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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
17. Uluslararası Istanbul Film Festivali'nin
gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan
T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu,
Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı'na
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation forCulrure and Arrs
is grateful to the Promotion Fund of theTurkish Prime Ministry,
the Minisrry ofCulrure and the Ministry ofTourism
for their generous contribution rowards
rhe realisation of the
17th International İstanbul Film Festival.

Uluslararası Film Yapımcıları Dernekleri Federasyonu (Paris)
tarafından resmen tanınmıştır.
Accredited by the International Federation of
Film Producers Associations, Paris.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılı

The 7 Srh Anniversary of the Republic of Turkey

inema öyle bir keşiftir ki, bir gün gelecek barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden

Sçok, dünya medeniyetinin cephesini değiştireceği görülecektir. Sinema, dünyanın

en uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini tanımalarını, sevrnelerini temin
edecektir.
Sinema, insanlar arasındaki görüş ve düşünüş farklarını silecek; insanlık idealinin
tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır. Sinemaya, layık olduğu ehemmiyeti
ve rm el iyiz.

day w i l l come when the i nvention of the c i nema w i l l be seen to have changed the

Aface of the world more than the i nvenrion of gunpowder, eleccriciry or the discovery

of new conrinenrs. The cinema w i l l make ir possible for people living in the mosr remote
comers of the earth to ger to k now and love one anor her.
The c i nema w i l l remove difference of rhoughr and ourlook, and w i l l be of the grearesr
assisrance in realising the ideals of humaniry. Ir is essenrial that we rreat che cinema wirh
the importance ir deserves.
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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, Avupa ve Asya arasında tarih boyunca bir köprü olan Istanbul gibi
bir metropolde de yapılmasını düşleyen bir sanayici olan Dr. Nejat F.
Eczacıbaşı'nın önderliginde, 1 973 yılında kuruldu. lik Istanbul Festivali,
Cumhuriyetin SO. yılının kutlandıgı 1 973 yılında, IS Haziran - I S Temmuz
tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Istanbul Festivali, ilk yıllarından itibaren, Türkiye ile birlikte tüm ulusların
müzik (orkestra konserleri, oda müzigi, resitaller ve geleneksel müzik), klasik
bale ve çagdaş dans, opera, folklor, caz 1 pop, tiyatro 1 sinema ve plastik
sanatlar dallarındaki yaratıcılıklarının en iyi örneklerine programlarında yer
vermeyi amaç edindi. Bunun yanısıra Festival döneminde seminer ve
konferansiara da yer verildi. Kuruluşundan bu yana her yıl ortalama SO gösteri
sunan Istanbul Festivali, programının niteligi ve çeşitliligiyle, sayısı yıldan yıla
artan bir izleyici kitlesine ulaştı. 1 977 yılında Avrupa Festivalleri Birligi
Üyeligi'ne kabul edildi. 1 997 yılında Uluslararası Istanbul Müzik Festivali
kuruluşunun 2S. yılını kutladı.
Uluslararası Istanbul Festivali programında yer alan film gösterileri 1 984'ten
başlayarak Nisan ayında düzenlenen ayrı bir şenlige dönüştü ve Uluslararası
Istanbul Film Festivali adını aldı. 1 98S'te Festival programında, ilk kez biri
uluslararası digeri ulusal olmak üzere iki yarışmalı bölüme yer verildi. Yıllar
içerisinde sürekli bir gelişme gösteren Film Festivali, 1 989 yılı başında, dünya
film festivallerinin koordinasyonunu üstlenen FIAPF (Federation lnternationale
des Producteurs de Films 1 Uluslararası Film Yapımcıları Dernekleri
Federasyonu) tarafından "Özel Konulu, Yarışmalı Festival" olarak tanındı.
1 996 yılından başlayarak Robert Wise, Türkan Şoray, Gillo Pontecorvo,
Michelangelo Antonioni, Claude Sautet, Elia Kazan ve Peter Greenaway gibi
yerli ve yabancı ünlü sinema ustalarına ve sanatçılarına "Yaşamboyu Başarı" ve
"Onur" ödülleri verilmeye başlandı.
Uluslararası Istanbul Festivali programının bir bölümünü oluşturan Tiyatro,
1 989 yılından bu yana 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
katılıyor ve bu gösteriler izleyicilerin büyük ilgisini çekiyor. Bugüne degin
Piccolo Teatro di Milano, Attis Theatre, Beriiner Ensemble, Robert Wilson ve
Royal National Theatre gibi dünyanın önde gelen tiyatro topluluklarını ve
yönetmenlerini konuk eden Tiyatro Festivali de 1 997 yılından başlayarak
"Onur" ödülü vermeye başladı. Tiyatro Festivali'nin ilk ödüllerini Giorgio
Strehler (ltalya) ve Yıldız Kenter (Türkiye) aldılar.
Daha önceki yıllarda Uluslararası Istanbul Festivali programlarının bir bölümü
olarak düzenlenen plastik sanatlar dalındaki çeşitli ulusal ve uluslararası
sergilere 1 987 yılında son verildi ve bu tarihten itibaren çagdaş sanattaki son
akımların sergilendigi Istanbul Bienali düzenlenmeye başlandı. lik Istanbul
Bienali'ne Jean Michel Alberola, Marcus Lüpertz, François Morellet,
Michelangelo Pistoletto ve Gilberto Zorio gibi uluslararası alanda ün yapmış
sanatçılar katıldı. 1 989'da, genel koordinatörlügünü Beral Madra'nın üstlendigi
Bienal'in teması ise "Geleneksel Mekanlarda Çagdaş Sanat"tı. Bu baglamda,
Aya Irini Müzesi, Yerebatan Sarnıcı ve Süleymaniye Camisi'nin ek binaları sergi
mekanı olarak kullanıldı. 1 992'de gerçekleştirilen 3. Uluslararası Istanbul
Bienali'nin yönetmeni Vasıf Kortun ise sergiyi "Kültürel Farklılıklar" teması
altında topladı. Bienalde küratörler bazında temsil edilen ülkelerin sanatçıları
yapıtlarını bu kavram ve yorumları üzerinde yogunlaştırdılar. Küratörlügünü
Rene Block'un üstlendigi 4. Uluslararası Istanbul Bienali'nin teması
ORIENT/ATION olarak saptandı ve Bienal'e S I ülkeden 1 23 sanatçı katıldı.
1 997 yılında düzenlenen S. Uluslararası Istanbul Bienali'nin küratörü Rosa
Martinez'in teması ise "Yaşam, Güzellik, Çeviriler 1 Aktarırnlar Ve Diger Güçlükler
Üstüne" idi. Bu Bienal'de Istanbul 4S ülkeden 86 sanatçıya evsahipligi yaptı.
1 986 yılından başlayarak Uluslararası Istanbul Festivali programı kapsamında
özel bir bölüm caz müzigine ayrılmıştı. O günden bu yana 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 katıldı. Kısa sürede
1 OO.OOO'i aşan izleyici kitlesi, Caz'ın da ayrı bir şenlik olarak düzenlenmesine
yol açtı. 1 994'te Vakıf Yönetim Kurulu'nun aldıgı kararla, o tarihten itibaren
Uluslararası Caz Festivali Temmuz ayında düzenlenmeye başlandı. Caz'ın da
ayrı bir etkinlik olarak ayrılmasından sonra programını klasik müzik, bale,
opera ve geleneksel müzik dallarında yogunlaştıran Uluslararası Istanbul
Festivali'nin adı, Uluslararası Istanbul Müzik Festivali olarak degiştirildi.
1 997 yılında kuruluşunun 2S. yılını kutlayan Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı, her
yıl Nisan ayında Uluslararası Istanbul Film Festivali'ni, Mayıs'ta Uluslararası
Istanbul Tiyatro Festivali'ni, Haziran-Temmuz aylarında Uluslararası Istanbul
Müzik Festivali'ni, Temmuz ayında Uluslararası Istanbul Caz Festivali'ni ve her
iki yılda bir sonbahar aylarında Uluslararası Istanbul Bienali'ni düzenliyor.

26 Years with the Arts
The İstanbul Foundation forCulrure and Arts was founded in 1973 under the
leadership of Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, who had conceived the idea of a festival of rhe
arrs, similar ro those held annually ar cerr:ı.in times of the year in a number of
European cities, ro be held in İstanbul, a metropolis that for centuries had formed a
bridge berween Europe and Asia. Thus, rhe lsr İstanbul Festival was held from 15
June ro 15 July 197 3, on the 50rh anniversary of the foundation of the Republic of
Turkey.
From irs fırsr inception the İstanbul Festival has aimed ar including in its
programmes the fınesr examples of arrisric creariviry in the fıelds of music
(orchesrral concerrs, chamber music, recitals and rraditional Turkish music),
classical baller and contemporary dance, opera, folklore, jazz/pop, cinema, drama
and visual arrs from borh Turkey and abroad, as well as seminars, conferences and
lecrures. Each year, since rhe year of its foundation, rhe International İstanbul
Festival programme has included an average of fıfty events designed to appeal ro a
great variety of rasres, resulring in a steady annual increase in attendance fıgures. In
1977, ir was accreditred as a member of European Fesrivals Associarion.
From 1984 onwards fılm screenings included in the International İstanbul Festival
programmes began ro be organised as a separare acrivity in April as the
International İstanbul Film Festival, and in 1985 rwo national and international
comperirive secrions were included in its program me. In 1989, ir was officially
recognised by FlAPF (Federation lnternarionale des Associarions des Producreurs de
Films) as a "Comperitive, Specialised Festival". Beginning from 1996 "Liferime
Achievement" and "Honorary" Awards began ro be presented ro local and
international cineastes, actors and actresses such as Robere Wise, Türkan Şoray,
Gillo Pontecorvo, Michelangelo Antonian i, Claude Sautet, Elia Kazan, Peter
Greenaway, ro name a few.
The rhearrical contribution, which had originally formed one branch of rhe
International İstanbul Festival, was re-organised in 1989 as a third regular activiry
of rhe İstanbul Foundation forCulnıre and Arts. The International İstanbul Thearre
Festival is held in May, immediardy afrer rhe end of the İstanbul rheatre season,
wirh a programme comprising the fınesr examples of rhe works of borh foreign and
Turkish rhearre companies, and has aroused grear public interesr. The Thearre
Festival hasred world renowned groups, companies and directors; as Piccolo Tearro
Di Milano, AttisThearre, Beriiner Ensemble, Robert Wilson, Royal National
Thearre. In 1997, the Thearre Festival roo, began ro present honorary awards the
fırsr of which were presented ro Giorgio Srrehler (lraly) and to YıldızKenter
(Turkey).
In 1987 the various national and international exhibirions devared ro the laresr
trends in contemporary arr were discontinued ro be replaced by the İstanbul
Biennial. ln rhe Ist Inrernarional İstanbul Biennial held in 1987, İstanbul becarne
host, for the fırst rime, ro internarionally known arrisrs such as Jean Michel
Alberola, Marcus Lüperrz, François Morellet, Michelangelo Pistoletto, and Gilberro
Zorio. In the 2nd International İstanbul Biennial in 1989 the concepr of
"Contemporary Art in Tradirional Spaces" came to marurity. The general
mordinatar of this second İstanbul Biennial was Beral Madra. Hagia Eirene
Museum, YerebaranCistern and one of the adjuncr buildings of the Süleymaniye
Mosque were used as exhibirion sites. The rheme of the 3rd International İstanbul
Biennial, direcred by VasıfKorrun in 1992, was " Producrion ofCulrural
Difference", which represented an umbreila conce pt under which individual
countries had rheir own curated shows based directly on this concepr or on irs

interprerarions. The 4rh International İstanbul Biennial took place on LO November

- 10 December 1995 and was curated by Rene Block ro great international acclaim
wirh its theme ORIENT/ATION and abour 123 arrists form 51 countries exhibired
their works. The 1997 Biennial's curaror, Rosa Marrinez chose the theme as "On
Life, Beaury, Translarian & Orher Diffıculries" and the 5th International İstanbul
Biennial hasred 86 arrists from 45 countries.
Beginning from 1986, a special seetion was dedicated ro jazz within the
International İstanbul Festival. Since rhen the Festival hasred renowned groups and
masters of jazz, such asKeith Jarretr, RayCharles, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Jan
Garbarek, Modern Jazz Quarrer, Manhartan Transfer, OrnerreColeman, Wynton
Marsalis, David Sanbom and rnany others. In the last year, a jazz audience exceeding
100.000 was attracred and enabled rhe event ro gain an independent identity. Thus.
in 1994 the Board of the Foundation decided to organise rhe event as a separate
acrivity. The fırsr International İstanbul Jazz Festival was held in July 1994.
With rhe announcement of a separate Jazz Festival, the name of the International
İstanbul Festival was changed ro International İstanbul Music Festival which carries
on its activities as a specialised summer festival of classical music, baller, opera and
tradirional music.
The İstanbul Foundation forCulrure and Arts which celebrared 25rh year of irs
esrablishment in 1997, organises the International İstanbul Film Festival in April,
the International İstanbul Thearre Festival in May, the International İstanbul Music
Festival in June-July, the International İstanbul Jazz Festival in July and the
Inrernarional İstanbul Biennial in the aurumn every rwo years.
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Basın ve Halkla Ilişkiler Yönetmeni
Director, Press and Public Relations

ESRA NILGÜN MIRZE
Sponsorluk Yönetmeni
Director, Spansorship

ÖMÜR BOZKURT

Tanıtım Danışma Kurulu
Public Relations AdvisoryCommiree

BÜ LENT ERKMEN
ARHAN KAYAR
PAUL McMILLEN
CEMAL NOYAN
AYHAN TEZCAN
Hukuk Işleri Danışma Kurulu
Legal Advisors

ASLI BAŞGÖZ
ESAT BERKSAN
NILGÜN GENÇ
Mali Işler Danışmanı
Financial Advisor

SACIT BASMACI
Idari Işler Danışmanı
Adminisrrarive Affairs Advisor

RI FAT ÖKTEM

U LUSLARARASI iSTAN B U L F i LM F ESTiVALi
I NTERNATIONAL İ STANBUL FILM FESTIVAL
Mali ve Idari Işler

Danışma Kurulu
AdvisoryCommirtee

GUGLIELMO BIRAGH I
SUNGU ÇAPAN
FERIDE ÇIÇEKOGLU
ATILLA OORSAY
ÖMER KAVUR
SEVIN OKYAY
BARIŞ PIRHASAN

Yönetmen
Director

ASUMAN BAYRAM
Yönetmen Yardımcısı
Assistant Director

ABDULLAH KARADENIZ
Muhasebe

Yönetmen

Accounting

Director

HÜLYA UÇAN SU

METIN BAYRAM
BAŞAK SUCU

Yönetmen Yardımcısı

Teknik Işler

Assistant Director

Technical Affairs

ALl SÖNMEZ
Yönetmen Sekreteri
Secretary to the Director

NU RAY OMAÇ

BOZKURT KARASU, Yönetmen Yardımcısı Assistant Director
NILÜFER KONUK, Yüksek Mimar Architect
KEMAL YIG ITCAN
Arşiv

Elektronik Altyazı Koordinasyonu
Elecrronic SubtitlingCoordination

AZIZE TAN

Archives

AYDAN ÖZSOY
EM INE ŞAHIN YEŞIL
Konuk Agırlama

Uluslararası Ilişkiler
InternationalCorrespondents

EDNA FAINARU
U M BERTO ROSSI
ARUNA VASU DEV
Basın ve Halka Ilişkiler

Finance and Administration

Press and Public Relations

Yönetmen
Director

ESRA NILGÜN M IRZE
Yönetmen Yardımcıları
Assistant Directors

Hospitality

SARA BERKER
BIGE AKDENIZ
ÖYKÜ ÖZSOY
Film Trafıgi
PrintCoordination

FUL DURAN
NURAY OMAÇ
YASEMIN BASKAN
Makinist
Chief ProjectianTechnician

ZELIHA KAYA, Protokol ve Gişe Protocol and Box Office
SACIDE ERKMAN KESKIN, Basın Ilişkileri Press Relations
NILGÜN SARAÇOGLU, Basın Ilişkileri Press Relations

GÖKHAN PAMUKÇU

AYNU R ATAKUL, Sekreter Secretary
SADl K SAG I ROGLU, Yardımcı Assistant
MERIÇ SOYLU, Yardımcı Assistant
BILGE SAGUN, Yardımcı Assistant
ALl YI LDIZ, Yardımcı Assistant

GÜLAY TAÇAR
SEDA ÇELEBI

Spansorluk

Spansorship

Yönetmen
Director

ÖMÜR BOZKURT
Yardımcı
Assistant

SELIN AYSAY

Makinist Yardımcıları
AssistantTechnicians

Santral
Operator

AYŞE SAYAN
Yardımcı Hizmetler
Services

HASAN SAYAN
AZMI AKSUN
ADEM KALAÇ
SÜLEYMAN ÖZDEMIR

TEŞEKKÜR ACKNOWLEDGEMENTS
Sayın !smail Cem Dı�i�leri Bakanı
Sayın Istemihan Talay Kültür Bakanı
Ba�bakanlık Gümrük Müste�arlıgı
Ba�bakanlık Ba�mü�avirligi
Dı�i�leri Bakanlıgı Kültür l�leri Genel Müdürlügü
Kültür Bakanlıgı Telif Hakları ve
Sinema Genel Müdürlügü
Turizm Bakanlıgı Tanıtma Genel Müdürlügü
Gümrükler Genel Müdürlügü
Geçici Muafiyetler Şube Müdürlügü
Türk Hava Yolları Genel Müdürlügü
Devlet Havameydanları l�letmesi Genel Müdürlügü
Atatürk Havalimanı Mülki Idare Amirligi
Atatürk Havalimanı Giri� Gümrügü Müdürlügü
Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlügü
TRT Genel Müdürlügü
Istanbul Valiligi
Istanbul Büyük�ehir Belediye Ba�kanlıgı
Istanbul Büyük�ehir Belediyesi
Kültür l�leri Daire Ba�kanlıgı
Bakırköy Belediye Ba�kanlıgı
Beyoglu Belediye Ba�kanlıgı
Kadıköy Belediye Ba�kanlıgı
IETT Genel Müdürlügü
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı
A.M.I.P. (Sandrine Sibiril)
Adriana Chiesa Enterprises (Giovanni Marolla)
AGOS (Sevan Ataoğlu)
Dr. Ahmet Boyacıoglu
Aktif Dagıtım (Yusuf Köse)
Ali Taygun
Alphagraphics (Turgay Başaran)
Art Video (Doğan 0/guner)
Asya Film (Ali Özgentürk)
Austrian Film Commission (Anne Laurent)
Av. Yurdagül Emanetoglu
Avşar Film (Şükrü Avşar)
Ba�ak Sigorta (Muzaffer Bilgili, Ali Akşener)
Bavaria Film International (Aiecsander Faroga)
BEK Tasarım
Beyond Films (Amanda Huddle)
Bindweed Soundvision (/da Weiss)
Bitters End, Ine. (Machiko Komatsu)
The British Council, Istanbul
(Martin Fryer, Leyla Tonguç)
The British Council, London
(Satwart Gil, Sarah Fosdike)
Bülent Erkmen
C & O Production
Canal Plus Image I nternational (Dominique Brunet)
Capitol Films (Sharon Harel, Stacy Herbert)
Cariton Film Distributors (Martin Poultney)
Celluloid Dreams (Pierre Menahem)
Cenix (Kerem Yörük)
Cero en Conducta (Silvia Martinez)
Cinecitta International (Rosanna Santacecca)
Cinematheque Gaumont (Agnes Bertola)
CMPC (Peggy Chiao)
Curb Entertainment (Aaron Rogers)
Danish Film Institute (Ussy Bellaiche, Uz Carneiro)
ddf (Arhan Koyar)
Defne Halman
Defnis Bilgisayar Hizmetleri (Behçet Akalın)
Delta Film (Atıf Yılmaz)
Derek Elley
DFFI (S. Santhanam)

Divan Otel Istanbul
Duran Ofset (Oktay Duran)
Edward Zahariev Film (lvanka Stavrieva)
El Mecanismo Encantado (Fernando Merinero)
Emine Şahin Ye�il
Enis Timuçin Tan
Esin Turizm (/sak Ojalvo)
Fabrica de lmagens Lta. (Kita Casa/-Ribeiro)
Fair Play Produccions (Ramon Te/lo)
Favori Multimedya (Hakan Alacahanlı)
Fida Film (Ferruh Doğan)
Film Four International
(Amanda Street, Ubby Hughes)
Film Pelski ljolanta Galicka)
Films Transit (Catherine le C/eO
Flach Pyramide International
(Eric Lagasse, Paul Richer)
Fortissimo Film Sales (Esther Bannenberg,
Marjan van der Haar)
Fransa Büyükelçiligi, Ankara
Embassy of France, Ankara
Fransa Başkonsoloslugu
The General Consulate of France (Eric Lebedel)
Fransız Kültür Merkezi, Istanbul
French Cultural Center, Istanbul (Philippe Pialoux)
Gaundri Film (lsabella Sandri)
Geethe lnstitut, Istanbul
(Kurt Schar(. Semra Aktaş Bacakçı)
Greek Film Center (Vou/a Georgakakou)
Hale Sontaş
Incidene (Rony Vissers)
Institute Nacional de Cine (Una Danon)
lntercinema Ageney (Raissa Fomina)
lntermedia (Paul Davis)
lnterpan (Mustafa //bak, lbrahim Akman)
IPACA (Cilia Pais de Sousa)
ltalian Cultural Center (Adelia Rispoli)
lhsan Akköy
Imaj (Cemal Noyan, Neslihan Gücüm, Nadir Bekar)
Ineila Tuna
Jane Balfour Films Ltd. (Gary Beevers)
Kawakita Memorial Film Institute
Keriman Ulusoy
KMPPC (Keun-sang Lee)
Kılıç Film (Erol Kılıç)
Köksal Engür
Le Studio Canal + (Anne Wisniewski)
Les Films Alba Longa (Aiexandre Picciotto)
Les Films du Carosse (Made/eine Morgenstern)
Les Films du Requin (Cyriac Auriol)
Magic (Ömer Faruk Sezgin)
Magyar Filmuni6 (Anna-maria Basa)
Mas Matbaacılık A.Ş. (Lokman Şahin, Cenap Kangöz)
Mavi Filmeilik (Zeki Demirkubuz)
Med Yapım (Fatih Aksoy)
Mercure Distribution
ljacques le Glou, Genevieve Lhote)
Minema Medya Ltd. Şti. (Bülent Peker)
M inistry of Foreign Affairs, France
ljanine Deun(. Martine Bautrolle)
Monad Film ve Tanıtım Ltd. Şti. (Şefık Memiş)
MSÜ Sinema-Televizyon Merkezi
(Prof Sami Şekeroğlu, Alev ldrisoğlu)
NBC Film (Nuri Bilge Ceylan)
New Zealand Film Commission
(Undsay Shelton)
Nida Karabol
Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion
(Niko/aus Geyrhalter)
Norwegian Film Institute (Astri Dehli Blindheim)
Nurseli ldiz
O.B.F. Prod. (Oscar Barney Finn)
Oguz Yaşargil
Ömer Ahunbay
Pandora (Sudy Coy)
Paul McMillen
Prisma Film (Michael Seeber)
Promete Film Yapım Ltd. Şti. (Cengiz Ergun)

Promoshop (Sedat Altun)
Reklam-Iş (Mehmet Süzen)
Remzi Yayınevi
Rhombus ljulie Soebekti)
Roissy Films (Marie-Anne Pajol)
RPM Radar (Füsun Gençsu, Arzu Bodur, Suna Mağara)
The Sal es Co. (Alison Thompson, )oy Wong)
Sanmal A.Ş. (Ersin Pertan)
Seawel l Films ljeannine Seawe/1)
Semih Akyüz
Sheldon M. Rich & Associates, Ine.
Sinefekt Film Laboratuvarları A.Ş. (Cihan Baydur)
Studio Nieuwe Gronden (Hanneke Stark)
Suteks (Nur Ger)
Swedish Film Institute (Gunnar Almer)
Tadrart Films (Muriel Merlin)
Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlügü
(Gürbüz Mutlu)
Tipograf (Osman Tülü)
TMC (Erol Avcı)
TMG (Karin Weidlich)
TRT Ankara TV Drama Programları Müdürlügü
TRT Istanbul Televizyonu
(Mustafa Yolaşan, Binnur Kılınçkaya)
UGC DA International (Martine Druelle)
Umut Sanat Ürünleri Tic. Ltd. Şti. (Yusuf Karabo/)
Unifrance Film International (Antoine Khalife)
United Film Production (Faruk Aksoy)
Wall (Şenol Yüksel)
Warner Bros., Turkey (Haluk Kaplanoğlu)
Yekta Kara
Yeni Yapımlar Yönder Ltd. Şti. (A. Meltem Yönder)
Yurdaer Altıntaş
Yurdagül Altınörs
Zhao Wei Films (Mabelyn Ow)

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

17. 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
1 7th International İstanbul Film Festival.

