılırlar...

Tüm Yabancılaşmış Yeniyetme
Filmleri'ne bir son verecek olan
'Gerçek Yabancılaşmış Yeniyetme
Filmi'; ve ah, evet, ayrıca bir
komedi ve üstelik bir aşk öyküsü.
Kesinlikle benim en kasvetli filmim,
ama umuttan yoksun değil.
Filmierime bu seks sahnelerini
koymarnın nedenlerinden biri de,
böylece karakterler arasında bir
etkileşim sağlanması - sinemanın
sevdiğim yanı da insana bu kişiye
özel, mahrem anlara giriş olanağı
tanıması. Yakınsal mesafe fikri
yüzünden, insanlarla aranızda belli
bir miktar mesafe kalması gerekir.
Cinsel ilişkide bulunduğunuz kişiler
hariç, insanlara asla iyi bir yakın
çekim kadar yakın olamazsınız.
Böylece sinema da sizin, ille de
insanlarla cinsel ilişkide
bulunmanızı değil, ama oracıkta
onlarla birlikte olmanızı sağlıyor.
Sanırım filmlerimdeki şu yakın
çekimler insanları tedirgin ediyor."
- Gregg Araki

ultra-violenc world, roamed by
bloodthirsry farheads, who all seem
to recognize Amy. As the trio ger
comforcable in rheir renegade
lifestyle, rhey srarr ro open up
sexually ro each orher. . .
THE DOOM GENERATION is a
stylised, hallucinatory trip into the
unknown. Firsr heterosexual film of
independent director Gregg Araki, i t
is alsa his biggesr, most ambitious,
and mosr accomplished work. This is
a film on and for disillusioned
drifring youngsrers who srarred che
Lollapalooza Generatian - teenagers
who grew up ro che sound of MTV,
with life ruled by the ups and downs
of an alrernarive currenr. The name
of the rhree characrers (Blue, White
and Red) is a reference to the
American flag. "THE DOOM
GENERATION is che 'Al ienared
Teen Pic to End All Al ienared Teen

Born on 1 7 December 1 95 9, i n
Los Angeles. H i s parenrs were
inrerned at the camps the United
States set up for Japanese
Americans during World War IL
He graduated from University of
California at Sanra Barbara in
1 982 wirh a BA in film studies
and then gained an MFA in film
production from University of
Sourhern California. He made
over a dozen sh ort fi lms which
have been slıown ar San Francisco,
Searrle and Denver film festivals.
His first feature, "Three
Bewildered People in the Night",
won three prizes at the Locarno
Film Fesrival, whilsr his second,
"The Long Weekend (o' Despair)"
was awarded the prize of los
Angeles Film Critics' Associarion
for the Best Independent Fearure.
His third fearure, "The Living
E nd", was a gay road movie. Apart
from making films, he lectured
in film, worked as editor, srory
analyst and publicist.

Pics' - and, oh yeah, ir' s comedy and
a love-story too . . . Ir' s cerrainly my
bleakest movie, but it's not wirhout

KlYAMET KUŞAGI bilinmeyene
yapılmış stilize, sanrısal bir yolculuk.
Bağımsız yönetmen Gregg
Araki'nin bu ilk heteroseksüel filmi,
aynı zamanda onun en büyük, en
iddialı ve en başarılı çalışması. Bu,
"Lollapalooza Kuşağı"nı başlatan,
beklediğini bulamamış avare
gençler, MTV müziğiyle yetişmiş,
hayatları alternatif bir akımın iniş
çıkışlarıyla yönetilen gençler
hakkında ve onlar için yapılmış bir
film. Filmdeki karakterlerin Mavi,
Beyaz ve Kırmızı anlamına gelen
soyadları ise, Amerikan bayrağına
bir gönderme. "KlYAMET KUŞAGI

• A psychedelic srory abour the

hope . . . One of che reasons I pur

intense, wild relarionship berween

rhose sex scenes in my movies, why

three hopelessly lost young people

rhere's rhis inreracrion berween che

on an odyssey of fasr food, sex and

characters - whar I love abour cinema

gore, che film rraces Amy Blue, a

is rhar ir gives you access to all these

l 7 -year-old gir!, her naive boyfriend

privare, inrimare momenrs. Because

Jordan Whire, and their run-in widı

of che idea of proximare distance,

Xavier Red, a sexy and cold-hearred

you have to be rhis far from people.

Filmleri

drifter. Easygoing, angel ic Jordan

You never ger as close to people as a

Filmography

1 987 Three Bewildered People i11

doesn'r see a problem w ith having

good close-up, except for people you're

Xavier along for the ride, but acid

having sex wirh. So cinema allows

tongued speed freak Amy rhinks he' s

you, nor necessarily to have sex with

a creep. When Xavier inadverrenrly

people, bur jusr really be righr up

explodes the head of a shop clerk, the

rhere wirh rhem. I think all the

trio are suddenly on the lam and

close-ups in my movies make people

face-to-face wirlı an ultra-bizarre,

uncomforrable." - Gregg Araki

the Night
Gecenin Üç Şaşkın Kişisi
1 989 The l.ong ıfleekemi (o' Despair)
Uzun (Umutsuz) Haftasonu
1 992 The Livirıg E1ld Yaşayan Son
1 993 Totally F***ed Up
Tam Anlamıyla D****m üş
1 994 The Doom. Gmeratio11
Kıyamet Kuşagı
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ABEL FERRARA

C E NAZE TÖRE N i

1 9 Temmuz 1 95 1 'de New
York'ta, Güney Bronx'da
dogdu. lik süper-S filmlerini
henüz okuldayken
gerçekleştirdi ve daha sonra da
altı filminin senaryosunu
yazacak olan Nicholas St. John
ile işbirligi yaptı. lik konulu
uzun metraj filmi olan korku
filmi "The Driller Killer 1
Oyucu Katil"i 1 979'da yönetti.
Çagdaş Amerikan bagımsız
sineması arenasının en kendine
özgü sinemacılarından biri
sayılan yönetmenin filmleri,
yüksek düzeyde sanat ile alçak
düzeyde pespayeligi içiçe
yogurarak çagdaş yaşamın
ahlaksal kargaşasının, insana
bodoslamadan çarpan bir
tablosunu çizer.

THE FUNERAL
Yönetmen Director: Abel Ferrara
Senaryo Screenplay: Nichola.s St. john
Görüntü Yön. Cinematography: Ken
Kelsch Kurgu Editing: Mayin Lo Müzik
Music:joe Delia Oyuncular Cast:
Chrutoper Walken, lsabella Rossellini, Vincent
Gallo, A nnabella Sciorra, ChriJ Penn, Benirio
Del Toro, john Ventimiglia Yapımcı
Producer: Mary Kane Yapı m Production
Co.: October Films, ew York 10012, 65
Bletcker Str., USA; Phone: 1 2 1 2 539 40 00;
Fax: 1 212 539 40 99 Dünya Hakları
Export Agent: MDP Worldwide, 1 925
Century Park Ea.st # / 700, Los Angeles,
California 90067, USA; Phone: 1 3 1 0 226 83
00; Fax: 1 3 1 0 226 83 50 Kaynak Source:
A Film Arran Ticaret, Ayhan ljık Sok. 1611,
Beyof,lu, lstanhul, TURKEY; Phone: 90 212
244 48 73; Fax: 90 212 249 85 04

1 996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 98'

• Üç Tempio biraderden biri
olan, yirmi iki yaşındaki Johnny,
bir sinemadan çıkarken
öldürülmüştür. Ertesi gün
kadeşleri Ray ve Chez, arkadaşı
Sali ve hepsinin sevgilileri,
gelenege uygun olarak, dostlar ve
akrabaların ziyaretine açılmış
ölünün başında toplanırlar. Birden
birisi candüşmanları Spoglia
tarafından yollanmış çiçekler
getirir. Ailenin reisi olan Ray,
içinde bir öfkenin yükseldigini
hisseder ve kardeşinin ölümü
uzun bir savaşın başı mı, yoksa
sonu mu diye merak eder. Bir
geri-dönüşle, birini ilk kez 1 3
yaşındayken öldürdügünü, çünkü
babasının bunu emrettigini
hatırlar. Sonra da Johnny'yi
düşünür: O bir sendikacıdır, hep
işçilerin yanını tutmuş, grev
kırıcılarıyla bütün gücüyle
mücadele etmiştir. Johnny,
Spoglia ile fabrika sahiplerinin,
ayda bin dolar karşılıgı bir greve
son vermesi yolundaki teklifini de
kabul etmemiştir. Ama o vakit
Chez'le kendisi onu yalnız
bırakmışlardı. Johnny, aynı
zamanda Spoglia'nın karısının
sevgilisiydi. Ray, Johnny'yi
Spoglia'nın öldürdügünü düşünür.
Onu yakalatıp sorguya çektirir
ama, herkesi şaşırtarak, serbest
bırakır. Derken adamları ona
katili bulduklarını söyler . . .

Nicholas St John'la uzun süreli
işbirligini sürdürüyor. Senaryo
çogu kez şaşırtıcı bir etkinlikle
suç ve huzura erişme konularını
deşerken, Ferrara seçkin bir
oyuncu kadrosundan muazzam
performanslar alıyor. Walken,
yogun, duruma hakim agabeyde,
Sciorra onun filozof karısında pırıl
pırıl parlıyorlar, ama beklenmedik
bir duygu yelpazesini açıga
vuranlar, asıl Penn ile Rossellini.
CENAZE TÖRENI kasvetli bir
mizah, yüzümüzde tokat gibi
patlayan şiddet, ve ince nakış gibi
işlenmiş karakter performansları
ve, bu bagımsız ve bireyci
yönetmenin formunun zirvesinde
oldugunu gösteren, neredeyse
gerçek sanılacak sahnelerle bezeli
bir film.

Amerikan bagımsızlarının kötü
çocugu Abel Ferrara, 1 930'1u
yıllar New York'unu mekan
edinmiş bu hüzünlü, aile boy suç
ve intikam destanında, senarist

the age of 1 3 , he killed someone for

rhe workers and foughr scabs wirh
all his might. Johnny didn't wanr
to accept Spoglia's and the facrory
owner' s offer to cal! off a srrike in
exchange for a thousand dollars a
monrh. Bur rhen he and Chez
vored him down. Johhny was
Spoglia's wife's !over. Ray rhinks
Spoglia killed Johnny. He has him
arrested and inrerrogared, bur, to
everyone's surprise, has him
released. H is boys then rell him
they have found rhe killer . . .
The bad boy of US l ndies, Abel
Ferrara conrinues his long-rime
associarion wirh screenwrirer
Nicholas Sr John in rhis bluesy
fam i ly saga of erime and revenge
ser in 1 930s New York. While rhe
screenplay explores quesrions of
guilr and salvarion to ofren

• 2 2 -year-old Johnny, one of rhe

suprising effecr, Ferrara gers

three Tempio brothers, has been

fabulous performances from a

killed while leaving a cinema. The

remarkable casr. Walken shines as

nexr day, his brothers Ray and

rhe inrense, domineering elder

Chez, his friend ali and rheir

beorher, as does Sciorra as his

girlfriends meer around his body,

philosophical wife, but ir is Penn

which, according ro rrad irion, has

and Rossellini who reveal an

been pur on display for friends and

unexpecred range of emorions.

relarives. Suddenly, someone brings

THE FUNERAL boasrs bravura

flowers senr by Spoglia, rheir birrer

scenes of grim humour, in your face

enemy. Ray, rhe head of rhe

violence, superbl y erched character

household, feels rhe rage welling

performances, and an unrempered,

up inside and wonders whether his

almosr veri re qualiry rhar show

brorher's murder is the end or rhe

rhar maverick ar his best.

beginning of a long war. In a
flashback he remembers when, at
rhe fırsr rime because his farher had
ordered him to. He rhen rhi nks of
Johnny. Johnny was a union man,
an acrivisr who always sided wirh

Born on 1 9 July 1 95 1 , in the
South Bronx, New York. He
made his firsr Super-8 films
whilsr stili at school, where he
collaborared wirh Nicholas r.
John, who larer wrore the
screenplays for s ix of his features.
He direcred his debur, the
horror film "The Driller Ki ller",
in 1 979. Considered one of the
most idiosyncraric filmmakers of
the conremporary American
indie scene, the director' s films
combine high are and low down
sleaze ro ereare an unflinching,
in your face depicrion of the
moral mayhem of modern life.

Filmleri
Filmography

1 9 77 Could This Be Love?
Bu Aşk Olabilir mi?

(short kısa film)
1 979 The Driller Killer
Oyucu Katil

1 9 8 1 Jl1s. 45 A1ıgel of Vmgemıce
Bn. 45 lntik�m Melegi
1 984 Fear City Korku Kenti
1 988 Cal Chaser Kedi Avcısı
1 989 King of ew York
New York Kralı

1 992 Bad Lieutenant
Kötü Tegmen

1 993 Snake Eyes Yılan Gözler
1 994 The 1nvasion of the Body
S11atchers
Parazirlerin lstilası

1 995 The Addicti011 lprila
1 996 The F ımeral Cenaze Töreni
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JAMES HANGOLD

Ş iŞMAN

1 964 yılında New Yerk'ta
doğdu. California Sanat
Enstitüsü'nün film bölümünü
bitirdi. Öğrencilik yıllarındaki
filmlerinden biri, "Future View
1 Geleceğe Bakış", öğrenci
çalışmaları dalında Oscar
finalisti oldu, Columbia
Üniversitesi'nden aldığı master
derecesi için yazıp yönettiği
kısa film "Victor" da ( 1 99 1 )
Chicago Uluslararası Film
Festivali'nde Gümüş Ödül'ü
aldı. Columbia'da öğrenciyken,
1 992'de En Iyi Canlandırma
Filmi'ne verilen Ozel Emmy
ödülünü kazanan "The
Ciayınation Easter Special 1
Çamur Canlandırma Paskalya
Ozel Programı"nı yazdı.
ŞIŞMAN ( 1 995) yazıp yönettiği
ilk konulu uzun metraj fılmdir.

HEAVY
Yönetmen Director:Jamer Mango/d
Senaryo Screenpıay : Jamer Mango/d
Görüntü Yön. Cinematography: Michael
Shaw Kurgu Editing: Meg Reticker Müzik
Music: Thurston Moore Oyuncular Cast:
Pruitt Taylor Vince, Liv Tyler, Deborah Harry,
She//ey \'(/inters,joe Grifaıi, Evan Dando
Yapımcı Producer: Richard Miller Yapım
Production Co.: Available Light Ine., 750
Lexington A ... , 30th Floor, New York, N Y
10022, USA; Phone: 1 2 12 705 53 88; Fax:
1 2 1 2 826 1 5 5 9 Dünya Hakları Export
Age m: Fortissimo Film Sa/er, Herenmarki 102, 1013 Armterdam, THE NETHERLANDS;
Phone: 31 20 627 32 1 5 ; Fax: 3 1 20 626 l l
55

1 995 1 35 mm. 1 Renkli Coıor 1 1 1 5 '

• Victor, New York'un eyaletinin

kuzeyindeki arka yollardan birinde,
kamyoncuların devam ettiği barında
pizza yaparak günlerini geçiren,
şişman ve biraz içine kapanık bir
aşçıdır. Otuz yaşını aşan ve saçları
dökülmeye başlayan Victor, hala
mütehakkim annesiyle birlikte yaşar.
Her sabah ona özenli bir kahvaltı
hazırlar, ve istediği her şeyi yerine
getirir. Akşamları ise ağzı kalabalık,
dik kafalı kadın garson Dolores ile
barın müdavimi Leo arasındaki
tartışmaları dinlemek zorunda
kalır. Hayat sıkıcı ve kasvetlidir, ta
ki Callie adında yeni bir garson kız
restoranda işe alınana kadar. Callie,
üniversiteyi bırakmış, yaşamda
kendine yeni bir yol çizmek isteyen,
ama kafası karışık bir kızdır. Victor
ve Callie birbirlerine yakınlaşırlar;
Victor şimdi yaşamının en büyük
duygusal çelişkisini yaşamaktadır...
1 995 Sundance Film Festivali'nde
Jüri Özel Ödülü'nü alan ŞIŞMAN,
neredeyse görünmez gibi yaşayan
bir adamın kendisini nasıl ilk kez
keşfettiğinin duygusal ve gerçekçi
bir portresi; duygusal özlem ve
kişisel kayıp üzerine bir film.
Kendine özgü bir ritmi olan;
sükunet, hassasiyet ve (özellikle
utangaçlık ve aşırı kilo sorunu
olanlar için) derin bir insanca
sempati özellikleriyle, içe dönük
bir psikolojik dram. "Büyüdüğüm
yer ve sevip hayran olduğum
insanlar üzerine bir öykü anlatmak
üzere yola çıktım. Etkileyici bir film
yapmak üzere yola çıktım.
Kelimeleri asgariye indirmeye,
sözcüklerden kaçınmaya, kelimeleri

anlaşılmaz hale getirmeye çalıştım.
Performanslar incelikli, jestler
kırılgan, çekimlerle kesişler titiz
ama temkinli olsun istedim. Bu çok
hassas teknikler paletinden yola
çıkıp atılganca çalıştım. ŞIŞMAN'ın
gözalıcılıktan uzak ama stilize bir
film olmasını istiyordum; Victor'un
da kendince böyle olduğuna
inanıyorum çünkü. Victor müşfık,
romantik ve neredeyse müzikal bir
evrende yaşıyor, bizim haddinden
fazla söze dayanan ve çekicilik
üzerine kurulu dünyamızın
kıyılarındaki bir evrende. Derdini
anlatamayan, sessiz insanlar
inanılmaz film konuları oluşturur,
çünkü sizi onları izlemeye zorlarlar.
Bu karakterler sürekli gözler, tepki
gösterir, ipuçları toplarlar; harekete
geçmeden önce de çok dikkadidirler.
Ancak onları çok yoğun biçimde
izlemek suretiyle çözülebilecek türde
bir gizemleri vardır."- James Mangold

feel arrracted ro each other; Vicror is
now facing the grearesr emorional
conflict of his life . . .
Winner of a Special Jury Prize at
1 995 Sunciance Film festival,
HEA VY is an emorional and

realisric portrair of how a man who
appears co be invisible finally
d iscovers himself for the firsr rime, a
film about emotional longing and
personal loss. lt is an inrrospecrive
psychological drama with a unique
rhyrhm: tranquiliry, sensitivity, and
deep human empathy (parricularly
for those suffering from shyness and
ovecweighr). "I ser out co teli a scory
abour rhe place I grew up and the
people I loved and ad m i red. I ser out
co make a moving film. I rried ro
minimize rhe words, look away from
the words, make the words
inarticulate. I wanred performances
delicare, gesrures fragile, che shors
and curs precise but restrained. I

• Viccor is a far and sornewhar

worked aggressively from this very

wirhdrawn chef who spends his days

genele palerre of technique, I wanted

making pizzas in his rruck-scop bar

HEA VY co be stylized - as I believe

on one of upsrare New York's back

Victor is, in his own way - but not

roads. Over rhirry and balding, he

flamboyanr. Viccor lives in a render,

srill lives wirh his dominanr morher.

romanric and almosr musical

He cooks her an elaborare breakfasr

universe, a universe at the margins of

every morning and does wharever

our highly verbal and attraction

else she wanrs. Every evening he has

driven world . . . The inarticulate and

ro lisren co the conflicts between the

quiet people make incredible movie

fasc-ralking dyed-in-the-wool

subjects, because they force you ro

wairress Dolores and Leo, who props

watch them. These characters always

up rhe local bar. Life is boring and

watch, they reacr, they garher clues,

depressing until a new waitress,

and they are very careful before

Callie, is raken on at the restaurant.

making a move. There is a kind of

Callie is a beautiful and confused gir!

mystery about them that is only

who has left college and is looking

solvable by warching them very

for new challenges. Viccor and Callie

inrensely." - James Mangold

Born in New York i n 1 964. He
received an undergraduare
degree in film studies from the
California Institute of rhe Ares.
One of his srudent films,
"Furure View" ( 1 982) was a
Student Academy Award
finalisr, and "Vicror" ( 1 99 1 ), rhe
short film he wrore and direcred
for his Masters ar Columbia
University, won rhe Silver
Award ar the Chicago
International Film Festival.
While at Columbia, he wrore
"The Ciayınation Easrer Special"
which won the 1992 Best
Animared Special Emmy.
HEA VY ( 1 995) is the firsr
fearure film he wrore and
direcred.
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MICHAEL MOORE

ROG E R VE BEN

1 954'te Flint, Michigan'da
dogdu. Babası ve ailesinin diger
pek çok bireyi otomobil
fabrikalarında işçiydi. On sekiz
yaşında yörenin egitim
kuruluna girdi, yirmi iki yaşına
geldiginde ise "Fiint Voice 1
Flint'in Sesi" adında (sonradan
"Michigan Voice 1 Michigan'ın
Sesi" adını alan) alternatif bir
gazete çıkarmaya başladı ve on
yıl boyunca editörlügünü yaptı.
1 985'te kısa bir süre için Ulusal
Kamu Radyosu'nda yayınlanan
"All Things Considered"
programında yerumcu olarak
görev yaptı. 1 986'da siyasi
dergi "Mother Jones"un
sorumlu editörlügüne getirildi.
Nikaragua'daki Sandanista
hükümetini eleştiren bir
makaleyi yayınlamayı reddettigi
için işinden uzaklaştırıldı.
ROGER VE BEN belgeseliyle
sinema dünyasına adım attı.

RO GER AND ME
Yönetmen Direccor: Michael Moore
Senaryo Screenplay: Michael Moore
Görüntü Yönetmenleri
Cinemacography: ChriJtopher Beaver,john
Pruıak, Kevin Rafferty & Bruce Schermeı
Kurgu Editing: Wendey Stanıler &Jmnifer
Beman Oyuncular Cast: Michael Moore,
Rhonda Britto, Steve Wilıon, Roger Smith,
Ronald Reagan, Misı America, Pat Boone,
Anita Bryant Yapımcı P rod ucer: Michael
Moore Yapı m Production Co.: Dog Eat
Dog Filmı, 2025 IJ1 Street N IV, Room 4 1 B,
Waıhington, D. C., 20006, USA; Phone:
1 202 887 4974 Dünya Hakları Export
Agent: Warner Broı. , 20 Broadwick Street,
Lnndon Wl, ENGLAND; Phone: 44 1 7 1 465
48 55;Fax: 44 1 7 1 465 48 5 9

1 989 1 35

mm.

1 Renkli Color 1 85'

• Filmin adında sözü edilen "Roger",

General Motors şirketinin Flint,
Michigan'daki fabrikasını kapatıp,
1 50.000 nüfuslu bu yerleşim
merkezinde bir anda 30.000 işsiz
yaratan, ve fabrikayı daha verimli
(yani, sendikasız) Meksika'ya
taşıyan General Motors'un başkanı
Roger Smith' dir. "Ben" ise, harika
bir mizah duygusuna, keskin bir
politika kavrayışına, hem de keyifli
bir ilk film nasıl yapılır anlayışına
doğuştan sahip olan, ve film boyunca
Smith'i takip eden alçakgönüllü
genç gazeteci Michael Moore'dur.
Moore, üç yıl boyunca başkanı yat
kulübünden sağlık kulübüne kadar
heryerde takip eder. Tek amacı,
onun bir günlüğüne dahi olsa gelip,
bir zamanların bu gururlu işçi
kentinin, onun politikaları yüzünden
ne hale geldiğini görmesidir. Bu
arada kentin ileri gelenleri çareyi,
televizyon vaizlerine, yarışma
sunucularına, Amerika güzellik
yarışmasına ve Ronald Reagan'a
başvurmakta bulurlar. Onlar da
Flint'e gelip sokaklarda dizilen
evsizlere "yardım" sözü verirler. . .
Işsizlik hakkında bir film yapabilmek
için Michael Moore gerekli tecrübe
ve bilgiye sahipti. 1 986 yılında, 32
yaşındayken kendini bir anda işsiz
güçsüz bulmuştu. San Francisco'dan
doğduğu yer olan Flint'e geri
döndüğünde, bu zorlukları çeken
tek kişinin kendisi olmadığını da
anlamıştı. Moore, Flint'in çöküşünü
belgelemek istedi. Ama bunu
kalemiyle değil de, bir film çekerek
yapacaktı. Filmin 200.000 dolarlık
bütçesini, evini satarak, birkaç eski
eşyasını elden çıkararak, üç yıl

boyunca salı akşamları bingo
turnuvası düzenleyerek ve eski
işverenlerinden yasal olmayan
şekilde işten çıkarıldığı gerekçesiyle
kazandığı 58.000 dolarlık tazminatla
denkleştirdi. Sonuçta ortaya, ABD'de
büyük bir ticari başarı kazanan,
sıradışı belgesel ROGER VE BEN
çıktı. "General Motors'un Flint,
Michigan'ı Nasıl Yokettiğine Mizahi
Bir Bakış" altbaşlığıyla sunulan film,
"sıradan" insanların modern
kapitalizmin dişlileri arasına sıkışıp
ezilmeleri sorununun gerçekten
özüne inen, çok komik, etkileyici
ama aynı zamanda da rahatsız edici
bir otopsi. Tabii ki Moore, geçmişin
kasvetli belgeselierinden hiç keyif
almıyor: "Zaten kim gidip görüyor ki
bunlan? .. Harcanan onca para sadece
sinema öğrencilerinin eğlenmesine
yarıyor. . . Belgesellerden nefret
edenler tarafından çekilmiş daha
pek çok belgesele ihtiyacımız var."
- Michael Moore

for jusr one day ro see che havoc his

• The " Roger" of the title is Roger

documenrary which enjoyed a big

policies have wroughr. Meanwhile
rown teaders turn ro TV evangelisrs,
game-show hosrs, the Miss America
Pageanr, and Ronald Reagan, who
all come ro Flinr to offer their "help"
ro the homeless lining the srreers . . .
For sameone who wanted ro make a
film abour unemploymenr, Moore
was given the perfecr ineroduction in

1986: ar age 32, he found himself
without a job. Returning from San
Francisco ro his home rown ofFlinr,
Michigan, he also found he was not
alone in his fare. Moore decided ro
document rhe decay in Flinr - not in
prim, bur on film. He raised che

$200,000 budger by seliing his house,
holding a couple of garage sales,
running a Tuesday nighr bingo game
for three years, and by w inning a

58,000 lawsuir againsr his former
employers for whar che judge agreed
was wrongful dismissal. The resulr is
ROGER AND ME, an off-beat

Smith, the chairman of General

commercial success in U .S. Subritled

Morors Corporation, who shut down

"A Humorous Look at How General

planrs in Flinr, Michigan (leaving

Morors Desrroyed Flinr, Michigan ,"

30,000 unemployed in a communiry

this is a very funny, very sharp, and

of 1 50,000) ro move them ro greener

very disturbing post-morcem that

(read : non-union) pastures in Mexico.

really gers ro che hearr of how

The "Me" is journalise Michael Moore,

"ordinary people" are caught up in the

an unassuming guy with a fabulous

machinarions of modern capiralism.

sense of humor, a keen grasp of

Not surprisingly Moore is

politics, and inherent understanding

disenchanred wirh the dreary

how to make an enrerraining movie,

documenraries of the pasr: "Who goes

who appears in his film debut trying

ro those rhings, anyway) . . There's

ro rrack down the damnably elusive

too much money being spenr jusr for

Smith., Over three years Moore pursues

che amusernem of film srudenrs . . .

the chairman from his yacht club ro

We need more documenraries made

his health club, to persuade him to

by people who hare documenraries. "

visir the once-proud blue-collar rown

- Michael Moore

Born in Flint, Michigan, in
l 954. His farher and many
members of his family were
workers at the automobile
plancs. At che age of eighceen he
won a seat on his local school
board; at 22 he founded an
alcernacive newspaper, the "Fiinc
Voice" (lacer rhe Michigan
Voice), and edired it for ten
years. For a brief period in 1 985
he was a commencacor on che
National Public Radio
programme "All Things
Considered". In 1 986 he was
appoinced execucive editor of che
policical magazine "Mother
Jones". He was dismissed for
refusing to run an article
attacking the Sandanisca
governmenc of N icacagua. He
turned film-maker with
ROGER AND ME .
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ERROL MORRIS

i N C E MAVi Ç iZG i

1 948 yılında Hewlett, New
Yark'ta dogdu. Wisconsin,
Princeton ve California
üniversitelerinde egitim gördü.
Tarih dalında lisans, Felsefe
dalında yüksek lisans diploması
aldıktan sonra, gerçek
mesle�inin sinema oldu�unu
keşfetti. Iki California hayvan
mezarlıgı üzerine yaptıgı ilk
belgeseli "Gates of Heaven 1
Cennetin Kapıları" ( 1 978)
uluslararası festivallerde
gösterilip övgüyle karşılandı.
Küçük, egzantrik bir Amerikan
kasabasını anlattıgı ikinci filmi,
"Vernon, Florida" ( 1 98 1 ),
1 983'te PBS'de yaynlandı. Ama
asıl çıkışını üçüncü filmi INCE
MAVI ÇIZGI'yle ( 1 988) yaptı.
Daha sonra, Randali Adams'la
karşılaştıgı sırada çekmekte
oldugu asıl filmi, "Dr. Death 1
Doktor Ölüm"ü bitirdi. Bunun
ardından, cinayetle yargılanan
yaşlı bir Ingiliz çoban köpeginin
gerçek öyküsüne dayalı konulu
uzun metraj filmi "The Trial of
King Boots 1 King Boots'un
Yargılanması" ( 1 990) geldi. Son
filmi, Stephen Hawking üzerine
ilginç bir inceleme olan
"A Brief History of Time 1
Zamanın Kısa Oyküsü"dür
( 1 994).

THE THIN BLUE LINE
Yönetmen Director: Errol Morriı
Görüntü Yönetmenleri
Ci ne matograp hy : Ste[tm Czopık) & Robert
Chappe/1 Kurgu Editing: Pa11/ Barneı
Müzik Music: Philip Glau Oyuncular
Cas<: Randali On/e Adam.r, David Harri.r
Yapımcı Producer: Mark Lipıon Yapı m
Produccion Co.: Miramax Filmı, 3 75
Greenwich St. , NY New York IOOI3, USA;
Phone: I 2 I 2 94I 38 00; Fax: 1 212 941 39
49 Dünya Hakları Export Agenc:j & M
Entertainment. 2 Oorıe Square, London NW I
6PO, ENGLA D; Phone: 1 1 7 I 723 65 4 I ;
Fax: 1 1 7 I 724

I 988 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 I06'

• 1 976 yılında bir gece geç

saatlerde, Daliasiı polis memuru
Robert Wood ile yanındaki
meslektaşı, farlarını yakmadan
giden bir arabayı durdururlar.
Wood, her zaman yaptığı gibi
sürücünün penceresine yaklaşınca,
beş kurşunla vurulur ve öldürülür.
Bir süre sonra iki kişi tutuklanır;
bunlar 1 6 yaşındaki David Harris
i le 27 yaşında bir avare olan
Randali Adams'dır. Harris daha
önce bir polis öldürdüm diye
övünmüş ama sonra inkar etmiştir.
Gözaltındayken araba çaldığını,
Dallas'a kadar gittiğini ve Memur
Wood öldürüldüğünde arabada
olduğunu itiraf eder. Gerçek katilin
ise, o gün daha erken saatlerde
arabasına aldığı Adams olduğuna
yemin eder. Harris'in kabarık suç
siciline ve Adams'ın lekesiz
geçmişine rağmen, delikanlı serbest
bırakılır ve Adams yargılanıp ölüme
mahkum edilir. Film, Adams'ın
masumiyetini savunmak için
söyleşiler, film klipleri, fotomontaj
ve olayın temsili olarak yeniden
canlandırılması tekniklerinden
yararlan ır . . .
Errol Morris vaktiyle özel dedektif
olarak çalışmış. Belki de, bir Dallas
hapishanesinin ölüm hücresinde
bulunan Randali Adams'la bir
söyleşiyi de içeren bir belgesel
çekerken, yüzeydekilerin altını
deşmeye onu iten de, bu deneyimi.
Adams'ın sürekli masum olduğunu
iddia etmesi Morris'in merakını
uyandırmış. Adams'ın duruşmasının
zabıtlarını okuyup iddia makamının
iddialarının çoğunun havada

kaldığını fark edince, INCE MAVI
ÇIZGI biraz da kendi kendini
biçimlendirmeye başlamış. Morris
en önemli tanıklarla konuşmuş,
içlerinden üçü mahkemede yalan
söylediklerini kabul etmiş. Filmde
hüküm giymiş bir başka katilin,
Adams'ın masumiyetini beyan eden
ve Morris tarafından teype alınmış
itirafını da duyuyoruz. Morris daha
bu belgeselini bitirmeden, davaya
ilişkin yeni duruşmalarda tanıklık
etmeye çağrılmış ve filmin bazı
bölümleri de kanıt olarak
mahkemeye sunulmuş. Standart
belgesel tekniğini altüst eden INCE
MAVI ÇIZGI, bir cinayet
soruşturmasını başından sonuna
izleyen bir kayıt değil, başlı başına
bir cinayet soruşturması. Philip
Glass'ın akıldan çıkmayan müziği
de, insanda üzüntü, kızgınlık,
rahatlama, hayranlık ve şaşkınlık
yaratan, bu özgün ve keyifli bir
biçimde garip filme katkıda
bulunuyor.

enactments of the erime to make the
case for Adarns' innocence . . . A
haunting score by Philip Glass
contributes to this original and
delighcfully bizarre fılm which
provokes sadness, anger, relief,
adıniration and wonder.
Errol Morris once worked as a
private dececcive. This naining may
have been what led him to dig
beneath the surface while filming a
documentary which included an
interview with Randali Adarns, a
deach row residene in a Dallas
prison, convicted for the murder of a
policeman in 1 976. Adams'
cansiscent prorestations of innocence
inrrigued Morris. He read transeripts
from Adarns' trial, and when he
realized that che case for the
prosecution was full of holes, THE
THIN BLUE LINE began to take a
shape of irs own. Morris interviewed
key witnesses, and three of these
adınitred that they had lied in courr.
We hear a confession, taped by

• In 1 976, lare one evening, Daltas

Morris, of another convicced killer

police officer Robere Wood, and his

artesring to Adarns' innocence.

partner pulled over a car craveliing

Before Morris could finish his

wichout its headlighcs on. When

documentary, he was summoned co

Wood roucinely aproached the

testify at new hearings regarding che

driver's window, he was shot five

case, and parrs of the film were

times and killed. Two people were

enrered as evidence. A subversion of

subsequently arresced: a sixteen-year

standard documenrary cechnique,

old David Harris and RandaU

THE THIN BLUE LINE is not a

Adams, a 27-year-old drifter.

chronicle of a murder invescigation;

Despite Harris' lengthy criminal

it is a murder investigarion. A

record and Adarns' unblemished

haunting score by Philip Glass

past, che teenager was released while

contributes to this original and

Adarns was convicted and sentenced

delighcfully bizarre film which

to death. The film uses interviews,

provokes sadness, anger, relief,

film clips, photo-montage and re-

adıniration and wonder.

Born in 1 948 in Hewlett, New
York. He srudied ar the
University of Wisconsin,
Princeron, and the University of
California. He received a B.A. in
H istory and an M.A. in
Philosophy. He finally
discovered in film his rrue
merier. His firsr film, "Gares of
Heaven" ( 1 978), a documentary
abour rwo California per
cemereries, was presenred at the
international fesrivals and
received critica! acclaim. His
second film, "Vernon, Florida"
( 1 98 1 ), an account of a smail,
eccenrric American rown was
broadcasr on PBS in 1 98 3 . B ur
his breakrhrough was his third
movie, "The Thin Blue Line"
( 1 988). He rhen completed "Dr.
Dearh", the original film he ser
out ro make when he mer
Randali Adams. He followed
wir h "The Trial of King Boors"
( 1 990), a fearure based on the
true story of an Old English
Sheepdog put on rrial for
murder. His lasr film is "A Brief
History of Time" ( 1 994) an
'
inceresring invesrigarion on
Stephen Hawking.
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JOSEPH NOBI LE

EVE DAHA YAKIN

New York'ta dogdu ve
büyüdü. New York
Üniversitesi'nde altı haftalık bir
sinema kursuna katıldı ve üç
kısa film çekti. Yurtdışında pek
çok yeri gezmiştir. lik uzun
metraj konulu filmi EVE DAHA
YAKIN'a esin kaynagı olan
Filipinler'de uzun bir süre
kalmıştır. Şu sıralarda konusu
yine aileyle ilgili olacak ikinci
filmi üzerinde çalışmaktadır.

CLOSER TO HOME
Yönetmen Direcıoc:)oseph Nohile
Senaryo Screenplay: joseph Nohile & Ruben
Arthur Nicdao Görüntü Yön.
Cinemaıography: Irek Hartowicz Kurgu
Editing:James Kwei & Janice Keuhnelian
Müzik Music: Ryan Cayahiah Oyuncular
Casc:john Michael Bo/ger, Edward Lane,
Ra/ph Buckley, Jane Gahhert, Elizabeth Bracco,
Angie Castrtnce, Ching Va/des Yapımcılar
Producers:)oseph & Steven Nohile Yapım
Production Co.: Elihon Film Productions Ine. ,
429 Schiller Street, Elizabeth, New}ersey
07206, USA; Phone: 908 289 29 60; Fax:
908 289 29 61 Dünya Hakları Expon
Agent: Elibon Film Productions Ine., 429
Schiller Street, Elizabeth, Newjersey 07206,
USA; Phone: 908 289 29 60; Fax: 908 289
29 61

Born and raised in New York.
He cook up a six-week film
course ar New York Universiry
and complered rhree shorr films.
He has rravelled exrensively
abroad, spending considerable
rime in rhe Philipines where he
was inspired ro make CLOSER
TO HOME, his firsr fearure. He
is currendy working on his
second picrure which will again
be abour family.

1 99 5 1 3 5 mm. 1 Renkli Co!or 1 126'

• Dean Warren yaşamının yirmi

yılını bir ticaret gemisinde
geçirdikten sonra artık demir atma
ve bir hayat arkadaşı bulma vakti
geldigine karar verir. Ancak New
York'a döndügünde birdenbire
gidecek bir evi olmadıgının farkına
varır. Annesi ile babası ölmüşlerdir;
tek kızkardeşi Jan ise eski dairelerini
satmak istemektedir. Yalnızlıga
daha fazla katlanamayan, ve aile
kurma konusunda iddialı olan Dean
bir evlendirme şirketine başvurur.
Şirket ona Filipinli, köy kökenli fakir
bir ailenin egzotik genç kızı Dalisay'ı
önerir. Delisay'ın bir Amerikalı'yla
evlenmek istemesinin nedeni, bu
izdivaç sayesinde A.B.D'de, önce
saglık durumu ciddi olan kardeşine
kalp ameliyatı yaptırabilmek. daha
sonra da, borç içinde yüzen ailesine
bir gelecek saglamak için, bol para
kazanacagına inanmasındandır. Ne
var ki, insaniann birbirlerini tanımadan
yaptıkları bu tür evliliklerinin çeşitli
sakıncaları vardır, ve bu iki yabancı,
başarısızlıkla sonuçlanan birkaç
denemenin ardından, nihayet
beraber olduklarında, karşılıklı
kurdukları düşlerle beklentileri
beklenmedik şekilde paramparça
olur . . .
Filipinler'de ve New York'ta
çekilen EVE DAHA YAKIN, iki
degişik kültürden gelen, degişik
istekleri, görüşleri ve amaçları olan
iki kişinin, mektupla ısmarlanan
genç bir Filipinli gelin ile orta yaşlı
bir eski gemicinin öyküsü. Bu
güçlü, etkili toplumsal dramada
ltalyan asıllı Amerikalı film
yönetmeni Joseph Nobile,

kalıplaşmış tiplemelerden, önceden
tahmin edilebilen durumlardan
kaçınmayı başarıyor. Joseph ile
ortak yapımcı kardeşi Steven'ın
dört yıl boyunca canla başla
çalışmalarının ürünü olan EVE
DAHA YAKIN, Filipinler'de kırsal
yaşam ile kentlerde, striptiz
klüplerindeki düzenbaz tefecilerin
kokuşmuş yaşamları arasında,
büyüleyici, beliege kazınan
karşıtlıklar yakalıyor. Bu arada, o
meşhur Amerikan Rüyası da
nasibini alıyor: trenin her geçişinde
zangırdayan kasvetli apartman
dairesi ile, işler çıgrından çıktıgında,
yabancılaşmış kahramanın takıldıgı
havalı mekanlar arasındaki
farklılıkla artık o rüyanın da pek
çok kişi için bir karabasana
dönüştüğü gösterilmekte. "Film,
ısınarlama gelin sorununu
deşmekten çok, bu sorunu, farklı
kültürler arasındaki ilişkilerin
karmaşıklığına egilmek için bir araç
olarak kullanıyor." - Joseph Nobile

marry an American ro be able to earn
a large sum of money in rhe States
for a hearr operation her seriously
aiting sister needs, and ulrimarely, ro
buy a furure for her debt-ridden
family. However, marriages of
convenience have their drawbacks
and when the two srrangers meer
afrer many rrials, rheir dreams and
expecrarions shatter in unexpected
ways . . .
Ser in The Philippirres and New
York City, CLOSER TO HOME is
the srory of a young Filipino mail
order bride and a middle-aged ex
sailor, two people from two differenr
culrures wirh differenr aspirarions,
ideas and ideals. In this srrong,
effective social drama, Italian
American film director Joseph
Nobile manages ro avoid srereorypes
and predicrability. The end resulr of
a four-year labor of love, sweat and
rears for Joseph and his brorher, co
producer Steven, CLOSER TO
HOME caprures fascinaring and

• Mrer spending some rwenry years

haunring contrasts berween Life in

in the merchant marine, Dean

the Philippine countryside and the

Warren decides ir is time ro drop

encroaching corruprion of ciry srrip

anehor and find a mare for Life. But

clubs and loan sharks. The American

when he comes back ro New York

Dream is also shown as decidedly

he suddenly realizes that he has no

rarnished for many, evidenced by the

home. His parents have died and his

dingy aparement where the rrains

only sisrer, Jan, now wants ro seli

rartle the very walls, and by the

the family apartmenr. No longer

rawdry hangours of the alierrared

able ro endure his loneliness and

hero as rhings ger out of control.

headstrong ro start a family, Dean

"The film does nor zero in on the

asks help from a marriage burreau.

mail-order bride problem as such,

They recommend him an exoric

bur merely uses that problem as a

young bride, Dalisay, the eldest

root ro delve into the complexiries of

daughter from a poor rural family in

crossculrural relarionships." - Joseph

Phillippines. The gir! wanrs ro

Nobile
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JOHN SCHULTZ

BAN DWAGO N

Kuzay Carolina'da dogdu ve
büyüdü. Chapel Hill'deki Kuzey
Carolina Universitesi'ne
girmeden önce Hollanda ve
Fransa'da üç yıl geçirdi,
buralarda birkaç grupta davul
çaldı. Washington D.C.'de kısa
süreyle kalıp oradaki American
University'de film kursları na da
katıldıktan sonra Los Angeles'a
geçti. Burada, büyük stüdyoların
filmleri için "Nasıl Yapıldı?"
promosyon belgesellerini
çekmeye başladı. Meslek
yaşamının, 1 976'da yapımı
Super-Smm. kısa filmi
"Skateboard Story"le
başladıgını, bunu da onlarca
Super-Smm. ve 1 6mm. kısa
filmin izledigini söyler. Meslek
deneyimlerinin arasında ayrıca
özel TV programları, klipler ve
promosyon filmleri de vadır.
Yıllar boyunca Spielberg'in ve
başka birçok yönetmenin film
çekmesini izledikten sonra, para
bulmak için Kuzey Carolina'ya
döndü ve 1 995're nihayet ilk
konulu uzun metraj filmi olan
BANDWAGON'ı yaptı.

Yönetmen Director: john Schultz
Senaryo Screenplay: John Schultz
Görüntü Yön. Ci ne marography: Shawn
Marmr Kurgu Editing:John Pace Müzik
Music: Greg Kenda/1 Oyuncular Cast:
Kevin Corrigan, Steve Parlavecchio, Lee Hoimes,
Matthew Hennessey, Doug MacMillan
Yapımcılar Producers: Alyson Poole &
john Schultz Yapı m Production Co.:
Pamlico Pictures, c/o Lakeshore International
Dünya Hakları Export Agent: Lakeshore
International, 5555 Melrose Avenue, Gloria
Swanson Building, 4th Floor, Los Angeles, CA
90038, USA; Phone: 1 213 956 4 7 69; Fax:
1 213 862 1 4 56

1 995 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 103'

• Onları bir araya getiren tek şey

müzik, ve yapacak daha iyi bir şey
bulamayışlarıydı. Charlie, Eric,
Tony ve Wynn birbirlerini pek iyi
tanımadıkları halde en gülünç, en
gelgeç ve en koptu kopacak
cinsten bir beraberlikte bir araya
gelmişlerdir: bir müzik grubudur
bu. Garajdaki provalardan
turneye, şamatacı ögrenci
kulüplerinden Mississippi'nin gece
kulüplerine, bu dört genç adam
onları, kendi kendini keşfetme ya
da yok etmenin çarpıştıgı bir
sürece sokan, coşturucu, bazen
de acı verici bir serüvenin içine
savrulmuş bulurlar...
Herkesin hoşuna gidecek heyecan
verici bir komedi olan
BANDWAGON, genç
senaristlyönetmen John
Schulu'un konulu uzun metraj
film alanındaki ilk denemesi. Aşina
bir öyküye canlı karakterler,
zekice bir senaryo ve ilginç
ayrıntıları gözden kaçırmayan bir
bakışla tazelik katılmış.
BAN DWAGON, Schulu büyük
öykü potansiyalini işleme
olanagını bulana kadar film
yapımcıları tarafından
görmezli kten gelinmiş, heyecan
verici, gürültülü patırtılı bir
çevrede, Kuzey Carolina'yı
merkez edinmiş, gelişip serpilen
bir bagımsız müzik grubu
dünyasında geçiyor. Aslında bu
hiç de tesadüfi bir karar degil:
yönetmen Kuzey Carolina'nın
yeriisi oldugu gibi, müzik
ortamında geçen bir film yapmayı
uzun süredi r isteyen eski bir
davulcu. Ancak, Schulu şunları da
vurguluyor: "Asıl niyetim bir

müzik grubu üzerine degil, bir
toplulugun üyesi olan dört adam
üzerine bir film yapmaktı. Bunlar,
yaşamiarına nasıl bir yön
vereceklerini tayin etmeye
çalışan, birbirinden çok farklı dört
birey. Yapacak daha iyi bir işleri
olmadıgı için, sonunda dördü bir
grup kuruyorlar. Zaten kişisel
deneyimlerime göre, grupların
çogu da böyle kurulur. Bu düşük
bütçeli bir film için harika bir
fikirdi, çünkü bütçesi olmayan bir
dünya üzerineydi. Bagımsız müzik
grubu dünyasının enerjisini
yakalamak, bu filmi gerçek ve
dürüst kılmak için çok çaba
harcadı k." - John Schulu

scene centered in Norrh Carolina,
an exciring, tumulruous milieu
ignored by che film community
until Schultz grabbed the
opporcuniry ro explore i ts great
storymaking potential. This was no
accidental decision - the direcror is
a nar i ve of North Carolina and a
former drummer himself and had
long wanted ro make a film set in
this musical environment.
However, he emphasizes: "My
overriding intenrion was not ro
make a movie abour a band, but
about four guys who are in a band.
These are four very different
individuals who are all rrying ro
decide what they are going ro do
with their lives. Lacking anything

• The only rhing rhar broughr

berrer, rhey end up forming a band

rhem rogerher was the music . . .

rogerher, which is how, in my

and the facr that they couldn't

experience a lot of groups form. It' s

think of anyrhing better ro do.

a grear idea for a low-budger

Charlie, Eric, Tony and Wynn

movie, because it' s about a no

hardly know each other, bur here

budget world. W e worked hard to

they are in the most ridiculous,

caprure che energy of che indie

volatile and renuous of unions: a

band scene and ro make this movie

band. From garage practice ro road

real and honesr." - John Schultz

rour, from rowdy frar houses ro
Mississippi clubs, four young man
find themselves hurtling through
an exhilarating, sametimes painful
adventure rhar puts them on a
collision course with self-discovery
or self-destruction . . .
A rousing crowd-plesing comedy,
BANDW AGON represents the
first foray into fearure films for
young wrirer/direcror John Schultz.
It freshens a familiar srory line wirh
vivid characrerizarions, elever
writingand a sharp eye for
revealing derail. The film is set in
the rhriving independent band

Born and raised in Norrh
Carolina. He spenr three years in
Holland and France before going
ro rhe University of Norrh
Carolina ar Chapel Hill, where
he also played drum s in a couple
of bands. Afrer a brief period in
Washingron, D.C., that
included film courses ar
Arnerican University, he moved
ro Los Angeles. There, he began
directing "Making of' promo
documenraries for studio morian
picrures. He rraces his
filmmaking career back ro the
1 97 6 Super-8 shorr "Skareboard
Srory", which he followed wirh
dozens of other Super-8 and 1 6
m m shorrs. Addirional
professional experience i ncludes
syndicared TV specials, music
videos and promorional
fearurerres. Afrer years of
warching Spielberg and many
other direcrors making movies,
he rerurned ro Norrh Carolina ro
raise money and finally produced
his own firsr fearure,
BANDWAGON in 1 995 .
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TODD SOLO N DZ

OYU N EVi N E HOŞ G E LD i N iZ

Newark, New Jersey'de dogdu.
Varoşlarda büyüdü ve New
York Üniversitesi'nde sinema
egitimi gördü. Mezun olduktan
sonra, Saturday Night Live
programı için "How 1 Became
a Leading Arcistic Figure in
New York City's East Viiiage
Cultural Landscape 1 New
York Kenti East Viiiage
Bölgesinin Kültür Ortamında
Nasıl Önemli Bir Sanatçı
Oldum" ( 1 986) adlı filmi yaptı.
Polygram şirketi adına yaptıgı
ilk konulu uzun metraj fimi
"Fear, Anxiety and Depression
1 Korku, Heyecan ve
Depresyon" ( 1 989) başarılı
olmadı. Morali bozulan sanatçı,
film yapmayı bırakarak Rus
mültecilere ikinci dil olarak
Ingilizce ögretmeye başladı. Bu
arada, sinema dünyasına gerçek
anlamda ilk girişi saydıgı
OYUNEVINE HOŞ GELDINIZ
( 1 995) için gereken parayı
toparladı. Film, 1 996 Sundance
Film Festivali'nde Jüri Büyük
Ödülü'nü aldı.

WELCOME TO THE DOLLHOUSE
Yönetmen Director: Todd Solondz
Senaryo Screenplay: Todd Solondz
Görüntü Yön. Cinematography: Randy
Drımmıond Kurgu Editing: Alan Oxman
Müzik Music:]i/1 \VisoffOyuncular
Cas t: Heather Matarazzo, Daria Kalinina,
Matthew Faber. Angela Pietropinto, Bill Bue/1,
Brene/on Sexton jr., Eric Mabiuı Yapımcılar
Producers: Ted Ski/Irnan & Todd Solondz
Yapı m Production Co.: Suhurban Picture.s,
3 1 Eaıt 1 2th St #BD, New York, NY 1 0003,
USA; Phone & Fax: 1 212 982 7 5 86
Dünya Hakları Export Agent: Alliance
Independent Filmı, 121 B/oor Street Eaıt, Suite
1500, Torolllo. Omario M4\V 3M5 ,
CANA DA; Phone: 1 4 1 6 967 1 1 4 1 ; Fax: 1
4 1 6 967 58 84

1 995 1 3 5

mm.

1 Renkli Color 1 87'

• Dawn Wiener New Jersey'in

ortasındaki bir ortaokulda okuyan
bir ortanca çocuktur. Kalın camlı
gözlükler takıp eski püskü giysiler
giyen bu onbir yaşındaki gösterişsiz
kız, çocukluk ile yetişkinlik
arasında, ergenlik olarak bilinen
yerde, yani Araftadır. Okulda
diğer kızlar onu afaroz eder, evde
de durum pek farklı değildir.
Burada da, üniversitenin eşiğindeki
bir kompüter dahisi olan ağabeyi
ve pembe tutulu küçük bir şeytan
olan "şirin" kızkardeşiyle ilgilenirler
daha çok. Dawn'ın inek ağabeyi,
okulun en yakışıklı çocuğunu kendi
korkunç rock grubuna şarkıcı
olarak kapınca, işler biraz iyiye
gider. Dawn, tüm kendini
beğenmişliği içinde buyurgan ve
müthiş yeteneksizliğiyle
mütehakkim Steve'e tapar, ve
onun saygısızca aşağılamalarına
memnuniyetle katlanır. Kızkardeşi
kaçırıldığında (bu da Dawn'un
hatasıdır, elbette), bir çelişkili
duygular boşluğuna düşer görünürdeki üzüntüsü suçluluk
duygusuyla, utançla, ıaferle ve
kahramanlık fantezileriyle karışır.
Bu arada, okulun kötü çocuğu da
Dawn'u tecavüzle tehdit
etmektedir. Kız doğal olarak buna
heyecan ve aşkla karşılık verir . . .
OYUN EVI NE HOŞ GELDINIZ
insanı, aslında hayatın hiçbir anlam
taşımadığı ama sizin gene de
taşıması gerektiğine inandığınız bir
döneme götüren, yalın, çoğunlukla
gülünç ama hep keskin bir varoş
komedisi. Bir uyumsuzun büyüme
sancılarını anlatırken, korkusuz

gerçekçiliği, ayrıntılara gösterdiği
özen ve keyif veren hınzır m izah
anlayışıyla dikkat çeken bu film,
anında bir Amerikan klasiğine
dönüştü. "Onbir yaşındayken
yaratıcı gücümün zirvesindeydim.
Öyküler ve oyuncuklar yazıyor, şiir
projeleri toparlıyordum.
"Yapıtlarım" tüm vaktimi alıyordu.
Oniki yaşında ise artık ne yazıyor,
ne de okuyordum, tatil günlerini
sayıyor ve işaretliyordum. Varlığıını
sürdürmekle ilgiliydim. Nedir bu
yedinci sınıfın özelliği? Benim
yaşamın bu dönemine ilişkin
deneyimim, gözlemler:im ve
anılarım sadece bana mı özgü?
Sanmıyorum. Filmim, yaşamın bu
döneminin ortaya çıkardığı,
yetişkinliğe geçişin bazı gerçeklerini
keşfe çalışıyor. Bir komedi bu,
çünkü komedi, müthiş ızdırapla
başa çıkmak için bildiğim tek
yöntem." - Todd Solondz

imperious in his vaniry and complere
lack of calenc, and she eagerly suffers
his offhand humilarions. When her
liccle sister is kidnapped (Dawn's
faulr, of course!) Dawn is plunged
i neo an abyss of confliccing emocions
- ourward sorrow mingling wich guilc,
shame, criumph and heroic fantasy.
Meanwhile, back ar Junior High, che
school bad boy is chrearening ro rape
her. Nacurally, Dawn responds wich
excicemenr and love . . .
WELCOME TO THE
DOLLHOUSE is a stark, ofren
funny and always poignanc suburban

comedy that rakes you back ro a

rime when your life didn'c make
sense, buc you stili believed ir should.
Wich ics unflinching realism,
mericulous acrenrion ro decail and
deliciously wicked humor, che film
escablished i cself as an inscanc
American dassic abouc che growing
pains of a misfic. "Ar 1 1 I was ar che

• Dawn Wiener is a middle child in

peak of my creative powers: I was

a middle school in che middle of

wricing srories and playlecs, putring

New Jersey. A homely l l -year-old,

rogerher poetry projeccs. I was

who wears chick glasses and cacky

absorbed by my 'work'. Ar 1 2 I was

cloches, she is in limbo - che place

no longer reading or wriring, jusr

becween childhood and adulchood

councing off days and checking chem

known as pubercy. Ar school che

off. I was inceresred in survival.

other girls oscracize her, and chings

Whar is ir abouc sevench grade? Is

aren'c much becrer ar home where

my experience, observacion, and

mos c of che arrenrion is paid ro her

memory of this rime of life unique) I

older brocher, a computer whiz on

don'r rhink so. My film arrempcs ro

che brink of college and ro her

explore some of che realicies of che

"cucsey" younger sister - a liccle devi!

transition inco adulrhood that this

in a pink turu. Things brighren a bir

rime in life rhrows inco relief. The

when Dawn's nerdy brorher snags

film is a comedy because ir is che

che best looking guy in school as

only way I know how ro dea! w i ch

singer in his cerrible rock band.

excruciacing rormenc. " - Todd

Dawn worships Steve, who is

Solondz

Born in Newark, New Jersey.
He grew up in the suburbs and
studied film at New York
University. Afcer graduacing, he
made a shorc film: "How I
Became a Leading Arciscic
Figure in New York Cicy's East
Viiiage Culcural Landscape"
( 1 986) for Saturday Night Li ve.
His firsc feacure was "Fear,
Anxiecy and Depression" ( 1 989)
he made for Polygram which
was a flop. Demoralized, he !efe
filmmaking ro ceach English as a
second language ro Russian
immigrancs. Meanwhile he
raised the money for
WELCOME TO THE
DOLLHOUSE ( 1 99 5 ), which he
accually councs as his real encry
inco che movie world. The film
won the Grand J ury Prize at the
1 996 Sunciance Film Festival.
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TERRY ZWIGOFF

C RU M B

Pek bilinmeyen ve egzantrik bir
blues müzisyeni ve ressam olan
Howard Armstrong'un
portresini çizen belgesel filmi
"Louie Bluie" ( 1 985) ile tanınır.
Ayrıca Hawaii müziğinin tarihi
üzerine "A Family Named
Moe" adlı uzun metraj bir
belgesel yönetti. Robert
Crumb'ı 25 yıldır tanıyor,
1 970'1i yıllarda onun çizgi
romanlarının çoğunu yayımladı,
Crumb'ın Dixieland grubu The
Cheap Su it Serenaders'da çaldı.
Şu sıralarda bir Woody Alien
belgeseli üzerinde
çalışmaktadır.

Yönetmen Director: Terry Z.wigoff
Görüntü Yön. Cinematography: Maryse
Alberti Kurgu Editing: Victor Livingston
Oyuncular Cast: Robert Cmmb, Charles
Crumb, Maxon Crumb, Robert Hughes
Yapımcılar Producers: Lynn O' Donne/i &
Terry ZwigoffYapım Producrion Co.:
Superior Pictures. 290 Mu/fen A11enue, San
Francisco, CA 94 1 1 1 , USA; Phone: 1 4 1 5 647
52 78; Fax: 1 4 7 5 747 38 12 Dünya
Hakları Exporr Agent: Film Transit
International /ne. , 402 East Notre Dame Street,
Montreal, Quebec H2T 7 C8, CANADA;
Phone: 7 5 1 4 844 33 58; Fax: 1 5 1 4 844 72
98

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

• Çizgi romancı Robert Crumb

bir kült kahramanı, yapıtları güzel
sanat örneği olarak koleksiyenlara
dahil edilen, üzerinde çokça
tartışılan bir sanatçı, bir put-kıran;
1 960'1ı yıllarda otoriteyi
sorgulamaya başlayanların sözcüsü.
ABD'de 1 970'1i yıllarda yeraltı
"comix" hareketinin elebaşı olan
Crumb, en çok hippi çağından
kalma üç işiyle tanınır: çamur
siperliklerinden kahve fincanlarına
kadar her şeyi süslemiş olan "Keep
on Truckin" adlı çizimi; Janis
Joplin'in tarihi ilk plağı "Cheap
Thrills" için yaptığı sanat eseri
kapak, ve kösnül karakteri Frizt the
Cat 1 Kedi Fritz'in, Ral ph Bakshi
tarafından pornografik bir uzun
metraj çizgi film olarak beyaz
perdeye uyarlanması. Gariptir ki,
münzevi Crumb, yönetmen
Zwigoffa altı yıllık boyunca onu
mahrem bir şekilde filme alması
için izin vermiş. Bu eğlenceli, ama
aynı zamanda rahatsız edici uzun
metraj belgeselde, Crumb'ın
Philadelphia'daki acaip ve münzevi
yetişimini öğreniyor, ailesinin
egzantrik üyelerini tanıyor, eski
sevgililerinin sanatçıyla ilişkileri
konusunda açık açık konuşmalarını
dinliyor, onu neyin esinlediğini
gözlüyor ve bunların tümünün nasıl
olup da Time dergisinin sanat
eleştirmeni Robert Hughes'a "20.
Yüzyıl'ın Breughel'i" dedirtecek bir
yetenek biçiminde ortaya çıkışına
katkıda bulunduğunu anlıyoruz.
Crumb'ı yirmibeş yıldır tanıyan
yönetmen Zwigoff (bir Dixieland
caz grubunda birlikte çalmışlardı ve
Zwigoff 1 970'1i yıllarda Crumb'ın

çizgi romanlarından bazılarını
yayımlamıştı) uzun süreden beri
onun zamanımızın en büyük
sanatçılarından biri olduğuna
inanıyor. "Crumb'ın işleri kadar
karanlık ve komik ve ayrıntılı ve
dürüst bir film yapmak istedim.
Benim için Crumb'ı ilginç kılan,
sonuç olarak Milos Forman'ın
"Amadeus"unu da ilginç hale
getiren şeydi - bir dramatik öykü.
"Amadeus"taki büyük Salieri
Mozart rekabetine karşılık, bende
de Charles ile kardeşleri, Robert
ve Maxon vardı. Benim için ilginç
olan öykü bu ilişkileri izlemekti: bir
kardeş başarıya ulaşırken öbür ikisi
nasıl ulaşamadı, buna karşılık nasıl
hepsinin de büyük yetenekleri
vardı. Bir de, ortama uymamanın
(ya da farklı olmanın) hem özel
hayatınıza, hem de sanatınıza nasıl
büyük rizikolar ve ödüller getirdiği
konusu vardı tabii." - Terry
Zwigoff

known recluse, surprisingly gave
direcror Zwigoff permission ro film
him intimarely over a si x-year
period. In this amusing, yer ar the
same time disturbing fearure
length documenrary, we learn about
Crumb's peculiar and cloistered
upbringing in Philadelphia, meer
wirh the eccenrric members of his
family, hear ex-lovers discourse
explicitly about their relationship
with the artist, observe what
inspires him and see how all of the
above figures inro a ralenr that
Time magazine art eritic Robert
Hughes calls "the Breughel of the
Twenrieth Century".
Director Zwigoff, who has known
Crumb for twenry-fıve years - they
played together in a Dixieland band
and Zwigoff published some of
Crumbs's comics during the 1 970's,
has long believed that he is one of
the greatest artİsrs of our time. "I
wanred ro make a film as clark and

• Carroonist Robert Crwnb is a

funny and detailed and honest as

cu! t he ro, a conrroversial arrist

Crumb's own work . . . What made

whose work is calleered as fine art,

Crumb inceresting ro me was

and an iconoclasr, a spokesperson

ultimarely what made Milos

for those who began quesrioning

Forman's " Amadeus" inceresting - a

aurhority in the 1 960's. Pope of the

dramatic srory. While "Amadeus"

underground "comix" mavement in

has this great rivalry between

the sevenries in the US, Crumb is

Salieri and Mozart, I had Charles

best known for three pieces of work

and his brothers, Robert and

from the hippie era: his drawing

Maxon. Following these

"Keep on Truckin" which has

relationshi ps was the i nceresting

adorned everything from mud flaps

srory to me - how one brother

ro coffee mugs; his cover art for the

succeeded and the other rwo didn'r,

hisroric firsr Janis Joplin record,

yer how all had this grear ralenr.