KOÇBANK
------- ---------- -- ---- - - --·ffiM

Türk Umlted Şirketi

�

--

THE --

MARMARA
ISTANBUL

RENAULT

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

17. Uluslararası Istanbul Film Festivali'nin
gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan
Festival Sponsoru'na
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
is grateful to its Festival Spansor
for its generous contriburion towards the realisarion of the
17th International İstanbul Film Festival.

•

ISTANBUL
MENKUL KlYMETLER

BORSASI

istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

17. Uluslararası Istanbul Film Festivali'nin
gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan
Bölüm Sponsorları'na
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
is grateful to its Seetion Spansors
for their generous contribution
towards the realisation of the

1 7th International İstanbul Film Festival.
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

1998 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 Spansors
for their generous contribution by providing
free space for the announcements of the
İstanbul Festivals in 1 998.

Cumhuriye(
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

1998 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 Spansors
for their generous contribution by providing
free space for the annonuncements of the
İstanbul Festivals in 1 998.

CIN eS
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

1998 yılı etkinliklerinin duyurularını
ücretsiz yayınlayarak
istanbul Festivalleri'ne destek olan
radyo kuruluşlarına teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
is grateful to the following radio stations
for their generous contribution by providing
free air time for the annonuncements of the
İstanbul Festivals in 1 998.

AÇIK RADYO

NUMBER ONE FM

RADYO D

RADYO FOREKS

Koçbank, grirevinin sadece mükemmel bankacılık hizmetleri
sunmak değil, kültür ve sanata destek vererek
toplumun aydınlanmasına katkıda bulunmak olduğuna inanıyor.
1998'de Uluslararası İstanbul Müzik Festivali, Film Festivali,
Tiyatro Festivali, Caz Festivali Kurumsal Spansoru olmaktan gururluyuz.
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Yaşama da Ya nsır.

Sinema sanatı, tüm sanat dalları gibi insanların yaşam kalitesini geliştirir,
yaşamın her alanına yansır.

Daha güzel yaşanacak bir dünya amaçlayan ve sanatla dost olmayı bir yaşam felsefesi
kabul eden Renault, İstanbul Festivalleri "Kurumsal Sponsoru" olarak
sinema sanatına da destek veriyor.

RENAULT

Hızlı hava taşımacılığı sektörünün lider kuruluşu ve 17. Uluslararasıistanbul Film Festivali'nin Kurumsal
Spansoru DHL, festivalde gösterilen yüzlerce filmi izleyicisine zamanında ulaştırmaktan gurur duyuyor.
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Rüya değil gerçek

!

Hollywood'dan en sıcak haberler, süper yıldızlar,
ödüllü filmler ve sinemayla ilgili her şey.

Hepsi tek kanalda

!

Kültür ve sanatla dolu bir yaşam1n kalitesine inanan BRAVO! tv,
y1l! ard1r ülkemizde kültür ve sanat1n gelişmesi için çaba gösteren
Istanbul Kültür ve Sanat Vakf1 Festivalleri "Medya Sponsoru"
olarak katk1da bulunmaktan onur duyar.

ı

SHOW TV SANATlN VE

SANAlClNlN
YANINDA
,

17. Uluslararası
Istanbul Film Festivali' ne
katılan sinema yapıtıanna
ve emegı geçen
tüm sanat dostlanna
başarılar dileriz.
·

•
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TÜRKiYE'NiN GÖZBEBEGi

To travel to ot/zer wodds in comfort...
This is just one reason why millions of

travelers choose to fly witlz Turkish

Aidines whiclz has the youngesifleet of
Europe. If you want to travel to
ot/zer wodds in the comfort of a
cinema seat, choose Turkish Aidines.

��"d:> Bank

Ekspres, T Ü V Südwest tarafından verilen ISO 9001

Kalite Belgesi'ne sahiptir.

MİNEMA MED'YA LTD.
areproud
to present tlıesejllms to

Contact:

TURKEY

Taksim, İstiklal Cad. Taksim Palas Apt.No: 17-19 K. 4 80090
Beyoğlu 1 İstanbul/ TURKEY

Phone: (111) 1910611-19131 86 Fax: (111) 1920625 e-mail: senolbonculasuperonline.com

BASAK SiGORTA
1

TC

ZIRAAT BANKASI ORTAKLIGIDIR

Hayat renkleriyle zengindir
Krikor Hame/'in "Paradjanov: Son Kolaj" filmiyle sinemaseverlere merhaba!

....
Ull OU

Türkçe

1

Ermenice Haftalık Gazete

Cumhuriyet Mahallesi, Saksı Sokak, Saksı Aparımanı No:19/7 Şişli Istanbul
Tel:

(0212) 296 23 64, 248 49 94, 231 56 94

agos@escortnet.com

17.
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SEYiRLER!

KEYIFLI

iNTERNET:

http://www.logo.com.tr
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DÜNYA STANDARTLARlNDA
VERiMliliK ÇÖZÜMlERi

Eurirnages at the Istanbul International Film Festival and
this important event are an unmistakable sign that these

aiın : to promote high quality cinema.
carefully selected European co-productions, some of which
this Council of Europe fund is highlighting the
reıııerrıa whic h not only seeks to

be comnıercially successful ....... ..""..

comprises 24 E uropean states and,
years of its existence, has subsidised about

170 million dollars. These

PRODUCTION

%100 ARASlCA
THE ISLAND ON BIRD STREET
LOVE UNDER SIEGE
METROLAND
MIRACLE MA NON TROPPO
SAWDUST TALES
TOWARDS FREEDOM
THE TRUCE
THE TURKISH BATH
WITMAN BOYS
DISTRIBUTION

LOVE ETC.
THE PERFECT CIRCLE
POST COITUM, ANIMAL TRISTE
THE WRITTEN FACE

MALEV:
Linking the world with Hungary
Daily flights between Istanbul and Budapest
Direct flights to most European cities,
as well as to the American and
Asian continents

you!
H�t"!garian ��
A.A A
IF.,_. L.EV

We are here

to

serve

Aırlınes

Call your travel agent or Maliv Hungarian Airlines:
Istanbul, Elmadag, Cumhuriyet Cad. 141.

212- 241 0909

Fax: 212- 230 2034

Efes Pilsen'in spora, kültüre, sanata verdiği destek
ar tarak devam edecek. .. Spor tmence yarışmanın,
hayatı güzelleştirrnenin, hayattan tat almanın heyecanını
sizlerle paylaşmak için.

EFESPisen
Güzel bir dünyanın içeceği

_,...

cJ?kct eı&iseler iç irıdek.i

) EAN (ocrEA v
Kazancı Yokuşu 64/4
Cihangir 80060 Istanbul
<!, (02 1 2) 292 41 l l pbx
(02 1 2) 249 84 78
tipograf@tipograf.com

"Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi"

Sanat büyüteç altında...

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı'nın 15 yıllık

terminolojisi,

yapıtlar,

çalışması sonucu ortaya çıkan "Eczacıbaşı

sanatçıların

özgeçmişleri,

Sanat Ansiklopedisi", Yapı-Endüstri Merkezi

Kısacası, sanatla ilgili aradığınız tüm bilgiler,

Yayınları tarafından yayımlandı. Üç
ciltten oluşan

"Eczacıbaşı

Ansiklopedisi",

Sanat

mimarlıktan epi

grafiye, resimden seramiğe, arkeolo
jiden minyatüre kadar birçok sanat
ile

ilgili

bilgileri,

alfabetik

bir

Dr.NEJATF
ECZACIBASI

VAKFI

akımlar,

üsluplar,

uygarlıklar...

Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi'nin
içerdiği 4400
biçimde
Sanat

maddede ayrıntılı

işleniyor.

"Eczacıbaşı

Ansiklopedisi",

sanatseverlerin

değil,

düşünen ve tartışan

yalnızca
yazan,

her çağdaş

düzende bir araya getiriyor. Onlarca sanat

insanın

dalının

gereken, benzersiz bir başvuru kaynağı..

tarihsel

gelişimi,

kavramları

ve

kütüp hanesinde

Genel Dağıtım: Yapı Endüstri Merkezi

yerını

alması

Bonored 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

(39 55) 2336101; 2336004
Tel/Fax:
1) 40310265
960630
Tel/Fax (1 514) 843-4844
York, NY 10013 USA Tel/Fax: (1 212) 346-0971
Softitler Net, Ine, 6464 Sunset Boulevard, Hollywood, CA 90028 USA Tel (1 213) 464-3307; Fax (1 213) 468-8056
Classic Titles

Softitler Com
Softitular
Softitler Canada, Ine,
Softitler Net, Ine, 376 Broadway,

E-mail adresses:
New York: softitle@ix.neteom.eom
•
Florenee: softitle@dada.it
Bareelona: softitul@lix.intereom.es
•
Montreal: softitle@smpt.generation.net

Los Angeles: softitler@earthlink.net

Paris: softitle@iplus.fr

•

•

world wide web: http:\\www.dada.it/softitler

istanbul Festivalleri
internet'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.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
would !ike to thank
NETWISE as the Web Page designer and
SUPERONLINE as the Internet Service Provider.

Teşekkür ediyoruz.

M. HilmiAltıparmak
AdnanArdunıan
Eda Arduman

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı,

1998 İstanbul Festival Dostları'na

teşekkür eder.

Special thanks.
The Istanbul Foundation for

Culture and Arts is grateful

to the ((1998 Friends of

Istanbul FestivalsJJ.

ŞahatAtalay
Leyla Ato:Liık
E. SevinAyas
Saıni Baksan
MehmetArı B�ılcı
Akın Balcıoğlu
Gül Bayramoğlu
Ard Berberyan
Nairi Berberyan
Mary Berkınen
Füsun Berkol
Ömer Berkol
Billur Deniz Bersis
Mehmet Ali Bersis
fuk Bi ak
Anahid Bozaciyan
Kerim Bozkurt
Rıza Oğuz Bozkurt
Badrik Büker
Zabel Büker
Nurhan Canik
Gözde Dedeoğlu
Abdullah Demir
Mehmet Demir
Muharrem Dursun
Tolon Erb;ııuk
Ed:ı Ergelen
M. Ahmet Ertegün
Ersin Eti
Orhan Göymen
Feyyaz Günan
Müjdat Günel
Nurcan Güne!
Servet Hartınoğlu
Hi.imeyra
Tayfun İndirkaş
Zühre İndirka
Kazını İspahani
ı evra İspaJıanj
Ayla Kalkan
Jak Kanlhi
Tüli Kanıhi
Erol Karagöz
Gül Kaya
Haluk Kaya
Bedros Kazan
Silva Kazan
İlhan Kefeli
Nihai Kefeli
Asım Kocabıyık
Nurhan Kocabıyık
Ali Bülent Kurama
Frank Mon:-ttrey
Petr.ı Monstrey
Naci Mumcu
Vedat Oğuzhan
Turhan Okur
Yahya Özalp
İrfan Özer
Birol Özkay
Nazlı Özkay
Leyla Pekcan
Fahrettin Peksaygılı
Nursel Poyraz
Tayfun Poyraz
Mehmet Selamet
Doğan Tekeli
Nihat Teker
Mustafa Terzioğlu
M. Nejat Toğrul
Osman Tokat
Tuncan Tonra,
M. Elisabeth Turhan
Nur-:tl Turhan
Murat Türkay
Alper Uıku
Füsun Üstün
Temiz Üstün
Mihrinur Yaramancı
Tezcan Yaramancı
A. Cüneyt Yüksel
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FRANSA FRANCE

TONY GATLIF

Ç I LG I N YABAN C I

1 948 yılında Cezayir' de,
çingene asıllı olarak dogan
sanatçının asıl adı Michel
Dalıarnani Gatliftir. Filmlerinin
çogunun ilhamını bu çifte
köken saglamıştır. Örnegin,
ikinci konulu filmi "La terre au
ventre 1 Karındaki Toprak"
( 1 978) Cezayir Savaşı'na
egilir. 1 982 yapımı "Les Princes
1 Prensler" ruhsuz bir varoşa
yerleşmiş çingenelerin taviz
vermez bir portresidir.
Marjinal insanlara karşı duyarlı
yönetmen, 1 98S'te "La rue du
depart 1 Başlangıç Yolu"nu,
ardından da Fanny Ardant'la,
sinemanın gizemiyle büyümüş
bir delikanlı ile bir film yıldızı
arasındaki dramatik tutkunun
öyküsünü anlatan "Pieure pas
my Love 1 Aglama Sevgilim"i
( 1 988) çekti. 90'1ı yıllarda
tamamladıgı Çingene Üçlemesi
şöhretinin yayılmasını sagladı.

GADJO DILO
THE CRAZY STRANGER
Yönetmen Director: Tony Gatlif
Senaryo Screen play: Torıy Gatlif
Görüntü Yön. Cinemarography: Eric
Guichard Kurgu Edi ring: Monique Dartonne

Oyuncular Casr: Romain Duriı, Rona
Harlfter. lzidor Serban, Oviditl Balan. Dan
Auilean11.

Valemin

TeodoJiu Yapımcı

Producer: Tony Gatlif Yap ı m Producrion
Co.: PrinceJ Filtm, 2. rue Raymond Greban.
78100 Saim-Germain-en-Laye. Fl?ANCE;
Phone: 33 39 21 7 5 l l : Fax: 33 39 21 75 12

Dünya Hakları Exporr Agenr: Celluloid
Dreamı.

24,

rue Lamartine, 7 5009 PariJ,

FRANCE: Phone: 3 3 1 49 70 03 70: Fax: 3 3

1 4 9 70 0 3 7 1

1 99 7 1 3 5 11111.1

1 Renkli Color 1 100'

•

Leopar'ı kazanan sihir yüklü
ÇILGIN YABANCI'sı da, bir teyp
kaydında duyduğu çingene sesinin
gerisindeki gerçek kişiyi bulmak
için Avrupa'yı aşan genç bir
Fransız'ın, "çılgın yabancı"nın uçuk
öyküsü. Film Gatlifin ünlü çingene
üçlemesini ("Latcho Drom", 1 995
and "Mondo", 1 996) tamamlıyor.
Çingene ve Cezayirli asıllı
yönetmen arayışını "kendimi
çingenelerin yerine koymaya
çalışıyorum" diye açıklamıştı.
"Insanlar bana onlar hakkında pis
ve aptalca şeyler söylerken,
onlarla birlikte yaşamayı
sürdürdüm. Ortaçağlardan bu
yana onlar hakkında herhangi bir
şey bilenler sadece, çingeneleri
haklı-haksız korkunç şeylerle
suçlayan polistir." - Tony Gatlif

Parisli bir delikanlı olan
Stephane, neden karakışta
Bükreş'in kuzeyindeki tren
istasyonuna gelir? Bu garip şarkı,
nereye gitse herkese dinlettiği, bir
kadının seslendirdiği bu şarkı onun
için ne gibi bir anlam taşımakta?
Romanya'nın başkenti genç adamın
yolculuğunun duraklarından biridir
sadece. Tutkulu arayışı onu,
bilinmeyen bir ülkenin göbeğindeki
Valachie'ye, hep kötülenmiş bir
halka, Lautari' lere, yani
müzisyenlere, Çingeneler'e
götürür. Bu karmakarışık, hem
pikaresk, hem şiddet dolu, komik
ve gürültülü alemdeki rehberi yaşlı
lsidor'dur. Hilekar, şeytani,
dokunaklı, abartmalı lsidor bir
"bulibaşa", yani çeribaşıdır.
"Fransız çocuğu"nu korur ve ona
barınak sağlar; önce ondan
yararlansa da sonraları bu çocuğa
kanı kayar. Stephane, küçümseme
ve yabancı düşmanlığının her yerde
hazır ve nazır olduğu bu şamata,
çamur ve delilik diyarına yavaş
yavaş gömülür. Yaşanan anı olduğu
gibi kabul eder, Manele'nin kızına,
yasak Sabina'ya gönül verir ve
yavaş yavaş lsidor'a karşı
özgüvenini geliştirir. Parisli "gadjo"
olduğu halde, Valachie Çingeneleri
arasında yerini bulur. Hem de
tutkusunun, o Çingene şarkısının,
mutlaka bulması gereken kadının
şarkısının hiç ucunu bırakmadan . . .

• Why is Stephane, a young

·

Çingene dilinde "gadjo", "yabancı"
demek. Tony Gatlifin, son
Locarno Film Festivali'nde Gümüş

h is "French boy", fırst using him
and rhen raking a liking ro the lad.
Stephane slowly sinks inro this
realm of shouring and mud and
madness where scorn and
xenophobia are omnipresenr.
Stephane rakes rhe presenr as it
comes, loves Manole's daughter, the
forbidden Sabina, and l i rtle by lirtle
builds his self-confıdence i n rhe face
of Isidor, and rhough he is the
Parisian "gadjo", fı nds his place
among rhe Gypsies of Valachie. All
w ithout losing the thread of h is
obsession: the Gypsy song, rhe song

Born i n 1948 in Alger, as
Michel Dalıamanİ Garlif, he is of
borh Algerian and gypsy
descenr. Ir is in his dua! origins
rhar he has found rhe inspirarion
for most of his fılms. His second
fearure fi lm, "La rerre au venrre"
( 1978), for example, refers ro rhe
Algerian war. Made i n 1982,
" Les Pri nces" is an
uncomprom ising descriprion of
gypsies who have serrled in a
soulless suburb. Sensirive ro
marg i nal ised people, he fı l med
La rue du deparr" in 1985,
fol lowed by "Pieure pas May
Love" ( 1988), wirh Fanny
Ardant which rells rhe srory of
rhe dramaric passion berween a
reenager brought up in rhe
magic of cinema and a movie
srar. In rhe '90s, he made his
Gypsy Trilogy which broughr
him berrer recognirion.
"

of a woman whom he musr fınd . . .
A "gadjo" in gypsy language is an
"oursider", and Tony Gatlifs
magical GADJO DILO, winner of a
Silver Leopard at rhe lasr Locarno
Film Festival, is a loopy tale of a
"crazy srranger", a young

Parisian boy, arriving at the

Frenchman who crosses Europe ro

norrhern rrain station of Bucharest
in the dead of w i n rer' What is the

fınd rhe real person behind rhe
gypsy voice he has on a rape

F i l mleri

mograp hy

signifıcance for h i m of this strange

record i ng. This film compleres

F il

song, this woman's song that he
makes everyone l isten to wherever

Gatlifs celebrared gypsy rrilogy

1 975 La tite en mineı

("Larcho Drom" , 1 995 and

Yıkılan Kafa
1 978 LA tern tt ll veutre

he goes' The Romanian capital is

"Mondo", 1 996). Of gypsy and

only one stage of h is trip. His

Algerian descenr, rhe d i recror has

1 98 1 Canla Gitano

obsessional quest leads him ro

explained h is quesr as "rrying ro pur

1 98 2 Corre Gittttto Çingene Kalbi

Valachie, i n the heart of an

myself in the shoes of rhe gypsies. I

unknown counrry, of a flayed

kept living wirh rhem, ar the same

people, the Lauraris - musicians,

r i me rhar people were relling me

Gypsies. Old Isidor guides him i nro

nasty and srupid rhings abour rhem .

this chaotic world, at once

The only people who knew anything

picaresque and violent, funny and
grating. Isidor is a "bulibasha" (head

abour rhem, si nce rhe Middle Ages,
are the police, accusing them ,

of a clan), wily, devilish, touching,

rightly or wrongly, of terrible

bombastic. He protects and shelters

rhings." - Tony Gatlif

Karındaki Toprak
Çingene Şarkısı
Leı Princes

Prensler

1 985 R11e d11 depart

Başlangıç Soka�ı
1 988 Plenre pas my Love

A�lama SevgiJim

1 990 Gaspa rd et Rohimoıı

Gaspard ve Robinson
1 993 Latcho D rom
1 994 1\'loudo Dünya
1 99 7 Gadjo Di/o Çılgın Yabancı
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BRIAN G I LBERT

Wl LDE
Yönetmen

Direcıor: Brian Gilbert
Screenplay:jlllian /Hilrhe/1
Görüntü Yön. Cinemaıography: Marlin
Fuhrer Kurgu Ediıing: Michael Bradse/1
Müzik M usic: Debbie \Vimnan Oyuncular
Cası: S!ephen Fry. j11de /..au•. Vanessa
l?edgrat�. Jetmifer E/ıle. Getnmajones. j11dy
Parfi/1, Michael Sheen Yapınıcılar
Producers: Mare Sam11elson & Pe1er
Sam11elson Yapı m Producıion Co.:
Sam11elson Prod11aiom. 23 \Vm Smillıfield.
Lotifon EC 1 A9HY. E GLAND: Phone: 44
1 7 1 236 55 32: Fax: 44 1 7 1 236 55 04
Dünya Hakları Exporı Agem: Cttpitol
Filım. 23 Q11eemdale Place. London \YI/ / 4SQ,
ENGLAND: Pbone: 44 1 7 7 4 7 1 60 00; Fax:
44 1 7 1 4 7 1 60 1 2
Senaryo

1997 1 3 5 1111n. 1 Renkli Color 1 1 1 6 '
• 1 883 yılında Oscar Wilde,
Amerika Birleşik Devletleri ve
Kanada'da bir yıl ders verdikten
sonra Londra'ya döner. Yetenekli,
tutkulu ve kendine güvenen
Wilde güzel Constance Lloyd'la
flört eder ve evlenir. Birkaç yıl
sonra, Darian Gray'in Portresi'nin
yayımlanmasıyla, yazar olarak
dikkat çeker. Çiftin iki çocuğu
olur. Ama bir akşam, Wilde'ların
genç Kanadalı konukları Robert
Ross, Oscar' ı baştan çıkarır ve
onu eşcinselliğiyle yüzyüze
gelmeye zorlar. Wilde'in yapıtları
kendi eşcinselliğinin bilincinde
oluşundan olumlu biçimde
etkilenir, ama özel yaşamı geç
Victoria dönemi toplumunun
homofobik geleneklerine göre
gittikçe daha zor hoşgörülen bir
provokasyona dönüşür. 1 892
yılında Lady Windermere'in
Yelpazesi' nin prömiyerinde Oscar,
çekici bir Oxford öğrencisi olan
Lord Alfred Douglas, ya da
'Bosie'yle tanışır. Küstah, pırıl pırıl
ve zeki bu genç adam, Wilde'ı
ipnotize eder ve tutkulu, fırtınalı
bir ilişki böylelikle başlar. Bir
trajedi yaşanınaya başlanır.
Bosie'nin babası olan
Queensberry Markisi,
ilişkilerinden haberdar olur. 1 895
yılında, Ciddi 0/manm Önemi
Üzerine'nin açılışından birkaç gün
sonra Wilde kendini bir sodomi
davasına karışmış bulur. Wilde
davayı kaybeder. I ki yıl ağır
hizmete mahkum edilerek
herkese örnek olması sağlanır.
Constance çocuklarıyla ülkeyi
terk eder ve adını değiştirir.
Onun ölümünden sonra, Wilde

büsbütün kötü duruma düşer.
Ilişkilerinin asla sonu olmadığını
bildiği halde Bosie'ye karşı
koyamaz bir türlü. Yeniden
birleşider ama sonuç bir
felaketti r . . .