"Cheap Thrills"; and the adaprarion

And how not firring in (or being

of his randy characrer, Fritz the Cat,

differenr) can have great risks and

into a X-rated animared fearure

rewards in both your life and your

film by Ralph Bakshi. Crumb, a

art." - Terry Zwigoff

He is known for his
documentary films, "Louie
Bluie" ( 1 98 5 ), a porrrair of rhe
obscure and eccencric bl ues
musician and arrisr, Howard
Armstrong. He alsa direcred a
fearure-lengrh documentary
called "A Family Named Moe"
on rhe history of Hawaiian
music. He has known Roben
Crumb for over 25 years,
published several of his comics
in che 70s and played i n
Crumb's Dixieland band, The
Cheap Su i c Serenaders. He is
currendy working on a
documencary on Woody Allen.

B i R S i N E MA: FRANSA

B i R Ü LKE

A COUNTRY - A CINEMA: FRANCE
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RENAULT
RENAULT'nun
degerli katkılarıyla
gerçekleştirilmiştir.
W e should !ike to thank

RENAULT
for their contributions.
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CLAI RE DENIS

N E N ETTE i LE B O N i

1 948'de Paris'te doJıdu.
ÇocukluJıunu Afrika'da geçirdi.
Sinema dünyasına yönetmen
yardımcısı olarak adım attı;
Makavejev, Rivette, Wenders
gibi yönetmenlerle çalıştı.
1 988'de ilk konulu filmi
"Chocolat 1 Çikolata"yı çekti;
o zamandan bu yana televizyon
ve sinema için filmler yapmıştır.

NENETTE ET B ONI
NENETTE AND BONI
Yönetmen Director: Claire Denis
Senaryo Screen play: Claire Denis &jean
Po/ Fargemi Görüntü Yön.
Cinemarography: Agner Godard Kurgu
Editing: Yann Dedet Müzik Music:
Tindersticks Oyuncular Casr: Grigoire
Co/in, Alice Houri, Valiria Broni-Tedeıchi,
Vineeni Gallo, jacq11eJ No/ot, Girard Mey/an
Yapımcı Producer: Georgeı Benayoun
Yapım Production Co.: Dacifl Filım, 3 rue
de Liege, 75009 Paris, FRANCE; Phone: 33 1
40 23 48 10; Fax: 33 1 40 82 97 O l
Dünya Hakları Export Agem: Flach
Pyramide International, 5 rue Richepame,
75008 Paris, FRANCE; Phone: 33 1 42 96
02 20; Fax: 33 1 40 20 05 5 1

Born in Paris, in 1 948, she spenr
her childhood in Africa. She
came to the cinema as an
assistant direccor and has
worked, among orhers, with
Makavejev, Riverre, Wenders. In
1 988 she made "Chocolat", her
fırsr fearure, and has si nce
direcred for television and film.

1 996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 103'

• Lakabı Boni olan 1 9 yaşındaki

Boniface, Marsilya limanında
seyyar bir pizzacıdır. Annesinin
ölümünden beri babasıyla tüm
ilişkisini koparan delikanlı,
annesinden miras kalan köhne bir
dairede yaşar. Burada istedigi gibi
hayal kurabilir ve mahallenin
fırıncısının güzel karısına duydugu
karşılıksız aşkın yalnızligını
yaşayabilir. Beni'nin I S yaşındaki
kız kardeşi Nenette yatılı bir
okulda okumaktadır. Bir gece
Nemette okul duvarından
atlayarak kaçar ve Beni'nin
kapısında belirir. Buna çok kızan
Boni evini kardeşiyle paylaşmaya
yanaşmaz. Ikisi de dikkafalıdır ve
uzlaşmacı yaradılışta degildir.
Zavallı çocukların yaşamlarında
zaten yeteri kadar zorluklar ve
bir de nefret ettikleri babaları
vardır. Birbirlerinden başka
kimseleri yoktur. Iki kardeş yavaş
yavaş yakıntaşırlar ve aile yeniden
biraraya gelir. Nenette'in sırrı,
okulu terketmesindeki gerçek
neden, ikisini de tahmin
edilemeyecek bir şekilde
etkileyecektir. Ve birden babaları
hayatiarına yeniden girer . . .

• Boniface, nicknamed Boni, 1 9
years old, works in a mobile
pizzeria in the port of Marseille.
Since his mother's death he wanrs
to have no relation with his father,
and his only refuge is a dump
aparrment he has inherited from
his mother, where he can give in
his reveri es and the loneliness of his

1 988 Chocolat Çikolata
1 989 Ma n no mn Yönsüz Insan
1 990 S'en [out la mort
Ölüm Vızgelir

1 99 1 Keep lt For Yoımeif
Onu Kendine Sakla

unrequited love for the beauriful

1 994 } 'a i pas sommeil

w ife of a pastry-shop owner .

1 996 Ninetle et Boni

Nenette, his 1 5 -year-old sister, is
in a boarding school. One night,
she jumps over the wall and escapes
school. She appears at Boni's
doorstep, but he is furious, refusing
to

share his home. Both are tough

and uncompromising. Poor kids
with already enough hard knocks
in their lives and a father they hate.
They have nobody but each other.
Slowly, they will come closer, and
the family will reunite. Nenette's
seeret - her real reason she left
school - will affect them both i n
unpredictable ways. A n d then,
the ir father re-enrers the ir life . . .
N ENETTE ET BONI is a
touching story of two teenagers
trying to survive in a harsh world,
rold in realistic but compassionate

NENETTE ILE BONI, acımasız bir
dünyada ayakta kalmaya çalışan iki
yeniyetmenin, hassas bir
yönetmen tarafından gerçekçi
ama sevecen bir biçimde anlatılan
dokunaklı öyküsü.

Filmleri
Filmography

way by a sensitive director.

Uykum Yok

Nenerte ile Boni
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FRANSA FRANCE

JACQU ES D ESCHAMPS

D U RG U N S U LAR DERiN AKAR

28 Mayıs 1 956'da Fransa'nın
Yon ne kentinde dogdu. 1 980
yılında IDHEC'den mezun
oldu, ama daha egitimini
tamamlamadan çalışmaya
başlamıştı bile. Kısa filmi
"La visice au chateau 1 Şatoyu
Ziyaret" ( 1 985) Antenne 2
kanalının ödülünü kazandı ve
Cesar ödülüne aday oldu.
1 986- 1 995 arasında yaptıgı
çeşitli TV belgesellerinin
ardından, 1 996 yılında ilk uzun
metraj konulu filmi DURGUN
SULAR DERIN AKAR'ı

MEFIE-TOI DE L'EA U QUI DORT
STILL WATERS RUN DEEP
Yönetmen Director:jacqueJ Deschamps
Senaryo Screenplay:jacqlleJ Oe.Jchamps &
0/ivier Larelle Görüntü Yön.
Cinematography: Eric Guichard Kurgu
Edi ring: Anne Weil Müzik Music: Blatrice
Thriet Oyuncular Cast: Robin Renucci,
Marmchka Detmers.jean Beng11igui, Frankye
Pa in. Philippe Domıoy, Marina Tome
Yapımcı Producer: Bertrand Faivre
Yapım Production Co.: Le.r Productions
Lazennec, 5 rue Darcet, 7 501 7 Pc1.ris,
FRANCE; Phone: 33 I 43 87 7 1 7 1 ; Fax: 33
1 43 87 17 74; La Sept Cinima Dünya
Hakları Export Agent: Lazennec Diffusiorı,
5 rue Darcet, 750 1 7 Paris, FRANCE; Phone:
33 1 43 87 7 1 7 1 ; Fax: 33 1 43 87 1 7 74

Born on 28 May 1 956 in Yon ne,
France. He graduated from
IDHEC in 1 980, bm had
aleeady srarted his career before
completing his studies. His
shorr fi l m "La visice au chareau"
( 1 985) won the Anrenne 2 prize
and was neminared for the Cesar
Awards. After several TV
documentaries he made from
1 986- 1 995, M E FIE-TOI DE
L'EAU QUI DORT ( 1 996) is
his first ficrion feature film.

1 996 1 35 mm. 1 Renkl i Color 1 1 1 0'

• Bu Jean'ın üç aşkının

öyküsüdür: nehir zaman içinde
akışını sürdürü rken, bir
yeniyetmenin sırrı, güzel bir
hanımın kırmızı elbisesi, bir
hizmetçi kızın suskunluğu anılara
kazılır. Jean, yeniyetme bir kızın
sihrine kapılmış bir çocuk olarak,
onun kendisine aktarma sözü
verdiği bir sırrın uğruna kızın
babasına karşı çıkar. Bir yetişkin
olarak, ona aşık olan güzel bir
kadından kaçmayı tercih eder.
Şimdi ise, yaşlı bir adam olarak,
sevmeye cesaret edemediği genç
bir kızın peşinden koşmak için
herşeyi tehlikeye atmaktadır. Her
seferinde aynı korku, aynı arzu
söz konusudur: suya dal mak . . .

• This is the story of the three
loves of Jean: as the ri ver eternaly
flows, a teenager's secret, a
beauriful lady's red dress, a
chambermaid's sitence remains in
memory. As a child fascinated by a
teenage gir!, Jean confronts her
farher in exchange for a seeret she
promises ro rell him. As an adult,
he prefers to run away from a
beauriful woman who is in love
with him. Now an old man, he

Filmography

risks everything to chase afrer the

1 978 Le fils de Pierre

young gir! he didn't dare to love.

(short kısa film)
1 980 Photo-roman Fotoroman
(shorl kısa film)
I 98 I La fontaine d11 chatme

Each time the same fear, the same
desire: to plunge into water . . .

Pierre'in O�lu

Cazibe Çeşmesi

One of the most succesful and
pleasant fılms wirbin recent French
productions, noted by its original

Sinema dilinin özgünlüğü ve dingin
temposuyla, Fransız sinemasından
bu yıl çıkan en başarılı ve hoş
filmlerden biri.

Filmleri

cinemaric language and i ts placid
pace.

(short kısa film)
I 985 La ·visite au chateau
Şatoyu Ziyaret

(short kısa film)
I 986 }uste avant le marriage
Tam Evlenmeden Önce
(short kısa film)

I 994 Le ve11t Rüzgar (TV)
I 996 Mifie-toi de l'ea11 qui dort
Durgun Sular Derin Akar
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FRANSA FRANCE

JACQUES DOI LLON

PON ETTE

I S Mart 1 944're Paris'te
dogdu. Meslege kurgucu olarak
başladı. 1 973 yılındaki ilk
konulu uzun metraj filminden
önce birkaç kısa film yönetti.
Kendine özgü bir sinemacılık
üsiObunun başlangıcı olan ikinci
filmi "Les doigts dans la tete 1
Kafadaki Parmaklar"la ün
kazandı. Duygusal incelige ve
görsel ayrıntılara gösterdigi
dikkat, oyuncuianna karşı çok
ciddi ama aynı zamanda
anlayışlı bir yönetmen olarak
isim yapmasına yol açtı.

Yönetmen Director: jacques Doillon
Senaryo Scceenplay:jacques Doilloıı
Görüntü Yön. C i nem arography: Caroline
Champetier Kurgu Edicing:Jacqueliııe Pano
(Luonte) Müzik Music: Philippe Sarde
Oyuncular Cast: Victoire ThiviJol, Marie
Trintignanl, Xavier BeauvoiJ, Claire Nebout,
Matiaz Bureau, Delphine Schiltz Yapımcı
Producer: Alaili Sarde Yapı m P rod ucrion
Co.: Le.ı Film.J Alaili Sarrle, ı 7 rue Dupont
D'Orville. 75 ı 1 5 PariJ, FRANCE; Phone: 33
1 44 43 98 00; Fax: 33 ı 47 20 6 ı 50; Le
Studio Cana/ + Dünya Hakları E xport
Age m: Le Studio Cana/ + , 6 Boulevard dt la
Rlpublique, 92514 Boulogne Billancourt Cedex,
FRANCE; Phone: 33 ı 46 ı o 1 2 00; Fax: 33
ı 46 /0 7 2 20

ı 996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 ı07'

• Dört yaşındaki Ponette kısa bir
süre önce trajik bir araba kazasında
annesini kaybetmiştir. Babası
durumu ona açıklamaya çalışır.
Ancak. çocugun mantıgına göre bu
a.ni yoklugun açıklaması yoktur.
Hayatın öyle aniden durmayacagına
inanan ve annesinin yoklugunu
dayanılmaz bulan Ponette, onunla
"yaşama"ya devam eder. Annesiyle
konuşur, onu bekler, gittikçe artan
bir inatla onu arar. Hiç kimse onu,
annesini bir daha bulamayacagı
konusunda ikna edemez. Korkunç
gerçegi kavramaya çalışan Ponette, bu
olayı babasının ve diger yetişkinlerin,
ya da okuldaki arkadaşlarının
dünyasında degil de, kendi
dünyasında halletme konusunda
gittikçe daha kararlı hale gelir . . .
Bu gerçekten yürek parçalayıcı
filmde, dört yaşındaki bir kızın
gözleri, sinema kamerasına, gerçek
ne kadar acı olsa da bunu ancak
çocuk imgelemi vasıtasıyla kavrayıp
aşabilecek o çocukluk ruhunun
derinliklerine girmesinde rehberlik
ediyor. Bu film aslında (son
Venedik Film Festivali'nde "En Iyi
Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazanan)
Victoire Thivisol'ün, yani Ponette'i
oynayan küçük kızın filmi. Onun
çarpıcı biçimde duygulandırıcı, ama
tam anlamıyla yapmacıksız yorumu,
Doillon'un sezgi dolu ve ustaca
yönetimini güçlendiriyor.
"Sinemanın sevdigim yanı, aktör ile
rolü arasındaki uyumlu evliliktir.
Eger birinden biri eksikse, film bir
kukla gösterisine dönüşür. Ben
karakterlerimi, oyuncular onlara
hayat versin diye yazıyorum." Jacques Doillon

• 4-year-old Ponene has jusr losr
her morher in a rragic automobile

Born on 1 5 March 1 944, in
Paris. He srarced his career as an
ediror. He direcred several shorrs
before his fearure debur in 1 97 3 .
He rose ro fame wirh his second
film "Les doigrs dans la rere"
which marked the beginning of
a unique sryle of film-making.
His arrenrion to ernerional
subtlety and visual derail has
forged his cepuration as a highly
rigorous yer understand ing
d i rector of actors.

accident. Her father rries to explain
rhe siruarian to her. However, rhe
sudden absence cannot be accounred
for by the child's reason. Believing
that life cannot simply stop and
finding her absence unbearable,
Ponerre conrinues to "live" wirh
her morher. She speaks to her, she
wairs for her and she looks for her
wirh increasing srubborness. No
one can convince her rhar she won'r
be able to find her. Teying to come
to grips with the awful reality,
Ponerre becomes more derermined
to deal with the event through her
own world, not that of her farher
and the other adults, or her friends
ar school . . .
In this really hearrbreaking film,
the eyes of a four year-old gir!
guide the cinemaric camera deep
inro rhe soul of childhood, where
reality, hard as ir may be, can only
be grasped and rranscended by
child imaginarion. This film really
belongs to Victoire Thivisol
(winner of the "Best Actress Award"
ar rhe lasr Venice Film Festival),
the young gir! who plays Ponene,
whose srrikingly emotive but
complerely unaffecred inrerpreration
soars Doillon's insighrful and
craftful direcrion. "Whar I love
about the cinema is the marriage
berween actor and role. If eirher is
lacking the film becomes a pupper
show. I write characrers in order for
actors to brearbe life inro rhem". Jacques Doillon

Filmleri
Fi l mograp hy
1 973 L'a11 OJ Yıl O 1
1 974 LeJ doigts dans la lite
Kafadaki Parmaklar
1 975 U11 sac de bil/es
Bilye Torbası
1 978 Uı femme qui pleure
Aglayan Kadın
Uı drôlesse Garip Kadın
1 980 Uı fiile prodigue
Savurgan Kız
1 982 L'arbre Agaç (TV)
1 983 Momieur Abel Bay Abel (TV)
1 984 Uı pirale Di�i Korsan
Uı

vie de Jamille

Aile Ya�amı
1 985 Uı tentatio11 d'lsabel/e
lsabelle'in Günaha
Olan Egilimi
1 986 Mangui, o11re am peut-etre
Mangui, Belki Onbir Ya�ında
Uı puritai11e Püriten
C omedie Komedi
1 987 L'amoureme A�ık Kadın
1 988 Uı fiile de qui11ze ans
Onbe� Ya�ındaki Kız

Pour 1111 oui ou pour un 1ıon
Bir Evet Ya da Bir
Hayı r Için (TV)

1 989 Uı vengemzce d'rme femme
Bir Kadının l ntikamı
1 990 Le petit erimine/ Küçük Suçlu
1 99 1 A moureme A�ık
1 992 Le jerme Werther
Genç Werther
1 993 Un homme tl la mer Denizde
Bir Adam (TV)
1 994 Du fond du coe11r 

uGermai1ıe et Benjamin"
Yüregin Derinlignden "Germaine ve Benjamin"
1 996 Po11elle

2 1 9 BiR ÜLKE - BiR SiN EMA: FRANSA ,\ UH :'IJ'I In - .\ < I N I· l\I A : HL\:'\( 1
FRANSA FRANCE

DAN I ELE DUBROUX

BAŞTAN Ç l KARl C l N l N G Ü N C ESi

1 976- 1 985 yılları arasında
Paris'te, Cahiers du Cinema
dergisinde editör olarak çalıştı.

LE JOURNAL DU SEDUCTEUR

She worked from 1 976 umil
1 985 as editar for the magazine
Cahiers du Cinema in Paris.

THE SEDUCER'S DI ARY
Yönetmen Director: Danie/e Dubroux
Senaryo Screenplay: Danie/e Dubroux,
loosely based on "The Seducer's Diary" by S1retı
Kierkegaard Görüntü Yön.
Cinematography: Lattretıt Machuel Kurgu
Editing:jean-François Naudon Oyuncular
Cast: Chiara Mastroianni, Me/vi/ Poupaud,
Hubert Saint Macary, Serge Merlin, Mathieu
Amalric, Danie/e Dubroux, jean-Pierre Uaud,
Micheline Pres/e Yapımcı Producer: Paolo
Branco Yapı m Production Co.: Getrıini
Films, 14 me de la Cossonnerie, 75001 Paris,
FRANCE; Phone: 33 1 40 39 03 75; Fax: 33
1 42 33 12 13; Madrogoa Filmes, Cana/ + ,
CNC Dünya Hakları Export Agent:
Gemini Films, 14 rue de la Cossonnerie, 75001
Paris, FRANCE; Phone: 33 1 40 39 03 75;
Fax: 33 1 42 33 12 13

Filmography

1 975 L'olivier Zeytin �acı
1 978 Les deux eleves preferes du

professeu.r Ft·atıcitıe Broudıı
Profesör Francine
Brouda'nın Gözde Iki
ögrencisi

1 995 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 95'

Le colosse et la fourmi

• Claire Conti, başına neler
gelecegini bilseydi, birisinin bir
bankın üstünde bıraktıgı Baştan
ÇıkarıCinın Güneesi kitabını hiç
kuşkusuz ki almazdı. Kitap,
anneannesiyle birlikte eski, garip
bir evde oturan, vahşi ve romantik
bir genç adam olan Gregoire'ındır.
Claire Gregoire aracılıgıyla onun
gibi garip kişilerle tanışır. Bunlar
arasında, Gregoire'ın komşusu ve
kendini bu genç adama adamış olan
içine kapanık bir mucit ile aklını
Gregoire'ın anneannesiyle bozmuş
olan Gregoire'ın eski edebiyat
hocası Hugo da vardır. Baştan
Çıkarıcının Güncesfndeki kız gibi,
Claire de, aynı zamanda annesinin
kiracısı olan en iyi arkadaşı
Sebastien tarafından kobay gibi
kullanıldıgının farkında degildir.
Sebastien onu baştan çıkarmak
istemektedir. Sonunda Claire
baştan çıkarılır, ancak onu baştan
çıkaran Sebastien degildir. Onun
kalbini hiç çaba sarfetmeden
kazanan, doguştan bir baştan
çıkarıcı olan Gregoire'dır. O
kızları, onlardan uzak durarak
kazanır. Sebastien'a ise, Claire'in
annesi Anne'ı baştan çıkarmaktan
başka seçenek kalmaz. Gregoire
ise kaçıp durmaktadır, çünkü
gizledigi bazı şeyler vardır . . .

Bu hoş film, şans eseri tanıştıgı
genç bir kadını baştan çıkarmaya
karar veren ve onda kendisine
karşı aşk duyguları uyandırmak için
kullanacagı planları en ince
detaylarına kadar günlügüne yazan

genç bir adamın öyküsünü anlatan,
Kierkegaard'ın Baştan Çıkarıcının
Güneesi başlıklı ünlü yapıtından
esinlenmiş. "Kierkegaard'ın bu
yapıtı güzelligin yüceltilmesi
üzerine kurulmuş, uzun ve özel bir
düştür. Gerçekte bu, bir baştan
çıkarma kılavuzu degil, estetik bir
incelemedir. Gerçek yaşamda
uygulamaya hiç uygun degildir.
Bunun böyle oldugunu biliyorum,
çünkü onu ben de bir süre
uygulamaya çalıştım. Filmde kitap
kahramanlar arasında elden ele
dolaşır, bir ilişki bahanesi ve bir
baştan çıkarma aracı olarak
kullanılır . . . Film de, baştan
çıkarmanın tüm yönlerini degişik
bölümlerde ele almaya çalıştım . . .
Ancak bu film daha çok varoluşsal
sıkıntı, çagdaş nevrozlar, ölüm gibi
konuları ele alan felsefi içerikli bir
komedi." - Daniele Dubroux

gir! in The Seducer's Diary, Claire is
unaware that she is being used as a
guinea-pig by Sebastien, her best
friend, who is also her mother's
lodger. He wants to seduce her. And
Claire is indeed won over. But not
by Sebastien. Gn!goire is rhe born
seducer who wins her heart without
rrying. He is the one who gers girls
by running away from them. Which
leaves Sebastien with no other option
but ro seduce Anne, Claire's morher.
Gn!goire keeps on running away
because he has something to hide . . .
This charming film is loosely based
on Kierkegaard's famous The
Seducer's Diary which rells the story

of a young man who decides to
seduce a young woman, a chance
acquaintance. In his diary he notes
down all the rricks he plans to use in
order ro rouse her feelings of love.
"Kierkegaard's book is a long and

• If Claire Conti had known just
where it would lead her, she mighr

solitary reverie abour appreciating
beauty. Ir is acrually a kind of

have never picked up the copy of The

aesrhetic rreatise, and not a manual

Seducer's Diary that sameone had left

on seducrion. Ir is unsuitable as far

on a bench. The book belongs to

as practical application is concerned.

Gregoire, a wild and romantic young

I know because I rried it for a while.

man, who inhabirs a srrange old

In rhe film rhe book is circulared

house he shares wirh his

amongst the proragonists, it is used

grandmorher. Through him, Claire

as a pretext and as the seducer' s

encounters a number of other

insrrument . . . In the film I' m rrying

puzzling individuals including

ro explore every aspect of seducrion

Gregoire's neighbour, a lugubrious

in different chapters . . . Mostly,

inventor who seems particularly

however, it is a philosophical

devoted to his young friend, and

comedy, touching on pivoral issues

Hugo, Gregoire's former professor of

such as existenrial angsr,

literature, who is obsessed with

comemporary neuroses, death." 

Gregoire's grandmorher. Like rhe

Daniele Dubroux

1 982 Soeur Amıe 11e vois-tu rim

venir
Rahibe Anne, Gelen Birşey
Görmüyor musun?
1 984 Les ama11ts terribles
Korkunç Aşıklar
1 988 La petile allımıeuse
Küçük Kibritçi Kız
1 99 1 Border/im Sınır Çizgisi
1 995 Le jourııal du seducteur
Baştan Çıkarıcının Güneesi
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PASCALE F ERRAN

OLANAKLAR ÇAG I

S Nisan 1 960'da Paris'te

L'AGE DES POSSIBLES
THE AGE OF POTENTIAL
Yönetmen Director: Pasca/e Perran
Senaryo Screen play: Pasca/e Perran &
Anne-Louise Trividic Görüntü Yön.
Cinematography:jean-Marc Pabre Kurgu
Editing: Guy Leeome Müzik Music: Biatrice
Thiriet Oyuncular Cast: Anne Cantineau,
Christe/e Tual, Anne Caillere, Isabe!!e 0/ive,
Sandrine Attard, Antoine Mathieu, Nicolas
Pirson Yapımcı Producer: Gi!les Sandoz
Yapı m Producrion Co.: Agat Pi!ms & Cie,
52 rue Theophile Gautier, 75016 Paris,
PRANCE; Phone: 33 I 43 5 7 66 33; Fax: 33
I 43 57 00 22; La Sept/Arte, Thltitre National
de Strasbourg, Prance 3 Alsace Dünya
Hakları Export Agent: Mermre
Distribution, 47 rue de la Colonie, 7 50 I 3
Paris. PRANCE; Phone: 3 3 I 4 4 1 6 89 20;
Fax: 33 I 45 65 07 47

I 995 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 00'

• Günümüz Strasbourg'unda,

20'1 i yaşlarda on genç insan. Aşık,
sevgili, çok iyi dost, uzaktan
tanıdık. Kimi ögrenci, kimi
çalışıyor, bir kısmı da çalışmak
istiyor ama iş bulamıyor.
Aralarında bazen yapay, bazen
birçok şeyi açıga vuran ilişkiler
var. Kimi çok önceden başlamış,
kimi de henüz başlamakta olan
ilişkiler. Beatrice Gerard'la henüz
tanışmış ve çılgınca aşık, buna
ragmen ona söylemiyor,
söyleyemiyor. Gene de, en iyi
arkadaşı Agnes'e söz ediyor
ondan. Frederic ve Jacques
çocukluk arkadaşı, şimdi de aynı
dairede yaşıyorlar. Güzel sanatlar
ögrencisi Frederic çok çalışıyor,
ayrıca mükemmel bir baştan
çıkarıcı. Bir ticaret kursuna giden
Jacques daha az çalışıyor ve
gittikçe kendini tecrit ediyor: belli
ki onu üzen bir şeyler var, ama
Frederic onu idare etmeyi biliyor.
Ivan bir süredir Catherine'le
birlikte yaşamakta. Denise, bir
anket için insanlarla söyleşi
yaparken Ivan'la tesadüfen tanışır.
Bu ratlantısal, sıradan ve ikisini de
birdenbire etkisi altına alan
karşılaşma, bir aşk öyküsünün de
ötesine geçer: bu ikisi için de,
hayatlarında bir dönüm
noktasıdır. Aslında tüm bu
insanlar için bir seçim anı
gelmiştir: kendilerinin "gerçek
yaşamları" diye tanımlamakta
güçlük çekecekleri döneme
başlayacakları andır bu ...

• Ten young people in the i r early
twenties, in Strasbourg roday. In
love, lovers, great friends and vague
acquaintances. Some are srudents,
some work and some would !ike to
bur can't fınd a job. Relationships
are esrablished berween rhem
which are sametimes arrifıcial and
sametimes revelatory.
Relarionships that began ages ago,
and some that are only just
beginning . . . Beatrice has jusr met
Gerard and is wildly in love wirh
him, even though she doesn'r teli
him, she just can't. However, she
ralks to her best friend Agnes abour
him. Frederic and Jacques have
been friends si nce they were kids

do�du. Paris'te IDHEC'te
sinema e�itimi gördü ve
mesle�ine, aralarında Jean
Pierre Limosin ("Gardien de la
nu it"), Pierre T rividic ("Le s
risonniers de la dame a la
licorne" ve "RıHlection sur la
puissance motrice de
l'amour"), Pierre Venault
("Biancs casses") ve Arnaud
Desplechin'in ("La sentinelle")
de bulundu�u çeşitli Fransız
yönetmenleriyle ve onlar için
senaryolar yazmakla başladı.
Ayrıca, dört kısa film yönetti,
bunların sonuncusu olan "Le
Baiser 1 Öpücük" ( 1 990)
Cannes'da ve di�er
festivallerde yarıştı. lik
yönetmenlik çalışması olan
" Petits arrangements avec les
morts 1 Ölülerle Küçük
Anlaşmalar", 1 994 Cannes Film
Festivali'nde en iyi ilk konulu
uzun metraj filme verilen Altın
Kamera ödülünü aldı.
OLANAKLAR ÇAGI ( 1 995)
yönetti�i ikinci konulu filmdir.
Born in Paris on 5 April 1 960.
She snıdied fılm ar IDHEC in
Paris and began her career
wriring seripts wirh and for
various French direcrors,
including Jean-Pierre Limosin
("Gardien de la nuir"), Pierre
Trividic ("Les prisonniers de la
dame 1ı la licorne" and
"Reflecrion sur la puissance
morrice de l'amour"), Pierre
Venaulr ("Blancs casses") and
Arnaud Desplechin ("La
sencinelle"). She has also
direcred four shorr fılms, the
laresr of which, "Le Baiser"
( 1 990), competed in Cannes and
orher fesrivals. Her direcrorial
debur "Perirs arrangemenrs avec
les morrs" won rhe Camera d'Or
for besr fırsr fearure ar rhe 1 994
Cannes Film FestivaL L' AGE
DES POSSIBLES ( 1 995) is her
second fearure fılm.

and are now sharing a flar. Frederic,
an art srudent, works really hard
and is a consummare seducer.
Jacques, who is doing a course in
commerce, works less and less and
progressively isolares himself:
something is rroubling him, bur
Frederic knows how ro handie ir.
Ivan has been living wirh Catherine
for some rime now. Denise
accidentally meets Ivan while she is
interviewing people for a survey.
This forruirous, casual and
overwhelming meering rurns out ro
be more rhan jusr a love srory - for
both of rhem ir is a turning point
in rheir lives. For all rhese people,
ir is a moment of choice, a moment
when they embark on whar they
rhemselves would fınd very hard ro
call "the ir real life" . . .