W ilde loses rhe case. He is made an
example of by being condemned
leaves the counrry wirh her
children and changes her name.
After her dearh his si tuarion
collapses complerely. Despire rhe

• I n 1 88 3 Oscar Wilde returns ro

absolute cerrai nty rhar rheir

London afrer a year of leeturing i n
the U n i ted States and Canada.

Oscar is i ncapable o f resİsting

relationship is desri ned ro fai l ,

Talemed, passianare and self

Bosie: they are reuni red wirh

confıdenr, he courrs and marries

d isasrrous conseq uences . . .

the beauriful Consrance Lloyd. A
few years larer, his li rerary career
gains nore w i r h rhe publicarion of
The Portrait of Dorian Gray. The

couple have rwo children . Bur one
eveni ng , Robert Ross, a young
Canadian guesr of the Wildes,
seduces Oscar and forces him ro
canfront h i s homosexuali ry.
W ilde's work benefı rs from his
awareness of being gay, bur his
privare l i fe becomes an i ncreasingly
less rolerable provocarion for rhe
homophobic convenrions of Iate
Vicrorian sociery. In 1 892, on the
occasion of the premiere of Lady
Windermere 's Fan, Oscar is
i nrroduced ro a charming Oxford
srudem, Lord Alfred Douglas,
'Bosie'. W i lde is hypnorized by rhe
i mperr i nenr, s h i n i ng and
i nrel l igenr young man and rhus
begi n s a passianare and
rempestuous relarionship. Tragedy
befalls. Bosie's farher, the Marquis
of Queensberry, hears abour rheir
relarionship. I n 1 89 5 , a few days
afrer rhe openi ng of The hnportance
ofBeing Eanıest, W i lde fı nds

himself embroiled i n a prosecurion
for sodomy. Ensnared by rhe
resrimonies of young gigolos,

ro

rwo years hard labour. Constance

1 6 Aralık 1 949'da Londra'da
doğdu. Genç ya�larda
tiyatroyla. ilgilendi, daha
Oxford Universitesi Ingiliz
Edebiyatı bölümü
öğrencisiyken tiyatroda
yönetmenlik yapmaya ba�ladı.
Yarı profesyonel tiyatro
grupları ve repertuar
kumpanyalarında oyuncu
olarak yer alırken, "Voyage of
the Damned" ve "The
Explorers" filmlerinde de
oynadı. Ulusal Sinema ve
Televizyon Okulu'na yazıldı;
buradaki mezuniyet yapımı
"The Devotee 1 Dindar" David
Puttnam'ın ilgisini çekti ve
beğenisini kazandı. "Sharma
and Beyond 1 Sharma ve
Ötesi" ile TV yönetmenliği
yapmak üzere seçildi. 1 984'te,
yapımcılığın ı Puttnam'ın
üstlendiği 'The Frog Prince 1
Kurbağa Prens"de ilk kez film
yönetmenliği yaptı. O günden
beri ABD'de iki film daha
yönetti: "Vice Versa 1 Ve
Tersi" ( 1 988) ve "Not
Without My Daughter 1 Kızım
Olmadan Asla" ( 1 99 1 ). Bunları
1 994 yapımı "Tom & Viv"
izledi. Wl LDE ( 1 997) be� inci
konulu uzun metraj filmidir.
Born i n London, on 1 6
December 1949. H e was drawn
co rhe rhearre from an early age,
beginn ing co d i rect for rhe srage
when sı i l i a srudenr of English
Li teranıre ar Oxford U n i versity.
Parricipating as an actor in
senı i-professional rhearrical
groups and reperrory companies,
he appeared in rhe fı lms
"Voyage of rhe Damned" and
"The Explorers". He was
enrolled in the National Film
and Television School, where his
graduation producrion "The
Devoree" was singled om for
praise by David Purrnam, afrer
which he was selecred co become
a TV d i rector wirh ''Sharma and
Beyond". ln 1984 he made his
fı rsr appearance as a motion
picrure d i rector wirh "The Frog
Prince", produced by Pmrnam.
Si nce rhar rime he has d i recred
rwo fılms in the USA, "Vice
Versa" ( 1988) and "Nor
Wi rhour My Daughrer" (199 1 ).
He fol lowed rhem w i rh "Tom &
Viv" in 1994. W JLDE ( 1997) is
his fıfrh fearure fıl m .
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YUNANiSTAN GREECE
RENOS
���������--���----------------------------------------� H ARA LAM BIDIS

PARAS IZLIK ÖYKÜSÜ

NO B UDGET STORY
Yönetmen Director: Renos Haralambidis
Senaryo Screen play: Renos Haralmnbidis
Görüntü Yön. Cinematography:
Dimitris Korde/as Kurgu Editing: Dinos
VamMkomsis Oyuncular Cast: Renos
Haralambidis. Yannis Bosramıoglo11, Dimitra
Papadima. Vana Pefani. Yorgos Voltıatis

Yapımcılar Producers:

ikos Vergetis &

Renos Haralambrdis Yapı m Production
Co. :G r.ek Film Center. 10. Panepistimiotl

Arettlle. Athem

JOô7 1. GREECE: Phone: 30 1

Born i n Athens i n 1 970. He
studied co be a ceacher ar the
U n i versity of Achens, and
accended accing dasses ar several
free workshops. He alsa has
accing experience in che cheacre
and has caken part in several TV
produccions. He scarred in s ix
shorc fı lms, as well as in N i kos
Perrakis' "Fam i l y Procecror".
O BUDGET STOR Y 0 997)

363 45 86: Fax: 30 1 3 6 1 43 36 Dünya

Hakları Export Agem : Greek Film Cemer.

10. Panepistimio11 A ı�n11e. Athem 1067 / .
GR EECE : Phone: 3 0 1 363 4 5 86: Fax: 30 1
361

3 36

1 997 1 3 5 mm. 1 Siyah-Beyaz (B& W) 1 8 5 '

•

Bu bir aşk öyküsüdür, ancak
aynı zamanda daha fazlası da.
Genç bir yönetmen, sürekli
karşılaştığı zorluklar yüzünden
kendi filmini çekmekten vazgeçer.
Birdenbire bir fırsat belirir: bir
porno film yapımcısı ondan bir
film çekmesini ister; bu filmdeki
tek seks sahnesi "bir öpüşme"
olacaktır . . .

1 970 Y.ılında Atina'da dogdu.
Atina Universitesi'nde
ögretmenlik ögrenimi gördü,
ve bu sırada birkaç ücretsiz
"workshop"taki oyunculuk
derslerini izledi. Ayrıca bazı
tiyatro oyunlarında ve birkaç
televizyon prodüksiyonunda
yer aldı. Nikos Perrakis'in
"Family Protector" filminde ve
altı kısa metrajlı fılmdı;:. oynadı.
PARASIZLIK OYKUSU ( 1 997)
yönettigi ilk konulu fılmdir.

• This is a love srory, bur ir is also

much more. A young d i recror quirs
his efforts ro make his own fi lm
because of rhe problems he keeps
coming up againsr. Suddenly an
opportuniry appears: a porno-fi l m
producer h i res him ro shoor a fi l m ,
i n w h i c h r h e o n l y sex-scene should
be "a ki ss" . . .
F i l m leri

Filmography
1 99 5 To Begin If!itb. . .

My Name ls Not Goofy
Başlangıç Olarak . . . Adım
Goofy De�il (short kısa film)
1 99 7 No Budget Story
Parasızlık Öyküsü
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RÜZGAR l N DAN S I

1 96 1 yılında Hindistan'da
doğdu. 1 978-82 yılları arasında
Ulusal Tasarım Enstitüsü'nde
görsel iletişim eğitimi gördü.
Bunu izleyen üç yıl boyunca da
Yeni Delhi'deki Sinema ve
Televizyon Enstitüsü'nde film
yönetmenliği eğitimi aldı.
Ulusal ve uluslararası film
festivallerinde ödüller alan
birkaç kısa film yaptı. 1 9861 989 yılları arasında Kaşmir,
Varanasi ve Yeni Delhi'de Hint
Felsefesi çalıştı. Yazdığı bir
senaryoyla Londra' daki
Kraliyer Sanat Akademisi'nde
iki yıl okumak için burs aldı.
RÜZGARlN DANSI ( 1 997)
yönettiği ilk konulu uzun
metraj filmdir.

SWARA MANDEL
DANCE OF THE WIND
Yönetmen Director: Rojelll Khosa
Senar-yo Screen play: Robin t\lukher;ee &
Rajan Khosn Görüntü Yön.

Cinemacography: Pimh Shah Kurgu
Editing: E111111c1 1\lallheu•s Müzik Music:

Shubha !ıludgal Oyuncular Cast: Kc111shalyc1
Gidll'ani. Bhavee11 Gosain. B. C. Sa11ya/
Yapımcı Producer: Karl Batmıgartner
V apım Producrion Co . : Pandm·rt Film.
Herbra11dJtrmse l l . Koi11 50825.
GEI?t\!ANY: Phone: 49 221 954 1 7 23: Fax:
49 22 1 954 1 7 25: Illm11mation Fibm.
Lo11don. UK: JBA Produaiom. Pm·is.
FRANCE: Filmro111pany. A 111J1erda111. THE
NETHERLANDS: NFDC. Bombay. INDIA
Dünya Hakları Export Agent: The Sa/es
Co111pa11) . Shaftesbul) A ı,enue. Londo11 \VI V
7 1 0E. ENGLAND: Pbone: 44 1 7 1 434 90
6 1 : l'rıx: 44 1 7 1 494 32 93

1 99 7 1 35

111111.

1 Renkli Color / 87 '

• RÜZGARlN DANSI, çağdaş
Yeni Delhi'de geçen öyküsüyle,
Hindu klasik müziğinin kuşaktan
kuşağa geçişine ilişkin 5 bin yıllık
geleneği yakalamış. Film, başarılı
meslek yaşamı, hem annesi hem
de öğretmeni olan kadın
müzisyenin ölümüyle birdenbire
duran, genç kadın şarkıcı Pallavi
Sehgel'i izler. Onun düşüşünü ve
annesinin gurusu Baba ile sanki
yoktan varolan gizemli genç kız
Tara'nın yardımıyla yeniden
kendine gelişini izleriz . . .

• D A C E OF THE W l

RAJAN KHOSA

D

captu res the 5000-year-old
crad i rian of passi ng H i ndusrani
classical music through
generarions, in comemporary

ew

Del h i . The fı l m fol lows a young
s i nger, Pallavi Sehgel , whose
successful professional l i fe comes

w

Born in India i n 1 96 1 . From
1 978-82 he scudied visual
communications at the arianal
lnsri cute of Design, and i n the
fallawing three years film
d i rectian at the Film and
Television Institute in New
Del hi. He made several shorr
fi l ms which won awards i n
national and international fi l m
fesrivals. From l 986- l 989 he
snıdied lndian Phi losophy i n
Kashmir, Varanasi and New
Del h i . W ith a screenplay he
wrote, he won a scholarship ro
study at the R oyal Co l l ege of
Ares in London for rwo years.
DA CE OF THE W lND
( 1 997) is the first feature fi l m he
d i recred.

a sudden hale at the dearh of the
woman and m u s ician, who was
borh her morher and teacher. W e
follow her downfall and recovery
through the lıelp of her morher's
guru, Baba, and a mysrerious
young g i r l , Tara, who appears as i f
from now here . .

Filmleri
Filmography
1 982 Cycloid (shor! documeutmy

kısa belgesel)
1 983 Couflict Çatı�ma

(sbort kısa film)
1 984 Bmemen/ Bedrum

(sbort kısa film)
sce11e Mizansen
(short kısa film)
1 985 Bodhvriksba Akıl Agacı
(medi11m-leugth
orta metraj film)
1 992 The /\'loth cmd the Flame
Pervane ve Alev
(sbor/ kısa film)
1 99 7 Sıl'flra Mandel
Rüzgarın Dansı
Alise en
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CAROLINE LINK

SESSiZLi G i N ÖTES i N D E
JENSEITS DER STILLE
BEYOND SILENCE
Yönetmen Director: Caroline Link
Senaryo Screen play: Carolire Link & Beth
Serlin Görüntü Yön. Cinematography:
Gemot Rol/ Kurgu

Editing: Patricia Rommel

Müzik M u s ic : Niki Reiser Oyuncular

Cast: Syl11ie Tes111d. Tatjana Trieb. Howie
Seago, Emman11elle Laborrt.

ibylle Canonica,

J\faffhias Habich. A lexcmdra Bolz

Yapımcılar Producers:jakob ClaiiJJfll.
Tbomas Wo'bke & L11ggi \Valdleitner Yapı m
Production Co.: Clamse11 + \Vo'bke
Filmprodllktioll GmbH. Herzog- \Vi/helm S tr.

27. 8033 1 Miincben, GER1HANl': Pbo11e: 49
89 23 1 / 0 /0: Fax: 49 89 26 33 85: Roxy
Film. llliinche11. GERMANl' Dünya

Hakları Exporr Agenr: Bamrio Film.
7. 8203 1 Geiselgmteig.

Bavariafilmplatz

GERMANl': Phone:
Fax:

49 89 64 99 3 1 79:
49 89 64 99 22 40

1 996 1 3 5

111111.

1 Renkli Color 1 1 05 '

• Çocukluğundan beri Lara, sağır
olan annesi ile babasının dış
dünyaya açılan kulakları olmuştur;
onların banka müdürleriyle ve
kendi öğretmenleriyle yaptıkları
görüşmeleri bile hep o
çevirmiştir. Kimi kez de bu gücü,
kendi çıkarına uygun olmayan
konuşmaları değiştirerek ya da
sansürleyerek kötüye
kullanmıştır. Ona karşı sevgi dolu
olmalarına karşın, annesi ile
babasının kendisine bağımlı
oluşlarından giderek sıkılmaktadır.
Bu çatışma, başarılı ve içi içine
sığmayan bir caz müzisyeni olan
Clarissa halasının gelip, genç kızın
yaşamına müziği sokmasıyla
doruğuna ulaşır. Halanın Noel
hediyesi olarak genç kıza bir
klarnet vermesi, kızını kendisinin
ulaşamayacağı bir dünyada
yitirmekten korkan babanın hiç
hoşuna gitmez. Ancak bu karşı
koyuş, Lara'nın bu yeni ve tutkulu
kendini ifade etme aracına
duyduğu heyecanı engellemez.
M üziğe duyduğu sevgi ile ailesine
karşı duyduğu sevgi arasında kalan
Lara, sonunda müzik dolu bir
yaşamı seçer. Kızın 1 8. doğum
günü, Lara'nın yazın halasının
yanına Berlin'e gidip, orada müzik
konservatuarı sınaviarına
hazırlanma planlarını açıklamasının
ardından ateşli bir tartışmayla son
bulur. Bu kararından anne ve
babası hiç hoşlanmamasına karşın,
Lara Berlin'de özgürlüğünün
tadını çıkarmaya başlar ve ilk
aşkını yaşar...

Sağır anne ve babalarla, duyma
özürü olmayan çocukları arasındaki
alışılmamış ilişkiyi inceleyen,
Almanya'da 1 8 hafta boyunca en
fazla izlenen yirmi film arasına giren
bu yoğun ve zekice kotarılmış film,
çok olumlu eleştiriler aldı ve
yabancı film dalında Oscar adayı
oldu. "Birkaç yıl önce,
Amerika'dayken, sağır bir anne
babayla büyüyen bir kadın hakkında
yazılmış bir makale okuduğumda,
"işte harika bir film konusu"
demiştim. Bu film bir anne baba ve
çocukları arasındaki sevgi ile
manevi dayanışmanın öyküsünü
anlatıyor. Kader denilen şeyi
keşfederken, en sevdiğimiz kişileri
kırma pahasına da olsa kendi
yolumuzda gitmeye karar
verdiğimizde karşılaştığımız
güçlükleri ve yaşanan sevinçleri dile
getirmek istedim." - Caroline Link
• Si nce childhood, Lara has been rhe

ears ro rhe outside world for her deaf
parems, even ro rhe poinr of
translaring rheir meerings wirh bank
managers and her own reachers. Ar
rimes she has abused rhis power,

of a dariner does nor please her
farher who fears losing his dauglırer
ro a world he has no access ro, L1.ra
cannor be discouraged in her
exeirernem for rhis new and
passionare form of expression. Torn
berween her love of music and her
love of her parems, rhe growing Lara
finally chooses a life of music. Her
1 8-year-birrhday ends wirh a heared
argumenr following Lara's revelation
of her plans ro move in wirh her
aunr in Berlin for rhe summer and
prepare for enrrance exams ro rhe
music conservarory rhere. Despire
her pareıırs' lack of enrhusiasm, she
is soon basking in her new found
freedem i n Berlin and also gerring
her firsr rasre of romance . . .
This compelling and inrelligenr
explorarion of the unusual dynam i c
berween deaf parems and rheir
hearing children has received rave
reviews in Germany, where ir has
remained in rhe rop rwenry ar the
box office for 1 8 weeks. Ir has also
been nemi nared for an Oscar as Besr
Foreign Film. "A few years ago

censoring and misrepreseming

when I was in America, I read a
newspaper areicle by a woman who

communicarions when ir was

grew up wirh deaf parems. I

conveniem for her. Though her

rhoughr ir was a wonderful idea for
a fi l m . Ir' s a srory of love and

parenrs are loving, she increasingly
feels srifled by rheir dependency.
This conflicr comes ro a head wirh

spirirual growrh berween parenrs
and rheir child. I wamed ro depice

rhe arrival of her Au m Clarissa, a

rhe diffıculcies and rhe joys

brillianr and vivacious jazz musician

experienced when we diseover rhar

who inrroduces rhe new dimension

rhing called desriny and decide ro

of music i mo rhe young girl's l ife.

follow ir, even rhough ir may hurr

Alrhough rhe aunr's Chrisrmas gifr

rhose we love mosr." - Caroline Link

2 Haziran 1 964're Almanya'da,
Bad Nauheim'da doğdu.
Münih'te eğitim gördü. Liseden
mezun olduktan sonra bir yıl
boyunca A.B.D.'de "au pair"
olarak çalıştı. Almanya'ya geri
döndü ve Münih'teki Bavyera
Stüdyoları'nda film
yönetmenliği dalında staj yaptı;
burada televizyon ve film
yapımlarında ses kayıtçısı ve
yönetmen yardımcısı olarak
önemli bir deneyim kazandı.
1 986'da belgesel yapımcılığı ve
TV muhabirliği okumak için
Münih Sinema ve Te_l_evizyon
Akademisi'ne girdi. Oğrencilik
yıllarında "Colorful Flowers 1
Rengarenk Çiçekler" ( 1 986)
adlı bir kısa film çekti ve
"Happiness to Touch 1
Dokunmanın Mutluluğu"
( 1 989) adlı bir belgeseli n
yönetmenleri arasında yer aldı.
Akademide okurken çektiği
son filmi "Summer Days 1 Yaz
Günleri" ( 1 990) Hoff Film
Festivali'nde Kodak Sponsor
Ödülü'nü kazandı. Televizyon
için yaptığı "Kalle, Dreamer 1
Hayalperesr Kalle" ( 1 992) adlı
bir çocuk filminden sonra, ilk
konulu uzun metrajlı filmi
SESSIZLIG I N ÖTESINDE'yi
( 1 996) çekti.
Born on 2 J u ne 1 964 in Bad
Nauheim, Germany. She has
been educated in Munich. After
grad uaring from high school she
spend a year in rhe United Srares
working as an au pair. She then
rewrned ro Germany and
received rraining in fi lmmaking
ar the Bavaria Swdios i n
Munich, gaining valuable
experience as a record keeper and
assistane d i recror for TV and
fi l m producrions. I n 1 986, s he
enrered rhe Munich F i l m & TV
Academy ro study
documenraries and TV
journalism. While sri ll a
srudenr, she made a shorr feawre
enri rled "Colorful Flowers"
( 1 986), and co-di rected a
documenrary, "Happiness ro
Touch" ( 1 989). "Summer Days"
( 1 990), the last film she made at
rhe Academy, won the Kodak
Sponsor Award ar the Hoff F i l m
Festival. After making a
children's fi lm for TV, " Kalle,
Dreamer" ( 1 992), she made her
first full-length feawre,
BEYOND SILENCE ( 1 996)
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iSPANYA-FRANSA-iTALYA SPA I N-FRANCE-ITALY

FERNANDO M ERINERO

RU H SIZISI

Ispanya'da dog�u. Madrid'deki
Complutense Universitesi
Hukuk Bölümü'nü bitirdi.
Sonra gene Madrid'deki
lmaginary Arts Atölyesi'nde
film okudu ve 1 986'da mezun
oldu. lik fılmini, Sahne Sanatları
eğitimi görürken, 1 988 yılında
gerçekleştirdi, 1 99 1 'de
Madrid'deki Ozerk
Üniversite'de senaryo yazımı
konusunda master yaptı.
Viridiana Vakfı'ndan burs
sahibidir.

A G UJETAS E N AL ALMA
SOUL ACHE
Yönetmen Director:

Fenıando A1erinero
Fer11ando Jllerinero
Görüntü Yön. Cinemarography: Teo
Delgado. Ama/do Catinaı·i & Jean Pa11/
Bemard Kurgu Edi ring: Femando Pardo
Müzik Music: Hector Agiieı-o Oyuncular
Cast: Martxelo l?11bio. Bmno Bllzzi.}llall
Potau. i\llyriam iHizib-es. Nathalie Sesena.
Cam/en Elias. Victoria StlliZ. Angelira Revert.
Jllapi Galdn Yapımcı Producer: Vicente
Pirez Yapı m Production Co.: El Mecanismo
Encantado. Cal/e A renal 22-5" Dcha. 280 1 3
!ıladrid. SPA/N: Phone: 3 4 1 523 1 8 09:
Fax: 3 4 1 523 26 66: Art Cam. FRANCE:
Axelotil Film. ITA L Y Dünya Hakları
Export Agenr: Kewin \Villiams. KWA.
dPrincesa 1 7 2°. 28008 Madrid, PA/N:
Phone: 34 1 54 1 68 69: Fax: 34 1 54 1 54 82
Senaryo Screen play:

Born i n Spain. He had a Law
Degree ar Complurense
University in Madrid. He rhen
srudied fil m ar lmaginary Arrs
Workshop, Madrid and
graduared i n 1 986. He made his
fi rsr film in l 988 while
studying Dramatic Ares. I n
l 99 l he bad a masrer degree i n
screenplay w ri ring ar rhe
Auronomous University i n
Madrid. He's a scholarship
bolder from rhe V i ridiana

1 9971 3 5 11mı. 1 Renkli Color 1 90 '

•

Aitor, asistanı Bruno'yla
birlikte, Cesar'ın yapınıcılığında
bir film hazırlayan genç bir
yönetmendir. Baş erkek
oyuncusunu bulmuştur ama hala
beş sarışın aktrise ihtiyacı vardır.
Bu yüzden de, onları seçmek
üzere bir kasting provası
düzenler. Aitor bu adayları, bir
düğün hakkında terslikler
komedisi olan filminden daha
çekici bulur. Aktris adayları, tıpkı
bir atlıkarıncadaymışcasına
Aitor'un etrafında dönüp
dururlar; bu arada Aitor'un
umutsuzluğu da, filminin baş
aktrisini bulamadığı için artıp
duru r. Bir gün yapınıcısına bir
isim önerir: Myriam Mezieres,
derin bir hayranlık duyduğu ve
birlikte çalışmak istediği bir
aktristir bu. Ancak yapınıcı bu
konuda pek ikna olmamıştı r ve
bütün bunlar yetmiyormuş gibi
Aitor'un sevgilisi de kıskançlığa
başlamıştır. Myriam'ın gelişi, fılmin
özünü değiştirecektir . . .