Filmleri
F i lmog rap hy

1 980 Anvers (short kısa film)
1 984 Souvetıir de}uatı-Les-Pins
Juan-Les-Pins Hatırası
(short kısa film)
1 989 U >ı diner avec M. Boy et la

femme qui a imejews
Bay Boy ve lsa'yı Seven
Kadınla Bir Yemek
(short kısa film)
1 990 Le baiser Öpücük
(short kısa film)
1 994 Peti/s arrmıgements avec /es

morts
Ölülerle Küçük Anlaşmalar
1 995 L'age des possibles
Olanaklar Çagı
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JEAN-LUC G O DARD

DAi MA MOZART
FOREVER MOZART
Yönetmen Direcror:Jean-LIIc Godard
Senaryo Screenplay:jean-LIIc Godard
Görüntü Yönetmenleri
Cinematography: Chrisıophe Po/lock. Kateli
Dijan &jean-Piem Fedriııi Kurgu
Editing:jean-Luc Godard Müzik Music:
David Dar/ing, Keıil BjomstCid, Ben Harper &
Györgi K11rtag Oyuncular Cast: Madeleine
Assas, Ghalia Lacroix, Vicky Messica, Fridiric
Pierrot, Harry Cleven Yapımcı Producer:
Ruth Wlaldburger Yapı m Production Co.:
Awent11ra Films, 14 rue Siguieı·, 75006 Paris,
FRANCE; Phone: 33 1 44 32 06 00; Fax: 33
1 44 32 06 06; Pkiph&ia, Vega Film AG.
S\VITZERLAND Dünya Hakları Export
Agent: Ga!lmoııt, 30, Av. Charles de Gaulle,
92200 Neuilly, FRANCE; Phone: 33 1 46 43
20 00; Fax: 33 1 46 43 2 1 68

1 996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 85 '

• Bir film planlanmış, ama oyunculan

saptamada karşılaşılan sorunlar bir
türlü çözülememiştir. Yönetmen,
yeğeninin isteği üzerine, Musset'nin
bir oyununun Saraybosna'da sahneye
konmasında yardımcı olur. Daha
sonra da, aktörler Saraybosna'ya
yaklaşmakta olan savaşa karışınca,
oradan uzaklaşır. Yönetmen
üzerinde çalıştığı filmi tamamlamaya
uğraşır, ama bir aktrise bir kelimeyi
söyletıneye çalıştığında bu girişim
de düşkırıklığıyla sonuçlanır. Finalde,
genç bir adamın çaldığı Mozart
konçertosunun ilk notalarını
dinleyen Yönetmen'i görürüz . . .
DAIMA MOZART'ı Gadard'ın
Bosna filmi olarak nitelendirmek, işi
hem haddinden fazla basitleştirmek
hem de indirgemek anlamına gelir.
O ülkenin çelişkisi fılmin özünde
yer alıp merkezindeki bölümleri
oluşturuyor, ama Gadard'ın bütün
işlerinde olduğu gibi, mesele bu
kadar basit değil. Çünkü bu büyük
putkırıcı her filminde daima birkaç
soru sorar: sinema üzerine sorular,
bizim izleyiciler olarak onun ortaya
koyduğu imgelerle i lişkimiz üzerine
sorular ve çoğumuzun kanıksayarak
kabul ettiği bir dünyayla olan
ilişkimiz üzerine sorular. DAIMA
MOZART'ın "öykü"sü karmaşık.
Dört perdede, ya da dört uzatılmış
sekansta, daha doğrusu dört kısa
fılmde ortaya konuyor. Bu öyküler
boyunca, araya sanat, siyaset, ve
elbette sinemanın kendisi gibi, geniş
bir konular yelpazesi üzerine bir
dizi düşünce ve açıklama girmekte.
Bunlar, yaklaşık 40 yıl önceki ilk
filminden bu yana hep Gadard'ın

zihnini kurcalamış olan konular.
Yönetmenlerin bu en yaratıcısı,
sinemanın bu devi, hala hayat dolu
ve ayakta olduğunu, bu mecranın
sayısız olanağına açık olduğunu
kanıtlıyor. "Tıpkı dört duvarın ille
de bir ev oluşturması gerekmediği
gibi, ille de bir bütün oluşturması
gerekmeyen dört film: "Tiyatro",
"Saraybosna'da Aşkla Oyun
Oynanmaz", "Huzur-suzluk Üzerine
Bir Film" ve "Daima Mozart". Bu
filmleri birleştiren unsur ise
Yönetmen'in, çaba gösteren,
yönetilen, istismar edilen kişinin, ta
kendisi. Savaş - harekatların
sahnelendiği yer - tiyatronun bir
uzantısı. Sinema da, savaşın. Ve her
ikisinde de aktörler satılmış
durumda, kendilerini kurtarmaları
gerekiyor. Müzik daima kalacak,
ama parçayı nasıl yaratacağınızı,
nasıl tempo tutacağınızı bilmeniz
gerek." - Jean-luc Godard

confl ict in that state lies at the film's
hearr and occupies i ts cemral
sections, but as wirh all Godard's
work, nothing is ever that simple.
For this great iconoclast always asks
a number of questions in every film questions that have ro do with the
cinema, our relationship as an
audience ro the images he consrructs,
and

OLır

relationship

ro

a world many

of us take for gramed. The "srory" of
FOREVER MOZART is complex.
Ir takes place over four acts, or four
extended sequences, or indeed four
shorr films. Imervening throughout
these srories are a series of
reflections, thoughts and insights
i mo a range of subjecrs: art, politics,
and, of course, the cinema itself 
copies which have preoccupied
Godard si nce his first film almost 40
years ago. This most invemive of
filmmakers, a colossus of the cinema,
proves he is stili vibramly alive and
open ro the countless possibilities of

• A film is planned, bur is overcome

the medium. "Four films, which do

by casring problems. Ar his nephew's

not necessarily form a whole, just as

behesr, the Direcror helps ro produce

four walls do not necessarily

one of Musser's plays in Sarajevo. He

constitute a house: "Theatre", "You

rhen slips away when acrors become

Don't Fool with Love in Sarajevo",

embroiled in the war as ir approaches

"A Film About In-Tranquilliry",

Sarajevo. The Director rries ro

" Forever Mozart". The thread

complete the film he was initially

uniting the fılms is the Director, the

working on, bur this ends in

person who underrakes efforrs, the

frustration when he artempts ro direct

person who is manipulated, the

an acrress ro say a word. Finally, we

person who is exploited. W ar - the

end up with the Director listening ro

theatre of operations - prolongs

the opening bars of a Mozart concerro

theatre. And cinema prolongs war.

being played by a young man . . .

And in both, the acrors are sold off,
and will have ro redeem themselves.

To deseribe FOREVER MOZART

The music will remain, bur you stili

as Godard's Bosnian film is borh a

have ro know how ro turn the score,

simplification and a reduction. The

how ro beat time." - Jean-Luc Godard

3 Aralık 1 930'da Paris'te
doiidu. Sorbonne'da etnoloji
öiirencisi olduiiu yıllardan beri
tutkulu bir sinemaseverdi.
Önce Rohmer ve Rivette'le
kurduiiu Gazette du
Cinema'da, ardından da
Cahiers de Cinema dergisinde
film eleştirileri yazdı. Ilk kısa
filmlerini 1 9SO'Ierin ortalarında
lsveçre'de, ilk konulu uzun
metraj filmi "A bout de souffle
1 Serseri Aşıklar"ı 1 959'da
Paris'te çekti. Yeni Dalga
akımının öncülerinden biri olan
yönetmen daha sonra, artık
birer sanat sineması klasi!ii
kabul edilen, ve aralarında
"Aiphaville" ( 1 965), "Pierrot le
fou 1 Çılgın Pierrot" ( 1 965) ve
"2 ou 3 cheses que je sais
d' elle 1 Onun Hakkında
Bildigim Bir Iki Şey"in de
( 1 966) bulunduiiu önemli
filmler çekti. 1 968'de Paris ve
Cannes'daki ayaklanmalara
katılması, yapıtlarında giderek
artan politik içeriiii pekiştirdi
ve sinemanın maddi temelini
sorgulayan bir dizi didaktik
Marksist-Maoist film çekti; o
zamandan beri, yapıtlarının
çoiiu yaratıcı işbirliklerinden
dogmuştur. Dziga Vertav
grubunun kurucularından olan
yönetmen, son yirmibeş yılda
zamanını sinema ve televizyon
projeleri arasında paylaştırıp,
görüntü kültüründen kadın
erkek ilişkisinin dinami!iine
kadar birçok konu üzerine
tamamen kendine özgü ve
kışkırtıcı çözümlemeler
sunmuştur.
Born in Paris on 3 December
1 930. He has been a passionare
cinephile since his days as an
etlınology srudenr ar the
Sorbonne. He wrote as film
eritic firsr in Gazette du Cinema
which he co-founded wirh
Rohmer and Rivette, and larer
in Cahiers de Cinema. He made
his fırsr shorrs in Swirzerland in
the mid-1 950s, and his first
fearure "A bout de souffle" in
Paris in 1 959. One of the
pioneeers of the Nouvelle
Vague, he went on ro write and
direct a number of films now
considered ro be art cinema
classics, including "Aiphaville"
( 1 965), "Pierror le fou" ( 1 965)
and " 2 ou 3 clıoses que je sais
d'elle" ( 1 966). His involvement
in the upheavals of May 1 968 in
Paris and Cannes consolidared a
growing poliricisarion in his
work and led him ro make a
number of didactic Marxist
Maoisr films that quesrioned the
material basis of cine ma; the n
and s ince, much of his work has
sprung from creative
collaborations. He was the co
founder of rhe Dziga Verrov
group. In the lasr rwenry-fıve
years, he divided his time
berween film and relevision
projecrs, offering idiosyncraric
and provocative analyses of
everyrhing from the history of
i mage-culture ro the dynamics
of male-female relarions.
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E RIC ROH MER

YAZ ÖYKÜSÜ

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 film le 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.

CONTE D'ETE
A SUMMER'S TALE
Yönetmen Director: Eric Rohm�
Senaryo Screenplay: Eric Rohmer
Görüntü Yön. Cinematography: Diarıe
Baratier Kurgu Editing: Mary Stepherı
Müzik Music: Philippe Eidel & SebaJtien
Emu Oyuncular Casr: Me/vi! Poupaud,
Amanda Langlet, Ayrllia No/in, Gwt11aelle
Simon Yapımcı Producer: Frarıfoise
Etchegaray Yapım Production Co.: Le.r
Films du Losange, 22, avenue Pierre 1 er de
Serbie, 75016 Paris, FRANCE; Phone: 33 ı
44 43 87 15; Fax: 33 ı 49 52 06 40; Le Sept
Cirıema Dünya Hakları Export Agent:
Le.r Films du Losange, 22, at1t11ut Pierre l er de
Serbie, 750ı6 Paris, FRANCE; Phone: 3 3 1
44 43 87 ı5; Fax: 33 1 49 52 06 40

1 996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 ı 1 3 '

• Gitar çalmaya meraklı, matematik

eğitimi görmüş Gaspard yaşamında
hiçbir zaman hiçbir şey olmadığını
iddia etmektedir: ne iyi, ne de kötü.
Gerçekteyse, tatili çok kötü başlar.
Bir sahil kasabası olan Dinard'dadır
ve aşık olduğunu söylediği Lena'nın
her an çıkıp gelmesini beklemektedir.
Yakit öldürmek için öğleden
sonraları, bir krepçide part-time
garsonluk yapan etnoloji öğrencisi
Margot'yla uzun yürüyüşlere
çıkmaktadır. Dışardan bakıldığında
ilişkileri tümüyle arkadaşçadır, nasıl
olsa ikisi de duygusal olarak
başkalarına "bağlı"dırlar. Yine de
Gaspard yeni bestelediği bir şarkıyı
Margot'ya adar. Cumartesi gecesi
Margot Gaspard'ı diskoya götürür.
Orada Gaspard, Margot'nun
arkadaşı olan ve kendisini baştan
çıkarmaya çalışan esmer ve çekici
Solene'le tanışır. Gaspard bu kez
şarkısını bu kıza adar ve tatilinin geri
kalan kısmını Ouessant adasında
onunla geçirmeyi kabul eder.
Gaspard'ı bir bakıma Solene'in
kucağına kendisi atmış olmasına
karşın, Margot olayların bu şekilde
gelişmesine sıkılır. Gaspard'ın ilk
önce Lena'yla çıkmayı planladığı,
sonra kendisiyle düşündüğü geziyi
Solene'e teklif ettiğini duyduğu
zaman kıskançlığı daha da artar. Bu
arada Lena'nın gelişi olayları daha
da karmaşıklaştırır. Gaspard acaba
kiminle yola çıkacaktır?...
Hiçbir sinemacı, insanların tatilde
ne yaptıklarını, ya da daha doğrusu
ne yapmadıklarını, emektar

yönetmen Eric Rohmer kadar
böylesine detaylı bir biçimde
anlatmamıştır. Onun filmierindeki
karakterler için tatil, amaçsızca
oturmak ve yaşamlarının gidişi
üzerine ahkam kesrnek için bir
fırsattır. Bugün tam 77 yaşında
olmasına rağmen, Rohmer
yirmiliklerin kafa yapısını hala
mükemmel bir biçimde anlıyor, ve
her zaman olduğu gibi, hoş ve
yetenekli gençlerden oluşan bir
kadroya şans tanımış. Ancak, diğer
iki "Dört Mevsim Öyküsü"nün ve
önceki "Güldürüler ve Özdeyişler"
dizisindeki filmierin aksine, YAZ
ÖYKÜSÜ'nün kahramanı bir erkek.
Bu olgu onu, yönetmenin önceki
dizisi "Altı Ahlakçı Öykü"deki
filmiere bağlıyor, ve ele alınışındaki
tüm hafıfliğe karşın, Rohmer'in
erkekler üzerine yaptığı fılmlerin,
kadınlar hakkında olanlarda
bulunmayan gizli bir karamsarlık
içerdiği duygusunu güçlendiriyor.

song he has jusc wriccen to Margot.
Saturday night, che gir! cakes Gaspard
to a disco where they meec her friend
Solene, a voluptuous bcunette, who
sets out to grab che young man for
hecself. Gaspard now gives the song
to her and agrees to spend che rest of
his vacacion with her on che isiand of
Ouessanc. Margot, who more or less
pushed him inco Solene's arms, is
nonetheless jealous of ch is turn of
evencs, especially when she learns of
che proposed trip that Gaspard fırsr
planned to go on wich Una, and then
wich her in che event Una dropped
out. To complicate chings Una shows
up. Who will Gaspard leave with' . . .
N o other fılm-maker has chronicled
in such minuce decail whac people
do - or, more to the poinc, don't do 
on holiday than che vececan director
Eric Rohmer. For characters in his
fılms, holidays are an opportuniry to
sit around aimlessly and analyse the
state of their lives. Ac 77, Rohmer is

• Gaspard, a guicar-playing machs

stili as in cune as ever w ich che

graduate, claims that nothing ever

minds of rwenrysomethings, and, as

happens in his life. Noching good or

usual, has assembled a cast of

noching bad. In facc, his vacation is

engaging young accors. However, in

off to a bad start. He is in the seaside

comrast to the two other "Conces de

resort of Dinard and expeccs Una,

quacre saisons" and his previous set

who he says he is in love with, to
arrive any day. To kil! time he spends

of "Comedies et proverbes" fılms,
CONTE D' ETE has a male

his afternoons going on long walks

procagonist, a fact which links i c to

with Margot, an ethnology scudenc

his earlier series, "Six conces

who waicresses part time in a creperie.

moraux". For all i es lighcness of

From che outset cheir relacionship is

touch ic reinfocces the feeling that

scriccly a friendly one, since both are

Rohmer's fılms abouc men have an

already "caken" sencimencally.

undercurrenc of gloom missing from

Nevercheless Gaspard dedicates a

his fılms abouc women.

Born on 4 April 1 920 in Nancy,
France. His real name is Jean-Marie
.
Maurice Scherer. He srud i ed
lirerarure. He enrered the cinema
world as a criric. In 1 950, wirh
Godard and Riverre, he founded
"La Gazette du Cinema" which
had a shorr lifespan. From 1 9 5 1
he wrore for "Cahiers d u Cinema"
and afrer the dearh of Andre Bazi n
in 1 958 he became chief ediror.
In 1 9 5 2 he srarred his film career
wirh a film he couldn'r finish and
in 1 959 he direcred his firsr fearure
film. Alrhough usualJy considered
a member of rhe French "Nouvelle
Vague" he didn'r ger involved in
any trend. His chief works made up
che "S ix Conres Moraux", direcred
berween 1 963 and 1 972, which
broughr him inrernarional fame.
In the '80s he direcred anorher
series of films caUed "Comedies er
Proverbes". A lirerare, arriculare,
searching fıJmmaker, he has wrirren
the screenplays for all his fılms. He
has ı:aughr literarure and film history
ar the Sorbonne si nce 1 969. He
also direcced srage plays as well as
several relevision documentaries,
and even made a music video.
Önemli Filmleri
Selected Filmography

1 959 Le signe du Lion Aslan Burcu
1 969 Ma. >mit chez Maud
Maud'daki Gecem
1 970 Le geno11 de Claire
Claire'in Dizi
1 983 Pauline a la plage
Pauline Plajda
1 984 Les nuits de la pleine lıme
Dolunay Geceleri
1 985 Le rayon veri Yeşil Işın
1 989 Conte de printemps
ilkbahar Öyküsü
1 99 1 Conte d'hiver Kış Öyküsü
1 995 Ler rendez-vom de Paris
Paris Randevuları
1 996 Conte d'it{ Yaz Öyküsü

223 B i R Ü L K E - B i R S i N E M A: F RANSA A < Ol

:yı ın - r\

< I:\1 i\I A. FR·\:'-:<

I

FRANSA FRANCE

BERTRAND TAVERN IER

YÜ Z BAŞI CONAN

2 5 Nisan 1 94 1 'de Lyon'da
dogdu. Paris'te, yönetmen
Volker Schlöndorff la aynı sırayı
paylaştıgı Lycee Henri IV'te
ögrenim gördü. Iki yıl hukuk
okudu, ancak sinema tutkusu
baskın çıkınca, yönetmenlerle
söyleşiler yaparak, özellikle
"Positif' ve "Cahiers du
Cinema" gibi Fransız
yayınlarında film eleştirileri
yazmaya 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 yapımcı Georges
de Beauregard'ın yanında halkla
ilişkiler uzmanı olarak girdi.
Aynı zamanda çeşitli
senaryoların yazılımına katkıda
bulundu ve 1 963'te ilk kısa
filmini çekti. 1 974'te ilk uzun
metraj filmi olan ve Fransız
sinemasının en ünlü ödülü Prix
Louis Delluc'ü kazanan
"L'horloger de Saint Paul /
Saatçi"yi yönetti. O günden bu
yana, filmleri uluslararası beğeni
toplayan, Fransa'nın en önemli
yönetmenlerinden biri
konumuna geldi.

CAPITAINE CONAN
CAPTAIN CONAN
Yönetmen Director: Bertrand Tavernier
Senaryo Screenpl ay: jean Casmos & Bertrand

Tavernier, based on the novel by Roger Vereel
Görüntü Yön. Cinematography: Alain
Choquart Kurgu Editing: Lım Grunenwaldt,
Laure Blancherie & Khadicha Bariha-Simso/o
Oyuncular Cast: Philippe Torreton, Samuel /e
Bihan, Bemard le Coq, Catherine Rich, François
Berleand, Ciande Rich Yapımcılar
Producers: Alain Sarde & Frederic Bourboulon
Yapım Production Co.: Les Films Alain
Sarde, 1 7 me Dumani d'Urville, 75 1 16 Paris,
FRANCE; Phone: 33 1 44 43 43 70; Fax: 33 I
47 20 61 50; Little Bear, TFI Fi/ms ?roduction
Dünya Hakları Export Age nt: Le Studio
Cana! + , 6 Boulevard de /a Repub/ique, 925 14
Bo/ogne Billancaurt Cedex, FRANCE; Pho11e: 33
1 46 10 1 2 00; Fax: 33 1 46 10 12 20
Kaynak Source: Umut Sa11at Ürünleri Tic.
Ltd. Şti., Halaskorgazi Cad 21417, Gazi Ethenz
Sitesi 80220 istanbul, TURKEY; Phone: 90 212
230 40 41; Fax: 90 212 232 35 83

1996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 130'

• Balkanlar, Eylül 1 9 1 8. Sokol
dağı savaşın son büyük
çarpışmasında düşer ve
Bulgaristan teslim olur; bu, Doğu
cephesinde, Franchet
d'Esperey'nin komutasındaki
ordunun ilk kesin zaferidir. Çoğu
askeri hapishanelerden çıkmış, elli
kahraman askerin başındaki
Conan, tıpkı bir Sioux savaşçısı
gibi, düşmanın yüreğine korku
salarak savaşmaktadır. Conan
düzenli orduyu, ve ordunun
"asker" diye nitelendirdiği
subaylarını küçümsemekte,
kendisini ise bir "savaşçı" olarak
görmektedir. Conan'ın saygı
duyduğu tek kişi Sceve'dir. Soylu
bir aileden gelen Sceve, sınıfının
ayrıcalıklarını reddedip orduya
piyade eri olarak girmiştir. Conan
ayrıca, genç bir edebiyat öğrencisi
olan ve güçlü ahlak duygusuna
hayranlık duyduğu teğmen
Norbert'le de dosttur. Ateşkes
Fransa'da imzalanmıştır, ancak
Doğu ordusu seferberlik
halindedir ve savaşmayı
sürdürmektedir. Müttefik bir
ülkenin başkenti olan Bükreş'e
yollanan askerler çevreyi yakıp
yıkmışlar, yağmalamışlar ve halkı
öldürmüşlerdir. Bu olayları
soruşturmakla görevlendirilen
Norbert inançlarına bağlı kalır.
Onun görevi bu iğrenç suçları
işleyenleri durdurmak ve
cezalandırmaktır. Conan'ın
adamları doğal olarak ilk
zanlılardır. Conan'ın öfkesine ve
adamlarını sonuna kadar savunma

kararlılığına karşın Norbert
görevini yerine getirir. Iki arkadaş
anlaşmazlığa düşmüşlerdir; yolları
ayrılır, ancak en umulmadık
biçimde karşılaşır ve biraraya
gelirler ...

remains mobilized. Ir conrinues to
fıghr. Posred to Bucharest, capital
of an all i ed country, the soldiers

decisive victory. At the head of

years, although it demands great

fıfty heroic soldiers, most released

patience and reflection from the

Born on April 25rh, 1 94 1 in
Lyon, France. He was educared at
rhe Lycee Henri IV in Patis,
where he shared a desk w i rh
direccor Volker Schlöndorff. He
scudied law for rwo years bur gave
in co his passion for cinema and
began writing inrerviews with
direccors and film reviews for
various French publicarions,
especially "Posirif' and "Cahiers
du Cinema". An unabashed film
buff, he co-founded a cine dub,
rhe Nickel-Odeon and enrered
the film indusrry proper as a
publicisr for producer Georges de
Beauregard, who made many of
the "NouveUe Vague" films. He
also collaborared on a number of
seripts and in 1 963 direcred rhe
firsr of several shorrs. In 1 974 he
made his firsr fearure, ''L'horloger
de Sainr-Paul", for which he won
rhe French cinema's mosr covered
awatd, le Prix Louis Deli uc. Si nce
rhen he has been one of rhe
foremosr French directors whose
films received critica! acclaim
both in France and abroad.

from milirary prisons, Conan fıghts

audience.

Önemli Filmleri

left behind turmoil, pillaging and
murdering civilians. Norbert,
named judge in this affair, remains
faithful to his convictions. His

"La vie et rien d'autre 1 Aslolan
Yaşamdır"da ele aldığı Birinci
Dünya Savaşı'na tekrar geri
dönen Tavernier'nin, izleyiciden
sabırla kafasını vermesini
beklediği YÜZBAŞI CONAN,
belki de son yıllardaki en başarılı
filmi.

sensirive ınission is to stop and
sencence those guilty of the more
abominable crimes. Conan's men
are narurally the fırst suspects.
Despite Conan's wrath and his
determination to defend them to
the end, Norbert carries out his
duty. The friends are at odds, are
driven apart and come together

• The Balkans, September 1 9 1 8.

again, fınding each other in the

Mounr Sokol falls in the last great

most unexpected manner . . .

battle of the wat, precipitating the
surrender of Bulgaria and

Returning t o the First World War

providing the army on the Eastern

focus of "La vie et rien d'aurre",

front, under the command of

CAPITAINE CONAN is arguably

Franchet d'Esperey, i ts fırst

Tavernier's best film in several

!ike a Sioux warrior, seriking fear i n

Selected F i lrnography

the hearts o f the enemy. C onan

1 973 L'horloger de Saint-Paul
Saatçi
1 976 Le juge et l'assassin
Yargıç ve Katil
1 98 1 Coup de lorchon
Topran Temizlik
1 984 u, dimanche a la campagne
Kırda Bir Pazar
1 986 Au tour de minuit
Geceyarısına Dogru
1 987 La passian Blairice
Beatrice Tutkusu
1 989 La vie et rien d'autre
Aslolan Hayattır
1 990 Daddy Nostalgie
1 992 L.627
1 995 L 'appat Yem
1 996 Gapilaine Cotıan
Yüzbaşı Co nan

shows norhing bur conteınpt for
che regular arıny and i ts enlisted
offıcers, calling them "soldiers"; he
considers himself a "warrior". Sceve
is che only one Conan respecrs. Of
noble descent, Sceve turned his
back on the privileges of his class
to join the i nfanrry. Conan also
befriends Lieurenant Norbert, a
young lirerarure srudenr, adıniting
his strong sense of morality. The
French arıniseice is signed in
France, but the Eastern army
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ANDRE TECHINE

H l RS l Z LAR

1 943'te Fransa'da Valence
d'Agen'de do�du. 1 964-67
yılları arasında Cahiers du
Cinema dergisinde yazdı.
1 967'den itibaren senaryolar
kaleme aldı, kısa filmler çevirdi.
1 969'da ilk konulu uzun metraj
filmini yönetti. Genelde aşk
öyküleri anlatan, güldürüyle
gerilim arasında gidip gelen ve
aşırı duyguları ele alan daha
sonraki filmleriyle, büyük
kitleler kadar sinema tutkunları
tarafından da be�enildi.

LES VOLE URS
THIEVES
Yönetmen Director: Andri Tfchinl
Senaryo Screeoplay: Andri Tfchinl & Gille.s
Taurand Görüntü Yön. Cinematography:
jeanne Uı�irie Kurgu Edi ring: Martine
Giodano Müzik Music: Philippe Sarde
Oyuncular Casc: Daniel AuteJJi!, Catherine
Deneuve1 LA.urence Cote, Fabienne Babe, Ivan
De.sny, Julien Riviere, Benoit Maginul, Didier
Beıace, Pierre Perez, Regis Betoule Yapımcı
Producer: Alain Sarde Yapı m ?roduction
Co.: Les Films Alain Sarde, 1 7, roe Dumont
d'Urville, 75I 1 6 Paris, FRANCE; Phone: 33 I
44 43 43 70; Fax: 33 I 47 20 61 50, TF1
Filım Production, Rhone-Alpe.s Cinema Dünya
Haklan Export Agem: Le Studio Cana! +, 6
Boulevard de la Republique, 925 I 4 Bologne
Billancourt Cedex, FRANCE; Phone: 33 1 46
10 12 00; Fax: 33 1 46 10 I2 20 Kaynak
Source: Umut Sanat Orünleri Tic. Ltd Şti.,
Halaskorgazi Cad 2I417, Gazi E1hem Sitesi
80220 İstanbul, TURKEY; Phone: 90 2I2 230
40 41; Fax: 90 212 232 35 83

Born in 1 943 in Valence
d'Agen, France . He wrore for che
periodical "Cahiers du Cinema"
berween 1 964-67. From 1 967
on he wrore seripts and directed
short fılms. In 1 969 he directed
his fırst fearure film. With his
later fılms which are mosrly love
srories, where exrreme feelings
are handled with a mixed sense
of humour and suspense, he has
gained the approval of the
cineastes as well as the mass

1996 1 35 mm. / Renkli Color 1 1 1 7'

• On yaşındaki Justin gecenin
ortasında acı bir çığlıkla uyanır ...
bir kadın çığlığıyla... annesinin
çığlığıyla... Bu öykü böyle başlar,
bir çocuğun yüzündeki şaşkın bir
bakışla; babasının öldüğünü, ama
gerçeğin kendisinden saklandığını
anlayan bir çocuktur bu. Babası
hakkındaki gerçeği çocuğun
çevresindeki yetişkinlerin
yaşamları aracılığıyla keşfederiz:
Polis Alex, felsefe profesörü
Marie, öğrencisi Juliette, ve erkek
kardeşi Jimmy. Gerçek. olayların
rengini değiştirecek, kendisine
yaklaşanları yakacak, ve sonuçta
yaşamın değişken tonları içinde
kaybolup gidecektir...

Catherine Deneuve, Techine'yle
çalıştığı bu dördüncü filminde
canlandırdığı cesur karakterle, ne
kadar yetenekli bir oyuncu
olduğunu bir kez daha ortaya
koyuyor. "Daha önceden bildiğim
şeyleri anlatmak istemedim.
Güneybatıdan ayrılıp başka
yerlere gittim, tıpkı bir kaşif gibi.
Bu düşündüğümden çok daha
uzun sürdü, özellikle de gerekli
bilgiyi toplamam ... Bu filmin nasıl
birşey olduğunu bilmiyorum,
zaten söylemek de bana düşmez.
Ben yalnızca ete kemiğe
bürünmüş, ayakları yere basan,
gölgeleri olan canlı karakterler
yaratmaya çalıştım." - Andre
Techine

• Ten-year-old Justin is woken up
in the middle of che nighr by a
violent scream . . . a woman's
scream . . . his morher's scream . . .
This i s how this srory srarrs, wirh a
confused look on a child's face, a
child who undersrands that his
farher is dead, and that the rhrurh
is being hidden from him. We
discover che cruth abouc his farher

Filmleri

through the lives of the adults

Filrnography

around him: Alex the cop, Marie

1 969

Paulina s'etı va

1 974

Souvetıirs d'etı France

1 976
1 978

Barocco
Les soeurs Brotıte

1 98 1

Hôtel des Amlriques

the philosophy professor, her
srudent J ulierre, and her beorher
Jimmy. The truth will change hue,
buming those who approach ir, and
will ultimarely disappear in the
shifting hues of life irself. . .

Paulina Gidiyor
Fransa'dan Anılar

Bronte Kardeşler
Amerika Oteli

matiouette
(medium-length

1 983 Uı

Gerring ahead in a n audacious role
rhar Techine casr her for rheir
fourrh collaborarion, Catherine

orta merraj)

1 993

L'atelier Atölye
Rendez-vous Randevu
Le lieu du e1·ime Suç Mahali
Les imıocetıts Masumlar
j'embrasse pas Öpme
Ma saison preferee

1 994

Les roseaux sauvages

1 996

Les voleurs Hırsızlar

1 984
1 985
1 986

Deneuve proves once more she is

1 987

such a ralenred acrress. "I didn't

1 99 1

wanr ro ral k of w hat I aleeady
knew. I lefr the sourh-wesr and
wenr elsewhere, !ike and explorer.
Ir cook a lot longer rhan usual,
especially in garhering the
necessary i nformation . . . I don'r
know what the film is like - it isn't
up ro me ro say. I simply soughr ro
ereare living characrers wirh flesh
and bone that stand upright and
casr a shadow." - Andre Techine

Sevdijlim Mevsim
Vahşi Sazlar
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SI E M E N S
"lstanbul'da Berlin" etkinlikleri, Berlin Kültür Etkinlikleri
ve Yönetim Ltd. Şti., Goethe lnstitut-lstanbul ile Istanbul
Kültür ve Sanat Vakfı tarafından ortaklaşa geliştirilmiş ve
gerçekleştirilmiştir.
The "Berlin in İ stanbul" project has been developed and
realised by Beriiner Kulrurveranscalcungs-GmbH, Goeche
Institut- İ stanbul and the İ stanbul Foundation for Culture
and Ares.

SI E M ENS in
degerli katkılarıyla
gerçekleştirilmiştir.
'

W e should !ike ro rhank
SIEMENS

for rheir contriburions.
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BECKER

ALMANYA GERMANY

ADAMSKi

1 963 yılında Do�u Berlin'de
do�du. Do�u Alman
Televizyonu GDR'de stajyer,
kameraman ve yönetmen
yardımcısı olarak çalıştı. 1 9861 99 1 arasında Babelsberger
Sinema Okulu'nda ö�renim
gördü ve yönetmenlik
diploması aldı. 1 992'de
yönetmen ve senarist olarak
çalışaca�ı "film dokument e.V."
kurumunun kurucuları
arasındaydı. 1 992'den itibaren
Berlin Sinema Akademisi'nde
Wim Wenders'in
gözetimindeki master sınıfına
devam etti. ADAMSKI, "Die
Geschichte von Nora und
Helber" ( 1 988) ve
"Grönland"dan ( 1 990) sonra
çekti�i üçüncü uzun metraj
konulu fılmdir.