• A i ror is a young film d i recror

who is preparing a fi l m w i th his
assiseant Bruno, and Cesar as the
producer. He' s already found the
lead acror but sti li needs five
blonde acrresses. Therefore he
organizes a easting i nterview

ro

choose rhem. The fasci narion Ai ror
begins ro feel for his fil m
candidares is bigger rhan that he

F i l m leri

feels for the fil m irself, which is a
mess comecly about a weclcli ng . The

1 988 Una bueul/ rt�zoıı pm·a

casring acrresses spin around as i n a
merry-go-rouncl, meanwhile Airor's
desperation grows because he
cloesn't fincl the main acrress for his
fi l m . One day he proposes a name
ro his proclucer: Myriam Mezieres,
an acrress he cleeply acim i res anel
wams ro work wirh. But the
producer is not quire convi ncecl
about her, and on rop of that
A i ror's girlfriencl begins ro be
jealous. Myriam 's arrival w i l l
transform the fi l ın 's essence . . .

Filınography
vivir... o morir

Yaşamak ya da Ölmek Için
Iyi Bir Neden
1 990 Raf/es de st1.ngre Kan Rayları
1 992 El tiltimo piojo
Rubia sobre rubiıt
(sborl

kısa film)

Cineo 11111}eres tl. todo gt�s
(short

kısa film)

1 993 El doctor mds majete del
plaııeltt (sbort

kısa film)

1 99 5 Los hijos del vieııto

Rüzgarın Çocukları
1 99 7 Agujelııs en el Alma

Ruh Sızısı

60 ULUSLARARASI YARIŞMA INTERNATIONAL COMPETlTION
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JONATHAN NOSSITER

PAZAR

1 96 1 'de Washington, D.C.'de
doğdu. Paris'te ve San
Francisco Sanat Enstitüsü'nde
Güzel Sanatlar eğitimi aldı ve
Dartmouth College'dan mezun
oldu. Adrian Lyne'in "Fatal
Attraction 1 Öldüren Cazibe"
( 1 987) filminde yönetmen
asistanlığı yaptı; Afrika üzerine
bir belgeselin yapınıcıları
arasında yer aldı ve Ingiltere'de
tiyatro oyunları sahneye
koydu. 1 992'de "Resident
Alien 1 Vatandaş Uzaylı" başlıklı
ilk uzun metrajlı belgesel filmini
çekerek yönetmenliğe adım
attı. 1 997'de televizyon için
"Searching for Arthur Penn 1
Arthur Penn'i Ararken" adlı
filmini çekti. ilk konulu uzun
metraj filmi PAZAR ( 1 997)
Sundance ve Deauville Film
Festivalleri'nde Büyük Ödül'ü
kazandı.

S UNDA Y
Yönetmen Direccor:jo11athan Nossiter
Senaryo Screenplay:j01wtbtm Nossiter &
james Lt!Sdtm Görüntü Yön.

Cinematography: Michael Baı·rou• &john
Foster Kurgu Editing: Mt�deleine Gaı•in
Oyuncular Cast: Daı•id Suchet. Lisa
Harroll'. jared Haı·ris. A mold Barkus. jimmy
Broadu'tl; . joe Grift�si Yapımcılar
P rod uce rs:jonathan Nossiter & Alix
i\ladigan Yapı m Production Co.: Sunday
Produl'liom. 2 1 Prince St. . Apt 4. Neu• l'oı·k.
N Y 1 00 1 2. USA: Phone & Ft�x: I 2 1 2 43 1
97 37 Dünya Hakları Export Agent:
Cm·b E111ertaimne111. 3907 \V. Alamedt1 A ı•e. .
Bm·bt�nk. CA 9 1 505. USA: Phone: I 8 1 8 843
82 l l : Fax: 1 8 / 8 566 1 7 1 9

1 996 1 3 5

111111. 1 Renkli

Color 1 93 '
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Queens'te sokakta yatıp
kalkanlara ayrılan bir eve sığınmış
olan Oliver, soğuk bir Pazar günü,
mahallesinde aylak aylak
dolaşırken, kendisi gibi orta yaşlı
bir kadınla karşılaşır. Hadeleine
onu, yıllar önce tanıştığı sanat filmi
yönetmeni Matthew Delacorta
sanır. Adamı önce yemeğe, daha
sonra da evine davet eder.
Arkadaşça yaklaşımlara, özellikle
de bunun güzel bir kadından
gelmesine hiç alışık olmayan, kilolu
ve bakımsız Oliver, bir gün için
bile olsa kendini yeniden yaratma
umuduna kapılır. Gerçek kimliğini
ise ancak kadın ondan öykü
aniatmadaki büyük becerisini bir
kez daha göstermesini istediğinde
açıklar: !BM şirketinde muhasebeci
olarak çalışırken önce işini, sonra
ailesini, en sonunda da onurunu
yitirmiştir. Hadeleine önce ona
çok kızar; kızgınlığı yatışınca da
kendi öyküsünü anlatır: Amerikalı
kocasından ayrılmak üzere olan
Ingiliz asıllı bir oyuncudur ve New
York'ta iş bulmakta
zorlanmaktadır. Ayrıca
Madeleine'in Oliver için gerçek bir
sürprizi vardır . . .

her bölümünde şaşırtmayı
başarıyor. Incelik dolu, duygu ve
derin bir hüzünle yüklü bu film,
arzu ile kimlik, gerçek ile yaratı
arasındaki karmaşık ilişkiyi ele
alıyor. Nossiter, James Lasdun'un
başarılı senaryosunu ve
oyuncularının yeteneklerini titiz ve
çok açık bir biçimde kullanarak,
nesnel ve öznel gerçeklikler
arasındaki farklar üzerine zekice
bir diyalog yaratıyor. "Fantezi
somut şeyler ortaya
çıkarabildiğinde ilginç olur . . .
Herkesin zengin bir fantezi dünyası
olduğunu düşünüyorum. Bunun
yalnızca bir sanatçının, bir yazarın,
ya da bir film yönetmeninin
tekelinde olduğunu sanmıyorum . . .
Bence insanlar günlük yaşamlarının
üstesinden, büyük bir ölçüde,
hayal edebildikleri sayesinde
geliyorlar." - Jonathan Nossiter

whom she had mer several years

the gap berween objective and

Psikolojik gizemler ile gerçekçi bir
yaşam öyküsünün ilginç bir
karışımı olan PAZAR,
varoluşlarının zavallılığı altında
ezilen iki orta yaşlı insanın
yaşamlarındaki sıradışı bir günü
anlatıyor. Anlamsız bir film
denemesi olabilecekken ve dar bir
çevrede geçmesine karşın, PAZAR
mizah ile hüznü son derece uygun
bir biçimde birleştirmeyi ve bizi

earlier. She invires him ro lunch

subjecrive realiries. "Fantasy is

• Oliver, residene at a shelrer for

IBM who losr his job, his fam i ly
and his pride. Afrer overcoming her
apparenr anger, Macieleine re lls her
own srory: she is a British acrress in
the midsr of separaring from her
American husband, who his having
a d i fficulr rime fi ndi ng work in
New York. And she is a surprise i n
srore for Oliver. . .
A remarkable combination of
psychological mysrery and real isric
drama, SU

DAY chronicles one

raclianr day in the lives of rwo
m idel le-aged people weighecl clown
by the misery of rheir exisrence.
A l dıough ir m ighr have eneleel up a
mean i ngless film exercise, despire
i ts m i niature srrucrure, SUNDAY
succeeds in effecrively comb i n i ng
humor and gloom, surprising us
wirh every turn in irs plot. Suffusecl
wirh subtlery, emorion and a
profound sorrow, the film m i nes the
i nrricare relarionship berween

the homeless in Queens, roams rhe
neighborhood one winrry Sunday

desire and idenriry, reality and

and meers a midelle-aged woman,
roughly his age. Macieleine

precisely urilizes the bri l l ianr

i nvenrion. Nossirer carefully and
screenplay by James Lasdun and the

m israkes him for the famous art

perfornıances of his acrors ro ereare

film director Matthew Delacorra

an inrelligenr clialogue concerning

and rhen ro her house.
Unaccusromed ro friendly aclvances,
parricularly from a beauriful
woman, the overweighr and unkept
Oliver leaps at rhe prospecr of
reinvenr i ng hi mself, if only for one

inceresring when ir works off of

sornet h i ng concrere . . I thin k
.

everyone has a very rich fantasy l i fe.
I don 'r thin k ir's the exclusive

province of the so-called art i st or
rhe wrirer or rhe fil nımaker. . . I

day. He only reveals his rrue

rhink people survive in rheir

idenriry when she asks h i m ro

everyday lives ro a large degree

demonsrrare his sroryrelling abiliry:

because of w har they can i magi ne."

he had been an accountant wirh

- Jonathan Nossiter

Born in Washingron, D.C. in
1 96 1 . I-le studied Fine Arrs in
Paris and ar rhe San Francisco
Arr l nsriture and graduared
from Dartmouth College. I-le
apprenriced as assistant d i recror
on Adrian Lyne's "Faral
Arrracrion" ( 1 987), co-produced
a documenrary on Africa and
d i recred for rhe srage in
England. In 1 992 he made his
d irectorial debut wirh a feanıre
lengtlı documeııtary, ''Resideııt
Alien". I-le has alsa d i recred
"Searclıing for Arrhur Pen n"
( 1 997) for relevision. I-l is fırsr
fıcrion feanıre, SU DAY ( 1 997)
won rhe Grand Prizes ar
Su ndance and Deauv i l le F i l m
Fesrivals.
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IRAN IRA

JAFAR PANAHI

AYNA

1 1 Temmuz 1 960'da lran'da,
Mianeh'de doğdu. Iran Sinema
ve TV Enstitüsü'nden sinema
yönetmenliği dalında mezun
oldu. Meslek yaşamına Iran
televizyonu için kısa filmler
yöneterek başladı, ve "The Fish
1 Balık"ra Kambuzi Partovi'ye,
"Through the Olive Trees 1
Zeytinlikler Arasında"da Abbas
Kiarosrami'ye asiseanlık yaptı.
Yönettiği filmler arasında "The
Wounded Heads 1 Yaralı
Başlar" (belgesel, 1 989), 'The
Second Look 1 Ikinci Bakış"
(belgesel, 1 99 1 ). "Kish"
(belgesel, 1 992) and "The Last
Examination 1 Son Sınav"
( 1 992) vardır. ilk uzun metraj
yönetmenlik denemesi "The
White Balloon 1 Beyaz Balon"
( 1 995), Cannes Film
Festivali'nde en iyi ilk film
seçilerek Altın Kamera aldı.

AYNEH
THE MIRROR
Yönetmen Director:)afaı· Prn�t�hi
Senaryo Screen play: Ja/rtr Pmwhi
Görüntü Yön. Cinematography: Farutd
)11dat Kurgu Editing:)a/ar Panabi
Oyuncular Cast: Jll itw Jll obam11wd Kham.
1mer 01111111i Yapımcı Producer: Valıid
Nik-Kh,th Az({(/ & Jet/ar Panabt Yapı m

Production Co.: Fart�bl Cinelilti Fomulation.
5 5 Ste-Ttr A mwe. Telıl'fln 1 1 358. //?AN:
Plıone: 21 67 10 /0: Fax: 21 6 7 8/ 5 5
Dünya Haklan Export Agem : Cell111oid
Dreemıs. 24. rue Uu11artine. 75009 Ptlfis.
FI?ANCE: Plıone: 33 1 49 70 03 70: Fax: 33
1 '19 70 03 7 1

1 997 1
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Küçük Mina endişelidir. Okul
bittiği halde annesi onu almaya
gelmemiştir. Gerçi okul bahçesinde
bekleyebilir ama, kendi kendine
eve gitmek için otobüse binmeye
karar verir. Otobüs durağına
geldiğinde ise kaybolduğunu
farkeder. Geri dönmek için başka
bir otobüse binmesi gerekmektedir.
Kameraya dönüp bağırır: "Artık bu
fılmde oynamak istemiyorum!" O
anda da film bir belgesele dönüşür.
Mina'ya sahneyi bitirtmeyi
başaramayan yönetmen, onu
bırakmayı kabul eder. Ancak, küçük
kızın üstünde hala portatif bir
mikrofon olduğunun farkındadır.
Onu izleyip, fılmin çekimini
sürdürmeye karar verir. Sadece
sesin yol gösterdiği film ekibi,
Tahran'da kaybolan, evinin yolunu
bulmasını sağlayacak herhangi
birini, herhangi bir yeri, herhangi
bir işareti bulmaya çalışan küçük
oyuncunun ardından yola koyulur.
Mina, maceraları sırasında, filmin
aktörleriyle ve, sanki bir
aynadaymışcasına, büyük kentin
gerçekleriyle karşılaşacaktır . . .

kavuştuğunu, rastladığını, onu
kucakladığını, teklifsizce ve
kesinlikle gösteriyor. AYNA, Rus
bebekleri gibi, senaryo içinde
senaryosu olan bir maske oyunu.
"Üikem genç bir ülke. Tarihsel
anlamda değil, halkının genç ruhu
nedeniyle. Işte ben de bu yüzden
özgür ve uyanık bir çocuğu, kendi
sorununu kendisi çözme durumunda
bırakmayı seçtim. Yolculuğunda
rastladığı tüm insanlar ya rol yapıyor,
ya da bir maske takıyor. AYNA
fikri, ben 1 996'da Pousan
Festivali'ndeyken doğdu. Orada
sinemasever kalabalığı arasında, bir
bankta oturan bir kadın gördüm.
Ellerinde bir torbayı sıkıca tutuyor,
gözlerini dikmiş boşluğa bakıyordu.
Uzun süre onu gözledim, anısı da
aklımda kaldı."- Jafar Panahi

Panahi'nin ustası Kiorastami'nin
"And Life Goes On 1 Ve Yaşam
Sürüyor"u nda ( 1 992) olduğu gibi,
AYNA da kurgusal olanın yerini ve
gerçekle olan ilişkisini sorgulamakta.
Gene de ve seviye değişikliklerine
rağmen, olay örgüsü (evin yolunu
bulmak) aynı kalıyor ve kendi çizgisi
doğrultusunda, kurulan aynalar
oyununun ötesinde, gerçeğin
kurmaca olanı aştığını, ya da ona

back. She rurns ro camera and cries:

• Lirrle Mina is worried . School is

our bur her morher hasn'r coıııe ro
pick her up. She can wair a bir in che
school yard, bur she decide ro rake
rhe bus, to ıııake her way home on
her own. When she arrives ar che bus
rerıııinus she realizes rhar she is losr.
She ıııusr rake anorher bus ro go
"I don'r wanr ro acr in rhis movie

acrress as she loses herself in Tehran,
rrying ro find anyone, any place, any
landnıark which will al low her ro
find her way home. ln rhe course of
her advenrures she w i ll meer rhe
film's acrors and, as if in a mi rror,
rhe realiries of life in rhe big ciry . . .
l n rhe ame vein as "And Life Goes
On" ( 1 992) by Abbas Kiorasrami 
Panahi's masrer -, AYNEH quesrions
che s rarus of ficrion and i rs relarion
ro realiry. Even so, and despire che
change in levels, rhe plor - finding

her way home - renıains rhe same and
shows, in irs own way, rhar beyand
rhe ganıe of mirrors rhar has been ser
up, realiry rranscends ficrion. Or
meers up wirh ir, concurs wirh ir,
embraces ir, ineimarely - definirively.
AYNEH is a game of masks wirh a
scripr inside a script, !ike Russian
dolls. "My counrry is a young counrry.
Nor i n a hisrorical sense bur because
of che yourhful spirir of irs people.
This is why 1 chose ro pur a free and
alerr child in a siruarian where she is
lefr ro her own devices. All rhe
people she meers on her journey are
playing roles or wearing masks. The
idea for AYNEH was born when I

anymore ı " Ar which poinr che film

was ar che Pousan Fesrival in 1 996.
There amidsr che crowd of movie

becomes a documenrary. The

buffs, I saw a woman sirring on a

director, unable ro ger Mina ro finish

bench. She was holding a bag righrly

che scene, agrees ro ler her go. He
knows, however, che lirrle gir! is sri ll

in her arnıs and sraring inro space. I
warched che wonıan for a long while

wearing a porcable microphone. He
decide ro follow her and conrinue

and che memory of her srayed wir h
me. This image marured in my

filming. Guided only by sound, che

unconscious and gave birrh ro

film crew sers off afrer che young

A YNEH." - Jafar Panahi

Born on I I July 1 960 in
Mianeh, Iran. He g raduared in
fi l m d i reecing from the I ranian
College ofCinema and TV. He
began his career d i recring shorrs
for Iranian relevision and
apprenriced as assiseane director
on Kambuzi Parrovi's "The
E'ish" and Abbas K iarosrami's
"Through che Ol i ve Trees" . His
directarial credits ineJude "'The
Wou nded Heads" (documenrary,
1 989), 'The Second look"'
(documentary, I 99 1 ) , " K ish"
(documenrary, 1 992) and "The
Lasr Examinarion ·· ( I 992). "The
White Balloon" ( 1 995), his fırsr
fearure, won che Camera d'Or ar
Can nes as best debur.
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USTA B E N i ÖLDÜRS E N E
SAWDUST TALES
Yönetmen Director: Barlj Pirhasan
Senaryo Screen play: Barlj Pirhasan, baıed
o11 the now/ b; Bilge Karastt Görüntü Yön.
Cinemaıography:}iirgen }iirges Kurgu
Ediring:jamie Trevi/1 Müzik Music: Peter
Ogi Oyuncular Cası: Hugh O'Conor. julia
Bı·etıdler. Karoly Eperjes. Meltem Cumbul, Haluk
Bi/gineı·. Ttmret Kurriz Yapımcılar
Producers: Fatih AkrJJ. Pir Riethmiiller &
Denes Szkeres Yapı m Producrion Co.: Med
Yapun Televizyo11 ve Fi/11Jcilik A.Ş. . Gazeteci
Omit Dmiz Sok. . No: 13. İ[levent 80620,
İstanbul. TURKEY: Phone: 90 212 283 62 7 1 ;
Fax: 90 2 1 2 283 6 2 8 1 : Medim /�es Berlin
Film-Und Fernsehpeoduktiom GmbH. Berlin,
GERMANY: F1Xus Film Ltd. Budapest.
HUNGA R Y Dünya Hakları Exporr
Agenr: /ıled Yapuu Televizyon 11e Filmci/ik
A . Ş. . Gazeteci Omit Deniz Sok. . No: 13. lj'lew11l
80620. İstanbul. TURKE Y: Phone: 90 2 1 2
283 6 2 7 1 ; Fax: 9 0 2 1 2 283 62 8 1
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Toplumsal çöküş ve eşikteki
bir savaşla zedelenmiş ebedi bir
tarafsız bölgede bir sirk trupu,
onları tehlikeden kurtarıp daha iyi
bir dünyaya götürecek olan
gizemli Rupert'in gelmesini
bekler. Yaşlı, bilge telcambazı
ustası, her an orduya
alınacağından kaygılandığı genç
çırağını sevecen bir şekilde
gözler. Bunlar yetmiyormuş gibi
delikanlı bir denizkızına aşık
olur . . .
USTA BENI ÖLDÜRSENE zor
dönemlerde varlığını sürdürmenin
ve her şeye rağmen ilk aşkı
yaşamanın gücü üzerine tuhaf ve
ebedi bir mesel. Sirkin büyüsü,
gerilimli telde denge numaraları,
panayır cümbüşü, savaş zamanının
ahlak bozukluğu, garip bir aşk ve
bir tutarn da doğaüstünün gönül
çelici bir karışımı.

• I n a t imeless no-man's !and

scarred by social decay and
i m m i nenc war, a circus troupe
awairs rhe arrival of rhe mysterious
R upert who is ro deliver rhem from
danger i n ro a berrer world. The
aged , wise righrrope master keeps a
watchfu l , loving eye on his young
apprentice who, ro his concern,
could be draughred inro rhe army
ar any moment. To make maners
worse, rhe boy fal l s in love wirh a
mermaid . . .
A WDUST TALES is a w h imsical
and rimeless parable on survival in
hard times and rhe force of a fırsr
love against all odds. I r is a
caprivaring concocrion of circus
magic, suspenseful highwire
balaneing acts, fai rground revelry,
warrime depraviry, a bizarre
romance and a pinch of the
su pernaru raL

BARIŞ PiRHASAN
1 95 1 'de Istanbul'da doğdu.
Boğaziçi Üniversitesi Ingiliz Dili
ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi.
1 974'ten sonra çeşitli
dergilerde şiirleri ve şiir
kitapları yayınlandı. Lewis
Carroll ve Konstantin
Kavafis'ten çeviriler yaptı.
Ömer Kavur and Atıf Yılmaz'ın
yanında asistan olarak çalıştı.
"Körebe", "Adı Vasfiye" and
"Aaahh Belinda" gibi filmierin
senaryolarını yazdı. 1 990'da
"Küçük Balıklar Üzerine Bir
Masal" filmini yazdı ve yönetti.
1 989- 1 992 arasında British
Council bursuyla Ingiltere'deki
National Film and Television
School'un Yönetmenlik
Bölümü'nde okudu. 1 996'da
"Gül ile Adem" adlı kısa filmi
yazdı ve yönetti. Bilge
Karasu'nun aynı adlı eserinden
esinlenerek yazıp yönettiği
USTA BENI ÖLDÜRSENE,
Antalya Film Fes�ivali'rıde En Iyi
Senaryo ve Jüri Ozel Odülü
aldı.
Born i n Istanbul in 1 95 1 . He
graduared from the English
Language and Lirerarure
Deparrmenr of rhe Boğaziçi
U niversity. Since 1 974 his
poems have been published i n
various magazines and collecred
in book form. He also made
rranslarions from Lewis Carroll
and Consranrin Cavafy . He
worked wirh Ömer Kavur ve
Atıf Yıl maz as assistant d i recror,
wriring rhe screenplays for fı lms
such as " Körebe", "Adı Vasfıye"
and "Aaah Belinda". In 1 990 he
wrore and d i recred his fırsr fı l m ,
''Küçük Balıklar Üzerine B i r
Masal 1 A Fable on Lirde Fi h".
From 1 989-92 he srudied
d i recting ar the National F i l m
a n d Television School i n
England w i t h the scholarship of
rhe British Council. He w ro re
and d i recred the shorr fılm "Gül
i le Adem 1 Gül & Adem" in
1 996. SA W DUST TALES, a
fılm based on rhe srory of B i lge
Karasu of the same ritle, which
he wrore and direcred, received
rhe rhe award for rhe Besr
Screenplay and rhe Special Jury
Prize in rhe Anralya Film
Festival.
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HONG SANG-SOO

COMUZUN KUYUYA DÜŞTÜ G Ü G Ü N
DAl T J GA UM ULE pAJI N NAL
���J������������������������������������
TH E D A Y A P IG F E LL INT O TH E W ELL
Yönetmen Director: Hong Sang- oo
Senaryo Screen play: Hong Sang-Soo,
Ch11ng Dm-S11ng, Yeo 1-/ae- Yo11ng. Alah Kim

& eo hin-1-/ae Görüntü Yön.