Yönetmen Director:Jens Berker
Senaryo Screenplay:Jem Berker
Görüntü Yön. Cinemarography: Aicke
Fricke Kurgu Edi ring: lnes Bluhm Müzik
Music: Reiner Bb'hm Oyuncular Cast:
Steffen Schult, Nadia Engel, Axel Werner,
Petra-Maria Cammin Yapımcı Producer:
Georg Kilian Yapım Production Co_: Senso
Film, Georgenschwaigrtr. 13A, D-80807
Miinchen, GERMANY; Phene & Fax: 49 89 3
59 14 62; Bayerilcher Rundfunk, MOR,
WDR, Hesiiieber Rundfunk Dünya Hakları
Export Agent: Senso Film, Georgenichwaigitr.
13A, D-80807 Miinchen, GERMANY; Phone
& Fax: 49 89 359 14 62

1 993 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 89'

• Almanya'nın birleşmesinden

sonra Berlin'in Doğu yakası.
Horst Adamski, kurşuni
tonlardaki bir varoşta yaşar ve bir
mağazada dedektif olarak çalışır.
lşteki atmosfer düşmancadır. Bir
gün Adamski, pek kurnaz bir
kadın hırsız olan Lili'yi suçüstü
yakalar. Onu tutuklayacağına,
dükkan dışına çıktığında takip
eder. Lili, karanlık işler çeviren
Wolfla birlikte yaşamaktadır; ikisi
birlikte çalıntı malları pazardaki
bir tezgahta satarlar. Ama işler
kötü gitmektedir, ilişkileri ise
daha da berbattır. Adamski Lili'ye
aşık olur ve Wolfun çekip
gitmesini sağlar. Birlikte yaşamaya
başlarlar. Dedektif ile hırsız, bir
çift oluşturur; artık Lili,
Adamski'nin h imayesi altında
çalınayı sürdürmektedir. Sonunda
o da Adamski'ye aşık olur. Yani,
her şey yolunda gidebilirdi, eğer
bu gangster çifti keşfeden
tezgahtar Eva olmasaydı . . .

• East Berlin i n Germany after
reunifıcation. Horst Adamski lives
alone in a grey suburb and works as
a dereeti ve i n a store. The
atmesphere at work is hostile. One
day, Adamski discovers a woman
thief who is particularly cunning Li li. Insread of arresring her,
Adamski pursues her outside the
srore. Lili lives with the dealer
Wolf, and together they flog their
goods at a market srail. Business is
bad - as bad as their relationship.
Adamski fal! in love with Lili and
gers Wolf to beat a retreat. Then he
moves in with Lili. The detective
and the thief become a couple - s he
conrinues srealing under his wing.
Evenrually, Lili falls i n love with
Adamski too. Everything could be
wonderful - if only there wasn'r the
shop assisranr, Erika, who fınds out
about the pair of gangsters . . .

Born in East Berlin in 1 963. He
worked for GDR TV as rrainee,
film photographer and assistane
director. He studied ar the
Babelsberger Filmhochschule
from 1 986 to 1 99 1 , graduaring
in direcrion. In 1 992 he was the
co-founder of "film dokumenc
e. V." where he worked as
director and wrirer. He
parricipared ar the 5rh Berlin
Script Workshop. Since 1 992,
he has arrended the master class
ar the Berlin Akademie der
Künsre under Wim Wenders.
ADAMSKI is his third fearure
film, afrer "Die Geschichre von
Nora und Helber" ( 1 988) and
"Grönland" ( 1990).
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ı---_____________________________-1
B E R L i N A L E XA N D E R P LAT Z
Yönetmen Director: Rainer Werner
Panbinder Senaryo Screenplay: Rainer
Werner Fa.<sbinder, based on the novel by Alfred
Doblins Görüntü Yön. Cinematography:
Xaver Schwarıenberger Kurgu Editing:
Rainer Werner Panbinder Müzik Music:
Peter Raben Oyuncular Cast: Günter
Lamprecht, Barbara Sukowa, Hanna Schygulla,
Elisabeth Trissenaar, Hark Bbhm, Volker
Spengler, Gottfriedjohn, Brigitte Mira, Karin
Baal, Ivan Desny Yapımcı Producer:
Rainer Werner Panbinder Yapı m
Production Co.: Bavaria Ateller Films,
Bavariafilmplatz 7, D- 8203 1 Geiselgasteig,
GERMANY; Phone: 49 89 64 99 26 8 1 Fax:
49 89 64 99 22 40 Dünya Hakları
Export Agent: Bavaria Film International,
Bavariafilmplatz 7, D- 8203 1 Geiselga.<teig,
GERMANY; Phone: 49 89 64 99 26 81 Fax:
49 89 64 99 22 40
1 980 1 16 mm. 1 Renkli Color 1 92 1 '

• 1 929 yılında geçen olaylar,

hapishanede dört yıl yattıktan
sonra doğru yolu seçmeye kararlı,
hantal, kaba saba bir adam olan
Franz Bieberkopfun öyküsüdür.
Franz tahliye olunca dostu fahişe
Eva'yla yeniden bağlantı kurar. Eva
sabık mahkGma bir sevgili bularak
onu sakinleştirmeye çalışır. Ancak
Reinhold adlı psikopat bir gangster,
Franz'ı bir soyguna katılması için
kandırır, ve soygundan hemen
sonra da sakin bir şekilde, öfkeli
suçortağını arabadan aşağı, hızlı
trafiğin önüne atar. Kolunu
kaybeden Franz, Eva onu bulup
sağlığına kavuşturana kadar,
kendini alkolizm ve umutsuzluğun
kucağına büsbütün bırakır. Ama
onu kısa bir süre için istikrarlı
yaşama yöneltmen güzel fahişe
Miege'ye aşık olmasına rağmen,
Reinhold yeniden yaşamına girer
ve Franz'ın mutluluğunu tek
hamlede yok eder . . .
Pek çok sinema filmiyle başarı
kazandığı verimli meslek yaşamında,
Rainer Werner Fassbinder, gariptir
ki, en iyi ve en kişisel işlerinden
birini televizyon için yaratmıştır:
onbeş buçuk saat süren BERLIN
ALEXANDERPLATZ. Epik
uzunlukta ve çarpıcı sinernatografik
iddialara sahip bir film olduğu halde,
BERLIN ALEXANDERPLATZ'ın
merkezinde karmaşık bir mesaj
yoktur. Basit bir şekilde belirtmek
gerekirse, kader iyi niyetini
saptınrken iyi olma mücadelesini
sürdüren bir adamın öyküsüdür
bu. Senaryonun, kendi hayatı da
acımasız ibiisieri tarafından kısa
kesilmiş olan Fassbinder'in ruhuna

yakın olduğu apaçık ortadadır.
Yönetmen, Alfred Doblin'in
kitabını dikkate değer bir sadakaele
uyarlarken, bir yandan da bir dizi
özenli gerçeküstü düş sekansı
ekleyerek, öyküyü bir adım öne
götürmüştür. Filmin son ikibuçuk
saati ise, Franz'ın sorunlu geçmişine
ilişkin anılarının rüya-yorumundan
ibarettir. Fassbinder'in kendi
düşlerinden yola çıkarak yarattığı
bu sahneler, belki de insan
altbilincinin beyazperdeye
aktarılmış en güçlü görüntüleridir.
Fassbinder ile görüntü yönetmeni
Xaver Schwarzenberger,
kahramanın kişisel mücadelelerini,
sadece neon flaşlarıyla aydınlanan
sahnelerle karanlık ve klostrofobik
bir biçimde sunmak için
yeteneklerini bir araya
getirmişlerdi. Masal özelliği taşıyan
kısa mutluluk sahneleri ise, filmin
havasını yer yer hafifletmektedir.

prosrirute who briefly leads him on
a stable path, Reinhold reemers his
life to deseray Franz's happiness
with one srroke . . .
In a career distinguished by several
fearure film triumphs, director
Rainer Werner Fassbinder ironically
created one of his finest and most
personal works for television - the
fifceen-and-a-half-hour BERLIN
ALEXANDERPLATZ. Although a
movie of epic lengrh and impressive
cinematographic ambition, there
isn't a complex message at rhe center
of BERLIN ALEXANDERPLATZ.
Quice simply, it' s the story of a man
scruggling to be good white fare
perverts his best imentions.
Obviously, rhe scenario was close to
Fassbinder, whose own life was cut
short by cruel demons. He adapts
Alfred Doblin's book with
remerkable fairhfulness, while
taking the srory a step furcher by

• Ser in 1 929, this is rhe srory of

i ncluding a series of etaborare

Franz B ieberkopf, a lumbering,

surreal dream sequences. The final

bearish man derermined ro go

two and a half hours of the film are

straighr afrer four years in prison.

norhing but dream imerprerarion of

Upon his release, Franz reconnecrs

Franz's memories of his troubled

with his friend Eva, a prostitute who

past. Conceived by Fassbinder from

tries ro calm rhe volatile ex-con by

his own dreams, these scenes are

finding him a girlfriend. But Franz

perhaps the strongest visian of the

is rricked by a psychotic gangster

human subconscious ever put on the

named Reinhold imo taking part in

screen. Fassbinder and

a burglary, and immediarely after,

cinemarographer Xaver

Reinhold coolly pushes his angry

Schwarzenberger combine their

accomplice out of the car and into

skills ro present the protagonist's

the path of onearning rraffıc. Franz

personal struggles as clark and

loses his arın, and then drifts deeper

claustrophobic, in scenes lit only by

imo alcoholism and despair, until

flashes of neon. Yer che rone

Eva finds him and nurses him back

lightens up ar times for brief scenes

ro health. But even after he falls in

of happiness that have a fairy-tale

love with Miege, a beautiful

qualiry ro them.

RAINER WERNER
FASSBIN DER
3 1 Mayıs 1 946'da Bad
Wörishofen, Bavyera,
Almanya'da dogdu. 1 965'te
Batı Berlin Sinema ve
Televizyon Akademisi'ne
başvurdu, fakat giriş sınavını
kazanamadı. Münih'teki Fridi
Leonhard Stüdyosu'nda
oyunculuk egitimi gördükten
sonra, 1 967'de Münih Eylem
Tiyatrosu'na girdi. Ertesi yıl
kendi kumpanyası Anti
Tiyatro'yu kurdu. 1 965-66'da
kısa metraj filmlerle elini
alıştırıp, ilk konulu uzun metraj
filmini, 1 969'da tiyatrosunun
mensuplarıyla yaptı. Daha
sonra, bir yandan çok sayıda
tiyatro ve TV prodüksiyonu
gerçekleştirirken, yılda
ortalama üç ya da dört gibi
şaşırtıcı sayıda film çekti.
Almanya'nın her yanında tiyatro
çalışmaları yaptı, birkaç radyo
oyununun prodüksiyonunu
üstlendi ve hem kendi, hem de
başkalarının filmlerinde oynadı.
1 974'de Cannes'da "Angst
essen Seele auf 1 Korku Ruhu
Kemirir"le Sinema
Eleştirmenleri Ödülü'nü
kazandı. 1 978'de kendi
filmlerinin görüntü
yönetmenligini de yapmaya
başladı. 1 982 Berlin'de, "Die
Sehnsucht der Veronika Voss 1
Veronika Voss'un Gizemi" ile
Altın Ayı'yı aldı. 1 O Haziran
1 982' de, muhtemelen yüksek
dozda uyku ilacı ve kokain
aldıgı için, 36 yaşında öldü. Batı
Almanya'daki ikinci kuşak
alternatif sinemacılar grubunun
başı çeken üyesidir.
Bom on 3 ı May ı 946, in Bad
Wörishofen, Bavaria, Germany.
In 1 965 he applied ro Wesr
Berlin Film and Television
Academy, bur failed enrrance
examinarion. Trained as an actor
at Fridl-Leonhard Studio in
Munich, he joined rhe Munich
Acrion Theater in 1 967. The
following year, he formed his
own company, the Anri-Theater.
He made his firsr feature film in
ı 969 wir h members of his
theater group, afrer some
experimenration with shorts in
1 965-66. Subsequendy he
rurned out films ar an amazing
average rate of three or four a
year, in addition ro a large
number of stage and TV
productions. He worked i n
theatre throughour Germany,
produced a number of radio
plays and acted in own films and
in others'. He won the
FIPRESCI Prize at rhe ı 974
Cannes Festival with "Angst
essen Seele auf'. In 1 978 he
began directing phorography of
his fılms. He received the
Golden Bear at Berlin in 1 982,
for "Die Sehnsucht der Veronika
Voss". He died, probably of
overdose of sleeping pills and
cocaine, at the age of 36, in
Munich, 10 June ı 982. He was
the leading member of a group
of second-generatian alrernarive
filmmakers in West Germany.
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MATTH IAS GLASN E R

S E KSi SADI E

2 0 Ocak 1 965'te Hamburg' da
dogdu. 1 983 yılında Scope
Film'den Birgit Staudt'la birlikte
film yapmaya başladı. 1 993'te
Bernd Med ek' le birlikte, Jack
Film and Music Production'ı
kurdu. "Herzblatt oder die
Sexuellen" ( 1 993) ve " . . . Me in
Süsses Hassliches Madchen"
adlı kısa filmlerinin ardından, ilk
konulu uzun metraj filmi olan
"Die Mediceren 1 Vasatlar"ı
1 994 yılında gerçekleştirdi.
SEKSI SADIE Berlin'de oturan
yönetmenin ikinci konulu uzun
metraj filmidir.

SEXY SADIE
Yönetmen Director: Matthias Glasner
Senaryo Screenplay: Matthias Glasner
Görüntü Yön. Cinematography: Sonja
Rom Kurgu Editing: Matthia Glamer &
Dirk Grau Müzik Music: The Sexy Sadie
Orchestra Oyuncular Cast: Corinna
Harfouch,}iirgen Vogel, Thomas Heilıze, Richy
Mii/ler, Andreja Schneitkr, Stephanie Philipp,
Gerd \Vameling Yapımcı Pcoducer: }iirgen
Vogel & Matthias Glamer Yapı m Production
Co.: Schwarzweis Filmproduktio11, Hektorslr.
1 3 , D- 10 7 1 1 Berlin, GERMANY; Phone: 49
30 323 58 39; Fax: 49 30 324 28 48;
Deutsche Film und Fermehakademie Dünya
Hakları Export Agent: Flach Pyramide, 5
rue Richepance, 75008 Paris, FRANCE;
Phone: 33 1 4296 0220 Fax: 33 1 4020
055 1

1 995 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B&W) / 100'

• Edgar ülkesinin tarihte gördüğü

en vicdansız katillerden biridir.
Hapishane doktoru Lucy'den,
beyninde habis bir tümör
olduğunu ve sadece birkaç günlük
ömrü kaldığını öğrenince, kadını
rehine alarak hapishaneden kaçar.
Edgar'ın hapisten çıktığı haberi,
onun yüzünden acı çekmiş kişiler
arasında yıldırım hızıyla yayılır. Bir
şiddet ve tutku öyküsü başlar.
Nefretlerinin esiri beş kadın ve
erkek aynı satıcıdan beş silah alır.
Bu ise, Lucy'nin her seferinde aynı
soruyu sorduğu beş dramatik
karşılaşmaya yol açar: "Edgar'ı
neden öldürmek istiyorsunuz?"
Üvey kardeş bize Edgar'ın daha
çocukken bile nasıl manevi ailesini
yok ettiğini anlatır. Kör teknisyen
ise, genç Edgar'ın derinin altının
neye benzediğine dair şehvet
düşkünü merakını dile getirir.
Başarısız şarkıcı (Edgar'ın ilk aşkı)
son şarkısını söyler. Nefret dolu
annesi, kızını, onun kendi kızı
olduğuna inanma hatasına düşmüş
Edgar'dan korumaya çalışır.
N ihayet dilsiz adamla karşılaşır ve
ölümün onunla sevişınesini izleriz.
Işte böylece, ölümcül hasta Edgar
kendini, kısacık ömrü için beş kez
savaşmak gibi saçmasapan bir
durumda bulur. Edgar ve Lucy bir
otelde sessiz saatler geçirirler.
Edgar yavaş yavaş Lucy'yi ona
getirenin tesadüf olmadığını anlar.
Doktorun, bir süre önce ölmüş
gibi görünen Sadie adlı bir
kızkardeşi vardır. Sadie'nin beyni,
doktorun laboratuarındadır. Ama
sahiden ona mı aittir acaba?
Sonunda, Sadie'nin fena halde sağ
salim bir yanı olduğu anlaşılır.

Lucy ile Sadie'nin Edgar'a
oynadıkları oyunda beş iğne
enjeksiyonu ile küçük bir hap
kutusunun neler yapabileceğini
öğrendiğimizde, bu öyküde
kimsenin sağlıklı olmadığı da
ortaya çıkar - doktoru n bile . . .

berween in a horel. Bir by bir
Edgar discovers rhar ir's no
coincidence rhar broughr Lucy ro
him. The docror has a sisrer, Sadie,
who, ir appears has been dead for
some rime. Edgar discovers Sadie's
brain in rhe docror's laborarory.
Bur is ir really her? In rhe end ir

• Edgar is one of rhe most

rranspires rhar rhere is a parr of

unscrupulous killers in his

Sadie rhar's very much alive and

counrry's history. He learns from

kicking. When we learn whar fıve

rhe prison docror, Lucy, rhar he has

injecrions and a lirrle box of pills

a malignanr brain rumor and only

have ro do wirh rhe number rhar

has a few more days ro li ve. Taking

Lucy and Sadie play on Edgar ir

her as his hosrage, he breaks our of

becomes clear rhar nobody's

prison. The news rhar Edgar is out

healrhy in this story - nor even rhe

of jail spreads !ike wildfıre among

docror . . .

rhose who have suffered because of
him. A srory of violence and
passion unfolds. Propelled by rheir
harred, fıve men and women buy
fıve weapons from rhe same dealer.
This leads ro fıve deamaric
confronrarions, in which Lucy
always asks the same quesrion:
"Why do you wanr ro ki ll Edgar'"
The fa ise brorher re lls us how, even
as a child, Edgar rubbed out his
fosrer-family. The blind mechanic
rells us of rhe yourhful Edgar's
prurienr curiosiry ro know whar
rhe inside of ski n looks !ike. The
failed singer - Edgar's fırsr love 
sings her fina! song. His haring
morher rries to prorecr her
daughrer from Edgar, who
misrakenly believes rhar she is his
child. Finally we meer rhe mute
man and observe dearh making
love ro him. And so ir is rhar rhe
farally-ili Edgar fınds himself in
che absurd siruarian of fıghring for
his shorr life fıve times. Edgar and
Lucy spend rhe quier hours in

Born in Hamburg on 20 January
1 96 5 . He began making fılms
wirh Birgit Staudt of Scope Film
in 1 983. He founded Jack Film
and Music Producrion rogerher
with Bernd Medek in 1 993.
Afrer direecing rwo shorr films,
"Herzblarr oder die Sexuellen"
( 1 993) and " . . . Mein Süsses
Hassliches Madchen", he made
his first feature film, "Die
Mediocren", in 1 994. SEXY
SADIE is che second fearure film
of che direcror who lives in
Berlin.
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FRED KELEMEN

KADER

1 964'te Berlin'de do�du. Sanat

1-------ı yaşamına çeşitli tiyatrolarda

DAS VERHA.. NGNIS

müzisyen, ressam ve yapım
asistanı olarak adım attı. 1 989
yılında Berlin Film ve
Televizyon Akademisi DFFB'de
ö�renime başladı. O günden bu
yana onbir kısa film ve video ile
iki konulu uzun metraj film
yapmıştır.

F ATE
Yönetmen Director: Fred Kefemen
Senaryo Screenplay: Fred Kelemm
Görüntü Yön. Cinematography: Fred
Kefemen Kurgu Editing: Fred Kt!emen
Oyuncular Cast: Sanja Spmgler, Valerij
Fedormko Yapım Producrion Co.: Deutsche

Born in 1 964 in Berlin. He
started out on his attistic career
as a musician, paincer and
production assistant in several
theacres. He starced studying at
the DFFB, the Berlin Film and
Television Academy in 1 989.
Si nce then he has made eleven
shorc fılms and videos, as well as
two feature fılms

Film- und Fermehakademie Berlin, Heerstr. 1820, 14052 Berlin, GERMANY; Phone: 300
90 40; Fax: 301 98 75 Dünya Hakları
Export Agent: Edition Salzgeber, Schloss
Stra.ıse 29, GERMANY; Phone: 793 4 1 8 1 ;
Fax: 793 3 8 88

1 994 1 16 mm. 1 Renkli Color 1 80'

• Berlin yeraltı dünyasında uzun

bir gecede, çeşitli ülkeler ve
kültürlerden birkaç kişinin yolları
kesişir. Bu insanların ortak dilleri
yoktur ve kader onları
yalnızlıklarında, mutluluk
arayışlarıyla birleştirir. Artık
hayata bakış açılarını ve köklerini
yitirdikleri için, sapabilecekleri
tek, dar bir yol kalmıştır. Her
adımla birlikte daha da batarlar.
Her sevgi ifadesi bir hakarete
dönüşür. Yaşamlarının umarsız
dansı, ölümün tutkulu dansı
olmuştur artık...
Cehenneme çok yakın, kaos
içindeki bir Orta Avrupa'da yolun
sonuna gelmiş, yerinden
yurdundan olmuş insanları anlatan
KADER, şiddet dolu bir film.
Senaristi, yönetmeni, görüntü
yönetmeni ve kurgucusu
Kelemen'e göre, şiddet iletişimin
en umarsız biçimi ve bu yüzden
de kurtuluş olanağını içinde
barındırıyor. Kelemen öyküsünü,
sadece 1 2 sekansta Robert
Bresson'un filmlerinden
tanıdığımız vahşi bir dolaysızlıkla,
ve Fassbinder filmlerinden bu
yana Alman sinemasında
rastlanmamış, ileriyi gören ve
fevkalade görkemli bir güçle
geliştiriyor. KADER'in daha
önceki gösterimlerinde, filmin
sonuna kadar dayanamayanlar da
oldu, mümkün olduğu kadar
yüksek sesle onu öven, coşkulu
izleyiciler de. Unutulmaz müziği
ve elle renklendirilmiş eski sessiz

filmler benzeri bir duygu
uyandıran ışıklandırma seçimi,
filmin en iyi özellikleri arasında.
"KADER saf olmayan imgelerin
ve kırık renklerin filmi, başka tür
bir güzelliğin filmi; yüzeylerinden
daha derinde olan kırık şeylerin
güzelliği, umarsızlığın güzelliği.
Biçim seçimi siyasi, çünkü filmde
saf ırk, ya da halk, ya da duygu
yok. Her şey karışık." - Fred
Kelemen

brural directness which we know
from the films of Robert Bresson,
and with a visionary and
spectacular force which hasn'r been

Filmleri

seen in German cinema since

Filmography

Fassbinder' films. In the previous

1 993

screenings of FATE, there were
people who couldn'r hold on to che
end of che movie, and rhere were
aficionados who praised it as loud
as they could. The unforgettable
music and rhe c ho ice of lighting which has the feel of an old hand

• During a long night in che

colored silent movie - are among

Berlin underworld, che paths of

the best features of rhe film. Ir is a

several people from different lands

bit !ike Sokurov and Bela Tarr, but

and cultures run into each other.

rhere are al so echose of Dreyer,

They have no common language

B resson and Srraub. "F ATE is a

and are fatefully united in their

film of impure images and broken

sol i tude by the ir search for

colours, of a different ki nd of

happiness. Now that they have lost

beaury - the beaury of broken

cheir perspectives and roors, chere

things that are deeper rhan rheir

is only one narrow path left for

surfaces, the beaury of desperation.

them to take. They gee in more

The choice of form is political

deeply with aech step. Each gesture

because rhere are no pure races, or

of love becomes a gesture of insult.

people, or feelings in the film.

The desperare dance of their lives

Everything is mixed " . - Fred

has become the passionare dance of

Kelemen

dearh . . .
About d isplaced people ar the end
of their rope in a chaoric middle
Europe very close to hel!, FATE is
an extremely violent film. For i ts
w ri ter-d i recror-photographer
editor Kelemen, violence is the
most desperare form of
communication, and as such, ir
concains the possibility of
redemption. In only 1 2 sequences,
Kelemen develops his story wirh a

1 994

Ka/yi - Zeit der F instemis
Soledades
Das Verhiingnis

230 BiR KENT - BIR SiN EMA: BERLiN \ < l l \
ALMANYA GERMANY

-

\ < 1 :\ 1 \1 \ l l l H I 1 :\

ÖLÜ

IS Aralık 1 962'de Almanya'da
Münster'de do�du. 1 980-83
yılları arasında Berlin'de
oyunculuk ö�renimi gördü.
Hem fılmlerde, hem de tiyatro
oyunlarında rol aldı. 1 985'te
yönetmen yardımcısı olarak
çalışmaya başladı. Ayrıca bazı
projeleri yönetti ve kısa filmler
çekti. 1 988 yılında Berlin
Sinema ve Televizyon
Akademisi'nde ö�renim
görmeye başladı; aynı zamanda
mekan sorumlusu ve yapım
müdürü olarak sinema ve
televizyon yapımlarında görev
aldı. 1 995 yapımı ÖLÜ,
Akademi'den mezuniyet
fılmidir.

EX
Yönetmen Director: Mark Schlichter
Senaryo Screen play: Mark Schlichter,
Oskar Roehler & Robert Sauer Görüntü Yön.

Cinematography: Cari F. Koschnick Kurgu
Editing: Monika Kappt-Smith Müzik
Music: Klaus Wagner Oyuncular Cast:
Robert Viktor Minich, Christiane Paul, A ndreaJ
Dinah Diakitl, Florian Lukas, Wolfram
Berger, Heinz Hoenig, Sergey, Rolf Peter Kah/
Yapımcı Producec:Jost Hering Yapı m
Production Co . : jost Hering Filmproduktion,
Syhelstr. 67, D-10629 Berlin, GERMANY;
Phone: 49 30 881 38 66; Fax: 49 30 881 3 7
98; Deustche Film und Fernsehakademie
Dünya Hakları Export Agent: Dewtche
Film und Fernsehakademie, Heerstr. 1 8-20,
14052 Berlin, GERMANY; Phone: 49 30
300 90 40 Fax: 49 30 301 98 45

1 995 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 84'

• Mario ile Klaus Berlin'de
yaşarlar. Ikisi de yirmi
yaşlarındadır ve canciger
arkadaştırlar. Maric'nun kız
arkadaşı Sarah ve Klaus'un erkek
kardeşi Stefan'la birlikte, içtikleri
su ayrı gitmeyen bir dörtlü
oluştururlar. Vakitlerini
uyuşturucu kullanarak, araba
çalarak ve öteki gençlerle ölüme
meydan okuyan yarışlar yaparak
geçirirler. Bu vahşi yarışlardan biri
Stefan'ın ölümüyle sonuçlanır.
Robert, grubun diger
elemanlarıyla Stefan'ın
cenazesinde karşılaşır; birkaç
denemenin ardından gruba kabul
edilir. Bir türlü üzüntüsünü
yenerneyen Mario kendini her
zamanki yaşamlarını sürdürmeye
zorlar. Sarah, yeni çocuga,
Robert'a aşık olur. Robert ise
Mario'ya karşı tümüyle kayıtsızdır.
Kıskançlıktan kuduran Mario
çılgına döner. Çalıntı otomobil
satıcılarının onlar için bir araba
çalma önerilerini kabul eder ve
bir de silah edinir. Bir zamanlar
eglence olsun diye yaptıkları şey
artık çok daha ciddi bir boyut
kazanmıştır. Mario Sarah'nın
peşini bırakınayı reddeder ve
Robert'ı öldürmeye çalışır. Araba
satıcılarıyla yaptıgı korkunç bir
tartışmada içlerinden biri
öldürülür. Artık Maric'nun hayatı
pamuk ipligine baglıdır . . .

MARK SCHLICHTER

• Mario and Klaus live in Berlin.
They are both around twenty years
of age and great buddies. These
two plus Mario's girlfriend, Sarah,
and Klaus' brother, Stefan, are
sornet h ing of a gang who go
through thick and thin together.
These four young people ki ll rime
taking drugs, breaking i neo cars
and taking part in dearh-defying
races wirh other youths. lt is one of
these wild chases that costs Srefan
his life. Robere meets the rest of
the gang at Srefan's funeral and,
following a few trials, is accepted
into the fold. Mario fınds it hard ro
cope with his feelings of grief and
rries hard to rhrow himself into
their former activities as usual.
Sarah falls in love with the new
boy, Robert, who is completely
indifferent to Mario. Seerhing wirh
jealousy, Mario goes berserk. He
accepts a job to steal a cerrain car
and obtains a gun from the illegal
car dealers. Whar used to be fun
now becomes somerhing much
more serious. Mario refuses to give
up Sarah and tries to kill Robert.
He has a terrible argumenr wirh
che car dealers and sornewhere
along the line someone gers killed.
Now Mario's life is really hanging
on a thread . . .

Born on 1 5 December 1 962, in
Münster, Germany. He studied
acting in Berlin from ı 980-83.
He has appeared as a film actor
and on the stage. He began
working as an assistane director
in 1 98 5 . He also directed some
projeers and made short films.
He began studying at the Berlin
Film and Television Academy in
1 988 and, at the same time,
working as a location manager
and production manager for
both film and television
productions. EX ( 1 995) is his
graduation film from the
Academy.
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MARGARETHE
ALMANYA-FRANSA-lSVlÇRE GERMANY-FRANCE-SWITZERLAND
1-----------=----------------------------.-t VON TROTTA

VAAT

2 1 Şubat 1 942'de Berlin'de
dogdu. Babası Alman, annesi
bir Rus aristokratıydı. Münih
ve Paris'te Alman ve Latin
Edebiyatı egitimi gördükten
sonra Münih, Stuttgart ve
Frankfurt'da drama sanatları
derslerine katıldı. Dinkelsbül,
Stuttgart ve Frankfurt
tiyatrolarında oyuncu olarak
çalıştı. 1 969'dan bu yana
yalnızca TV ve sinema filmleri
yapmaktadır. 1 970 yılında
Volker Schlöndorff'un
filmlerinde oynamaya ve
onunla işbirligi yapmaya başladı.
1 98 1 Venedik Film
Festivali'nde "Die Bleierne Zeit
1 Kurşun Yıllar" filmiyle Altın
Aslan ödülünü aldı. Çagdaş
Alman sinemasının en önemli
yönetmenlerinden biridir.

DAS VERSPRECHEN
THE FROMISE
Yönetmen Direcror: Margarethe von Trol/a
Senaryo Screenpl ay: Peter Schneider & M.
von Trolla Görüntü Yönetmenleri
Cinemarography: Franz Rath &Jörg Widmer
Kurgu Edicing: Suzanne Baron Müzik Music:
}iirgen Knieper Oyuncular Cast: Corinna
Harfouch, Meret Becker, AugiiJt Zinıer, Anian
Zollner, Susanne Ug{, jean- y,...,. Gaultier, Ham
Kremer, Pierre Beuon Yapımcı Producer:
Eherhardjunkersdor[Yapım Production Co.:
Bioskop Film, Tiirkenstr. 91, D-80799, Miinchen,
GERMANY; Phone: 49 89 394987 Fax: 49
89 3 96820; O<kssa Fil1m, Paris, FRANCE; Les
ProdıiCiiOilJj.M.H., iA��Jamıe, S\VITZERLAND;
WDR Dünya Hakları Export Agent:
Cinepool, Sonnenstr. 21, D-803 3 1 , Miinchen,
GERMANY; Phone: 49 89 558760; Fax: 49
89 55876188 Kaynak Source: Fono Film,
Yerebatalı Cad. Salkım So'ğiil Sok. No: 1 J,
Cağaloğlu, İstanbul, TURKEY; Phone: 90 212
527 5347; Fax: 90 212 526 4012
1 994 1 35 mm. 1 Renkli Coıor 1 1 1 9 '

• Doğu Berlin, 1 96 1 sonbaharı.

Duvar'ın inşa edilmesinden kısa
süre sonra, birbirlerine aşık
yeniyetme bir çift olan Sophie ile
Konrad, Komünist bir yönetim
altında yaşamamak için, Batı'ya
kaçmaya karar verirler. Birkaç
okul arkadaşlarıyla birlikte, kentin
kanalizasyon sisteminde
emekleyerek kaçarlar. Sophie ve
arkadaşları Batı'ya ulaşır. Ama hiç
beklemediği bir anda devriye
gezen askerlerle karşılaşan Konrad
geride kalır. O günden sonra
aşıkların yaşamı birbirine koşut iki
güzergah izler. Doğu'da kalan
Konrad, Stasi gizli servisi
tarafından izlenir, zorunlu olarak
askere alınır. Duvar'dan ve onun
gerektirdiği şiddetten iğrenen
Konrad, sadece mütehakkim
Marksist babasını memnun etmek
için orduya katılır. Batı'da ise,
Sophie kendini hemen teyzesinin
moda işinde bulur, ama ailesini ve
yazışmasına artık izin verilmeyen
Konrad'ı özler. Otuz yıl boyunca
ancak birkaç kez buluşabilirler:
1 968'de Prag Baharı sırasında
Çekoslovakya'da ve kentlerinin
uzak köşelerinde. Son buluşmaları
ise, 1 989 Kasım'ında bir gece,
coşkulu kalabalığın bariyerleri
yıktığı bir kargaşa sırasında
meydana gelir . . .
Margarethe von Trotta yaklaşık on
yıl sonra bir "Alman" konusunu
ele alıyor: Duvar'ın ve Doğu
Almanya'nın çöküşü. VAAT,
yalnızca Trotta'nın en iyi filmi

olmakla kalmıyor, aynı zamanda
ulusal bir konu üzerine zekice
eğilme konusunda ders de veriyor.
Trotta filminde tarih ve siyasete,
onların etkiledikleri insanların
gözünden bakıyor. VAAT, hem
büyük bir tarihsel belge, hem de
son derece dokunaklı bir aşk
öyküsü. "Yaşamak ve yaşamı
tanımlamak dışında bir amacım
yok. Açıklayamadığınız, ancak daha
sonra farkına vardığınız öylesine
çok şey oluyor ki, iç bir gücün,
bilinçsiz bir azmin belli temaları
seçmeniz için sizi etkilediğini fark
ediyorsunuz: bunlar da aşk ve
siyaset, bence. Belirli bir dönemde,
belirli bir ülkede yaşıyorum ve
hem benim, hem de başkalarının
başına neler geldiğini deşmek gibi
bir merakım var." - Margarethe
von Trotta

father. In the West, Sophie is
immediately swept up into her
aunt's fashion business, but longs
for her family and Konrad, with
whom she is longer allawed to
communicate. Over three decades
they meet only a few times: in 1 968
in Czechoslovakia during the Prague
Spring, and on the remote areas of
their city. Their fourth meeting in
28 years takes place against the

Born on 2 1 February 1 942, i n
Berlin. Her farher was a German
and her morher was a Russian
arisrocrat. She srudied German
and Latin literature in Munich
and Paris, and rook courses in
deamaric ares in Munich,
Srurrgarr and Frankfurt. She
performed in thearers at
Dinkelsbül, Stuttgart and
Frankfurt. Since 1 969, she works
emirely in TV and film. In
1 970, she began appearing in
and collaborating on films of
Volker Schlöndorff. She received
the Golden Lion for "Die
Bleierne Zeit 1 The German
Sisrers", in 1 98 1 Yenice Film
Festival. She is one of the mosr
eminem comemporary German
directors.

background of turmoil, as ecstatic
crowds break down the barriers one
night in November 1 989 . . .
After almost ten years, Margarethe
von Trotta is back on a German
subject - the fall of the Wall and the
collapse of East Germany. DAS
VERSPRECHEN is not only von
Trotta's best movie, but also a lesson
in intelligently cancemrating on a

Önemli Filmleri

national subject. Here she views

Selecred Filmography

• East Berlin, fall of 1 96 1 . Shortly

history and politics through the eyes

after the building of the W all,

of the people they affect. DAS

ı 975 Die verloreııe Ehre der
Katharina B/mn

Sophie and Konrad, a teenage

VERSPRECHEN is both a great

couple in love, decide to escape to

histarical document and a deeply

the West to avoid a future under

moving love story. "I have no

Cornmunism. Together with a few

programme, if it's not just to li ve

schoolmates, they crawl through the

and deseribe life. So many things

ciry's sewer system; Sophie and their

happen - things that you can't

1 98 1

friends get through, but Konrad is

explain, that you only acknowledge

1 985 Rosa Luxemburg

surprised by an army patrol and

afterwards - that an inner force, an

ı 988 Paure e amore

remains behind. From now on, the

unconcious purpose has influenced

1 99 3

lovers' lives take two paraUel

you to choose certain themes. Love

courses. Konrad, left in the East, is

and politics, I would say: I live in a

hounded by the Stasi seeret police

cettain time, in a certain counrry,

and conscripted i mo the army;

and since I am curious I want to

disgusted by the Wall and the

explore what's happening to me,

violence it entails, he serves only to

and others." - Marharethe von

please his domineering Marxİst

Trotta

ı 979

Katharina Blum'un
Çignenen Onuru
(co-director ortak yönetmen)

Sch·westenı oder die Ba/a.nce
des Gliicles
Kızkardeşler, ya da
Mutlulugun Dengesi

Die Bleienıe Zeit
Kurşun Yıllar

Aşk ve Korku

11/ımgo silmzio
Uzun Sessizlik

ı 994 Das Versprechen Vaat
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WIM WENDERS

N E KADAR UZAK, O KADAR YAK I N !

1 94S'te Almanya'nın
Düsseldorf kentinde dogdu.
Tıp ve felsefe egitimi görmeye
başladı. 1 6 mm'lik kısa bir film
çektikten sonra 1 967'de Münih
Sinema Okulu'na yazıldı. Bu
dönemde Filmkritik,
Süddeutsche Zeitung ve
Twen'de film eleştirileri
yayınlandı. 1 97 1 'de genç
filmcilere destek veren
Filmverlag der Autoren'in 1 2
kurucu üyesinden biri oldu.
1 97S'te kendi yapım şirketini
kurdu. 1 978' den bu yana
çalışmalarını ABD ve
Avrupa'da sürdürmektedir.
Sayısız uluslararası ödülün
sahibi olan yönetmen "Berlin
Üzerindeki Gökyüzü"yle
1 988'de Cannes'da En Iyi
Yönetmen ödülünü almıştır.

I N WEITER FERNE, S O NAH!
FARAWAY, SO CLOSE !
Yönetmen Director: \flim Wenders
Senaryo Screenplay: Wim Wenders, U/rich
Zieger & Richard Reitinger Görüntü Yön.
Cinematography: jiirgenjiirges Kurgu
Editing: Peter Prıygodda Müzik Music:
Laurmt Petitgand Oyuncular Cast: Otto
Sander, Peter Faik, Horst Buchholz, NaJtassja
Kinski, Heinz Riihmann, Bmno Canı, Solveig
Dommartin, Rüdiger Vogler, Wil/em Dafoe
Yapımcı Producer: U/rich Felsberg Yapı m
Production Co.: Road M ovies, Tobis
Filmkunst, Berlin, GERMANY Dünya
Hakları Export Agent: Tobis Filmkumi
GmbH & Co KG, Pacelliallet 47, 1 4 1 95
Berlin, GERMANY: Phone: 49 30 83 90 07
O Fax: 49 30 83 90 07 65

1 993 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 163'

• "Gözyaşlarının meleği" Cassiel,
arkadaşı Raphaela'yla birlikte,
günümüz Berlin'inde koruyucu
melek olarak çalışır. Göze
görünmeyen, müşfık ve sevecen,
ama elbette güçsüzdürler;
insanların yaşamına müdahale
edemez, sadece onların kalplerine
hitap edebil irler. Cassiel, bir gün
aniden ebedi hayattan vazgeçer
ve küçük bir kızın hayatını
kurtarmak için bir erkek olur.
Tıpkı herkes gibi, bir insandır
artık. Şimdi Marion'la evli olan
eski arkadaşı Damiel'in ve başka
bir eski tanışın, sabık melek Peter
Faik'un yardımıyla normal bir
yaşantı sürdürmeye çalışır. Ama
Cassiel'in, onu ezmek isteyen
gizemli Emit Flesti gibi düşmanları
da vardır. Çok geçmeden
haneberduş bir serseri olup çıkar.
Cassiel gerçekten düşmüş bir
melektir artık. Onu mezbelede
yaşamaktan kurtaran zengin Tony
Baker'la karşılaştığında yeni bir
hayat başlıyor gibidir. Ama
Cassiel, bir silah taeirinin
yardımcısı olduğunu anlar, şimdi
daha da aşağıya doğru
düşmektedir. Kendini kurtarmaya
karar verir . . .

• Cassiel, "the angel of tears" ,
works as a guardian angel in
conremporary Berlin, together with
his companion, Raphaela. They are
invisible, gentle and loving, but of
course powerless; they cannot
inrerfere with people's lives, they
can only talk to their lıearrs. But
one day, out of the blue, Cassiel
gives up his eternity and becomes a
man in order to save the life of a

Born in Düsseldorf, Germany in
ı 94 5. He began to study
medicine and philosophy, then
after making a 1 6 mm shorr
film, he enrolled ar Munich Film
School in 1 967 . During rhis
period he regularly wrore film
reviews for Filmkririk,
Süddeursche Zeirung and Twen.
In 1 97 ı he became one of rhe ı 2
founder-members o f Filmverlag
der Autoren, a self-help
organisation for young film
makers. He esrablished his own
producrion company in ı 975 .
Since ı 978 he has been based in
both rhe US and Europe.
Recipienr of numerous
inrernarional awards, he won rhe
Besr Director prize ar Cannes
'88 for "Der Himmel Ü ber
Berlin".

little girl. And there he is, a human
being now, !ike everybody else. He
rries to lead a normal life with the
help of his old friend Damiel who
is married now to Marion, and of
another old acquaintance, the
former angel Peter Faik. Bur
Cassiel has enemies, !ike the
mysterious Emir Flesti who wants
to crush him. And very soon he
turns inro a lıomeless bum. Cassiel
truly becomes a fallen angel. A new
life seems to be beginning when he
meets the rich Tony Baker who
pulls him out of the gurrer. But
then Cassiel discovers that he has
become the assistant of an arms
dealer and thus falling even deeper.
He decides to redeem himself. . .

Önemli Filmleri
Selected Fil mograph y
1 970

Smnmer in the City

1 972

Die Angst des Tomıa1ms
beim Elfme/er

1 974

Atice in dm Stiidtm

1 976

im Laufder Zeit

1 977

Der amerikanische Freımd

Kentte Yaz

Kalecinin Penaltı Korkusu
Alice Kentlerde
Yol Kralları
Amerikalı Dost
1 982 Hammett

Der Stand der Düıge
Işlerin Gidişi
1 984 Paris, Texas
1 987

Der Hhmnei Ober Berlhı
Berlin Üzerindeki Gökyüzü

1 9 9 1 B is

am E nde der Welt

Dünyanın Sonuna Kadar
1 993

bı weiter Ferne, so nah ! Ne

1 994

Lisb01ı Story Lizbon Öyküsü
Die gebrüder Skladanowsky

Kadar Uzak, O Kadar Yakın!
1 996

Skladanowsky Biraderler
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ALMANYA'DAN KISA F i LMLER
SHORT FILMS FROM GERMANY
BANA AŞKTAN SÖZ E D I N

PARTIZAN

RAUL'U N TAN G O S U

PARLEZ-MOI D'AMOUR

DER PARTISAN

RA VLS TANGO

T ALK TO ME ABOUT LOVE

THE PARTISAN

RAUL'S TANGO

Yönetmen Director: Fdippos Tsiıos
Senaryo Screenplay: Filippos Tsiıos, Ca/le
Overweg & jamıis Spengler Görüntü Yön.
Cinematography: Hanno Lenız Kurgu
Edi ring: Filippos Tsitos & lnge Schneider
Oyuncular Cast: Cal/e Overweg, }annis
Spengler Yapı m Production Co.: Deu/sche
Film, Femsehakademie Berlin, Berlin, GERMANY

Yönetmen Director: jan Ralske Senaryo
Screen play: jan Ralske Görüntü Yön.
Cinematography: Ma1men Herzfeld Bargas
& Bernd Uihr Kurgu Editing: Yvonne
Loquens Oyuncular Cast: Uwe Meyer, Lars
Rudolph, Michael Freerix Yapı m
Production Co.: Deutsche Film,
Fernsehakademie Berlin, Berlin, GERMA Y

Yönetmen Director: Carsten Fiebeler
Senaryo Screenplay: Carsten Fiebeler
Görüntü Yön. Cinematography: Erik
Krambeck Kurgu Edi ring: Sissy Schneider
Müzik Music: Carlos di Sar/i & Lucio
Demaro Oyuncular Cast:jessica Serano,
Roul Linarez, Tom Fuhs, Michael Riihl,
Alexantkr Maga

1 994 1 1 6 mm. 1 Renkli Color 1 1 1 "

7 993 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B& W) 1 12'

7 995 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 6'

• Iki yersiz yurtsuzun yolu

• Marzahn oyun alanı. Bir

• Bir Tango Barı'nda gece vakti.

Berlin'de bir bara düşer. Biri
sadece Rusça, diğeri sadece
Yunanca konuşmaktadır. Buna
karşın anlaşmaları ve nasıl
anlaştıkları üzerinedir film.
Kahramanlar (ve onlarla birlikte
izleyiciler) jestler, mimikler ve
bölük pörçük sözcüklerden yola
çıkarak, zengin bir diyaloğun
içeriğini çözmek zorundadır.
Nelerden söz edildiğini anlamak
için altyazıya gerek yoktur: siyasal
ve diğer felaketler, göç, dil
bilmemenin getirdiği güçlükler ve
aşka duyulan özlem ...

zamanlar Doğu Almanya'da konut
probleminin çözüldüğünün kanıtı
olarak gösterilen, aynı zamanda
"yeni insan" hakkındaki sosyalist
umutların kulisi olarak kullanılan
Marzahn bugün ne durumdadır?
Film, üç işsize ironik bir bakışla
yaklaşır. Her biri, yitirilen
ütopyalada ve yeni ideallerle
kendi tarzında hesaplaşmaktadır.
Ancak esas sorun son derece
sı radandır: Azalan bira stokları!

Restoran bölümünde çok az
müşteri vardır. Raul son birasını
içmektedir. Derken onun
Tangosu duyulur...

• Two homeless people chance upon

of the solution ro the housing

• The Marzahn playground. Whar
is the presenr siruarian of Marzahn
which was manifested as the proof

a bar in Berlin. One only speaks

problem in Eastern Germany, and

Russian, while the other only speaks

also used as the backsrage of

Greek. The film is about their

socialise ho pes about the "new

understanding each other in spite of

man"? The film approaches three

• Ar night in a Tango Bar. Only a
fe w guests are si tt ing in the
restaurant. Raul is drinking his lasr
beer. Then his Tango was heard . . .

AVRUPA KALESI
FESTUNG E UROPA

FORTRESS EUROPE
Yönetmen Director: Marklls Wende
Senaryo Screenplay: Mark11s \flende
Görüntü Yön. Cinematography: Markm
\flende Kurgu Editing: Markm \flende
Müzik Music: Frank Del/e
1 996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 7'

• Dört turist yüzme havuzunda

ro solve rhe conrenr of a rich

ideals in his own way. However,

vakit geçirmektedir. Birlikte
olmalarına karşın kendilerini
yalnız hissederler. Bu sakin yerde
birbirlerine sinir olmaktadırlar.
Birden durum tümüyle değişir ...

dialogue serring out from jesrs,

the basic problem is very ordinary -

mimics, and birs and pieces of

ever diminishing srocks of beer1

• Four rourists are spending their

this barrier and how that

unemployed people wirh an ironic

undersranding is reached. The

look. Each of rhem is serrling

heroes, and the viewers as well, have

accounrs wirh lost uropias and new

words. No subtirles are needed ro
understand what they ralk abour -

S E N i N MAVI GÖZÜN

palirical and other disasters,

DE/N BLA UES A UGE

emigrarion, diffıculries arising from

YOUR BLUE EYE

being unable ro speak rhe dominant
language and the yearning for love . .

SUYA B AT M I Ş T O P RA K
LAND UNTER

LAND SUBMERGED
Yönetmen Director: Clenıens Scho'nborn
Görüntü Yön. Cinematography: Eeva
Fleig Kurgu Edi ring: Markus Schmidı
Müzik Music: Nikkolei Weidemann
Oyuncular Cast: Daniel Rovai, KlaliS
Tilsner, Adrian Kennedy, Rolf Kemnilzer, Kal/e
Mews Yapımcı Producer: U/rich Stiehm
1995 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 3 '

• Yağmurun altında beş adam ...

Felsefe temeli üzerine kurulu bir
komedi.

Yönetmen Director: Angela Holıschmidı
Senaryo Screenplay: Angela Holıschmidt
Görüntü Yön. Cinematography:
Gmscha Rode Kurgu Editing: Angela
Holtschmidt Müzik Music: Peter Wilmanns,
Buddy Sacher, AxeljoerjJ, Christoph Miinch
Yapımcı Producer: Yapun/Production
Co.: Dmtsche Film. Berlin, GERMANY
1 992 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 6'

• Johannes Brahms'ın aynı isimli

şarkısı üzerine bir film denemesi.
Yalnız bir ayyaş teseliiyi kübist bir
sokak ressamlığında arar ve
yağmu run etkisiyle eriyip gider ...
• This film is an arrempr based on
the song by Johannes Brahms. A
lonely drunkard seeks consolation

• Five men in the rain . . . A comedy

as a cubisr street painter and

with philosophical background.

dissolves wirh the rain . . .

time in a swimming pool.
Alrhough they stay rogether rhey
feel isolared. They are sick of each
other at this peaceful place. The
situarion is changing roraly when . . .

TÜRK S i N EMASI 9 6
'
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Dr. NEJAT E

ECZACIBASI

VA K F I
Dr. N EJAT F. ECZACl BAŞI VAKFI'nın
degerli katkılarıyla
gerçekleştirilmiştir.
W e should !ike to thank

Dr. NEJAT F. ECZACIBAŞI VAKFI
for their comributions.
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TUNÇ BAŞARAN

SEN D E GiTME

1 938'de dogdu. Edebiyat
Fakültesi'ndeki egitimini yarıda
bıraktı ve sinemaya Memduh
Ün'ün yanında senaryo
diyalogu yazarak başladı. Uzun
bir süre Memduh Ün'ün
asistanligını yaptı. Bu arada
Lütfi Akad, Halit Refig, Atıf
Yılmaz, Errem Göreç gibi ünlü
yönetmenlerin yanında da
asistanlık görevi yaptı. 1 964're
ilk filmi "Hayat Kavgası"nı
gerçekleştirdi. Aralarında
"Kara Mehmet"', "Murtaza",
"Gönüllü Kahramanlar",
"Gece", "Fatih'in Fedaisi",
"Cafer Bey", " 1 O Korkusuz
Adam", "Konyakçı" olmak
üzere 40 kadar filmin
yönetmenligini yaptı. 1 972'den
sonra sinemaya ara verdi,
reklam filmciligine yöneldL
1 986'da "Biri ve Digerleri"ni
g erçekleştirdi ve bu filmle
Istanbul Uluslararası Sinema
Günleri'nde "Yılın En Iyi Türk
Filmi" ödülünü aldı. Aynı
başarıyı bir sonraki filmi
"Uçurrmayı Vurmasınlar"la
( 1 988) sürdürdü. 8.
Uluslararası Istanbul Film
Festivali'nde "Yılın En Iyi Türk
Filmi" ödülünü kazandıktan
sonra, çeşitli uluslararası
festivallerde ilgi gören bu film,
Türkiye'den Oscar'a aday adayı
gösterildL

PLEASE DON'T GO
Yönetmen Direccor: Tunç Baıaran
Senaryo Screenplay: Ayla Kutlu, Macit
Koper & Tunç Baıaran, based on the novel by
Ayla Kutlu Görüntü Yön.
Cinemarography: Co/in Mounier Kurgu
Ediring: Hilmi Giiven Müzik Music: Yalçın
Tura Oyuncular Cast: ljtk Yenersu, Fikret
Hakan, 0/ivia Bonamy, Meriç Baıaran, Cezmi
Baskm, Laurent Gauthier, Ruhi San
Yapımcı Producec:jale Baıaran Yapı m
Producrion Co.: Magnum Film, Prtrak Sok.,
No: 714, Yqilyurt, Istanbul 24800,
TURKEY; Phone: 90 212 5 73 28 79; Fax:
90 2 1 2 5 73 73 43 Dünya Hakları Export
Agent: MagntiTil Film, Prtrak Sok., No: 714,
Yqilyurt, /stanbu/ 24800, TURKEY; Phone:
90 2 1 2 5 73 28 79; Fax: 90 212 5 73 73 43

1 996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 107'

• 1 930'1u yıllar, Türkiye, Antakya...
Türk, Arap, Ermeni, Rum,
Ortodoks, Müslüman, Hristiyan ve
Yahudilerin birarada yaşadıkları
kent. Rum kökenli Bay Antuan üç
katlı bir evde oturur. Çocukları
içinde en çok büyük kızı
Triyandafılis'i sever. Güzeller güzeli
Triyandifılis, güzeldir güzel
olmasına da, akıl yaşı ondur, yani
geri zekalıdır. Bay Antuan kızını
çok sever. Evin hemen hemen
herşeyinden sorumlu olan Sultan
da, bir ana gibi sevmektedir
Triyandafılis'i. En büyük korkuları
Triyandafılis'in evden kaçıp
kaybolmasıdır. Triyandafılis, günün
birinde, Antakya'da bulunan
Fransız birliğindeki er Pierre'e aşık
olur. Pierre de onu penceresinden
bakarken görmüş ve Triyandafılis'e
vurulmuştur. Triyandafılis te ona.
Ama Türkler Hatay'ı alınca yabancı
askerler çekilme kararı alırlar. Pierre
de ülkesine dönmek zorunda kalır.
Triyandafılis Pierre'in peşinden
gider. Kaybolur. Kötü insanların
eline düşer. Ailesi Türkiye'yi
terkeder. Evin bakımını Sultan'a
bırakırlar. Sultan ve hastalıklı kocası
bu koskoca evde yalnız başlarına
kalmışlardır. Günün birinde
Triyandafılis perişan bir halde geri
gelir. Sultan için bir mucizedir bu.
Iki dost artık ayrılmayacaklardır. ll.
Dünya Savaşı başlar. Sıkıntı ve kötü
günler birbirini kovalamaktadır. Bir
süre sonra Sultan'ın kocası ölür.
Şimdi herşey daha kötülemiştir.
Günün birinde T riyandafılis
penceresinden bakarken genç
Rıfat'ı görür. Onun için Pierre'dir
o. Işte geri gelmiştir...

• 1 930's, Turkey, Antakya ... The
ciry where Turks, Arabs, Armenians,
Orrhodox, Greeks, Moslems,
Christians and Jews have been living
togerher. Monsieur Antoine of
Greek origin, lives in a three-storey
building. His favorite child is his
eldest daughrer Triyandafılis. She is
a beaury, bur mentally rerarded. M.
Antoine cares about her very much.
Sultan, the housekeeper of the house,
has devored herself ro Triyandafılis
!ike a morher. The family and Sultan
fear that Triyandafılis might mn
away from home and ger lost. One
day Triyandafılis falls in love with
Pierre, a French soldier from the
French rroop in Antakya. Pierre has
seen her while she sirs rhere watching
the street, and he has also falten in
love with her. But when Hatay
region becomes part of Turkey, the
French troops have to leave Antakya.

So does Pierre. Triyandafılis mns
away after Pierre, to fınd him. But
she is lost and abused by people
si nce she can not prorecr herseLf Her
family, in despair, leaves Turkey.
They leave the house to Sulran and
her husband. Sultan and her sick,
deaf husband are left alone in the
huge house. One day Triyandafılis
comes back, bur she is physically and
mentally destroyed. This is a miraele
for Sultan. From then on they will
never part again. World W ar Il
begins. Days full of rrouble follow
each other. After a while Sulran's
husband dies and rhings grow worse
for the rwo women. One day
Triyandafılis sees a young man, Rıfar,
through the window. Rıfat becomes
Pierre for her. She believes he is back ..

Born in 1 938. Afrer arrending
rhe Faculry of Lirerarure for a
while he lefr school and srarred
working as a dialog ue wrirer for
_
director Memduh Un. He rhen
co nt i n ued ro be rhe assistant of
Memduh Ü n for a long rime.
Meanwhile he also worked as an
assiseant ro such eminent
directors as Lürfı Akad, Halir
Refığ, Arıf Yılmaz, Errem
Göreç. In 1 964 he realized his
fırsr fearure " Hayar Kavgası 1
Survival'". Unril 1 972 he has
direcred abour 40 fılms. Afrer
1 972 he swirched ro commercials.
He realized "Biri ve Diğerleri 1
One and rhe Orhers" in l 986,
afrer a long period of silence,
and won rhe "Besr Turkish Film
of rhe Year" award in Is ranbul
Inrernarional Filmdays. He
followed ir wirh "Uçurrmayı
Vurmasınlar 1 Don"r Ler Them
hoor The Kire" ( 1 988), which
won him rhe "Besr Turkish Film
of rhe Year" award in rbe 8rh
Inrernarional Isranbul Film
FestivaL The film has been
succesfully shown in several
inrernarional fesrivals and has
been a pre-candidare for rhe
Oscar in foreign fılms section.
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R E i S ÇELIK

IŞI KLAR SÖN M ES i N

I O Ocak I 96 I 'de Ardahan'da
dogdu. Orta ögrenimini
tamamladıktan sonra lstanbul'a
yerleşti. Istanbul Belediye
Konservatuarı'nda müzik ve
tiyatro okudu. I 982 yılından
itibaren çeşitli gazetelerde
ekonomi-politika muhabiri
olarak çalışmaya başladı.
"Video Gazete"de sırasıyla
kameramanlık, kurguculuk,
yönetmenlik ve genel
yönetmenlik yaptı. 1 986 yılında.
Avrupa'dakiTürk işçilerine
yönelik, "Türkiye'den Selam"
adıyla paket televizyon yayını
başlattı. Bu dönemde belgesel
filmler çekmeye başladı ve 600
dolayında reklam filmi, çok
sayıda da siyasal kampanya filmi
çekti. Almanya, Danimarka,
Hollanda ve Avustralya'da
fotograf sergileri açtı. 1 996
yılında, senaryosunu ortaklaşa
yazdıgı IŞIKLAR SÖNMESIN adlı
ilk uzun metraj filmini yönetti.

LET THERE B E LIGHT

...,

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

:-

Yönetmen Director: Reis Çelik Senaryo
Screen play: Cemal Şan & Reis Çelik
Görüntü Yön. Cinemaıography: Ayıekin
Çakmakçı Kurgu Ediring: /smail Kalkan
Müzik Music: Mazlum Çimen Oyuncular
Casr: Berhan Şi11qek. Tarık Tarcan, Sen11in
Karaali, Tımeel Kurtiz Yapımcı Producer:
Ferdi Eğilmez Yapım Producrion Co.:
Arzu Film A.Ş., Ayhan ljık Sok. Deniz Han,
No: l l l l , Beyoğlu, Istanbul, TURKEY; Phone:
90 2 12 249 l l 27; Fax: 90 2 1 2 252 1 7 48
Dünya Hakları Exporr Agenr: Ozeıı Film
T. A.Ş., Sakızağacı Cad., No: 2 1 , Beyoğlu,
İstanbul. TURKEY; Phone: 90 212 293 70
70; Fax: 90 212 244 28 5 1

1996 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 90'

• Türkiye'nin güneydogusunda,

• ın the harsh winrer of Turkey's

bir otobüsü durdurarak bir
korucuyu öldüren ayrılıkçı bir
grup geriliayı oldukça sert hava
koşullarında takip eden askeri
kornondolar sonunda bunlarla
karşı karşıya gelir. Çatışma başlar.
Dagların engebeli zirvelerinde
başlayan bu çatışmada silah ve
bomba sesleri çıg düşmesine
neden olur. Iki grup da çıg altında
kalır. Ancak askerlerin komutanı
Yüzbaşı Murat ve gerilla lideri
Seydo sag çıkmayı başarır. Seydo
bir de yaralı kadın gerilla Zozan'ı
kurtarmıştır. Yogun tipi ve soğuk
altında Zozan'ı sırtında taşıyarak
bir an önce sınırı geçmeye çalışan
Seydo'nun izlerini takip eden
Yüzbaşı Murat sonunda gerilla
lideri ile yaralı kadını yakalar. Bir
magarada onları esir alır. Şimdi
üçlü bir yolculuk başlamıştır.
Beklenmedik olayların yaşandığı
bu yolculukta, bir yandan acımasız
dogaya karşı yaşam mücadelesi
verilirken, bir yandan da bu
savaşa neden olan gerçekler tüm
çıplaklıgıyla tartışılmaktadır. Bu
maceralı ve gergin yolculukta
Zozan ölür. Düşman ikilinin
zorunlu yolculugu yeni bir boyut
kazanmıştır. Ikisi de birbirini
kullanarak yolculugu amaçlarına
uygun bir biçimde noktalamak
istemekte ve ona göre planlar
hazırlamaktadırlar. Ama
gelişmeler ikisinin de
beklediklerinin dışındadır ...

war-ravaged southeastern
provinces, a Kurdish rebel group
hold up a local bus and, among the
passengers, single out a viiiage
guard who gets killed. The rebels
then make straight for the border,
but on their trail is a team of army
commandoes. The chase culminates
in a full-blown battle on the
mountainside, where the sound of
exploding gunfire precipitates an
avalanche. The sole survivors are
the separatist leader, Seydo, the
army leader, Captain Murat, and a
wounded female rebel, Zozan.
Seydo, careying Zozan on his back,
is soan caught up by the army
captain, who takes them captive.
While irretrievably divided by war

Born in Ardahan on 1 0 January
l 96 L Afrer complering secondary
educarion, he moved ro Istanbul
where he srudied music and
rhearre ar rhe Istanbul Municipal
Conservarory. In 1 982, he
embarked on his career in
journalism, working as an
economic/poliricaJ correspondenr
for various national daily
newspapers. Meanwhile, he also
became involved in relevision. He
worked as cameraman, ediror and
direcror of "Video Gazete". In
1 986, he starred a packaged
relevision program, "Greerings
from Turkey", for Tllfkish
workers in Europe. He has also
shor around 600 commercials and
made several fılms for po! irical
campaigns. He has held
phorographic exhibirions in
Germany, Holland, Denmark and
Ausrralia. In 1 996, he direcred
and co-wrore rhe screenplay for
his fırsr fuJI-lengrh fearure film,
LET THERE BE LIGHT.

polemic, the three enemies are now
pitched rogether in an elemenral
battle for survival against the
remorseless mounrain conditions.
Zozan then dies, and the two
teaders eventually end up in the
charred ruins of an abandoned
viiiage house. This cues the enrry
of an armed and elderly villager,
Haydar, who has steadfastly refused
ro leave the deserted viiiage in the

Filmleri

belief that one day the community

Filmography

will return and life will begin

1 986 Göçerler

again . . .

Migratiotı

1 989 Likya'nın Hikayesi

The Story of Lycia
Işçiler Şirket Kurunca

Lives of lmmigratıl Workers
1 990 Burası da Istanbul Esenyurt

Atı Urbatı Dream
1 99 1

Antep'in Bir Günü

A Day hı the Life ofAtıtep

1 992 Nazım Hikmet, Ziyaretçin Var

Nazım Hikmet, You've Got
a Visitor
1 996 Işıklar Sönmesin

Let There Be Light
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D I REJAN

1 952 Siirt do�umludur.
Sinemaya 1 969'da başladı. Üç
yıl set işçili�i. oniki yıl
yönetmen yardımcılı�ı yaptı. Bu
süre içinde, Gazetecilik ve
Halkla Ilişkiler Yüksek
Okulu'nu bitirdi. 1 98S'te
yönetmenli�e başladı, ve
bugüne kadar otuzu aşkın film
yaptı.