Cinemarography:jo Dong-Kımn Kurgu
Edi ring: Park Gok-ji Müzik Music: Oak
Kri-S11ng Oyuncular Ca r: Kim E11i-Srmg.
Park}in-Smıg.jo Emı-Sook. Lee Erm-K)11ng
Yapımcı Producer: Lee \Yioo-Seok Yapım
Producıion Co.: Dong-A Exporl Co.. Dong-A

Born in Seoul , Korea in 1 96 1 .
He srudied fılm ar Chung-Ang
Un i vers ity. He also srudied fı l m
i n California, Chicago, and
Paris. Afrer rerurn ing to Korea,
he worked for Deoul
B roadcasring Station. THE
DAY A PJG FELL INTO THE
WELL ( 1 996) is his fırsr fearure
fı lm .

8/dg. , 8 1 4-6 Yeoksam-dong. Kangnam-k11.
Seo11/. KOREA : Phone: 82 2 34 5 1 47 3 5 :
Ftrx: 82 2 27 3 O 1 3 1 . Yot�ng-Sr11rg
Prod11aiom, Seo11/. KOI?EA Dünya Hakları
Export Age nı: Doııg-A Expoı·r Co., Dong-A
8/dg. . 8 1 4-6 Yeoksam-dong. Kangn(/1/1-kll.
eo11i. KOREA : Phone: 82 2 34 5 1 � 7 3 5 ;
Fax: 8 2 2 2 7 3 O l 3 1
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• Seul 1 996. Başarısız bir romancı
olan Hyosup, evli Pokyung'la aşk
yaşamaktadır. Pokyung'un işadamı
kocası karısının kendisini
aldattığından şüphelenmektedir.
Sinemada gişe memuresi olan
Minjae ise, Hyosup'a aşıktır.
Adamın yazdıklarına o kadar
hayrandır ki, sırf ona destek olmak
için bir dublaj sanatçısı olarak ek iş
yapmayı dener. Çok geçmeden
kendisinden porno teypler için
orgazm sesleri çıkarmasının
beklendiği ni anlar . . .

Hong Sang-Soo'nun, bazı Seullü
eleştirmenler tarafından bir Koreli
yönetmen tarafından
gerçekleştirilmiş en iyi ilk film
olarak övülen bu yapıtı, Kore
sinemasından etkilenmişe
benzemiyor. Günümüz Seul'ünde
farklı bireylerle ilgili, görünürde
birbiriyle ilintisiz skeçlerle açılan
film, bu yaşamların aslında nasıl
içiçe geçmiş olduğunu yavaş yavaş
ortaya koyar. Bağlantılar,
melodramatik gösterişe
başvurmadan, sadece yaşamların
gerçekte nasıl birbirine bağlı
olduğunu ortaya koymak için
kullanılmıştır. "Boğulan domuz",
1 960'1arın vahşi askeri rejimiyle
başlayıp 1 990'1ı yılların öğrenci
gösterileriyle sona eren otuz yıllık
zorlu bir dönemden geçen Güney
Kore başkenti sakinlerinin yaşamı
için kullanılan bir mecazdır. Hong
Sang-Soo öyküsünü yabancılaşmış
dört karakterin gündelik
yaşantılarının ezici basmakalıplığı

1 96 1 yılında Kore'de, Seul'da
doğdu. Chung-Ang
üniversitesinde sinema eğitimi
gördü. Ayrıca California,
Chicago ve Paris�e de sinema
okudu. Kore'ye döndükten
sonra, Seul Yayın Istasyonu için
çalıştı. DüMUZUN KUYUYA
DÜŞTü(;ü GÜN yönettiği ilk
konulu uzun metraj fılmdir.

çevresinde örüyor. Sonuçta ortaya
çıkan, 1 996 yılında kent
toplumunun bir kesiti: Gençlik
idealleri yıkılmış orta sınıftan
yetişkinlerin duyguları, düş
kırıklıkları, öfkeleri, tutkuları ve
korkulan. Mesafeli olarak açılan
saf, geleneksel likten uzak bir
sinema anlayışı bu - yapay ışığın
hemen hemen hiç kullanılmadığı,
gerçek yaşamı taklit eden bir
ritmle sunulan bir sinema; bir
toplumsal sorunu ele alan ama
yargılamayan bir sinema. "Ben bir
öykü aniatıcısı değilim. Öykü
denen şeyin, hiç değilse bir ölçüde
sabitleşmiş karakterleri vardır. Ben
ise, karakterlerin tavırlarını
vurguluyorum. Belli bir durumda
karakterler çeşitli tavırlar alıyorlar,
ve bunlar ile benim tavırlarını filmi
oluşturuyor. Sanırım, filmimin
teması da bu." - Hong Sang-Soo
• Seoul L 996. Hyosup, an

Korean cinema. Ir opens as a series
of apparenrly unconnecrecl skerches
of individuals in presem-day Seou l,
and reveals only graclually how these
lives are in facr enrwi ned rogerher.
The li nks are shown w ithout
meloclramaric flourishes bur simply
as a way of demonsrraring how lives
are, in facr, inrer-connecred . The
"clrowning pig" is a meraphor for
the life of the cirizens of the ourh
Korean capi ral, w ho have 1 i vecl
through three cl i fficulr decacles 
beginning wirh the violenr milirary
regime of rhe '60s and eneling w ith
the swdenr demonsrrarions of the
'90s. Hong Sang-Soo weaves his
srory araund rhe oppressive banaliry
of the daily l ives of four al ienared
characrers. Ir all adds up

ro

a spor

seetion of urban sociery in l 996: the
feelings, frusrrarion, angers, passions
anel fears of m iclelle-class adults,
whose yourhful icleals have been

unsuccessful novelisr, is having a
love affair with the married

crushed. This is pure,
unconvenrional cinenıa that unfolds
ar a disrance - cinema that makes

Pokyung, whose businessman

al most no use of arrificial l ighr,

husband suspects her of be i ng

presenrecl in a rhyrhm that mimics

unfaithful. Minjae, a cinema box
office clerk, is in love with Hyosup.

rhar of real life; cinenıa rhar presenrs
a social problem bur is not

he admires his writing so much
that she rries moonlighting as a

j uclgnıenral. " ! am nar a sroryreller.
A so-ca lleel srory has i rs clıaracrers

voice-over artist, just

ro

supporr

him. oon she finds herself expected
ro du b rhe sounds of orgasnı for

fixed, ar leasr ro same degree. 1, on

the other hancl, srress the arrirudes
of the characrers. Given a siwarion,

porno tapes . . .

characrers assume various arrirudes

Acclaimed b y some Seoul critics as

anel those, combineel wirh my own,

the best fi rsr fearure ever m ade by a

make my fil m . This, I rhink, is alsa

Korean d i rector, Hong ang-Soo's

the rheme of my fi l m . " -

fi lm has no obvious roors in earlier

Hong Sang-Soo
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HARRY SINCLAIR

ÜSTSÜZ KAD l N LAR HAYATLARI N I AN LATlYOR
TOPLESS WOMEN TALK ABOUT THEIR LIVES
Yönetmen Director: Harry Sindair
Senaryo Screenplay: Han) Sindair
Görüntü Yön. Cinemawgraphy: Dale
McCready Kurgu Editing: Cushla Dil/on
Oyuncular Cast: Danielle Col"l/�t�rk. Jan
Hughes. }oel Toberk. Wlilla O'Nei/1 Yapımcı

Producer: Fiona Cop/(llıd Yapım
Producrion Co . :john Sıl'immer Ltd. . P.O.
Box 106-028. Auckland. NE\rf ZEALAND:
Phone: 649 377 55 73: Fax: 649 3 7 7 55 74
Dünya Hakları Exporr Agenr: ı eıı•
Zudand Film Commission. P.O. Box 1 1 -546.
\rfe/lington. E Wl ZEALAND: Phone: 644
382 76 80: Fax: 644 384 97 1 9
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He began his professional career
an accor at Thearre Corporate
in Auckland, and in 1 984 wenr
to Paris to study drama. On his
rerurn to New Zealand, her
joined up with Don McGlashan
and formed Front Law n , a
thearre and mul ti-media duo,
making films, records and doing
live shows. Their fılms include
"Walk Shorr" ( 1 987), "Lounge
Bar" ( l 988), and ·'Linda's Body"
( 1 990)
as

1 Renkli Color 1 89'

• Ant, üstsüz kadınlar üzerine bir
film yazmaktadır. Liz kürtaj
yaptırmayı u nutur. Geoff yü n
örmeyi öğrenir. Prue da her şeyin
hoş olmasını ister. Geri kalan ise
katıksız bir kaostan ibarettir...

Meslek yaşamına Auckland
Tiyatro Kumpanyası'nda aktör
olarak başladı ve 1 984'te
tiyatro eğitimi görmek üzere
Paris' e gitti. Yeni Zelanda'ya
döndüğünde, Don McGiashan
ile birlikte bir tiyatro ve mülti
medya ikilisi olan Front Lawn'u
kurdu; filmler, plaklar ve canlı
şovlar gerçekleştirdiler.
Filmleri arasında "Walk Short 1
Kısa Adımlar At" ( 1 987),
"Lounge Bar" ( 1 988) ve
"Linda's Body 1 Linda'nın
Bedeni" ( 1 990) vardır.

• Am is writing a fil m abour
ropless women; Liz forgers

ro

have

an aborrion; Geoff learns ro knir;
and Prue wams every r h i ng ro be
nice. The rest is absolu re chaos . . .
This is t h e srory o f a group of

Bu işlevini yitirmiş bir grup
arkadaşın ve onların çağdaş
hayatın saçmalıklarıyla karşı
karşıya gelişlerinin öyküsü. içinde
de acaiplik ve normallik,
kıskançlık ve dostluk, depresyon
ile coşku, aşık olma ve artık aşık
olmamanı n yanısıra, "Üstsüz
Kadınlar Hayatlarını Anlatıyor"
adlı film içinde bir film var.
"Çekimler daha çok arkadaşların
evlerinde, özel bir dekor
olmaksızın gerçekleştirildi;
oyuncular oraya gelirken
sırtiarına geçirdikleri giysilerle
oynadılar; birkaç saat önce
yazılmış senaryolarla, provasız
çalıştık. Düşündüğümüz şey, sanki
dostlar Cumartesi öğleden sonra
bir arada eğleniyormuş gibi bir
ortam; bir doğallık ve içtenlik
atmosferi yaratmaktı." Harry Sindair

dysfuncrional friends and rheir
encoumers wirh the absurdiries of
comemporary l i fe. There's
wei rdness and normaliry, jealousy
and friendship, depression and

F i l mleri

exhi lararion, fal l ing in and out of

Filmography

love, and a fi l m wirbi n a fil m called
"Topless Women Talk Abour Their

1 993 CttS ua l Sex Sıradan Cinsellik

Lives". "The shooting rook place
main ly in friends' flars, wirhour
any speeial decor, wirh acrors
wearing wharever dothes they
turned up in, and working without
rehearsal, from seripts wrirren only
hours before. The idea was

ro

ereare

an atmosphere that would feel ! i ke
friends having fun on a Saturday
afrernoon; an armosphere of
ııarural ııess and sineeri ey. " Harry Si nci ai r

(sbort kısa film)
A veuue du iVI11ine
Maine Bulvan
(sbort kısa film)
1 99 7 Topless Womeu T?ılk About
Tbeh· Liı,es
Üsrsüz Kadınlar Hayatlarını
Anlatıyor

SANATLAR VE S i N E MA
ARTS AND THE MOVIES
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SANATLAR VE SiNEMA ARTS AND THE 1\10\'IES
iSVEÇ SWEDEN
KJE LL-AKE
�--�-----------------------------------------------------------------1 AN D ERSS O N

N O E L ORATO RYOSU

1 949 yılında lsveç'in Malmö
kentinde doğdu. Varmland'da
büyüdü, Lund Üniversitesi'nde
tiyatro ve sinema eğitimi
gördü. Meslek hayatına
fotoğrafçı olarak başladı, sonra
Stokhelm Tiyatro
Enstitüsü'nde görüntü
yönetmenliği eğitimi aldı. 1 989
yılında ilk uzun metrajlı filmi
"Friends 1 Dostlar"ı yapmadan
önce, birkaç kısa film, TV
draması ile, Ingiliz madencilerin
grevi üzerine bir belgesel yaptı.
O tarihten bu yana "My Great
Big Daddy 1 Benim Koca
Babam" ( 1 992) ve "Majken"i
( 1 994) yön etti. NOEL
ORATORYOSU ( 1 996)
dördüncü uzun metrajlı
filmidir.

JULORATORIET
CHRISTMA S ORATORIO
Yönetmen Director: Kje/1-A ke A ndersson
Senaryo Screen play: Kje/1 Smulstedt &

Kje/1-A kt A mlmson. based on the novel by
Giiran Tmıstrbin Görüntü Yön.

Cinemaıography: Harald Paalgard Kurgu
Editing: Darek Hodor Müzik Music: Stefan
Nilsson Oyuncular

Cas c: Peter Haber, johan

Widerberg. Hem·ik Limıros. Lena Endre. Viveka
Se/dahi. Fiona Mogridge. Krsiter Henriksson. Sif
Rmtd Yapımcılar

Producers: Kantinka

Farago & Ani ta Hallgmı Yapı m

Producıion Co.: S"'ıdrell' Film. Box 5 6 1 2.
1 1486 Sıockholın. S\fiEDEN; Phone: 46 8 234
70 00; Fax: 46 8 103 850, Su•edish Television
T\12 Coreborg Dünya Hakları

Export
Agenı: Su•edish Film lmtitute. Box 2 7 1 26,
1 0252 Sıockholm. SWEDE 1: Phone: 46 8 665
l l 00: Ftıx: 46 8 661 18 20

1 996 1 35 111111.

•

1 Renk l i Color 1

124'

lsveç'in Varmland eyaletinden
bir ailenin hayatında üç kuşak...
Öykü günümüzde, Victor'un,
çocukluğundan beri görmediği
babasından gelen mektupları
okumasıyla başlar. Mektuplar ona
60 yıl önceki trajik bir olayı
hatırlatır . . . 1 930'1u yıllarda, güzel
bir yaz günü, genç Solveig Noel
Oratoryosu'nun provası için
hisikietiyle uzaklardaki bir köy
kilisesine gitmektedir. Bu basit
kırsal çevrede Bach'ın başyaptını
icra edip insanları birbirine daha
da yakınlaştırmak genç kadının
hayalidir. Ancak Solveig kilise
yolunda kaza geçirir ve hayali de
onunla birlikte ölür. Yas tutan
kocası Aron ve iki çocukları,
Sidner ile Eva-Lasi, kente taşınırlar.
Aron üzüntüsünden çocukları
ihmal eder, buna karşılık Yeni
Zelandalı bir kadın olan Tessa ile
telsiz kanalıyla bir ilişki kurar, ve
kadın onun yaşam nedeni haline
gelir. Bu arada Sidner büyür, daha
sonra Nobel Ödülü'nü kazanacak
Selma Lagerlöfün de aralarında
bulunduğu, kentin egzantrik
kişileriyle dost olur. Kendinden
yaşlı bir kadınla, Fanny ile tanışır
ve ona aşık olur. Victor adını
verdikleri bir de oğulları vardır.
Ancak Aron, aşk arayışı içinde
her şeyi terkeder. Tessa'nın
kişiliğinde ölen karısını yeniden
keşfetmek gibi umarsız bir umutla
çok uzun bir yolculuğa çıkar.
Yıllar geçer ve sonunda, hoş bir
sonbahar günü, Solveig'in hayali
nihayet gerçekleşi r . . .

"Aşkın gücü üzerine hüzünlü ve
güzel bir öykü . . . Kjeii-Ake
Andersson ana unsurları ve
karakterleri muhafaza ederken
onların öykülerini dokunaklı ve
etkileyici hale getirmeyi
başarmış." Gunnar Rehlin (Variety)

Fanny. They have a son, Vicror.
Aron, however, leaves everyching
behind in his quesr for love. He
sers off on a very long journey i n
che desperare hope of rediscovering
h is Iate wife in che person of Tessa.
The years pass, unril, one pleasanr
auru m n day, Solveig's dream at lasr
comes rrue . . .

• Three generarions i n che life of a
fami l y from che Varıniand province
of Sweden . . . The srory begins i n
che presenc wich Vicror reading
Jetters from che farher he has n' c
seen si nce he was a child. The

"A sad and beautifu l srory o f the
power of love . . . Kjeli- A ke
Andersson has succeeded i n
maincain i ng che basic elemencs and
characrers and made che ir srories

Jetters recall a rragic i ncidene 60

mov i ng and affecring." -

years earlier . . . On a lovely

Gunnar Reh l i n (Variety)

summer's day in rhe '30s , young
Solveig is ridi ng her b i ke ro a
remote viiiage church ro rehearse
rhe Chrisrmas Orarorio. Ic is her
dream ro perform Bach's
mascerpiece i n this si mple rural
environmenr, and bring people
closer rogecher. Bur Solveig has an
accidenr on her way ro church and
her dream dies wirh her. Her
grieving husband Aron and cheir
rwo children, Sidner and Eva-Lisa,
move co rown. In his grief, Aron
negleccs che children, buc through
shorc-wave radio he beg i ns a
relacionship wich Tessa, a woman
in New Zealand, and she becomes
his reason ro l ive. Sidner,
meanwhile, grows up, making
friends among che rown's
eccencrics, i ncluding Sel ma
Lagerlöf, che wricer who wenc on ro
win a Nobel Prize. He nieecs and
falls in love wirh an older woman,

Born i n Malmö, Sweden in
1 949. He grew up i n Viirmland
and snıdied drama and film ar
lund University. He began his
professional career as a
phorographer, rhen was crainecl
as a ci nemarographer at rhe
Srockholm Drama I nsrirure. He
di recred several shorrs, TV
dramas and a documen rary on an
English m i ners' srrike before
making his firsr fearure,
"Friends" i n l 989. He has si nce
d irecrecl "My G rear Big Daddy"
( 1 992) and "Majken" ( 1 994).
C H RISTMAS ORATORIO
( 1 996) is his fourrh feacure fi l m .
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SANATLAR VE SiNEMA A RTS A :\: D T H E :\10\'IES
TÜRKiYE TU RKEY

KUTLUG ATAMAN

kutluğ ataman's semiha b. unplugged

Yönetmen Director: Kml11ğ Atamali

Senaryo Screen play: Semiha Br:rksoy &
K11tl11/f. Attiiiiaii Görüntü Yön.
Cinemarography: K11tl11ğ Atalllall Kurgu

Editing K11tl11ğ Ata111a11 Müzik Music:
muh" Berksoy Oyuncu Cast: Semiha
Berksoy Yapım Production Co.: C&O
Prod11r/ioll, SJraselı•ıler Cad. 1 o: 18414
Taksmı. istanb11l. TUI?KEY: Pho11e: 90 212
292 02 32: Fax: 90 212 292 03 1 9 Dünya
Hakları Export Agent: C&O Prod11rtio11.
mıse/1/ler Ctıd. No: 18414 Taksim. istallblll,
TUI?KEY: Plıom: 90 2 1 2 292 02 32: Fax:
90 2 1 2 292 03 1 9

1 99 7 B<t"ram Vıdeo 1 Renkli Coıor 1 462 '

1,

EY H I N D ISTAN! (UVERTÜR)

O INDIA! (OVERTURE) ( 4 ')
ll, D I E KUNST 1 (97 ')

l l l, BIR ÖLÜYLE YATAN KADlN
THE WOMAN WHO SLEPT
W ITH A CORPSE (78')
IV, OK AY! OK AY! (2 1 ')

V, MEZARDAN G ELEN MEKTUP
LETTER FROM THE GRAVE
( 1 78 ')

VI, HALININ PÜSKÜLÜ
THE CAR PET'S TASSEL (1 3 ')

VII, M EZARDA BILE
KAVUŞAMADI K
EVEN I

THE GRAVE W E

COULDN'T MEET ( 1 9 ' )

VIII, AŞK INTIHAR!

SUICJ DE FOR LOVE ( 4 1 ')

IX, EY H I N DISTAN! (FI NAL)
OI

DlA! (FJ

ALE) ( 1 7 ')

•

Kendi türünde tek olan, üstün
kişi, Zümrüd'ü Anka kuşu,
operanın divası, dev ses semiha
b.'nin, semiha b.'ye göre, dokuz
kısımlık, sözlü, aryalı ve de resimli
hayat tarihi ...
"semiha b. unplugged üzerine.
Gerçek mi, değil mi? Bu soru
işimin özü. Bu soru aynı zamanda
beni Semiha Berksoy'a her
şeyden çok çeken şey. Beni
Semiha Berksoy gerçeğinin ta
kendisi ilgilendiriyor. Belgesel,
nesnel olamaz çünkü canlı yaşantı
değildir. Olayların bir
dökümüdür; olayların kendisi
değil. Geçmişte birçok denemeler
yapıldı, hiçbiri isteneni veremedi.
Semiha'nın hayatı hakkında bir
belgesel yapmak beni hiçbir
zaman ilgilendirmedi - harikulade
bir hayat yaşadığın ı düşünsem
bile. Ben sadece onun olduğu gibi
oluşuyla ilgileniyorum. O gerçek
mi? Kurgu mu? Hayat mı? Opera
mı? Resimlerini yaratan Semiha mı
yoksa resimler mi Semiha'yı
yaratıyorlari Bu soruların hepsine
verilecek cevap "evet" ve
Semiha'yı sahici ve tam bir sanatçı
yapan da bu." - Kutluğ Ataman

• The one and only, rhe

unrivalled, the Phoenix, the diva of
the opera, the voice sublime . . . the
ful l y i l lusrrared hisrory of semiha
b . , according ro sem i ha b., arias
and commencary incl uded, in n i ne
parrs . . .
" O n the subject o f sem i ha b .
unpl ugged. Real o r unreaP This
quesrion is rhe essence of my work.
This quesrion is also why I am
fascinared by Semiha Berksoy. I am
inceresred in che vericable reality of
emiha Berksoy. Documencary
cannot be objective because it is
nor real l i fe. Ir is an accounc of
evencs, nor rhe evencs rhemselves.
In che pasr, many have
experimenred and none have
managed ro caprure this elusive
real i ry. I have never been i nceresred
in making a documencary of
Semiha's l i fe rhough I ad mit that
her 1 i fe is exrraord i nary. 1 am
inceresred only i n her being as she
is. Is she a real ity' Or a fantasy)
Real l i fe ? Or opera? Does Sem i ha
ereare her i mage or does rhe image
ereare Sem iha' To all rhese
q uesrions, the answer is yes and
this is what nıakes Semiha a
complete and gemı i ne arrisr. " Kurluğ Ataman

1 6 Ekim 1 96 1 'de Istanbul'da
doğdu. Istanbul'daki Sinema-TV
Enstitüsü, Paris'teki Sorbonne
Üniversitesi, Güzel Sanatlar
dalında yüksek lisans derecesini
aldığı UCLA gibi değişik
okullarda sinema konusunda
eğitim gördü. Birçok
uluslararası film festivalinde
gösterilen kısa filmi.."La Fuga",
CINE Altın Karta! Odülü'nü ve
1 988'de New York
Uluslararası Film Festivali'nde
Büyük Ödül'ü, ayrıca 1 989'da
Chicago Film Festivali'nde
Liyakat Sertifikası'nı kazandı.
Bir önceki kısa filmi "Hansel ve
Gretel" ile 1 985'de Peter Stark
Yapını Buru'nu aldı.
UCLA'deyken "Leyla of the
Mist" adlı senaryosuyla hem bir
ödül hem de Paris'te akademik
araştırma yapmaya hak kazandı.
lik uzun metraj konulu filmi
olan "Karanlık Sular"ın ( 1 993)
ardından, film ve video
yapımının çeşitli alanlarında
çalışmalarını sürdürdü. Son
filmi "Lola ve Bilidikid"dir
( 1 998).
Born i n lsranbul on 16 Ocrober
1 96 1 . He srudied fi l m ar such
eliverse universirie as rhe Fi l m
& T V J nsrinıre in Jsmnbul , rhe
Sorbonne Universiry i n Paris and
UCLA, where he received his
Masrer's of Fine Ares Degree.
His shorc fi l m La Fuga", which
was screeneel i n nıany
i n cernarional fi l m fesrivals, won
rhe CI E Golden Eagle Award
and Fi rsr Prize ar the New York
lnrernarional Film Exposi rion i n
ı 988, a s well as a Cercificare of
Merir from rhe Ch icago Film
Fesrival in 1 989. He won a Peter
Srark Producrion Fellowship for
his earlier shorc film "Hansel
and Gretel", 1 98 5 . Ar UCLA, he
received a prize for his
screenplay "Leyla of rhe M isr", as
well as an award ro conducr
academic research i n Paris,
France. He has furcher worked i n
many aspecrs o f fi l m and video
producrion afrer realizing his
firsr fearure "The Serpenc's Tale"
in ı 993. H is lasr feanıre fi l m is
"Lola and B i l l y the Kid" ( 1 998).
"
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SANATLAR VE SiNEMA ARTS A N O THE MOVIES
GÜNEY KORE SOUTH KOREA

IM KWON-TAEK

ŞÖLEN

1 936'da Kore'de, Kwan-Wu'da
doğdu. Dünya çapında Kore'yi
en iyi temsil eden yönetmen
olarak tanınmaktadır. 1 962'den
bu yana 1 00'e yakın fil m
çekmiştir v e 1 980'1erden beri
pek çok uluslararası ödül
kazanmıştır.