Yönetmen Director: Şahin Gök Senaryo
Screen play: Şahin Gök Görüntü Yön.
Cinematography: Ertunf Şenkay Kurgu
Editing: Mevlut KOfak Müzik Music: Metin
Karataj Oyuncular Cast: Serpil Çakmak/ı,
Levent Inanır, Gani Şavata, Gamze Tunar,
Kazım Karta/, Atilla Ergım, Sırrı Elitaj,
Levent Çakır, Hakkı Cojkun Yapımcı
Producer: Metin Devrim Yapı m
Production Co.: Can Film, Bakraç Sok. No:
20, Cihangir, Istanbul, TURKEY; Phone: 212
293 48 24; Fax: 2 1 2 293 48 25 Dünya
Hakları Export Agent: Can Film, Bakraf
Sok. No: 20, Cihangir, Istanbul, TURKEY;
Phoııe: 2 1 2 293 48 24; Fax: 2 1 2 293 48 25

Born i n 1 95 2 in Siirr. He got
involved in cinema in 1 969. He
has worked as stage technician
for three years and as an assistant
direcror for twelve years.
Meanwhile he graduated from
the School of Journalism and
Public Relations. He began
directing fılms in 1 985 and
since than he has realized over
thirry fılms.

1 996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 85'

• Şi lan ve Davut, beş yıl hapiste
yattıktan sonra tahliye olurlar.
Şilan'ın kocası, onlara kan davası
güdenler tarafından köylerde halı
satmaktan dönerken
öldürülmüştür. Kocasının babası,
kayınbiraderi Davut'a intikam
alma görevi verince, onun hamile
kalmış genç karısını düşünen Şilan,
kanlılarını kendisi öldürmeye
karar verir. Ne var ki, i kisi de
aynı gece, aynı anda intikam
almaya çıkmıştır. Hasımları
ölünce, ikisi de beşer yıl yer.
Hapisten çıkıp köye
döndüklerinde ise, kanlılarının
hala intikam peşinde oldugunu
görürler. Aşiretin saygın bir
büyügü araya girer, Şilan ve
Davut'u çoban Deli Sülo'nun
mezrasına yollar. Ama intikam
kavalamacası devam eder. Orada
kalırsa birilerini öldüreceginden
korkan Şilan, kente gitmek ister.
Bu arada, düşmanlarının bir
saldırısının ardından olup
bitenlere çok kızarak başındaki
şan yere atmıştır. Oysa
Dırejan'da şar kadının
namusudur. Onu yerden alan
erkek de ömür boyu bu namusun
bekçiligini yapmayı üstlenmiş
demektir. Şan yerden Deli Sülo
alır . . .

"Dırejan aşireti, Horasan'dan
gelip Ebu Müslüm Horasani ile
birlikte Erneviiere karşı savaşan
ve daha sonra Anadolu'da Şii
mezhebinin yayılmasını önlemek
için Osmanlı padişahı Yavuz
Sultan Selim'le birlikte Şah
lsmail'e karşı savaşan Lohorto
kavmindendir. Önce Çukurova'ya

yerleşen Dırejanlar ikiimin sıcak
olması nedeniyle, Malatya-Sivas
arasında bulunan Yama Dagları'na
göçüp, hayvancılıkla yaşamlarını
sürdürürler. Malatya ve havalisine
yayılan Dırejanlar, yaklaşık sekiz
bin haneye sahiptirler. Film,
Anadolu kültür mozaiginin önemli
bir parçası olan bu aşiretin yaşam
biçimini, gelenek ve göreneklerini
konu almaktadır. DI REJAN'da
temel anlayış, toplumda barışın
korunmasıdır; kavganın biçimi ne
olursa olsun, büyüklere saygı
anlayışı içinde uzlaşma zemininin
her zaman varoldugunu gösterir.
Toplumda, Anadolu kadınının
yerini ve kişilik mücadelesini de
ön plana çıkaran DIREJAN,
Anadolu insanının gerçek
hikayesidir." - Şahin Gök

shepherd, which is quite far away
from che village. Bur the chase for
revenge concinues. Ş ilan, afraid that
she w i ll ki ll someone if she srays
there, wancs to go to che ciry. In the
meancime, as she is very angry afrer
an artack of the enemies, she has
rhrown the wrap on her head to che
ground. Bur for the Dırejan, che
wrap is che honour of a woman and
whoever takes ir up from che ground

Önemli Filmleri
Selected Filmography
1 986 Tutunamayanlar

Losers

1 989 Ponente Feneri

Lighthoı.se of Po7tmte

has underraken to guard this honour

1 990 Eskici ve O�ulları

all his life. Ir is Crazy Sülo who takes

1991

che wrap from the ground . . .

Cobbler a7td His Sons
Siyabend ile Hace

Siyabend and Hace
1 993 Kızılırmak Karakoyun

"The Dırejan are originared from the
Lohorro Kurds who have established
che Harri, Kusi, Huri, Nehari,
Kurri, Metani, Elam, Khalde,
Urarrian, Hi tti re, Median Kingdoms
in Iran, Azarbeijan, Syria, Iraq and
Mesoporamia in 3000 B.C. They

• Şi lan and Davut are released from

were migrated from Khorasan ro

prison after serving their sencence of

Erbil led by Ebu Muslim Horasani

fıve years each. Şilan's husband has

in 789 A.D. Ebu-Muslim Hocasanİ

been killed while coming back from

united with the Dırejan forces and

the villages where he wenr to seli

replaced the Abbasid Kingdom after

carpets. Her husband's father charges

demolishing rhe Umayyad

Davut, her sister-in-law, to take his

Kingdom. The Dırejan migrated to

brother's revenge, but Şi lan, caring

Malaeya region after rhe dearh of

for the young and pregnant wife of

Ebu-Muslim Horasani in the year

Davut, decides ro kill her husband's

7 54. The Dırejans who live on

killers herself. However, they go out

animal husbandry move to high

the same night, at the same time, to

plateaus during surnıners and live in

take revenge. When their enemies,

meadows in wincers. The main

that is, the other side of the vendetta

understanding and philosophy in

die, they are both sencenced to fıve

Dırejan dan is maintaining the

years. Mter rheir release, and on

peace. I t is shown that there is

their return to the village, they

always a solution for peace through

become aware that the vendetta is

respect to the elderly. The film also

stili on, the enemies are still after

emphasizes the struggle for

revenge. A respected elder of the

personality and the place of women

rribe inceeferes and sends Şilan and

in the society, and is the true story of

Davut to the !and of Crazy Sülo, the

the Anarolian people." - Şahin Gök

1 996 Dırejan
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TÜRKIYE TURKEY

ÖMER KAVUR

AKRE B i N YOLC U LUGU

1 944'te Ankara'da dogdu.
Fransa'da sosyoloji, gazetecilik
ve sinema dalında yüksek
ögrenim gördü. Birçok belgesel
ve reklam filmi çekti. lık uzun
metraj konulu filmi "Yatık
Emine"yi 1 974'te yönetti.
Antalya Film Şenligi'nde ve
Sinema Yazarları yıllık
degerlendirmelerinde çeşitli
filmleri ödüllendirildi.
"Körebe", "Amansız Yol" ve
"Gece Yolculugu" filmleriyle
Kültür Bakanlıgı Sinema
Ödüllerini kazandı. 1 986'da
"Amansız Yol", 1 987'de
"Anayurt Oteli" ve 1 992'de
"Gizli Yüz" filmleriyle
Uluslararası Istanbul Film
Festivali'nde "Yılın En Iyi Türk
Filmi" ödülünü üç kez kazandı.

JOURNEY O N THE CLOCK-HAND
Yönetmen Director: Ömer Kavur
Senaryo Screen play: Macit Koper & Ömer
Kavur Görüntü Yön. Cinematography:
Erdal Kahraman Kurgu Edi ring: Mevliit
KOfak Müzik Music: Attila Özdemirof,lu
Oyuncular Casr: Mehmet Aslantuğ, Şahika
Tekand, Tuncel Kurtiz, Niivit Özdoğru, TomriJ
Oğuzalp, Aytaf Amıan Yapımcı Producer:
Ömer Kavur Yapım Producrion Co.: Alfa
Film Ltd. Şti., lstiklal Cad. , No: I 40 K. 5 D.
49-5 1, 80080 Beyoğlu, !stanbul, TURKEY;
Phone: 90 2 12 243 63 40; Fax: 90 212 245
3 1 08 Dünya Hakları Export Agent:
Alfa Film Ltd. Şti., lsriklal Cad., No: 140 K.
5 D. 49-5 1, 80080 Beyoğlu, Istanbul,
TURKEY; Phone: 90 2 12 243 63 40; Fax:
90 212 245 3 1 08

1997 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 18'

• Meçhul birinden aldıgı
anahtarla, bir kasabanın saat
kulesini onarmaya gelen saat
ustası, burada karşılaştıgı bir
kadının etkisinde kalır. Göl
kıyısında bir cinayete tanık olur
ve çevresinde garip olaylar
gelişmeye başlar. Giderek
tutkuyla baglandıgı kadının
kocasının tehdidi karşısında
direnç göstermeye çalışır. Ancak
geçmişin ve gelecegin içiçe girdiği
bu karmaşık olaylar yumagının
gizemi içinde, saat ustası tüm
tehlikelere ragmen gerçegi
ögrenmek ister. Artık zaman
yoktur. Bir ceset, belirsiz bir
tarihtir. Bir göl, bir ayna...

• A warch repairer who comes to
repair the clock tower of a rown fall
under the influence of a woman he
meets there. He witnesses a murder
by the lake and strange inciden ts
start to develop araund him. He
rries to show resisrance to the
threars of the husband of the
woman to whom he becomes
attracted passionarely. However, in
the mysrery of this maze of
complicared evenrs where the pasr
and the furure interweave, the

Born in 1 944 in Ankara. He has
had university educarion in
France i n sociology and film
studies. He has direcred many
documenraries and commercials.
A number of his films were
awarded prizes in the Antalya
Film Festival and were highly
recommended in che film critics'
annual selecrions. "Körebe 1
Blindfold", "Amansız Yol /
Desperare Road" and "Gece
Yolculuğu 1 Nighr Journey"
won prizes awarded by che
M inistry of Culrure. He received
che "Best Turkish Film of che
Year" award three times in che
Inrernarional Istanbul Film
Festival wirh "Amansız Yol 1
Desperare Road" in 1 986,
"Anayurt Oteli 1 Morherland
Hotel" in 1 987 and "Gizli Yüz 1
The Seeret Face" in 1 992.

warch repairer stili wanrs to have
the rrurh in spire of all the danger.
Time is no more. A corpse is an
indefınire dare. A lake, a mirror. . .

Filmleri

Filmography
1 974 Yatık Emine
1 979 Yusuf ile Kenan

Yusufand Ketımı
1 9 8 1 Ah Güzel Istanbul

Oh Beautiful Istmıbul
Kırık Bir Aşk Hikayesi

A Broken Love Story
1 982 Göl The LAke
1 984 Körebe

Blindfold

1 985 Amansız Yol

Desperale Road
1 987 Anayurt Oteli

Motherland Hotel
1 988 Gece Yolculutu

N ight jourtıey
The Seeret Face
Buluşma Meeting

1 99 1 Gizli Yüz
1 995

1 996 Akrebin Yolculugu

journey on the Clock-Hmıd
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M UAM M E R ÖZER

H O LLYWOOD KAÇAKLARI

1 945 yılında Türkiye'de dogdu.
Çocukken ilk filmini
gördügünde bu onu öylesine
etkiledi ki, yönetmen olmaya
karar verdi. Onyedi
yaşındayken bir sinemada
makinist olarak çalışmaya
başladı. lik filmini 1 966 yılında
Kıbrıs'ta askerligini yaparken
gerçekleştirdi. 1 970 yılının
başında sinema ögrenimi
görmek için Almanya'ya gitti.
Ama burada pek fırsat yoktu,
yeni yollar bulmak için
Finlandiya'ya geçti, Sanat ve
Zanaat Üniversitesi sinema
bölümüne kabul edildi. 1 977
yılında Stockholm, lsveç'e gitti.
Orada, 1 98 1 yılında kurulan
Yabancı Sinemacılar Dernegi
Kaleidoscope fikrini ortaya
atan kişi oldu. Göçmenler
üzerine göçmenler tarafından
yapılmış filmlerle göçmen
filmleri haftaları düzenledi.
Şimdiye kadar, hem belgesel ve
hem de konulu olmak üzere,
yirmiyi aşkın kısa film yaptı.
Filmleri birçok fesrivalde
gösterilmiş ve
ödüllendirilmiştir.

HOLLYWOOD RUNAWAYS
Yönetmen Director: Muammer Ozer
Senaryo Screen play: Muammer Ozer
Görüntü Yön. Cinemarography: Ayıekin
Çakmakf1 Kurgu Editing: Muammer Ozer
Müzik Music: Mazlum Çimm Oyuncular
Cast: Halil Ergibı, Bülent Kayabaj, FiiJun
Demirel, S,erra Yılmaz, Rahim Çakmak,
Mehmet Balkız, H. lbrahim Kuzucu, Suzan
Akay Yapımcı Producer: Muammer Ozer
Yapım Production Co.: Devkino, Box 132,
S- /0 1 22 Stockholm, S WEDEN; Phone & Fax:
46 8 1 8 40 69 Dünya Hakları Export
Agent: Par Productiom, Sadri Alıpk Sok.,
2113, 80060 Beyof,lu, !Jtanbul, TURKEY;
Phone: 90 2 12 25 1 19 00; Fax: 90 212 249
51 97

1 997 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 100'

• Filmin öyküsü kentin kenar

• This is the lively and

mahallesinde geçer. Aynı
mahallede yaşayan bir grup haylaz
çocuğun, yaşı belli olmayan
Kocakarı'nın ve onun saf oğlu
Kocaoğlan'ın serüven ve yaşam
dolu öyküsüdür bu. Haylaz
mahalle çocuklarının elebaşısı
Tuna, bir sinema tutkunudur.
Büyüyünce fılmci olacak ve
düşlerini beyazperdeye
yansıtacaktır. Tuna'nın kankardeşi
Fedai ise top tutkunudur. O da
Pele gibi büyük bir futbolcu
olacaktır büyüyünce. Iki kafadar
düşlerini gerçekleştirmek için
Hollywood'a kaçmaya karar
verirler...

advenrurous story of a group of id le

HOLLYWOOD KAÇAKLARI'nı
yönetmen Muammer Özer, kendi
yaşam öyküsünden esinlenerek ilk
kez 1 962 yılında yazmış ve 1 994
yılında da son şeklini vermiş.
Dostluğu, dayanışmayı, sevgiyi,
tutkuyu, başkaidırıyı ve
günümüzde yitirilmiş bir dönemin
güzelliklerini içtenlikle anlatan bir
film.

boys living in the same
neighborhood, a hag whose age is
not known, and her naive son,
Kocaoğlan. Tu na, the ringleader of
these idle boys is a real cinema
!over. His only wish is to be a
filrnmaker in the future and wanrs
to reflect his desires on the movie
screen. On the other hand, Fedai,
the blood brother of Tu na, is a
football freak who thinks rhat he'!!
be a f.-ırnous football player !ike
Pele when he grows up. These two
kincired spirits decide to go to
Hollywood in order to realize their
d rearns . . .
The director o f the film, Muarnrner
Özer, has been i nspired by his own
life story and has first written
HOLLYWOOD RUNA W AYS in
1 962. He revised it to its current
version in 1 994. lt is a film
rerninding us of friendship,

Bom in 1 945 in Turkey. When,
as a child he sa w his firsr film, ir
made such a srrong impression
on h i m rhar he decided ro
become a film direcror. Ar che
age of 1 7 he began ro work as a
projecrionisr in a movie-rhearre.
While he was a conscripr he
made his firsr film in Cyprus in
1 966. In che beginning of 1 970
he wenr ro Germany ro srudy
film. Bur opporruniries were few
rhere, and ro fınd new ways our
he wenr ro Finland, where he
was accepred as a srudenr ar che
Ares and Crafes College, film
deparrmenr. He moved ro
Stockholm, Sweden in .1 977. In
Sweden he is che innovaror
behind Kaleidoscope, che
Foreign Filmmakers' Associarion
srarred in 1 98 1 . He arranged
immigranr film weeks wirh
fılms abour immigranrs made by
immigranrs. U mil now he has
made more rhan twenry shorr
films, borh documenrary and
features. His films have been
shown and awarded at many
fesrivals.

solidarity, love, passion, rebellion
and the beauty of the lost times.

Filmleri
Fümograph y
1 984 Kardeş Kanı

plittring

1 985 Bir Avuç Cennet

A Handful of Parariise
1 988 Kara Sevdalı Bulut

A Cloud in l.Jıve
1 99 7 Hollywood Kaçakları

Hollywood Rımaways

24 1 ULUSAL YARIŞMA

N A'I I O ;\; A L COI\I I'FI n 1 0 1\:

TÜRKIYE TURKEY

YAVUZ ÖZKAN

B i R E RKEG i N ANATOMiSi

1 942'de do�du. 1 962-65 yılları
arasında Kütahya' da bir
madende işçi olarak çalıştı.
Daha sonra aktörlük yaptı ve
tiyatro oyunları yönetti.
Filmlerde figüran olarak rol
aldı. 1 970'1erde kısa filmler
çekti ve film senaryoları yazdı.
1 977'de ilk konulu uzun metraj
filmini çekti. "Maden" filmiyle
ödüller kazandı. 1 980'de
Paris'e gitti ve sekiz yıl kaldıgı
bu kentte aktörlük,
yönetmenlik ve yazarlık yaptı.
Yurda döndükten sonra her yıl
bir film çevirdi ve birçok ödül
kazandı.

ANATOMY O F A MAN
Yönetmen Director: Yavuz Ozkan
Senaryo Screenplay: Yavuz Ozkan
Görüntü Yön. Cinematography: Ertunf
Şenkay Kurgu Editing: Ayhan Ergiirsel
Oyuncular Cas t: Uğur Po/at. Ayda Akel,
Tilbe Saran, Taner Birsel, Deniz Uğur, Asit
Seçkin Yapımcı Producer: Aycan Çetin
Yapı m Production Co.: Z 1 Film AtiJiyesi,
Sıraselviler Cad. , Aslanyatağı Sok., No: 5,
Takim, Istanbul, TUI�KEY; Phone: 212 293
46 72; Fax: 2 1 2 293 37 78 Dünya
Hakları Export Agent: Warner Bros. ,
Topfll Cad. Uygun lt Merkezi, No: 2/6, 80090
Takim, Istanbul, TURKEY; Phone: 212 237
20 00; Fax: 212 237 26 00

1 997 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 100'

• Film "hayatın tam ortasında"
kurulmuş küçük bir semt
radyosunda geçer. Radyo, en
genci 40 yaşlarında olan
yetişkinler korosu ve sabahlara
kadar süren gece programlarıyla
"yaşamın insana yaraşan sesini"
aramaktadır. Selma 30-35
yaşlarında hoş bir kadındır. 1 O
yaşındaki haşarı oğluyla birlikte
yaşayan kadın radyoda gece
programları yapar. Oğlu,
sorunlarıyla Selma'yı alabora
etmektedir. Duygusal yaşamında
da bir türlü hayal ettiğini
bulamayan Selma'nın tek sığınağı
sabaha kadar süren programdır.
Taner günümüzde bir yaşam
biçimi haline gelen şiddetten, öfke
ve acımasızlıktan payına düşeni
fazlasıyla alan bir avukattır.
Aslında iş hayatında ve duygusal
ilişkilerinde kural tanımazlığı onu
zaman zaman boğazına kadar
pisliğe batırır. Düzensiz hayatında
kendisini insan gibi
duyumsayabildiği tek yer Ise
kızkardeşi Saime ile birlikte
yaşadığı evidir. Saime 23 yaşında,
yaşamını tekerlekli iskemlede
sürdüren, çok romantik bir kızdır.
Şaşırtıcı biçimde hayata bağlı,
üretken ve yüreği sevgi doludur.
Saime, Selma'nın gece
programlarının tutkulu bir
dinleyicisidir. Taner, davalarından
ötürü başının tehlikeli biçimde
derde girdiği bir günün gecesinde,
Saime'nin ısrarıyla, Selma'nın
programına telefon eder. O
andan itibaren Selma ve Taner
arasında olağanüstü bir ilişki
başlar. Gündüz herkes

hayatındaki sorunlarla kıyasıya
didişir. Şiddet, öfke, acı, umut,
umutsuzluk, bayağılık, iftira,
korku, hayati risk; herşey, herşey
vardır gündüzki yaşamlarında.
Gece olunca radyo stüdyosu ile
Taner'in evi arasında telefon
telleriyle olağanüstü bir hayatın
ve ilişkinin resmi çizilir. Giderek
radyoyu dinleyen yüzlerce insan
bu ilişkiyi sahiplenir; her birinin
kendi ilişkisidir artık bu ilişki.
Yüzlerce insan yaşamayı düşleyip
de yaşayamadıklarını bu
programla yaşamaya başlar...

of his is rhe house which he shares
wirh his sister Saime. Saime is a
very romantic 23-year-old gir! who
is condemned ro li ve in a
wheelchair. She is a producrive

Born in 1 942. From 1 962-65 he
worked as a worker in a mine in
Kütahya. He has worked as
acror, direcror in theatre
productions, and then as an excra
in the movies. He wrote film
seri pts and made some shorts
during the 1 970s. In 1 977 he
directed his first feature film . He
won several prizes with "Maden
1 The Mine" ( 1 978). In 1 980 he
wenc co Paris and stayed rhere
for eight years, working as acror,
director and writer. In 1 987 he
recurned home. Since then he
has direcred a film each year,
and won many awards.

person, surprisingly commitred ro
life and whose hearr is full of love.
Saime is a passianare lisrener of
Selma's nighr programs. Taner, in
rhe nighr of a day when he gor inro
real rrouble because of his cases,
relephones Selma's program when
Saime insists. From rhar moment
on, an exrraordinary relarion begins
berween Sel ma and Taner. During
rhe day, everybody mercilessly

• The film rakes place in a smail

rackles rhe problems in his or her

disrricr radio "esrablished in the

life. Violence, anger, pain, hope,

middle of life". The radio, wirh i ts

hopelessness, vulgariry, slander,

chorus of adults rhe youngesr of

fear, morral risks; rhere is

whom is over 40 and irs nighr

everyrhing, bur everyrhing in rheir

programs going on inro rhe

daily lives. When nighr falls, the

morning, is looking for "rhe human

picrure of an exrraordinary life and

sound of life befirring humans".

relation is painred through the

Selma is a charming woman of 30-

phone lines between the radio

3 5. S he makes nighr programs ar

studio and Taner's house. Those

Filmleri
Filmography
1 9 77 Yarış

The Race
The Mine
Demir Yol The Railroad

1 9 78 Maden
1 9 79

1 983 Sevgiliye Mektuplar

Letters to Oarli1lg (TV)

1 985 Bir Sonuncu Mohikan

A Last Mohica1l (1V)

1 988 Ya�mur Kaçakları

Fugitives of the Rai1l
1 989 Umut Yarına Kaldı

Hope 1s Delayed U1ltil
Tomorrow
Film Bitti The Film ls Over

rhe radio and lives wirh her l O 

hundreds of people who li s ren ro

year-old mischievous son. The boy
knocks Selma off wir h his

rhe radio increasingly own this
relarionship; it is rheir own

problems. As she has not managed

relarionship now. Hundreds of

ro fınd in her emorional life rhar of

people start ro live the rhings rhar

which she dreams, her only shelrer

they have dreamed of bur couldn'r

is the program which lasrs unril

manage ro live, through this

1 994 Yengeç Sepeti

morning hours. Taner is a lawyer

progam . . .

1 995 Bir Kadının Anatomisi

who has had more rhan his share of
the violence, wrarh and cruelry
which has become a way of life in
our day. In facr, his disrespect for
rules in his career and in his
emorional relations somerimes
buries him in dirr up ro his nose.
The only place where he can feel
himself human in this irregular life

1 990 Büyük Yalnızlık

The Great Solitude
1 99 1

Ateş Üstünde Yürümek

\Vallıing 01l Fire
Two Womm

1 992 Iki Kadın

1 99 3 Bir Sonbahar Hikayesi

Atı Autmmı Story
Lobster Pot

Anatomy ofa Woman
1 99 7 Bir Erke�in Anatomisi

Atıatomy of a Man
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KADIR SÖZEN

KIŞ Ç i Ç EGi

1 964'te Gaziantep'te dogdu.
1 969 yılında 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 filmiyle
Alman Sendikalar Birligi - lG
Metal Sendikası Röportaj
Ödülü'nü kazandı. ARD, ZDF
TV gibi televizyon kurumlarına
farklı tarzda filmler yaptı. lık
uzun metraj konulu filmi
"Soguk Geceler"i 1 995'te
yönetti. KIŞ ÇIÇEGI ( 1 996)
ikinci filmidir.

WINTER FLOWER
Yönetmen Director: Kadir Siizen
Senaryo Screenplay: Kadir Sb'zen
Görüntü Yön. Cinemaıography: Franz
Rath Kurgu Edi ıing: Mevliit Koçak Müzik
Music: Orhan Temur Oyuncular Cası:
Mendere.ı Samancılar, Meral Yiizgiilllf, Ani
ipekkaya, Cengiz Stzici Yapımcı Producer:
Kadir Sözen Yapı m Productioo Co.: Sözen
Film, Gazeteci Erol Dernek Sok., No: 1 0/3,
80060 Beyo§lu, Istanbul, TURKEY; Phone:
90 2 1 2 249 58 14; Fax: 90 2 1 2 249 58 3 1
Dünya Hakları Exporı Agenı: Sözen
Film, Gazeteci Erol Dernek Sok., No: 1013,
80060 Beyo§lu, Istanbul, TV RKEY; Phone:
90 2 1 2 249 58 14; Fax: 90 2 1 2 249 58 3 1

1 996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 107'

• Bir Türk göçmen olan Mehmet

Umut, karısı ve küçük oğluyla
Köln'de yaşamaktadır. lkamet
izninin süresi dolduktan sonra, bir
sabah erken saatte uykudan
kaldırılır ve polis tarafından
gözaltına alınır. Aynı gün sınırdışı
edilerek Türkiye'ye yollanır.
Korkmuş ve çaresiz ailesi geride
kalır. Mehmet lstanbul'a dönünce
bir sürü ufak-tefek işte çalışır.
Önüne çıkan her işi yapar, bazen
hammallık eder, bazen garsonluk.
Geceleri banklarda, ya da
barakalarda yatar. Güneydoğu
Anadolu'daki memleketine
gitmesi de imkansızdır. Kazandığı
para ancak boğazına yeter. Alman
Konsolosluğu'yla konuşma
yolundaki birkaç umutsuz çabanın
ardından, Mehmet nihayet bir
i kamet vizesı için başvurur.
Günlerce bekledikten sonra
başvurusu neden göstermeden
geri çevrilince umutsuzluk içinde
gayrımeşru sınır geçme işlerinde
uzman bir şirkete başvurur.
Yolculuk 7 bin mark'a malolacağı
için, karısı altınlarını satmak
durumunda kalır. Paranın geri
kalanını dürüst bir şekilde
kazanmak boş bir umuttur,
Mehmet de bunu çalar. O
yolculuğa hazırlanırken, karısı da
ihraç kararını iptal ettirmek için
Köln'de her çareye
başvurmaktadır. Umut ve
korkuyla dolu tehlikeli bir
yolculuk başlar. Birkaç erkekten,
Mehmet ve arkadaşı Müslüm'den
ve torunuyla seyahat eden yaşlı
bir hanımdan oluşan grup,
Bulgaristan ve Romanya yoluyla,

bir minibüsle Macaristan'a varır.
Kaderleri rehberlerinin elinde
olduğu için, her sınırda
muhafıziara ödemek için ona
rüşvet vermekten başka çareleri
yoktur. Budapeşte'de grup
üçüncü sınıf bir otele yerleşir.
Yolculuğun geri kalan bölümünde
yol gösterecek kişinin onları bu
otelden alacağı söylenir. Durum
hızla daha da kötüye gider ve
birkaç gün sonra aldatıldıklarını
anlarlar. Umutsuzluktan doğan
cesaretle Mehmet, arkadaşı
Müslüm ve yaşlı hanımla torunu,
birkaç parça eşyalarını alarak
Avusturya'ya kendi başlarına
geçmeye çalışırlar. Ancak en
büyük engelleri henüz
aşmamışlardır...

an applicarion for residence visa.
After many days of waiting, his
applicarion is turned down wirhour
any reason, which causes his
desperation to conract an
organisation specialised in illegal
border-crossing. Because the trip
w ili cost 7 ,000 Marks, his w i fe has
to seli her bridal jewellery. To ger
the rest of the money in an honesr
way is a vain hope, so Mehmet
sreels it. While Mehmet is
preparing for his travel, his wife
rries everything in Cologne ro
caneel the deportation. A
dangerous journey full of hope and
fear begins. The group - cansisring
of several men, also Mehmet and
his friend Müslüm, and an old lady
with her grandson - rravel to
H ungary through Bulgaria and

• Mehmet Umut, a Turkish

Romania in a minibus. With their

immigrant, lives in Cologne with

fare lying in their guide's hands,

his wife and his little son. After his

they have no choice but to pay him

residence permit expired, on an

bribes for the border guards ar

early morning he is roused from his

every new frontier. I n Budapest,

sleep and taken into custody by the

rhe group is lodged in a third-rate

police. He is deported to Turkey on

hotel. They are told that the man,

the same day. His family stays

who will lead rhem for the rest of

behind, terrifıed and helpless.
When he arrives in İ stanbul,

the journey, will pick them up

Mehmet survives wirh various odd

rapidly, when, after a few days,

jobs. He takes what ever job he can

they realise they have been mislead.

rhere. The situarian degrades

ger, so he works as a porter and

Wirh comage caused by

sometimes as a waiter. In the night,

desperarion, Mehmet, his friend

he sleeps on public benches or in

Müslüm and the old lady with her

huts. The journey to his home

grandson pack up rheir poor

town Gaziantep in South-East

belongings and continue their trip

Anatolia is impossible for Mehmet.

to Ausrria on rheir own. The

He can't hardly survive with his

greatesr obstacle, however, is yer to

money. After several hopeless

be overcome . . .

attempts ro speak with the German
Consulare, Mehmet fınally fılls out

Born in Gaziancep in 1 964. In
1 986 he has graduared from
high-school in Germany where
he had moved in 1 969 wirh his
family. In 1 9 9 1 he graduared
from rhe Academy of
Economical Sciences in Cologne.
He has been working as free
lance journalisı and screenwrirer
for differenr insrirurions (mosrly
ARD TV) since 1 985. He has .
won rhe German Trade
Associarions' - IG Meral Trade
Inrerview Prize wirh his film
"Nosralgia of Foreign Land
Berween Borrrop and
Bosphorus" in 1 988. He made
all kinds of films for relevision
companies such as ARD, ZDF
TV. He direcred his firsr fearure
film, "Soğuk Geceler 1 Cold
Nighrs" in 1 995. WINTER
FLOWER 0 996) is his second
fearure film as direcror.
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CEMAL

Ali

1 966'da Tunceli'de do�du. Bir
süre Işletme, daha sonra da
Iktisat okudu. "Biri ve
Di�erleri", "Uçurtmayı
Vurmasınlar, "Camdan Kalp",
"Abuk Sabuk 1 Film", "Bir
Küçük Bulut", "Dönersen lslık
Çal", "Işıklar Sönmesin",
"Piano Piano Bacaksız", "Büyük
lskender", "Hadi Gel" gibi TV
dizileri ve sinema filmlerinde
yardımcı yönetmenlik, teknik
yapımcılık, senaryo yazarlı�ı ve
oyunculuk yaptı. Çeşitli mizah,
edebiyat, sinema dergilerinde
karikatür, mizalı öyküleri ve
sinema yazıları yazıp, çizdi.
Çeşitli karma karikatür
sergilerine katıldı. Bir süre
sinema işletmecili�i yaptı. "Bir
Küçük Bulut", "Dönersen lslık
Çal", "Işıklar Sönmesin"
çekilmiş film senaryolarıdır.
ALl, yönetmenlik yaptı�ı ilk
uzun metrajlı fılmdir.

Yönetmen Director: Cemal Şan Senaryo
Screen play: Cemal Şan Görüntü Yön.
Cinematography: Ayıekin Çakmakft K u rg u
Edi ring: Nevzat Dijiaftk Müzik Music:
Murat Hasarı Oyuncular Cas r : Halil
Ergün, /-lazım Körmükfii, Ayla Algan, Güler
Okwı, Cengiz Baykal, Niivit Ozdogm, Cengiz
Sezici Yapımcı Pro<'lucer: Ferdi Egilmez
Yapı m Producrion Co.: Arzu Film A.Ş.,
Ayhan lpk Sok. Deniz i-lan, No: 1 1/I,
Beyoglu, Istanbul, TURKEY; Phone: 90 2 1 2
249 I 1 2 7 ; Fax: 9 0 212 2 5 2 1 7 4 8 Dünya
Hakları Export Agent: Arzu Film, Ayhan
/pk Sok. Deniz Han, No: 1 1 K. 1, Beyoglu,
Istanbul, TURKEY; Phone: 90 212 249 1 I
27; Fax: 90 2 I 2 252 17 48

I 996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 90'

• ALl, yaşanan acılara,

• ALİ is the srory of a young man

aldatmalara, kişisel inatlara,
şiddete, ince duyarlıilkiara prim
vermeyen anlayışa, yalana, kısacası
yaşanan bu kaotik ortama ve
fiziksel-ruhsal yoketmelere
direnemeyip kurtuluş çaresini
"kendi isteğiyle yürümeyi ve
konuşmayı reddetmekte bulan"
bir gencin öyküsüdür...

who found salvarion in refusing ro
talk and walk by his own will, for
he couldn't resise the sufferings of
life, deceptions, personal
obstinacies, lies, violence, the
menrality that doesn't care abour
sensibilities, briefly, the chaos in
our environmenr and physical
psychic annihilations . . .

Born in 1 966 in Tunceli. He
srudied Business Adminisrrarion
for sornerime and rhen he
srudied Economics. He
parcicipared in movies and TV
serials !ike "The One and The
Orhers", "Don'c Lee Them Shoor
che Kice", "A Hearc of Giass", " 1
Weird Movie", " A Linle Cloud",
"Whisrle If You Come Back",
"Lee There Be Lig he", "Piano
Piano Kid", "The Greac
Alexander", "Come On", as
assiseane director, rechnical
producer, screenwricer and acror.
He wroce humour srories, film
cricicism in licerary, film and
humour magazines, and also
drew caricamres in humour
magazines. He parcicipaced in
mixed caricacure exhibirions and
worked as a cinema manager for
a rime. "A Licrle Cloud",
"Whisrle If You Come Back",
"Lee There Be Lighc" are his
filmed scenarios. ALİ is che firsr
fearure film he direcced.
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DERVIŞ ZAiM

TABUTTA RÖVAŞATA

Bogaziçi Üniversitesi Iktisadi ve
Idari Bilimler Fakültesi, Işletme
Bölümü'nü 1 988 yılında bitirdi.
Film çalışmalarına 1 99 1 yılında
"Kamerayı As" adlı deneysel
video filmini çekerek başladı.
1 992 yılında da "Rock Around
the Mosque" adlı TV
belgeselini çekti. lik uzun
metraj lı filmi olan TABUTTA
RÖVAŞATA'nın senaryosunu
da kendisi yazdı. 1 992-95 yılları
arasında TV yapım ve
yönetmenligi yaptı. TABUTTA
RÖVAŞATA, 1 996 yılında
Antalya Altın Portakal Film
Festivali'nde "En I y i Film", "En
Iyi Senaryo", "En Iyi Erkek
Oyuncu" ve "En Iyi Kurgu"
dallarında 4 Altın Portakal
kazandı.

SOMERSAULT IN A COFFIN
Yönetmen Director: Oen;ii Zaim
Senaryo Screen play: Oen;ii Zaim
Görüntü Yön. Cinemarography: Mmtafa
Kuif" Kurgu Edir ing: M11sta[a Prtieva
Müzik Music: Baba Z11la - Yansımalar
Oyuncular Cast: Ahmet Uğurlu, Tuncel
K11rtiz, AJien Aydemir, Fuat Oııan, Şerif Erol,
Hasan Uzma Yapımcılar Producers: Ezel
Akay & Oen;ii Zaim Yapı m Production
Co.: lstimai Filmler ve Reklamlar Ltd. Şti.,
Eski Biiyükdere Cad. , No: 75, 80670 Maslak,
İstanb11l, TURKEY; Phone: 212 285 23 22;
Fax: 212 276 62 76 Dünya Hakları
Export Agent: İstimai Filmler ve Reklamlar
Ltd Şti., Eski Biiyükdere Cad, No: 75, 80670
M aslak, Istanbul, TURKEY; Phone: 212 285
23 22; Fax: 2 12 276 62 76

1 996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 74'

• Adı dokuza çıkıp sekize

inmeyen bir otomobil hırsızı.
Çalamayacağı otomobil,
açamayacağı kilit neredeyse yok.
Ama sözünü ettiğimiz hırsızın
farklılığı sadece bu özelliğinden
kaynaklanmıyor. O geceleyin
çaldığı otomobilleri, şafak
sökerken getirip çaldığı yere
bırakıyor. Üstelik onları bir güzel
de yıkıyor, temizliyor. Ancak
yaptığını yalnızca dolaşmak,
otoların zevkini çıkarmak diye
değerlendirmek için acele
etmemek lazım. Otomobil
hırsızlığı, onun için, aynı zamanda
kışın soğuğundan korunmanın bir
yolu. Çünkü bu hırsızın ne
yatacak bir yeri, ne de doğru
dürüst bir işi var. Dolayısıyla kışı
atiatabiimesi için en kestirme
çözüm bir an önce hapse girmesi.
Ancak sahip olduğu kötü şöhret
nedeniyle hiçbir hakim
kahramanımızın yüzünü görmek
istememekte, hiçbir hapishane
kahramanımızı içeri kabul
etmemektedir. Çünkü o bir
önceki hapishane macerasında,
yattığı hapishaneyi bile soymaktan
geri kalmamıştır. Bu aç ve açıkta
yaşayan çağdaş Şarlo, günün
birinde eroin bağımiısı bir kıza
aşık olur...

öngörülmüştür. Işte tam da bu
yüzden tabutta rövaşata yapmak
imkansızdır. TABUTTA
RÖVAŞATA insana dair imkanlar
ve imkansızlıkların gergin birliğini
vurgulamayı kendisine amaç
edinmiştir. Çünkü insan, en
elverişli koşullarda dahi hayatın
dengesini kurabilme ama aynı
zamanda kurduğu her dengeyi
reddedebilme, kendisi için
rasyonel ve uygun olanı kabul
etmeme yetisiyle de
donatılmıştır." - Derviş Zaim

which is a soccer rerm, it
necessi ta res a w ide area
incomparable wirh a coffın.
Because when you engage in a
somersaulr, it is presumed that you
j ump in the air with your back to
che ground, and that you kick che
bali when your body is in the air.
That's why it's impossible to have a
somersault in a coffın.
SOMERSAULT IN A COFFIN,
aims to underiine the taut uniry of
possibilities and impossibilities

• A car rhief w ith an unalrerably

about humans. Thar's because

bad repurarion. There's almost no

humans are endowed with the

car he can't steal, no lock he can't

capacity to establish the balance of

open. But this thiefs difference from

life under the most suitable

atlıers does not derive from this

conditions, but also to refuse every

characteristic of him. He brings at

balance they have established, and

dawn the cars that he has stolen

not to accepr whac is racional and

through che nighr and leaves them

suitable for rhemselves. " - Derviş

at the spor he has srolen chem. He

Zaim

even washes them dean. However,
one should not hurry to evaluate
what he does as just going around,
or as gerring pleasure from a car. Car
thefr for him is a way to shelter from
the cold of wimer. Because this rhief
neither has a place to stay, nar a
proper job. That' s why his shorrcut
to ger over with wimer is to ger in
prison as soon as possible. But, due
to the notoriery he has creared, no

"Tabut dar, kapalı bir mekanı
çağrıştırır. Bir futbol terimi olan
rövaşata ise tabutla
karşılaştırılamayacak kadar geniş
alanı gerektirir. Çünkü rövaşata
yaparken sırtınız yere gelecek
biçimde havaya sıçramanız, topa
bedeniniz havada iken vurmanız

"Coffın brings to mind a narrow,
ciased place. As for somersaulr,

judge wants to see the face of our
hero, and no prison accepts him, as,
in his previous prison adventure, he
managed even to rob the prison he
was serving time in. This hungry
and homeless contemporary Charlot
one day falls in love wirh a gir! who
is an heroin-addict . . .

He graduared from rhe
Managernem Deparrmenr of rhe
Boğaziçi University, Faculry of
Economics and Adminisrrarive
Sciences, in 1 988. He srarred ro
work on film by shooring rhe
experimenral video film "Hang
che Camera" i n ı 99 1 . The nexr
year he made rhe TV
documenrary "Rock Around rhe
Mosque". He wrore rhe
screenplay of his firsr fearure
SOMERSAULT I N A COFFIN
himsel[ He worked as TV
producer and director from ı 992
ro ı 99 5 . SOMERSAULT IN A
COFFIN was awarded wirh 4
Golden Oranges for Besr Film,
Besr Screenplay, Besr Acror, and
Besr Ediring in che Anralya
Golden Orange Film Fesrival in
1 996.
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YAVUZ TURGUL

EŞKIYA

1 946 yılında Istanbul'da do�du.
Istanbul Universitesi
Gazetecilik Enstitüsü'nden
1 967'de mezun oldu. Bir yıl
sonra haftalık "Ses" sinema
dergisinde çalışmaya başladı,
1 974- 1 976 arasında burada
yazıişleri müdürlü�ü yaptı.
1 976- 1 980 arasında ise,
senarist ve asistan olarak Arzu
Film'de çalıştı. 1 980'de metin
yazarı olarak Manajans'a girdi,
1 985'te terfi ederek Yaratıcı
Direktör oldu. Bu arada
senaryo yazmayı sürdürdü.
1 982 yılında Antalya Altın
Portakal Film Festivali'nde
"Çiçek Abbas"la en iyi senaryo
ödülünü aldı. 1 984'te ilk filmi
olan "Fahriye Abla"yı yönetti.
Bunu 1 986'da "Muhsin Bey",
1 992'de "Aşk Filmlerinin
Unutulmaz Yönetmeni" ve
1 993'te "Gölge Oyunu" izledi.
Filmleriyle pek çok ulusal ve
uluslararası ödül kazanan
yönetmen 1 993 yılında
Medina/Turgul reklam ajansını
kurdu.

THE B ANDIT
Yönetmen Director: Yavuz Turgut
Senaryo Screenplay: Yavuz Turgu/
Görüntü Yön. Cinematography: Ugur
lçbak Kurgu Edüing: Hakan Akol Müzik
Music: Erkan Ogur Oyuncular Cast: Şener
Şen, Ugur Yücel, Şermin Şen, Ye;im Salkım
Yapımcı Producer: Mine Vargı Yapım
Production Co.: FILMA-CASS, Kocamansur
Sok. No: I 1 511, Şijli, luanbul, TURKEY;
Phont: 90 2 I 2 233 60 IB; Fax: 90 2 I 2 23 I
02 27 Dünya Hakları Export Agent:
Warner Bros., Turkey, Topçu Cad. Uygun lı
Merkezi, No: 2 K: 6, Taksim, luanbul,
TURKEY; Phone: 90 2 I 2 237 20 00; Fax:

90 212 237 26 00

I 996 1 35 mm. 1 Renkli Co!or 1 I 2 I '

• Eşkiya Baran, kapatıldığı bir
doğu hapishanesinden 3 5 yıl
sonra özgürlüğüne kavuşmuş
olarak çıkar. lik işi 3 5 yıl önce
terkettiği köyüne geri dönmek
olur. Ama köy artık baraj suları
altındadır. Başına gelenlerin
arkasında, kardeşi gibi sevdiği
arkadaşı Heja vardır. Heja,
Baran'ın sevgilisi Keje'yi ele
geçirmek için, en yakın
arkadaşının hem altıniarına el
koymuş, hem de Mustafa'yı
kullanarak Baran'ın jandarma
tarafından yakalanmasını
sağlamıştır. Keje'nin direnmesine
rağmen kadını babasından satın
almış ve ortadan yok olmuştur.
Rivayet lstanbul'a gittiği
üzerinedir. Eşkiya, Mustafa'nın
canını bağışlar. Gideceği yer belli
olmuştur: Istanbul. Eşkiya bindiği
trende genç bir adamla tanışır.
Cumali Beyoğlu'nun arka
sokaklarında büyümüş, pavyonlar,
kumarhaneler, içki karı/kız,
uyuşturucu muhabbetinin içinde
dönenen, Mafya'ya katılıp oralarda
palazianmak isteyen biridir.
Cumali, Baran'ın kalacağı yeri
olmadığını anlayınca, onu
Beyoğlu'nun arka sokaklarında
kaybolmuş, umutsuz insanların
yaşadığı döküntü bir otele
götürür. Bir süre sonra Cumali ve
arkadaşları Baran'ın eski bir
eşkiya olduğunu öğrenir ama onu
ciddiye almazlar, ufak ufak "ti"
geçerek eğlenirler. Cumali'nin
kuracağı yeni yaşamında yanında
sevgilisi Emel de olacaktır. Emel'in
hapisteki ağabeyi ölüm tehlikesi
içindedir ve kaçması

gerekmektedir. Bu kaçışın fiyatı
ise kırk milyondur. Cumali Emel'e
söz verir; ilk fırsatta ağabeyine bu
parayı bulacaktır. Eşkiya ise, bu
hiç tanımadığı dünyanın içinde,
sevdiği kadını ve onu lstanbul'a
kaçıran can düşmanını bir serseri
mayın gibi nereye gideceğini
bilmeden arar durur ...

life always include Emel, his
girlfriend. Emel has an older
brother in prison who has gor
himself in rrouble wirh the other
convicrs. His life is in danger, and
he needs forry million liras for an
escape. Cumali promises Emel to
ger ir for her beorher as soon as
possible. In the meanwhile, the
Bandir is going through İ stanbul

• After having served a 35 years'

in a daze, lost in a totally alien

sentence, Baran the Bandit is

world, wirh no idea where to start

released from the prison of an

looking for the woman he loves and

Eastern city. First thing, he returns

rhe morral enemy who has stolen

to the village he had left 35 years

her . . .

ago. But the village is long
submerged under a water dam. His
doom has been the work of Heja, a
friend that was closer rhan a
beorher to him. To steal Keje,
Baran's sweerhearr, Heja seized his
best friend's golds and used
Mustafa to have Baran caprured by
the gendarme. Than he bought
Keje from her farher againsr her
will, and dissappeared. Rumor has
him in İ stanbul. The Bandir spares
Musrafa's life. Now, he has a
destination: İ stanbul. In the train
he meers a young man, Cumali.
Raised in the alleys of Beyoğlu, all
his life revolving around bars,
gambling joinrs, alcohol, dope, and
womanizing, Cumali dreams of
joining the Mafıa and making ir
big. He takes Baran to a
dilapidared horel losr in rhe
backstreers of Beyoğlu. Afrer a
while, Cumali and his friends
discover that Baran used to be a
bandit, but rhey can'r rake it
seriously. For rhem, ir is just a
laugh. Cumali's dreams of a new

Bom in İ stanbul in ı 946. He
graduated from the Institute of
Journalism of the İ stanbul
University in ı 967. Nexr year
he starred working in the weekly
film magazine, "Ses", where he
served as the editor-in-chief
from 1 974 ro 1 976. 1 976 ro
ı 980, he worked with Arzu
Film as a scriptwriter and
assisrant-director. In 1 980 he
entered Manajans as a
copywriter, and was promoted ro
the office of Creative Direcror in
1 985. In the meanwhile, he
conrinued writing seri pts. He
won the best script award with
"Çiçek Abbas" in ı 982 Antalya
Golden Orange Film Festival. In
1 984 he direcred his firsr feature
film, "Fahriye Abla". He
followed ir wirh "Muhsin Bey"
in ı 986, "Aşk Filmlerinin
Unutulmaz Yönermeni 1 The
Unforgerrable Direcror of Love
Movies" in 1 992, and "Gölge
Oyunu 1 Shadow Play" in ı 993.
His films gathered many awards
in national and i nternational
film festivals. He co-founded the
Medina!Turgul adverrising
ageney in 1 993.
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PETER GREENAWAY PETER GREENAWAY

TOH U M LAR VE KÜ LLER - Resimler, Desenler ve Kolajlar
SEEDS AND ASHES - Paintings, Drawings and Collages
• "Resim, kolaj ve desenlerden

oluşan bu alçakgönüllü sergi,
benim açımdan, sinema filmleri
yapmanın yanısıra geniş bir alanda
sürdürülen spekülatif
araştırmaların küçük bir
bölümünü temsil etmektedir.
Sinemanın 1 00 yılı bulan tarihinde,
resim ve sinema arasında karşılıklı
bir alışveriş bulunduguna hepimiz
tanıgız; gene de ben, resmin ve
desenin, sinemayla işbirligi
yapmayan, mesaj aktarımına boyun
egmeyen, biçimini, özünü ve
metaforlarını sinemaya tercüme
etmeye inatla direnen kendine
özgü karakteristiklerinden son
derece özel bir haz almaya devam
ediyorum.
Bu mütevazi koleksiyandaki işler
yirmi yıldır birbirine koşut
sürdürülen sinema filmi
çekimlerini kapsamakta ve çeşitli
işlevleri yerine getirmektedir.
Bunlar bazen, "A Walk Through
H 1 H'nın Içinden Geçerek Bir
Yürüyüş"ün harita-resimlerinde
ve "Vertical Features Remake 1
Dikey Hatlar, Yeniden Yapım"ın
imge-metinlerinde oldugu gibi, bir
filmin oluşturulmasında
yararlanılan nesnelerdir. Bazen,
kısmen bir filme dogru çıkılan
yolculugun kanıtları olarak
varolmaktadırlar. Bir projedeki
kısır çıkmazların, ya da vazgeçilen
çözümlerin veya işe yarar olmanın
çok ötesindeki çözümlerin ifadesi
de olabilirler. Kimi zaman ise
uzunca bir dipnot gibidirler,
çünkü bir filmi geride bırakmak
bana hep çok zor gelmiştir.
Bazı desenler ise tamamıyle
vazgeçilmiş bir projeden artakalan
tek şeydir ya da daha ilginci, "The
Cheese and the Worms 1 Peynir
ve Kurtlar" için yapılan büyük
desenlerde oldugu gibi, hala "bana
başla!" diye can atan bir projenin
ipuçlarıdır. Son olarak, görünen o
ki, bir de kendi kendilerinden
başka bir şeye gönderme olmayan
desenler var - gerçi bunun
mümkün olabilecegine pek de
inanmıyorum, çünkü hiçbir şey
öylesi bir boşlukta varolamaz." Peter Greenaway

The Snails Salyangozlar

( 1 985) 50. 5

x

61

cm,

Ka�ıt üzerine tükenmez kalem Ballpoint pen on paper

"Hayvanat Bahçesi" filminin son sekansı için iki sayfalık bir "storyboard".

A two-page storyboard from the end seq uence of the feacure film '"A Zed and Two Noughrs··.
• "This modesr collecrion of

evidence to indicare some part of

Çatrıldığı Sergiler

painrings, collages and drawings

the journey raken ro reach a film.

Curatorial Exhibitions

represenrs a smail pan of the

They can show evidence of

1 99 1

specularive invesrigarion that, for

unproductive cul-de-sacs or

me, is carried on across a wide front

rejected solutions in a project, or

in association with the manufacrure

are evidence of solutions way

of films.

1 992

beyond pracricaliry. Somerimes,
they demonsrrare an exrended

W e have all seen the evidence in

afrerrhoughr since ir was always

nearly a 1 00 years of film-making,

diffıculr for me ro leave a film

of the two-way rraffic between

behind.

1 99 3

painring and cinema, but I
unfailingly experience much very

Somerimes che drawings are all

parricular s timulation from those

that remains a project that has been

especial characteristics of painring

enrirely abandoned or, more

and draughtsmanship that will not

inrerestingly, are evidence of a

collude in the parrnership, that will

project that is stili srriving ro

not suffer a rransference of message,

begin as wirh che large drawings

that w ili steadfastly refuse ro

for "The Cheese and The W orms".

rranslare their form, rheir subsrance

Finally, there are those works that

and rheir meraphor inro cinema.

osrensibly refer ro rhemselves -

The irems in this modesr collecrion

that that could ever be the case, for

though I can never reall y believe
cover so me 20 years of paralleI

norhing exists in such an

film-making, and serve various

impossible vacuum." - Peter

funcrions. They are sometimes, as

Greenaway

in the map-painrings for "A W alk
Through H" and the image-rexrs of
"Vercical Features Remake",
objects used in the consrruction of
a film. Somerimes they exist as

1 994

1 995

1 996

"The Physical Self'
Boymatıs-vatı Beutıingen,
Rotterdam, The Netherlands
"100 Objects lo Represenl
the World"
Academy of F ine Arts,
Hofburg Palace & Semper
Depot, V ienna, Austria
uus Bruits des uages"
(Fiying Out O/This World)
Loı1vre, Paris, France
"Watching Water''
Palazzo Fortuni,
Venice, llaly
11Some Orgatıising
Prbıciples"
Glynn Vivia11 Art Gallery,
Swansea, UK
"The Audience of Macmı"
Ffoto Galkry, Cardiff, UK
"The Stairs, Getıeva,
The Location11
Geneva, Switzerland
"The Stairs, Munich,
Projectio1ı"
Munich, Germa1ıy
"In the Dark"
SPELLBOUND:
ART & FILM
Hayward Gallery,
London, UK
"Cosmology al the Piazza
del Popolo" - A history of the
Piazza del Popo/ofrom Nero
lo Fellini using light and
sound
Rome, llaly
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YÖN ET M E L i K
ISTAN BUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI

ULUSLARARASl lSTANBUL FI LM FESTIVALI

1 . TARIH ,

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen
1 6. Uluslararası Istanbul Film Festivali, 29 Mart- 1 3 Nisan 1 997
tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

2. AMACI
Festivalin amacı Türkiye'de sinemanın gel işimini destekleyerek
nitelikli filmierin ticari dağıtımını teşvik etmektir.

3. PROGRAM

1 6. 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 '96 - '97

4. U LUSLARARASI YARIŞMA
a) Optik ses bantlı, 35 mm'lik, en az 1 .600 m. uzunluğunda,
konulu fil mler yarışmada gösterilmeye aday olabilir.
b) Yarışma fil mlerinin seçimi ve programlanması konusunda
son karar Genel Müdürlük tarafından verilir. Yapımcılar,
yönetmenler, dağıtımcılar, u lusal 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 1 995'ten önce gösterime giren filmler ve 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. KATl llM BELGESI

Festivalin her bölümünde gösterilen filmierin yapımcılarına bir
katılım belgesi verilir.

6. 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 halinde, film şirketinin
katılma formunda belirttiği değer tutarını tazmin etmekle
yükümlüdür. Katılımcının katılma formunu 1 Ocak 1 997
tarihine kadar Festival bürosuna yollamadığı duru mlarda, sigorta
şirketi kopyaya 2.500.- Amerikan Doları değer biçecektir.

7. TAŞIMA
a) Festivalde gösterilecek filmler, ön kontrol, çeviri ve basın
gösterileri için, 1 Mart 1 997 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 karşılanacaktır.
Festival sadece dönüş navlun bedelini öder. Festival,
"ödeme! i" olarak gönderilen kopyaların navlununu
üstlenmez.
c) Filmler, Festivalin bitiminden sonraki iki hafta içinde,
belirtilen havaalanına gönderi lecektir. 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 6. Uluslararası Istanbul Film Festivali
lstiklal Caddesi, No. 1 46 Luvr Apt. Kat 2
Beyoğlu 80070 - Istanbul 1 TÜRKIYE
f) Gönderenin adresi her filmin üzerinde belirtilmelidir.
Katılımcı, filmin adını, nakliye tarih ve türünü belirten bir
gönderi notunu uçak postası, telgraf, faks ya da teleksle
Festival ofisine yollamalıdır.
8. FESTIVAL HAKLARI
Festival Düzenleme Kurulu gösterim için yeterli teknik
özelliklere sahip olmayan filmleri festival dışı bırakma hakkına
sahiptir.
1 6. Uluslararası Istanbul Film Festivali'ne katılanlar, bu
yönetmelik koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
Bu genel yönetmelik maddelerinde yer almayan diğer hususlar
hakkındaki kararlar, FIAPF'ın film festivalleriyle ilgili uluslararası
yönetmelikleri doğrultusunda, Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
tarafından verilir.
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REGULATIONS
İ STANBUL FOUNDATION FOR CULTURE A N D ARTS

INTERNATIONAL İ STANBUL FILM FESTIVAL

1 . DATES
ı 6rh Inrernarional Istanbul Film Festival, organized by rhe
Istanbul Foundation for Culrure and Arrs, will rake place berween
29 March - ı 3 April ı 997 .
2. AIM
The aim of rhe Festival is ro encourage the development of cinema
in Turkey and ro promore films of qualiry on rhe Turkish market.

3. PROGRAM
The program of rhe ı 5rh Inrernarional Istanbul Film Festival
consisrs of rhe following sections:
a) An international comperition for feature films on art (literature,
thearre, music, dance, cinema and rhe plastic arts).
b) A non-competirive, informative seetion on the specialized
rheme of the Festival. Features, documenraries and shorrs can
be selected for rhis seetion
c) Tributes
d) Special secrions
e) Turkish Cinema '96 - '97

4. INTERNATIONAL COMPETITION
a) Feature films in 35 mm. with optical soundtrack and a
minimum length of 1 .600 m. can be selected for the
competirion.
b) The fina! decision for selection and scheduling will be taken by
the General Direcrorate. Producers, direcrors, distriburors, film
insritures and embassies may propose tides.
c) All films in the competirion will be screened at the Festival in
their original version, whenever possible with English, French
or Turkish subritles.
d) Films will not be considered if:
- released before ı January ı 995,
- already released in Turkey, excluding the Turkish enrries.
e) The screening schedule is decided upon by the General
Direcrorare.
f) Films in rhe competirion will be judged by an inrernarional
jury composed of directors, writers, producers, actors, film
crirics, cinema-hisrorians and orhers who are known for rheir
involvemenr in cinema.
g) The jury presents:
- "The Golden Tulip Award", as the Grand Prix of the
Inrernarional Istanbul Film Festival, to the director of rhe
selected film. The Grand Prix may not be shared.
The jury may also give:
- A "Special Prize of the J ury", for a specific conrribution
(by a direcror, writer, player, direcror of phorography, composer
or art director).
h) Direcrors of films admirred to rhe competirion will be guests of
the Festival for 6 days.
5. CERTIFICATE OF PARTICIPATION
A certificare of participation will be issued ro rhe producers of the
films presented in all sections of the Festival.

6. INSURANCE
The Festival is responsible for the insurance of the prinrs selecred
by the Festival from rhe moment they are received by the Festival
ro rhe moment they are collected by the forwarding agent.

Should a prim be losr or damaged, rhe Fesrival's responsibility
could be engaged only ro rhe exrent of the value indicated by the
producer on the entry form. If the entrant does nor send rhe entry
form ro rhe secretariat of the Festival until ı January ı 997 , the
prim will be valued by the insurance company at 2 . 500.- US
Dollars.
7. TRANSPORT
a) Film prints ro be screened at rhe Festival must arrive in
Istanbul for checking, translation and press screenings by
ı March ı 997 .
b) All films must be senr ro rhe Festival, freighr prepaid by the
entrant. Turkish srorage, cusroms, insurance and hanciling
charges will be paid by rhe Festival. The freight costs for the
returo only are paid by rhe Festival. The Festival will not pay
freight charges on any prints sent "collect".
c) Films will be returned within 2 weeks afrer the dosing of the
Festival ro the airporr of desrinarion. The consignee will be
norified of the shipping details. The Festival is not responsible
for srorage fees ar the airporr.

d) Prints and airway bills should be sent directly to the Festival
address below:
Istanbul Foundation for Culrure and Arrs
ı 6th International Istanbul Film Festival
İstiklal Caddesi , No. ı46 Luvr Apt. Kat 2
Beyoğlu 80070 - İstanbul 1 TURKEY
e) The returo address of the sender should be marked on each film.
The entrant should send a notice of dispatch by airmail , cable,
telefax or telex ro the secretariat of the Festival indicaring rhe
ri de, dare and way of shipment.
8. RIGHTS
Films nor meering rhe rechnical requirements for public screening
may be disqualified.
Parriciparion in rhe ı 6rh Inrernarional Istanbul Film Festival
implies rhe acceprance of rhese regularions.
All issues nor covered by rhese general regularions will be resolved
by rhe Istanbul Foundation for Culrure and Arrs in accordance
wirh rhe inrernarional regularions of FIAPF for rhe film fesrivals.
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INDEX OF DIRECTORS

MacDonald, Hettie 1 76
Majewski, Janusz 80
Mangold, James 207
Menzel, Jirf 1 42 - I SO
Minh, Dang Nhat 1 9 7
Moland, Hans Petter 1 98
Monte, Peter Del 1 93
Moore, Michael 208
Morris, Errol 209

Başaran, Tunç 236
Becker, Jens 226
Bodrov, Sergei 72
Boughedir, Ferid 1 9 1
Buck Detlev 82
Bu n uel, Luis 84 - 1 08

Darden ne, Jean-Pierre 1 92
Dardenne, Luc 1 9 2
Denis Claire 2 1 6
Deschamps, Jacques 2 1 7
Diegues, Carlos 74
Do i lion, Jacques 2 1 8
Dubroux, Daniele 2 1 9
Duncan, Peter 1 7 1

Fassbinder, Rainer Werner 227
Ferran, Pascale 220
Ferrara, Abel 206
Fila, Ivan 1 72
Folman, Ari 7S
Fon s Jorge 76
Fridriksson, Fridrik Thor 1 94

Glasner, Matthias 228
Godard, Jean-Luc 22 1
Gök, Şahin 2S8
Gothar, Peter 1 9S
Granier, Laury 64
Greenaway, Peter 1 66

- 1 68

Kamalova, Kamara 1 82
Kaurismaki, Mika 8 1
Kavur, Ömer 239
Kazan, Elia 1 3 2 - 1 4 1
Kelemen, Fred 229
Kieslowski, Krzysztof 1 08
Krueger, Lisa 1 83

Roeg Nicholas 8 1
Rohmer, Eric 222
Rozema, Patricia 1 8S
Ruiz, Raoul 1 29
Ryosuke, Hashiguchi 1 78

Saguenail (Serge Abramovici)
Sautet, Claude I S 1 - I S8
Schlichter, Mark 230
Schnabel, Julian S 7
Schultz, John 2 1 1
Siskopoulou, Fotini S8
Sivan, Ori 7S
Solondz, Todd 2 1 2
Sözen, Kadir 242
Stelling, Jos 82
Stopkewich, Lynne 78
Suleiman, Elia S9
Sverak, Jan 1 99
Szab6, lldik6 1 86

Tabio, Juan Carlos 1 90
Tamahori, Lee 200
Tavernier, Bertrand 223
Tavian i, Paolo 20 1
Taviani, Yittorio 20 1
Techine, Andre 224
Tianming, Wu 60
Torrini, Cinzia Th. 80
Troell, Jan 6 1
Trotta, Margarethe von 2 3 1
Turgul, Yavuz 24S
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SANAT
Sinema,
yüzyii! aşkm bir süredir
bizi cezbetmeye devam ediyor.
Gelin, hayal/e gerçeğin
buluştuğu bu ince noktada,
biz de,
dostluk ve banş1,
sevgi ve mutluluğu
kavuşturaflm.
istanbul Film Festivali'ne
emeg1 geçen
� ·

tüm dost1anm1za
ve SIZ

sevgili seyircilerimize
unutulmaz bir 15 gün
dileğiyle. . .