CHUKJE
FESTIVAL
Yönetmen Di rector: / m KıwnTaek
Senaryo Screenplay: Y11k Sa11gHyo. b"sed
on the 110vel by Lee Ch11ngjoon Görüntü
Yön. Cinemarography: Park SemıgBae

Born i n 1 936 i n Kwan-Wu,
Korea. He is considered che
mosc cepresencaci ve Korean
d i recror worldwide. He has
made abom 1 00 fı l ms s ince
1 962 and has received several

Kurgu Editing: Park SoonD11k Müzik
Music: Kim S11Ch11l Oyuncular Cast: Ahn
SımgKee. OhjmıgHae. Chımg KpmgSoon. Hem
Eım}i11.

Lee Kem}oo Yapı m cı Producer: Lee

Tae\Vo11 Yapım Production Co.: Taehmıg
Pifl11res. 3 - 1 Ha11nam-Dong. Yongsan-Gu.
Seo11l. KOREA: Phone: 82 2 797 5 1 1 1 : Fax:

82 2 797 5 1 25 Dünya Hakları Export
Agent: Taehmıg Picllım, 3 - 1 Hannam-Dong,
Yongsan-G11. Seo11l. KOREA : Pho11e: 82 2 797
5 1 2 7: Fax: 82 2 797 5 1 25

1 996 1 35

111111.

1 Renkli Color 1 108'

• Orta yaşlı ünlü bir yazar olan
Jun-Sub, 87 yaşındaki annesinin
uzun bir bunama sürecinin
ardından öldüğünü öğrenir. Tüm
randevularını iptal eder, üç gün
sürecek ve Budist geleneklerine
göre yapılacak cenaze törenine
katılmak için doğup büyüdüğü
kasabaya gider. Yaşlı ve hasta
kadının ölümünün herkesi
rahatlatmış olduğu ortaya çıkar.
Cenaze hazırlıkları yapılırken,
evdeki gerilim, ailenin yüzkarası
sayılan, 1 3 yaşındayken evdeki tüm
parayı alıp kaçmış olan torun
Yong-Soon'un çıkagelmesiyle daha
da artar. Kız, ailenin
ikiyüzlülüğünden yakınmak için geri
dönmüştür. Genç bir kadın
gazeteci de, ünlü yazar hakkında
bir şeyler yakalayabilme umuduyla
gelmiştir; bu arada komşular ise
cenaze hazırlıklarını seyredip, içip,
kumar oynayıp, dedikodu yaparlar.
Kısa süre içinde ciddi cenaze
töreni bir şenliğe dönüşür! ...

geleneklerine ve ölüme getirdiği
yoruma, filmin kahramanı
tarafından yazılan idealleştirilmiş,
hatta toz pembe bir çocuk
kitabının da canlandırılması
aracılığıyla, ek bir boyut getiriyor.
Cenaze sırasında yaşanan ve
melodrama kaçan aile kargaşası
sanki gerçeği yansıtan bir belgesel;
Budist geleneklerine uygun bir
biçimde gerçekleştirilen huzurlu
cenaze töreni ise bir stüdyo
filminin usullerine göre çekilmiş.
"Kimileri cenaze törenlerinin sıkıcı
olduğunu düşünebilirler; bense
derinliklerinde büyüleyici bir şeyler
olduğuna inanıyorum. Bir de ilgi
duyduğum konulardan çok olumlu
sonuçlar alıyorum. Kafamı önceden
yapılmış planlardan ve
beklentilerden arındırdığım ve
kendimi bütünüyle filme verdiğimde,
ortaya iyi bir şey çıkacağına
inanıyorum." - lm Kwon-Taek

Ö nemli Filmleri

hypocrisy. A female journalise also

Selective Filınography

arrives, hoping ro dig up somerhing

1 980 Geuerılogy Kökenler

juicy abour che famous aurhor, while
che neighbors warch che funeral

1 982 Viiiage iu the Mis!

prepararions, d ri nk, gamble and
gossip. The solemn ceremony soon
curns inco a festival! . . .

1 98 1 Mcıudala

Puslu Köy
1 986 Ticket Bilet

Sibaji
1 988 SuıTogate M other

Yalancı Anne
Bara Aje
Gel, Gel, Yukarı Gel
1 993 Sopyouje
1 994 The Taebaek Mouutains
Taebek Da�ları
1 996 Cbukje Şölen
1 989 Aje Aje

I m Kwon-Taek, one o f Korea's
vereran direcrors, has made abour
1 00 fılms since 1 962. In his new
fıl m , FESTIVAL, a family saga that
remincls Robere Alrman's "A
Wedcling", he clemonsrrares his vasr
experience and absolu re comrol of
che meclium - amazing visuals,
smoorh rransirions from one rype of
armosphere ro anorher, sprinklings
of humor where necessary, and more.
He grancs che fam i ly and i es bericage
(and his incerprecarion of dearh) an
adelirional climension through che
clramarizarion of an iclealizecl, even
saccharine-sweer children's book

• J un-Sub, a famous m iddie-aged
w ri ter, receives che news c har his 87-

Kore'nin deneyimli
yönetmenlerinden biri olan lm
Kwon-Taek, 1 962'den bu yana 1 00
kadar film çekmiştir. Robert
Altman'ın "A Wedding 1 Düğün"
filmini anımsatan yeni filmi
ŞENLI K'te, yönetmen inanılmaz
görsel imgeler, bir atmosferden bir
diğerine zorlanmadan geçişler,
gerekli yerlerde kullandığı mizahi
öğeler ve daha pek çok meziyet
aracılığıyla, engin deneyimini ve
sinema tekniği üzerindeki
kontrolünü sergiliyor. Aileye,

complain abour che family's

wrirren by his fılm's proragonisr.
The melodramacic familial chaos

year-old morher has died afrer a

that surrounds the funeral is

suscained bour of demencia. He

capcured as i n a verice clocumencary,

cancels everyrhing and renırns ro his

while che serenity of actual Bucldhist

homerown for rhe three-day

fLıneral ricuals is shor wirh the

Buddhisr funeral. Ir quickly becomes

formality of a studio fılm. "Some

apparenc that che dearh of che sic k,
old woman comes as a relief ro

may rhink that funerals are clull, but
I believe embeclclecl deep inside are

everyone. During che funeral

f.'1s cinaring rhings. Anel besicles, I

prepararions, che rensian mouncs
when her granddaughrer Yong

always get good resules with subjecrs
I can communicare wirh. The

Soon, che family's black sheep,

ouccome w i l i be fıne as long as I

comes home roo. Ar che age of 1 3,

em pey myself of any calcuJations and

she disappeared wirh all che

fly high i neo che picture." -

household cash. She now rerurns ro

I m Kwon-Taek
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CHI NA-HONG KONG-THE NETHERLANDS
ÇiN-HONG KONG-HOLLANDA ı---=-----------

DON M UŞ

--

--

---------------1 (WANG XIAOSHU AI)

"WU M ING"

1 966'da Çin'de doğdu. 1 985
yılında Merkezi Güzel Sanatlar
Akademisi'nden mezun oldu.
1 989' da Pekin Sinema
Akademisi'nin Yönetmenlik
Bölümü'nü bitirdi. lik uzun
metrajlı filmi "The Days 1
Günler" ( 1 993), evlilikleri
giderek bozulan genç bir çiftin
öyküsünü anlatır. Bu film
yurtdışında gösterildiğinde
yönetmenin Çin'de film
çekmesi yasaklanmıştır.

]lD U HANLENG
FROZEN
Yönetmen Director:

.. \\1'11 M ing . .

Senaryo Screenplay: Pt��ıg iliing & ·· w"
.
M ing . Görüntü Yön. Cinemacography:
\/ang Sh11 Kurgu Ediring: Qing Qing
Müzik Mu ic: l?oeland Do/ Oyuncular
Cas t: }ia Hongshen. Ma Xiaoqing. Bai Y11. Li
Geng. Bai Ye/tt Yapınıcılar Producers:
SIJII Kei & X11 \\/'ei Yapını Producrion Co.:
Sh11 Kei's Creatit•e \Yiorkshop. /-10 'G KONG:
A nother Film Company. H11bert Bals

Born i n 1 966 i n China. He
graduated from Center Fine-An
School in 1 98 5 . He g raduated
from the Directing Department
of Bei j i ng Film Academy in
1 989. H is fırst feature fi l m ,
"The Days" ( 1 993), rold the
srory of a young couple whose
m artiage was slowly fal l i ng
apan. When ir was screeneel
abroacl , he was put under a ban
ro make any fı l ms in Ch i na.

Fo11ndation. THE NETHEI?LANDS Dünya
Hakları Export Agenr: Fortissimo Film
Sa/es. Heremnarkt 10-2. A msterdam
Tl-lE ETHEI?LANDS: Phone: 3 1

3 2 15:

Fax:

1 997 1 3 5

3 1 20 626

111111.

ll

1013.
2 0 627

55

F i l m leri

1 Renkli Color 1 9 7 '

Filınography

•

Genç bir ressam ve performans
sanatçısı olan Qi, aklına estiği gibi
hareket etmeyi sever. Yapmak
istediği pek çok şey vardır, ancak
yaşamın yavanlığı giderek onun
tüm şevkini kırar. Sinir ve
yorgunluk yüzünden ne yapacağını
bilemez olur. Qi için ölüm,
yaşamdaki herşeyden daha çekici
bir hale gelir. Bu arada nasıl
ölünınesi gerektiği konusunda da
garip fikirleri vardır. intihar etmeye
ve böylece ölümünü son ve en
gösterişli perfermansına
dönüştürmeye karar verir. Herbiri
bir gündönümünü simgeleyecek
dört simgesel intihardan oluşan bir
dizi etkinlik tasarlar. Yılın en uzun
gününde ise, büyük bir kalıp buzu
vücudunun sıcaklığıyla eritecek ve
soğuğun vücudunda yapacağı
etkiler sonucu ölecektir. Toprak,
Su ve Ateş'e Gömülme diye
adlandırdığı ilk üç performansından
sonra gelecek bu son pojesine de
"Buza Gömülme Töreni" ismini
verir . . .

yeni kanun, filmin yönetmenini
Hollanda'ya gidip filmini orada
tamamlamak zorunda bıraktı;
ancak akılcı tedbir olarak da, takma
bir isim kullanarak kimliğini gizledi
("Wu Ming" Çincede "adsız"
anlamına gelmektedir!). Filmi n en
önemli yönü herşeyden önce bir
entelektüel boşluk imajını verişidir.
Bu, boşlukta kalmış, inanacakları
hiçbir şey, hiçbir esin kaynağı
olmayan bir kuşağın portresidir.
Bu, bir şekilde, toplumsal ve politik
bir başkaldırının ardından, ve
sözde, mücadelenin amacına
erişmesinden sonra yetişen bir
kuşağın tipik öyküsüdür. "Wu
Ming", kendi çaresizlikleri ve
toplumsal yetersizliklerinin ağırlığı
altında ezilen karakterleri keskin ve
alaycı bir bakış açısından izliyor. Ele
alınan çok ciddi bir konu, film de
bu konuyu ciddi bir biçimde
işlemekte; ama fılmde en etkileyici
olan alaycı noktalar.
• Qi is a painter and performing

arrist. He is young, i mpulsive and

1 997 Retterdam Fim Festivali'nde
Sinema Eleştirmenleri Ödülü'nü
kazanan DONMUŞ, son yıllarda
pek çok Çinli sanatçının içine
girdiği garip, kendine zarar verici
ruh halini inceliyor. 1 Temmuz
1 996'dan beri Çin'de hükümetin
onayını almadan bağımsız film
çekmek bir suç olarak kabul
edilmeye başlanmıştır. Bu kanun
çıktığı sırada, çekimleri uzun bir
süre almış olan DONMUŞ'un
kurgusu daha tamamlanmamıştı. Bu

1 99 4- 1 99 7 Frozeu Donmuş

his own body, and expecrs

1 99 5

co

die

from che effecrs of cold on his
sysrem. He ca lls the project "The Ice
Burial", che fourrh in the serie ,
preceded by the Eardı, Water anel
Fire burials . .
Winner of che Fipresci Prize ar 1 997
Retterdam Film Festival, FROZE
dissecrs che bizarre, self-desrrucrive
mood which has gripped many of
China's anisrs in recent years. As of
l J uly 1 996, i r 's been a punishable

offence ro make unaurhorised
independent films in China. At che
time, FROZEN exisred as a
mountain of unedi red rushes. The
new law fareeel the film-maker co
raking foocage

co

Hallanel anel

curring ir rhere, bur he cook che
sensible precaurion of h id ing his
ielenriry behind a pseuelonym
("Wu Ming" means, in Chinese,
" no name"1). The film is, first anel
foremosr, che image of an
i nrellectual void. The port ra it of a
generatian left lıanging, wirh

full of ideas. Bm che dullness of life

noclıing co believe in, no inspi ration

makes him lose more and more of

and no fa i ch. It is, i n a way, typical

his viraliry. Nervousness and

of a generatian growing up afcer the

riredness lead co confusion. For Qi,

dust has sectled on a social and

deach becomes more ancaerive rhan

po! i rical upheaval, when che goals of
that struggle have been apparently

anydıing in l i fe. Bur he has peculiar

1 993 The Dnys Günler

lıuge block of ice w i ch che warmrlı of

ideas abour how one should die. He

reachecl. "W u Ming" brings a sharp,

decides co commit suicide and turn

sardoni c eye ro characters who are

his eleatlı i neo his lasr and grearesr

stumbling under che weiglır of rlıeir

performance. He' ll enacr a series of

own helplessness and social

four symbolic suicides co mark che

imporence. I r 's a serious subject and

four equinoxes. He plans on che

che fi l m ereats ir seriously, bur che

longesc day of che year, co meir a

element rhar hi ts hardese is che wir.

'· Viet

runese· Gir/

"Vietnamlı" Kız
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J O H N WAY N E ' i N KIVI RMAS I

1 939 yılında Figueira da Faz,
Portekiz'de doğdu. Ruhban
sınıfının hakimiyetine karşı
çıkan, Salazar aleyhtarı bir aileye
mensuptur. I S yaşında eğitimini
sürdürmek için Lizbon'a gitti.
Meslek hayatına yönetmen
Perdigao Queiroga'ya asistanlık
yaparak başladı. 1 963 yılında
Londra Film Tekniği Okulu'nda
eğitim görmek için Ingiltere'ye
gitti. Uzun metrajlı sinema ve
televizyon filmleri çekmeye
1 965 yılında başlayan yönetmen,
aynı zamanda saygın bir sinema
eleştirmeni ve şairdir. Kendi
filmlerinin hepsinde ve diğer
Portekiz yapımlarında aktör
olarak da yer almıştır.

LE BASSIN DEJ.W.
THE PELVIS OF J.W.
Yönetmen:Director:joöo Cisar Momeiro
Senaryo Screenplay:joöo Clsar !ılo11teiro
Görüntü Yön. Cinematography: !ılario
Ban·oso Kurgu Editwg: Carla Bogachei ro
Oyuncular Cast: }oöo Cfsar Momeiı·o. Pierre
Clementi. H11ghes Q11ester. joana A zevedo.
Cmziella De/er; Yapımcı Producer: josl
Mazeda Yapım Production Co.: Fdbricd
Deimagms. Largo Contador. Mor. 3 - 1 / 00
Lisbo11, PORTUCAL: Phone: 3 5 1 1 888 1 9
58: Fax: 3 5 1 1 886 08 23 Dünya Hakları

Export Agent: Eliripide Prod11ctions. 10 me
Affre. Paris, FI?ANCE: Phone: 33 1 49 25 89
00: Fax: 33 1 49 25 89 / 0

1 997 1 35 111111.

•

1 Renkli Color 1
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lsa'nın yaşamı ndan sahneleri
konu olan "Coram Populo" adlı
dinsel oyunun temsilinin ardından,
oyunun yönetmeni Jean de Deus,
Tanrı rolünü oynayan aktörün
tıpatıp bir benzerini dekorun bir
parçası olan sandalın içinde
uyuklarken görür. Artık emekli
olmuş yaşlı bir deniz kurdu olan bu
davetsiz misafir, eskiden gördüğü
bir rüyayı anlatmaya başlamadan
önce kendisini Henrique olarak
tanıtır. Rüyasında çocukluk idolü
John Wayne'in Kuzey Kutbu'nda,
muhteşem bir biçimde göbek
attığını görmüştür. Jean de Deus'u
şaşkın bir halde orada bırakan
Henrique, ortaya çıktığı gibi
esrarengiz bir biçimde kaybolur...
Bir sokaktan geçerken Jean de
Deus'un yanında birdenbire, bir
bankadan çıkmakta olan Henrique
belirir ... Tajo nehrinin kıyısındaki
iskelelerden birinde, bir
şemsiyenin altına sığınmış olan
Jean de Deus ile Henrique aynı
isteği paylaşmaktadır: yaşamiarına
son vermek. Ama bu ölümcül
kararı almadan önce, şehirde son
bir tur atmaya ve geceyi,
müdavimleri çocuklardan ve bir
grup suçlu faşist Nazi'den oluşan
bir meyhaneye gitmeye karar
verirler ... Uzun gece sona erer,
iskeleye dönerler ve ölmek için
iyi bir yer aramaya başlarlar. Daha
önce söz verdikleri gibi Henrique
suya atlar. Jean de Deus acısını
içkili bir lokantanın barında
gömmeye çalışırken birdenbire
Henrique'in hayaletini gördüğünü

sanır. Aslında bu, karısı tarafından
aldatılan dertli Max'tan başkası
değildir ... Öğleden sonra Jean de
Deus'un arkadaşları olan Paul ve
Marianne'ın evinde, çift bir gece
önce meydana gelen o korkunç
olaydan çok etkilenmiş haldedir.
Çiftin genç arkadaşı Catarina,
avutulmaz haldeki Jean de Deus'a
hiç de azımsanmayacak
"marifet"lerini sunar...

watking down a street, Henrique
suddenly appears, exi t i ng from a
bank . . . Standing huddled under an
um breila on the quay of the ri ver
Tajo, Jean de Deus shares a wish
with Henrique: ro put an end ro
their lives. But before putring this
terminal decision i nro effect, they
decide ro go on a last rour of the
city, choosing ro spend the night at
a tavern, the regular cusromers of
which are children and

Festival izleyicilerinin "Recordaçaes
da casa amarela 1 Sarı Evden Anı lar"
ve "A comedia de Deus 1 Bir
Tanrı Komedisi" adlı filmlerinden
tanıdıkları Portekizli kült film
yönetmeni Joao Cesar Monteiro,
garip şahsiyeti Jean de Deus'un
tuhaf ve sıradışı serüvenlerini
aniatmayı sürdürüyor.

azı

crim inals . . . The long night ends,
they return ro the quay and begi n
r o look for a suitable place to die.
As they have planned, Henrique
jumps i n ro the river. Jean de Deus
goes ro a bar ro drown his sorrow i n
booze when a l l of a sudden a ghost
appears wbich he first thi nks is

• After a performance of the

religious play "Coram Populo"

The afrernoon, the house of Jean

which portrays scenes from the life

de Deus' friends, Paul and Marianne.

of Christ, the d i rector of the play,

The couple are rerribly upset by the

Jean de Deus, discovers a vericable

horrible evenrs of the previous

twin of the acror who plays the part

nighr. Their young friend Catarina

of God, asleep on the set i n a boat

offers her generous "ta!enrs" ro the

which is a stage prop. The uninvited

i nconsolable Jean de Deus . . .

guest who happens ro be a reti red
seaman, i nrroduces h imse l f as

Festival audiences w i l l remember

Henrique before starting ro relate a
dream he has seen in the past. I n

Joao Cesar Monteira for his fil m s

chi ldhood idol, John Wayne doing

Filmleri

Fiımography
1 9 70 Quem esf>era por sapalos de

Henrique's ghosr bur wh ich turns
out ro be the ghosr of poor Max,
who has been berrayed by his w i fe . . .

h i s dream, h e has seen his

Born in Figueira da Foz, Porrugal
in ı 939. He belongs to an anti
clerical anti-salazarİst fam ily. Ar
age 1 5 , he moved ro Lisbon to
continue his studies. He began
his career working as assistant to
director Perdigao Queroga. I n
ı 9 6 3 , h e wem t o study at the
London School of Film
Tech nique. Ar once fılmmaker,
notable fi lm eritic and poet, he
began his career as a direcror of
fu ll -length movies (for the
cinema and for rhe relevision) in
ı 965 . He has al so worked as an
acror in all his fı lms in other
Porteguese producrions.

the Porruguese cult fi l m di recror
" Recordaçaes da casa amarela 1

Memories from the Yellaw House"

a magnificenr beliy-dance on the

and "A comedia de Deus 1 A

North Pole. Henri disappears as

Comedy of God". Here he

iııysteriously as he appeared and

conrinues ro portray the srrange

Jean de Deus is left in a state of

and exrraord i nary advenrures of the

bewi ldermenr . . . As Jean de Deus is

bizarre characrer, Jean de Deus.

1 972

1 975

1 977
1 97 8

1981
1 986
1 989
1 99 2
1 99 5

defunto morre tlescalço
Ölülerin Ayakkabılarını
Bekleyenler Ayakları Çıplak
Ölür
Fragmentos de 11 111
filmeemwlo
Bir Filmden Parçalar
Que fare i eu com esta
·esfJada?
Bu Kılıçla Ne Yapacaksın?
Verec/as Patikalar
A amor das /res romös
Üç Meyvanın Öyküsü
(TV sbort kısa film)
Os dois soldt/C/os Iki Asker
(TV sbort kısa film)
O rico e o pobre
Zengin ve Yoksul
(TV sbort kısa film)
Silvestre
A flor do ma.1·
Deniz Üstünden
Recordaçiies dtı casa amare/n
Sarı Evden Anılar
O tiltimo mergulbo
Son Dalış
A comeditt de Dem
Bir Tanrı Komedisi

1 99 7 Le bass in dej.lfl.

john Wayne'in Kıvırması
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D Ü NYAN I N BAŞLAN G l C l NA YO LC U L U K
VIA GEM A O PRINCIPIO DO MUNDO
JOURNEY TO THE BEGINNING OF THE WORLD
Yönetmen Direcror:

i\lanoel de Ol11�11"t1
crccnplay: illanoel de 0/11�11'"
Görüntü Yön. Cinenıarography: Renalo
Berla Kurgu Edi ring: Valine U!iJelcll>.
Müzik Music: EmmtJ11ml N1111eı Oyuncular
Casr: 1\lmn'//fJ J\farlrnianni. )«m- )''ı•es Gautier.
LR1mm· Silı•eira. Diogo DoritJ. lstJbel de Ca11ro.
Cecile Sanz de Alm" Yapı mcı Producer:
Pt��ilo Bra11m Yapı m Producrion Co.:
i\ladrago<� Filmcs. A t•. D. lllallllel l . N°3. 2890
Alaxbm. PORTUGAL: Pho11e: 3 5 1 1 134 1 1
8 5 : Fax: 3 5 1 1 134 2 1 02: Gemilli Films.
Paris. FI?A CE Dünya Hakları Exporr
Agenc Gemini Films. 73. rue Saim-Denis.
75001 Pari!. FRA 'CE: Phone: 33 1 40 39 03
75: Fax: 33 1 2 33 12 1 3 Kaynak ource:
lllineilla Med)" Lld. Şii.. Taksim. imk/al Cad .
Taksim Pa/m Ap!. No: 27-29 K: .J. 80090
Be)oğ/11. İ11a11b111. T11rkry·: Phone: 90 2 1 2 292
06 22: Fm;: 90 2 1 2 292 06 15
Senaryo

1997 1 35 111111. 1 Renkli

Color 1 93 '

• Fransız aktör Alfonso Fransız
Portekiz ortak yapımı bir fılmde
rol alacaktır. Alfonso'nun babası
savaştan önce Portekiz'den
Fransa'ya göç etmiştir. Alfonso
babasının geldiği kasabayı görmek
ister. Halalarından biri hala
hayattadır. Filmin yönetmeni ile
öteki iki oyuncusu, bu
yolculuğunda ona çevirmenlik
yapmak için eşlik ederler.
Yönetmenin çocukluk yıllarını
geçirdiği çeşitli yerlerden geçerler.
Yönetmenin anıları gözünde
canlanır. Özellikle de
insanoğlunun ızdırabını anlatan
Pedro Marea'nun heykelinin
bunda büyük payı olur. Kasabaya
vardıklarında Alfonso'nun yaşlı
halası çekingen davranır ve onlarla
iletişim kurmaya yanaşmaz.
Yeğenini kabullenmekte zorlanır,
çünkü onu daha önce hiç
görmemiştir, ayrıca aynı dili de
konuşmamaktadırlar. Buna karşın
Alfonso kolları sıvar ve
damarlarında aynı kanın aktığını
ona kanıtlar. Bu davranış etkili
olur. Yaşlı kadın yeğenine ısınmaya
başlar. Yeğeni ona ölmüş erkek
kardeşini anınısatır . . .

"Bu film Mastroianni'nin ölmeden
önce oynama fırsatı bulduğu son
filmdi. Bu filmin benim ona bir tür
saygı sunuşum olmasını çok
istiyordum. Çok hasta olduğunu
biliyordu, yine de öteki
oyunculara ve teknik kadroya da
bulaşan bir canlılık sergiledi." 
Maneel de Oliveira

• Alfonso, a French acror, has a

part in a Franco-Porruguese co
prod ucrion. His farher had
emigrared from Porrugal ro France
before rhe war. Alfonso expresses an
inreresr in visir i ng rhe viiiage his
farher came from . One of his aunrs
is sri l l alive. The d i recror of rhe
film and rwo orher acrors
accompany him on his guesr, i n
order r o serve a s inrerprerers. They
pass rhrough various places where
rhe clirecror grew up. The cl irecror

MANOEL DE OLIVEIRA
l l Aralık 1 908'de Portekiz'de,
Porta'da dogdu. 1 93 1 'de
çektigi ilk kısa metrajl ı belgesel
"Douro, faina fluvial"dan bu
yana pek çok film yönettigi
halde, ancak 70'1i yılların
sonlarına dogru uluslararası
film eleştirmenleri tarafından
"keşfedildi" ve hakkı olan
saygınlıgı kazandı. 1 93 3'te
Portekiz'de çekilen ilk sesli
filmde aktör olarak rol aldı.
Birkaç kısa metrajlı belgesel
çektikten sonra konulu ilk
uzun metrajlı filmini 1 94 1 'de
yönetti. 1 956'ya kadar başka
film yönetmedi. 1 97 1 yılından
bu yana yogun bir faaliyet
içinde oldu. 1 985'te, 77
yaşında, Venedik Film Festivali
jürisi tarafından özel Altın
Aslan ödülüne layık görüldü.
1 990'dan beri her yıl bir film
çekmektedir.
Born on 1 1 December 1 908 i n
Porto, Porrugal . He has been
el i recring films si nce his first
shorr elocumenrary, "Douro,
fa ina Auvial ", in 1 93 1 , bur i r
was o n l y i n rhe ' 7 0 s rhar h e was
"eliscovered" by inrernational
crirics anel his repurarion
establisheel. In 1 93.), he was an
acror i n the flrst ral ky maele i n
Porrugal . After making several
shorr elocumenraries, he el i recred
his first feanıre in 1 91 1 , b ur
diel n' r eli recr another film unril
1 956. Si nce 1 97 1 , he has been
considerably busy. Ar age 7 7 , he
was the rec ipienr of a special
Golden Lion gi ven by the j u ry of
rhe Venice Film Fesrival i n
1 98 5 , anel has been making a
fil m every year si nce 1 990.

reminisces. He is parricularly
i nspired by a srarure of Pedro
Macao which clepicrs human
suffering. When rhey reach rhe
v i llage, Alfonso's old aunr rurns
our ro be shy and
uncommunicarive. She fincls her
nephew a bir harci ro accepr,
parricularly si nce she hadn'r known
of him before and rhey don'r seem
ro speak rhe same language.
Alfonso, however, rolls up his
sleeve, and poinrs our rhar the ame

F i l m leri

Fil mography
1 9 4 1 i\uiki-/Joho
1 963 Acto da jJri111aı•em
1971

bloaci flows in rheir veins. This

O {Jassado e o f> rese u /e

1 97 5

Benilde 011 a

remark hi ts home. She begi ns ro

1 9 7 8 A111or de jJerdiçııo

warm ro him. She recalls her eleaci
brorher . .

1 98 1

Virge111-Mae

FrrtuciJcrt

1 98 2 A

m·s ita

•

1\lemoritu e

confis.wes

1 98 3 Nice. . ,

A jJrofm dejeau

1 98 5 O snjJato de eelilli

"This was che lasr fi l m that

1 986 0 llleli CfiSO

Masrroianni was able ro make

1 988 Os Cauihais

before clying. I wanrecl ir ro be my

1 99 0 No111 011 tt

mcuulı1 r

l'fl glo ria de

own rribure ro him. He already

1 99 1 A diviua co111edia

knew he was very i l i , bur he
showeel a viraliry that was

1 99 3 Vnle ııbmao

conragious for the resr of che casr

1 99 5 0 C0171'eiiiO

and crew. " - Manoel ele Olivei ra

1 99 2 O din

do des esjJe ro

1 99 4 A caixa
1 996 Pıırty
1 99 7 Viagem flfJ fıriucipio do

nilnu/o

Vigo
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HARIS
��----------------------------------------------------------------i PAPA
D OPO ULOS

ÖZGÜ RLÜG E DOG RU

PROS TIN ELEFTHERIA
TOW ARDS FREEDüM
Yönetmen Director:

Haris Papadopoulos
Haris

Senaryo Screenplay: Babis Fainos &
p,,padopoulos Görüntü Yön.

Cinematography: Andreas Sinnnos Kurgu
Editing: Yorgos Triamafillou Müzik Music:
Panayotis Kalamzopoulos & Eıoamhit�
Reboutsika Oyuncular Cast: Dimitris
Papamirhail. t\lary Chronopoulou. Stratos
Georgioglou. A lkis Kourkoulos. ApoJtOlos
Gleısos. Despina Bebedeli Yapımcılar
P roducers: Nikos SekeriJ & Haris
Papadopoulos Yapı m Produccion Co.: Greek
Film Centre. 10. Panepistimiou Str. . 1 0 6 7 1
Athem. GI?EECE: Phone: 30 1 363 1 733:
Fax: 30 1 64 1 4 366: Dourios lppos; )os/
Hering Filmproduktion. GERt\lANY: De/ta
Film Ltd . TURKEY Dünya Hakları
Export Agenc: Greek Film Centre. 10.
Panepistimiou Sır. . 1 06 7 1 Athem. GREECE:
Phone: 30 1 363 1 7 33: Fax: 30 1 64 1 4 366
1 996 1 35

mm. 1 Renkli Color 1

Önde gelen Yunanlı film
yönetmenleriyle
(Angelopoulos, Vrettakos,
Papatakis, Panoussopoulos,
Licouressis ve digerleri),
yönetmen yardımcısı, kasting
yönetmeni ve prodüksiyon
amiri olarak çalışmıştırı. Uç
kısa film ve çok sayıda TV
belgeseli yönetmiştir.
ÖZGÜRLÜGE DOGRU
yönettigi ilk konulu uzun
metrajlı fılmdir.
He has worked w ith most of the
leading Gteek fi l m d i recrors as
an assistant d i rector, casring
di rector and ptodLıction manager
( Angelopoulos, Vterrakos,
Papatakis, Panoussopoulos,
Licouressis, and many orhers).
He has d irected three shorr fil ms
and numerous TV
documentaries. TOW A R DS
FREEDüM is the firsc feacure
fi l m he di rected.

139'

• Şimdi sadece sevgili
arkadaşlarının oluşturduğu küçük
bir çevrede inzivada yaşayan
Yunan sinemasının eski altın
çağının yıldızlarından biri, bir
sahne prodüksiyonunda başrolü
kabul etmeye ikna edilir. Bu
"dönüş", onu eski dostlarıyla
olduğu kadar gençlerle de
rekabet etmek, geçmiş hayatını
yeniden değerlendirmek ve
geleceğine ilişkin olarak yeni
seçimler yapmak zorunda bırakır.
Kısa sürede çevresi ondan şu
veya bu biçimde yararlanmak
isteyen insanlarla dolar.
Kendinden çok genç bir adama
aşık olması hayatını iyice
zorlaştıracaktır...

• A star of rhe golelen age of
Greek cinema who now l ives in
secl usion wirh only a smail circle of
belovecl frien cls, is persuaclecl ro
accepr rhe leacl i ng role in a srage
proclucrion . This "comeback" forces
her to compere wirh young people
as well as with old friencls, ro re
evaluare her previous life anel ro
make new choices regarding her
furure. She's soon surrounclecl by
people who rry ro ger some kin ci of
benefi c o u c of her. When sh e fa l l s
i n love wirh a younger m a n , her l i fe
becomes much more croublesome . . .

1 9 8 1 Speak Cbild

Konuş Çocuk
kısa film)

(sbort

1 983 Poste Resttilıle Omonia
(sbort

kısa film)

1 98 7 Nigbt Experiment

Gece Deneyi
(.rhort kısa film)
1 99 6 Towards Freec/om

TOW ARDS FREE DOM is a
solemn fı l m on che harclships of
fame, ageing anel manipu lations in
che art world.

ÖZGÜRLÜGE DOGRU şöhret,
yaşianma ve sanat dünyasının ayak
oyunları üzerine ağırbaşlı bi r
deneme.

F i l m leri

Filmography

Özgürlüge Dogru
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SANATLAR VE SiNEMA A in S AND
AVUSTURYA

THE 1\10\'IES

ROBERT -ADRIAN PEJO

A U STR I A

ALLAH ZAH M ET EVLESi N
R.l.P. - REST IN PIECES
Yönetmen Director: Robert-Adrian

Pejo

Senaryo Screenplay: Walt /llichelson
Görüntü Yön. Ci ncmarography:

\Vo/fgang L.elmer Kurgu Ed iıing: l?obert
Adrian Pejo Müzik Music: Hasil At/kim.
Charlie Feathers. Link \rfray. \'(/andajackson
Oyuncular Cas ı: joe Coleman.jim
}rmnmch. 1-/(IJi/ Atikim Yapımcılar
Producers: /llirhael Seeher & 1-/einz tmsak
Yapım Production Co.: Pri.rma Film
Produktion GmbH. Neubaugasse 811. A - 1 070
\Yiim. A USTIVA: Phone: 43 1 522 83 25:
Frtx: 43 1 522 83 28 Dünya Hakları
Exporı Agenı: /lledia Luna. Fmsenwa/1 83.
D-50672 Koln. GER/IlA Y: Phone: 49 22 1
139 22 22: Fax: 49 22 1 139 22 24

1 997 1 3 5

111111.

1 Renkli Color 1 90 '

•

Insanoğlu, hiç beklenmedik bir
şekilde kurtulacak, kıyım yoluyla.
Hem toplu kıyım gerçekleştirenler,
hem de sözde normal vatandaşlar,
hırslı ya da aptal oldukları için değil
"sadece doğmuş olduğumuz için"
öldürüyor ve yok ediyorlar. Insan
ırkına hiçbir şans tanımayan New
York'lu sanatçı Joe Coleman'a
göre "bu son derece doğal". Doğa
buna yol açacak herşey vermiş:
tümör gibi şehirler, şiddet, boşanma,
sapkınlıklar ve atom bombaları,
bunların hepsi insan doğasının
ürünleri. Coleman bu iç karartıcı
beklentilerine, canlı farelerin
kafalarını ısırarak kopardığı, kendini
dinanıicle havaya uçurduğu
performanslar, ona sanat
dünyasında önemli bir yer sağlayan
tablolar ve ölçülü bir dozda kara
mizahla karşı koyuyor. Onun
sanatında dışlanmışlar, katiller,
uçu k kaçıklar vardır yalnızca . . .
Ilginç bir kişiliğe sahip olan, öykü
anlatıcısı, otoportreci, felsefeci Joe
Coleman, cennet ile cehennem
arasında bocalamakta. Kıyamet
peygamberi ya da kışkırtıcı
gösterilerin elebaşısı rolüne soyunan
bu sanatçı tablolarını gözler önüne
seriyor. Cehennemden çıkmışa
benzer yaratıları onun yaşadıklarını
yansıtmakta. Bunlar, tıpkı çok
yönlü bir otoportre gibi, insanı
sarsan görüntüler sunuyorlar. "Bu
film eğlendirici ve heyecan verici
sanatsal bir serüven: en az
Eastwood'un filmleri kadar
eğlendirici; ancak izleyicinin
seyrederken birkaç kilo hayal ve
yanlış görüşten kurtulacağı da
kesin!" - Robert-Adrian Pejo

• Mankind will be saved, rhough

in an u nexpecred way - through
exrerminarion. Borh mass
murderers and so-called normal
cirizens ki ll and deseray not out of
greed or srupidiry, bur "si mply
because we were born". "Thar's
nawre", accordi ng ro the New
York artise Joe Coleman, who
doesn't rhink the human race has a
chance.

ature has provided all rhe

necessary elemenrs: ciries !ike
rumors, violence, divorce,
perversions and aromic bombs, all
of which are producrs of human
narure. Coleman confronrs these
di m prospecrs wirh a healthy dose
of black h u mor, w ith performances
in which he bi res the heads off li ve
m ice and blows hi mself up wirh
dynam ire, and wirh painred works
which have earned im portant place
in che art world. Outcasrs, killers
and freaks populate his an . .
Tale-reller, self-portrairist,
philosopher and oddbal l , Joe
Colenıan wavers berween heaven
and he l l . Playing the role of a
propher of che apocal ypse or of the
insrigaror of provocative specracles,
the artist shows his painrings. H is
infernal crearions reflecr what he
has lived . They offer shocking
visions, like a mulri-facetted self
porrrait. "This fi l m is an
entermining art dı ri ller: l r's at leasr
as d iverting as an Easrwood film,
rhough the viewer will cerrai nly
drop a few pounds of i l l usions
while warching i t. " 
Robert-Adrian Pejo

Romanya'da Arad'da dogdu.
1 988 yılından bu yana
Viyana'da yaşamaktadır.
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DANA RANGA

DOG U YAKAS I N I N H i KAYES i

Bükreş, Romanya'da 1 964
yılında doğdu. 1 987'den beri
Berlin'de yaşıyor. Sinema
üzerine Master'ını Berlin
Özgür Üniversitesi'nde
tamamladı. Medyadaki meslek
yaşamına 1 99 1 'de, Fernsehen
aus Berlin (FAB) adlı TV
istasyonunun kurucularından
biri olarak başladı. Burada,
Tiyatro ve Dans Bölümleri için
raporlar hazırladı. Birçok TV
ve radyo programı, filmi ve
belgeseli yapmıştır. Edebi
denemeler yazmış, romanlar
çevirmiştir. Daha önceki
filmleri "On the Move 1
Hareket Halinde" ( 1 992) ve
"Eizelganger"di ( 1 994). Şu
sıralarda, sosyalist Bilim-Kurgu
filmleri üzerine bir belgesel
denebilecek olan, DOGU
YAKASIN I N H I KAYESI'nin
devam filmini çekmekle
meşgul.

EAST SIDE STORY
Director: Dana l?anga
Screenp1ay: Andm1• Hom &
Dana Ranga Görüntü Yön.
Cinemarography: Mark Daniels Kurgu
Edi c i ng: Guido Kı·ajeuokı Oyuncular Cmt:
Erich Gmko. Karin Schrödeı·. ChriJ Doeı·k,
Frank Schb'bel Yapı m cı Producer: A ndml'
Hom Yapım P rod uccio n Co.: Anda Film1,
MarieuburgeJtr. 28. 10405 Bedin.
GEI?MA N Y: Phone & Fax: 49 30 44 19 233
Dünya Hakları Ex porc Agenc:jane
Ba/four FilmJ. Burghley Home. 3 5 Fortm
Road. London NW5 / A D. E GLA D:
Phone: 44 1 7 1 1 26 7 5 392: Fax: 44 1 7 1 267
42 4 1
Yönetmen
Senaryo

1 99 7 1 35 111111. 1 Siyah-Beyaz & Renkli
(B& W) & Color 1 7 7 '
•

Avrupa'nın sabık sosyalist
ülkeleri üzerine ve özellikle de bu
ülkelerin filmleri ve sansürü
üzerine bir belgesel olan DOGU
YAKASININ H I KAYESI, sıradışı
bir film janrının, yani komünist
blokta gerçekleştirilen müzikal
filmierin yakın plan bir
görünümünü içeriyor. Eski
sosyalist müzikallerin garip ve
inanılmaz dünyasında şarkı
söyleyen çiftçiler, dans eden
denizciler, mutlu ev kadınları,
tatildeki işçiler ve olmazsa olmaz
traktör sürücüleri var. Arka
planda ise haber bültenleri ile
reklamlar yer alıyor, politikacılar
ve Demir Perde'nin öte yanındaki
bu ülkelerdeki halkların ideileri
görünüyor. Bu, belgeselin,
"katıksız bir biçimde kapitalist
ürünü sayılan müzikal komedi
janrı aracılığıyla sosyalist
gerçekçiliğin portresini çizmek
mümkün müydü, değil miydi"
sorusunu yanıtlamak için seçtiği
çal ışma yöntemi. DOGU
YAKASININ H i KAYESI
olağanüstü bir konuda eğlendirici
bir ders oluşturuyor. Başka
yerlerde yaşayanlara, ya da
hatı rlayamayacak kadar genç
olanlara Demir Perde'nin
ardındaki dünyanın bilinmedik bir
boyutunu açıklıyor; ve tabii "o
eski güzel günler"i yaşamış
olanlara da o dönemin nasıl bir
şey olduğunu hatırlatıyor.
Yönetmen Dana Ranga ile
senaryoyu birlikte yazdığı yapınıcı
Andrew Horn, sabık Doğu Bloğu
ülkelerinin arşivlerinde gerçekten
de gizli hazineler bulmuşlar.

Geçmişten öykü ler, "The Joyous
Fellows 1 Neşeli Adamlar" adlı
filmiyle tanınan Stalin dönemi
Sovyet film yönetmeni G rigoru
Alexandrov'un film ekibi
tarafından anlatılıyor. 1 9SO'Ii yıllar
ile 1 960'1ı yıllar arasında
gerçekleştirilen Doğu Alman
müzikal filmlerinden alınmış
şaşırtıcı görsel malzeme de,
izleyicilerin belleklerinde kalıcı bir
imge bırakıyor.
• A elonı men cary abouc che former

rem i nds chose who lived through
the "good old days" whac thac era
was !ike. Di rector Dana Ranga and
her co-w ri cer and producer Andrew
Horn found some real hidden
creasures in che archives of che ex
Eascern bloc counrries. Scories from
the past are recounted by crew
members of Scalin era Soviet film
d i reccor Grigori Alexandrov,
known for his fil m "The Joyous
Fellows " . Al so, che anıazing visuals
taken from Easc German movie
musicals produced from che 1 950s

European socialise councries, anel

co the l 960s leave an everlascing

more specifically on fil ms anel
censorship, EAST SIDE STORY

i mage on audiences.

inclueles a dose-up view of c hac
u n usual fi lm genre, musical nıovies
produced in che com munisc bloc.
In che bizarre and incredible world
of che old socialise musicals, chere
are s i ng i ng farmers, daneing
sailors, happy houseviwes, workers
on hol iday and che inevi cable
craccor drivers. In che background
are news bulleci ns and
advercisemencs, apperances by
policicians and idols of che masses
from councries on che ocher side of
che Iron Curcain . This is rhe
documencary's way of crying to
answer the question of whecher or
noc ic was possi ble to portray
socialİst real ism through the
m usical comedy genre, which was
consielered purely capital ist. EAST
SIDE STORY is an enrerraining
lesson on an exceptional subjecc; i t
reveals t h e unknown dimension of
the world behind The l ron Curca i n
for those w h o l ived elsewhere or
were too young to remember - and

Born in Bucharesr, Ronıania, in
1 964. She has l ived i n Berlin
s ince 1 987. She complered her
Masrers degree i n Ci ne ma
Srudies ar che Free Universiry of
Berl i n . She began her
professional career in rhe media
in 1 99 1 as a founding member
of che TV srarion Fernsehen aus
Berl i n (FAB), where she
produced repores for che Thearer
and Dance Deparrmenr. I he is
very acrive in che prod ucrion of
TV and rad io programs, fılms
and documenraries. She has
publ ished essays on l i rerarure
and she rranslares fıcrion. Her
former fı lms are "On rhe Move"
( 1 992 ) and "Eizelganger"
( 1 994). Presenrly she is involved
in shooring che sequel ro EAST
SIDE STOR Y - whar one m ighr
call a donomemary on socialise
Science- Ficrion fi l m .
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DANIEL SCHMID

YAZ I LI YÜZ

1 94 1 yılında lsviçre'nin Flims
kentinde doğdu. Çocukluk ve
gençlik yıllarını Graubünden'de
geçirdi. 1 962-6.8 arasında
Ozgür Berlin Universitesi'nde
Tarih ve Basın-Yayın eğitimi
gördü. 1 966-69 arasında
Berlin'de Alman Sinema - TV
Akademisi'ne devam etti. ilk
filmini 1 970'de gerçekleştirdi.
Çağdaş !sviçre sinemasının
önemli yönetmenlerinden biri
olan sanatçı için Japonya, Latin
Amerika, Rusya, ABD ile çeşitli
Avrupa ülkelerinde
filmlerinden oluşan toplu
gösteriler düzenlendi. Film
çalışmalarının yanısıra.
Cenevre'deki Büyük Tiyatro'da
ve Zürih Opera Evi'nde çeşitli
operalar yönetmiştir.

DAS GESCHRIEBENE GESICHT
THE WRITTEN FACE
Yönetmen Director:

Dauiel Sdımid
Dauiel Srhmid
Görüntü Yön. Cinematography: Retıato
Berta Kurgu Editing: Dmıiela Roderer
Oyuncular Cas t: Tamadaburo Baudo.
Yajuro Baudo. Yagoro Bando Yapımcılar
Producers: Kenzo Horikoshi & Mareel Hoehu
Yapı m Production Co.: T&C Film AG.
Seestrasse 41 a. 8002 Zurirh.
SWIITZEI?LAND: Phone: 4 1 1 202 36 22:
Fax: 4 1 1 202 30 05: Euro Space. Tokyo.
}APAN Dünya Hakları Export Agent:
T&C Edition AG. Seestrasse 41 A. 8002
Zuric-h. S\fi/TZEI?LAı D: Phone: 4 1 1 202
Senaryo Screen pl ay:

36 22: Fax: 4 1 1 202 30 05

1 995 1 3 5 11111.1 1 Renkli

Co l o r 1 89 '

• Bu film, şarkıya ve dansa
dayanan geleneksel ve stilize
Japon sahne sanatı Kabuki'ye bir
övgü. Yönetmen Daniel Schmid,
kaybolmaya yüz tutmuş olan bu
eski sahne geleneğinin en ünlü
sanatçılarından biri olan
Tamasaburo Bando üzerine
belgesel nitelikte bir film yapmış.
ilk kez beş yaşında sahneye çıkan
Tamasaburo, Kabuki tiyatrosunun
en iyi Onnagato'larından, yani
kadın rol lerini oynayan erkek
sanatçı larından biri olarak kabul
edilmektedir. Schmid, sahnedeki
gösteri ile belgeseli birleştirmiş ve
filmini dört konulu bölümden
oluşturmuş. "Orochi" başlıklı ilk
bölümde, Tamasaburo sarhoş bir
yılanı anlatan eski bir Japon
söylencesinden alınan bir dansı
canlandırıyor. "Tamasaburo
Bando ve ldolleri" bölümü ise,
ona hocalık eden ya da oynadığı
rollerde esin kaynağı olan
oyunculada yapılan söyleşilerden
oluşuyor. Bunların arasında Butoh
dansçısı Kazuo Ohno; Kurosawa,
Ozu, Naruse gibi ünlü Japon
yönetmenlerle çalışmış olan aktör
Haruko Sugimara; ve gözden
düşmeye başlayan bir sanatın,
geyşa sanatının efsanevi dansçısı
olan Han Takehara var.
"Aiacakaranlık Geyşası" başlıklı
üçüncü bölüm geleneksel geyşa
konularından hafif tonda bir
çeşitleme. Gösteri, yeniden
doğuşu konu alan ve karlı bir kış
gecesinde bir kızın dönüşümünü
anlatan, Tamasaburo ve

dansçılarının sundukları bir başka
geleneksel Kabuki dansı olan
"Sagimusume"yle sona eriyor. Bu
dokunaklı ve çarpıcı yorum, hızla
yok olan bu sanatın ender kayıt
örneklerinden biri olarak tarihe
geçecek bu filme uygun bir son.
"YAZlLI YÜZ ne Japonya, ne de
Kabuki tiyatrosu üzerine bir film.
Bu doğuştan kavranılması
mümkün olmayan ve ilk bakışta
sadece yabancı bir şeyin aynadan
yansıyan imgesini veren dünyanın
içine hiçbir zaman tümüyle
girilemeyeceğini biliyorduk. Her
zaman bu dünyanın içinde, ancak
yine de eşiğindeydik." Daniel Schmid

second, "Tamasaburo Banda and
His Idols", consists of inrerviews
w i th the performers who have
inspired Tamasaburo's
performances, serving as reachers
and role models. Among them are
Buroh dancer Kazuo Ohno; acror
Haruko Sugimara, who has worked
w i th most of Japan's grearest
di recrors, i ncluding Kurosawa, Ozu
and

Born i n 1 94 1 , i n F l i ms,
Switzerland. He spenr his
childhood and yourh in
Graubünden. I n 1 962-68 he
scudied H isro ry and Publicity &
Communications in Berlin Free
University. Meanwhile, he also
followed cou rses in Berl i n Film
& TV Academy berween 1 96669. He d i recced his fırsr fearure
in l 970. He is one of che
imporranr modern wiss
fı l nımakers. Recrospecrives of
his fı lms have been presented i n
)apan, Larin America, Russia,
USA and several European
counrries. In addition ro fı lm , he
has also d i recred several operas
ar Geneva' s Grand Thearre and
rhe Zurich Opera House.

aruse; and legendary dancer

Han Takehara, herself a member of
a dedining rradition: the geisha.
The third acr, "Twi light Geisha" is
a l ight-hearred variation on
traditional geisha rhemes.
Concl ud i ng the narrative is anather
tradi rional Kabuki dance,
"Sagimusume", a srory of

• An impassioned tribute ro

reineamation and a girl 's

Kabuk i, the rime-bonored Japanese

transformatian on a snowy winrer's

Filmography

art of stylized d rama puncruated
with sing i ng and dancing . . . This

night, performed by Tamasabum
and his company. This poignanr

aııciem perform i ng rrad irion is

fı nal piece provides a fı tting coda

beg i n n i ng to disappear, and
d i recror Daniel Schmid has ser out

ro a fil m that, one day soan, may be
a rare record of a vanished art.

1 970 Th u t fılles im Fimteru.
eurem J-/errn das Licbt zu
erspıtreu
Onu Karanlıktan Kurtarmak
Için, Karanlıkta Her Şeyi Yap
1 9 7 2 Heu/e Nadıt odeı· nie
Bu Gece veya Asla
1 9 74 La Pa lo ma Güvercin
1 9 77 Violanta
1 9 8 1 Notre Da me de la Croiselle
1 982 Hecate
1 984 If Bacio di Tosca
Tosca'nın Öpücügü
1 987 jenalsch
1 990 The Amaleurs Amacörler
1 99 2 Hors Saisou Ölü Mevsim
1 995 Tbe lflritteu Fftce Yazılı Yüz

ro documenr one of i ts most

''TH E WR ITTE

respecred practitioners,
Tamasabum Bando. Tamasaburo,

a film about )apan, nor about
Kabuki thearre. W e knew it was

who first appeared on stage at the

impossible ever emirely ro enter

FACE is neither

age of five, is considered one of the

i nro this world, a world one

Kabuki thearre's fı nest Onnagara 

supposes is i nnately i nconceivable,

men who specialize i n playing

which offers at first sight merely a

female mles. Combi n i ng

mirror image of the alien. W e were

performan ce w ith doc u menrary,

always within, yer stili on the

ch m id has given his film an
episodic srrucrure, composed of
four parts. I n the fırst secrion,
"Omchi", Tamasabum performs a
dan ce d rawn from )apan 's oldesr
myth, abour a drunken snake. The

threshold . " - Daniel Schmid

F i l m leri
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iTALYA ITALY

ROBERTA TORRE

B i T i R i M TAN O

21 Eylül 1 962'de ltalya'nın
Milane kentinde doğdu. Milane
Üniversitesi'nden Felsefe
dalında diplema aldı. 1 988'de
Milane Sinema Okulu'ndan
mezun oldu. 1 990 yılından bu
yana belgeseller, kısa metrajlı
filmler ve TV için video
yapımiarı çekmektedir.
BITIRIM TANO ( 1 997) ilk
uzun metrajlı fılmidir.

TANO DA MORIRE
TO DIE FOR TANO
Yönetmen Direcror: l?oberıa Torre
Senaryo Screen play: Roberta Torre.
Güml11ca Sodaro & Enzo Paglino Görüntü
Yön. Cinematography: Daniele Cipri
Kurgu Edi ring: GiiJ Gio Franchini Müzik
Music: Ni11o O'A 11gelo Oyuncular Ca r:

Born on 2 1 September 1 962 i n
M i lan, ltaly . S h e graduated from
U n iversity of M ilan w ith a
degree in Phi losophy. In 1 988
she fı nished the Mi lan Film
School. Since 1 990 she has been
directing documenraries, shorr
fı lms and video productions for
TV. TANO DA MO R I R E

Cicdo G11arino. Enzo Paglhıo. J\fimma D . De
Rosalia. t\Iari<t A liOIIct, A 1111cl M. Confalorıe.

Ade/e Aliolla Yapımcılar Producers:
Donalelfa Palermo & Loes Kamsıeeg Yapı m

Producrion Co.: ASP sri. Roma Pompeo

Magno 1 . ITALY: Phone: 39 6 324 799: Fax:
39 6 311 87 79: Rcıi TRE. Telepi11'. Ciua ' di

Pcılenno Dünya Hakları Exporr Agenr:

Adriana Chiesa Enterprises sd, Via Bm·11aba
0.-icmi 24cı. 00 1 9 7 Rome. ITALY: Phorıe: 3 9
6 8 0 7 0 4 00: Fax: 3 9 6 8 0 6 8 7 8 5 5

1 997 1 3 5 111111. 1 Renkli Color 1 80 '

• Passo di Rigano ailesinin onurlu
üyelerinden biri olan Tano
Guarassi, sert ve tutkulu
mizacının yanısıra, onun aşırı
kıskançlığı yüzünden hiç
evlenmemiş olan dört kız
kardeşiyle ü nlüdür. Tano, 1 988'de
mafya arasındaki kanlı
hesaplaşmalar sırasında Corleone
ailesince gönderilen bir tetikçi
tarafından öldürülür. Tano'nun
kız kardeşlerinden biri olan, alımlı
ve başına buyruk Franca Guarassi
evlenmeye karar verir.
Söylenceye göre, kız kardeşinin
bekaretini mezarda olsa bile
korumaya kararlı olan Tano,
düğün gününde ona haddini
bildirmek için çıkagelir . . .

• Tano Guarrasi, a man of honour
from che Passo di Rigano family,

was known for b is violenr and
passianare remperamenr and for his
four sisters who, because of his
uemendous jealousy, re ma i ned
unwed . Tano was kil led by a bir
man sene by che Codeone family
during the bloody mafıa war of
1 988. Franca Guarras i , one of his
sisters, a buxom and i ndomirable
woman, on rhe death of Tano,
decides ro marry. They say rhar
Tano, decided ro prorecr his sisrer's
virginiry even from beyand the
grave, rerurned ro narch her on the
very day of the marriage . . .
An unusuat m usical , TA O DA
MORI R E is based on a rrue srory

Sıradışı bir müzikal olan BITI RIM
TANO Palermo mafyası üyeleri
arasında anlatılan gerçek bir
öyküye dayanmakta. Olayın
üzerinden yıllar geçtikçe, öyküye
halkın büyüye inancı ile batı!
itikatları da karışmış.

that is rold amongsr rlıe Palermo
mafia. Down through the years
belief in magic and popular
supersririons have m ixed wirb the
real srory.
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f--- ------------------------------

--1 ZEMMOUR I

1 00% ARABI CA

22 Aralık 1 946'da Cezayir'in
Boufarik kentinde doğdu.
Cezayir'de Sanat Lisesi'ni
bitirdikten sonra Paris'e gitti.
Burada sinema okulu IDH EC'e
devam etti. ilk uzun metrajlı
filmi "Prends 1 0.000 Bali es et
tire toi 1 1 0.000 Papeli Al ve
Kirişi Kır" Cannes Film
Festivali'ne davet edildi ve bir
ödül kazandı. Bunu izleyen
filmleriyle de dünyanın çeşitli
köşelerinde ödüller
kazanmıştır. 1 983'ten beri
yazdığı senaryolar başka
yönetmenler tarafından filme
çekilmiştir.

Yönetmen D i rector: !ılcdJmo!ld Zemmom-i
Senaryo Screenplay: !ılahmo11d Zemmo11ri
Görüntü Yön. Ci nematography: Noe1
Ver)' &Jean-Ciailde Vicqller)' Kurgu

Editing: Vollcet Tobni Müzik Music:
lılohamed Maghni Oyuncular Cast: i\·loım,
Najim 1--<IOIIriga, Fcaid Fedieı-, Yomsef
Diatt1t1Ytl. Palrice Thibaud. Mohametl Camartı

Yapı mc ı Producer: i\lahmo11d Zem/1/0III'i

Yapı m Production Co.: Pennec Produrtiom.
5 titf Popinco11rt. 750 1 1 Paris. FI?ANCE:
Phone: 33 1 43 57 3 1 75: Fax: 33 1 43 5 7
3 1 86 Dünya Hakları

Export Agem: Les

Pilms 1\ lba Longa. 9 me Q11enti11 Ga11chart.
Pmis. FI?ANCE: Phone: 3 3 1 4 7 23 3 6 68:
Fax: 33 1 40 70 09 20

1 99 7 1 35 """-

1 Renkli Color 1 86 '

•

Paris'in kenar mahallerinden
birinde, kırık dökük kocaman bir
panodan esinlenerek " 1 00%
Arabica" diye adlandırılan bir
yörede, çok farklı etnik kökenden
gelen insanlardan oluşan küçük bir
topluluk yaşamaktadı r. Bu dünyada
sürekli bir şeyler olup biter:
kimilerinin alavere dalavereleri,
işsiz güçsüzler, gelenekiere göre
evlendirilen, sorunlara günlük
çözümler bulan çiftler, yörenin
günlük yaşamını oluştururlar.
"Raporiental", Raşid ve
mahalledeki tek Fransız olan
Bernard Lemercier'nin
yardımlarıyla ilk konserlerini
vermeye hazırlanan yerel bir Raf
grubudur. Belediye başkanı
yeniden seçilmek için, bölgesinde
yaşam standardına ilişkin
istatistikleri altüst eden kişilere bir
çeki düzen vermeye çalışmaktadır.
Bu amaçla, ufak tefek
dolandırıcı lıklar yapan ve ceplerini
doldurmak için bu kez de sahte
imamlığa soyunmuş olan Süleyman
ve Macit'le anlaşır. Macit, küçük
bir cami yapılması için ödenek
verilirse, işsiz gençleri işe alıp
seçime kadar bölgeye düzen
getireceklerine söz verir.
Süleyman ise yalnızca dinin yasakçı
yönünü bilmekte, caydı rıcı
davranışlardan anlamaktadır.
Şöhretine laf ettirmemek için
"Raporiental"a karşı savaş açar.
Ancak bölgeye yeni gelmiş olan
Cheb Krimo'yu hesaba
katmamıştır ...
"Araba yarışları, soygunlar, şiddet,
uyuşturucu gibi klişeleşmiş öğeleri
kullanmadan, kentlerin

MAHMOUD

mahrumiyet bölgelerinde yaşayan
ikinci kuşak Kuzey Afrikalılar
üzerine bir film yapmak istedim.
Bu öğeler de varolmalarına karşın
'status-quo'nun ancak bir yönünü
oluştururlar. Mahrumiyet bölgeleri
aslında sanıldığından çok daha iyi
bir durumdadır. Filme başlarken
yapmak istediğim, sözde kökten
dinci bir Müslüman grubun,
kendilerinden seçim bölgesinde
huzuru ve düzeni sağlamalarını
isteyen belediye başkanının
yardımıyla bölgede yolunu bulması
üzerine bir komedi çekmekti.
Khaled'le film üzerinde
konuşurken sahte-imamlar ile Ra'f
ve Rap grupları gibi bölgenin en
etkin "temsilcileri" arasında komik
bir karşıtlık yaratma fikri doğdu...
Asıl amacım, dini kendi politik ve
maddi çıkarları için kullanan kişileri
sergilemekti." Mahmoud Zemmouri

this i n mind, he makes a dea! with
Slimane and Majid, two smail-time
crooks canverred for the occasion
inro pseudo-imams ro l i ne their own
pockets. The larter promise that i f
given grants for a smail mosque,
they will ensure otder until the
elecrions by recrui r i ng young
unemployed people. Sliınane knows
only the prohibirions of the religion
and acts as a dererrent. Not ro lose
his good teputation, he unleashes a
war against Raporienral . He has not,
however, raken into account Cheb
Krimo who has j ust arrived in the
area . . .

F i l m leri

" I wanred ro make a fi l m about
deprived urban areas and the m i l ieu
of young second-generatian North
Africans wirhom the usual cliches:
car rodeos, robberies, violence,
drugs, ere. Alrhough this exisrs, it is
only one facet of the status quo.
Deprived areas are actually far more

• In a run-down disuict on the

posirive than one is led ro believe.

outskires of Paris, renamed " 1 00%

The original idea was ro make a

Arabica" by a huge and broken
adverrising sign, l ives a smail mulri

coınedy about a band of pseuclo
Muslim fundamentalisrs who want
ro ger a fooring in a parricular

ethnic community. There is always
something going on in this part of
rhe world: rhe shady schemes of
some, rhe unemployed and day-ro
day coping married with aneesrral
rraditions make the daily l i fe of the
area. " Raporienral" is a local Ra·i
band which are organizing their fırsr
concerr helped by Rachid and

Born on 2 2 December 1 946 in
Boufarik, Algeria. Afrer
complering his secondary
educarion in rhe Arr Lycee in
A l ge ria , he moved ro Paris.
There he arrended rhe fı lm
school I DHEC. His fırsr fearure,
"Prends l O.OOO Balles er ri re roi
1 Take The Money and Run" was
invi recl in Cannes and won a
prize rhere. He also won awards
wirh his following fılms. Since
1 983 he has been wriring seripts
which have been d irecred by
orher fı lm -makers.

d isrrict aidecl by the local mayor,
who for his part wanrs rheir help in
bringing the d isrricr u nder control.
Ir was afrer a meering w i rh Khaled
that the idea appeared of
i ntroducing a sorr of comic
opposition berween the pseudo
imams and the most active

Bemard Lemercier, the only

"represenrarives" of the districr,

Frenchman in the neighbourhood.

cansisring of Ra·i and Rap groups . . .

The mayor is preparing for re

M y goal was

elecrion and rries ro bring order ro

use religion rowarcls rheir own

these people who are making a mess

fınancial or palirical ends . " -

of the sratisrics in his area. W ith

Mahmoud Zemmouri

ro

expose those who

Filmography
Çentik
1 980 Prends 1 0.000 Bal/es el
tire toi
1 0.000 Papeli Al ve
Kirişi Kır
1 983 Les folles mınıfes du twist
Çılgın Twist Yılları
1 990 De Hollyu•ood ıi
Taman,.asset
Hollywood'dan
Tamanrasser' e
1 99 2 L'hoıweur de la tribu
Kabilenin Onuru
I 997 1 00 % Arabica
I 976 La breche

S i N E MAC l LAR ÜSTÜ N E
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MAS

MAS MATBAACI LI K A.Ş. ' n i n
değerli katkı larıyla
gerçekleştirilmişti r.
W e should ! i ke to thank
M A S M AT B A ACILIK A.Ş.
for rheir conrributions.
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SiNEMAClLAR ÜSTÜN E ON C I NEASTES
FRANSA-ÇIN FRANCE-CHINA

OLIVIER ASSAYAS

H H H: HOU HSIAO-HSI E N ' i N PORTRESi

25 Ocak 1 955're Paris'te
doğdu. Güzel Sanatlar
Akademisi'nde edebiyat
öğrenimi gördü. 1 978-84 yılları
arasında senaryosunu kendi
yazdığı birkaç kısa film çekti.
1 980-85 yılları arasında
Cahiers du Cinema dergisinin
yayın kurulu üyeliğini yaptı. Bu
derginin "ABD Yapımı" ve
"Hong Kong Yapımı" özel
sayılarının sorumluluğunu
üstlendi. Laurent Perrio'in
"Passage seeret 1 Gizli Geçit",
Andre Techine'nin "Rendez
vous 1 Randevu" ve "Le lieu du
erime 1 Suç Mahali", jerome
Diamant-Berger'in "L'unique 1
Tek" ve Liria Begeja'nın "Avril
brise 1 Kırık Nisan" filmlerinin
senaryolarını yazdı.

HHH: PORTRAIT OF HOU HSIAO-HSIEN
Yönetmen D i recror:

0/ivier Assayas

Görüntü Yön. Cinemarography: Chianh
Shen-Feng Katılanlar \XIi<h: Ho11 Hsiao

Hsien. Ch11 Tien-\Ven. W11 ianzhen. }ark
Kao. Lim Giong Yapımcı Producer: Xavier
Camiaux Yapım Production Co.: AM IP,
52 r11e Chttr!ot. 75003 Paris. FRANCE;
Phone: 33 1 48 87 45 1 3 ; l'ax: 33 1 48 87
40 10: La Sept 1 A rte. INA: ChineJe Public
TV-Hsu HS!ao tiling Fi!tm Corp., CH/NA:
A re Light Films Dünya Hakları Expon
Age ne: Oor & Co.. 52 me Char/ot, 75003
Paris. FRA CE: Phone: 33 1 42 77 56 87:
Fax: 33 1 42 72 64 82

1 997

•

1 Betaram Video 1 Renkli Color 1 96'

Bu belgesel, Fransız televizyonu
için çekilen "Çağımızın
Yönetmenleri" başl ıklı dizinin
başarılı çalışmalarından biridir.
Olivier Assayas kariyerine ünlü
Fransız sinema dergisi Les Cahiers
du Cin emo 'da film eleştirmeni
olarak başladı. Asya filmleri
üzerine derin bilgisi olan Assayas,
1 984'te gördüğü Hou Hsiao
Hsien'in "The Boys From
Fengkuei 1 Fengkuei'li
Delikanlılar" fi lminden beri bu
yönetmenin hayranlarından biri
olmuştur. Bu olgu, çektiği bu
duygusal ve açıklayıcı belgesel
portreyi 1 4 yıl boyunca kafası nda
tasadamış olduğunu gösterir.
Tüm Hou hayranları gibi, Assayas
da onun yapıtlarının piyasa filmi
olmadığını kabul etmek
zorundadır. Bu filmler baştan
sona Çin motifleriyle yüklü
oldukları halde, fahişeler, kırmızı
fenerler, ilkel bir yaşamın
sürdürüldüğü topraklar, ve Çin
filmlerini dünyanın diğer
köşelerine satabiirnek için şart
olduğu düşünülen diğer benzeri
öğeleri içermezler. Assayas'ın
başlıca amacı, başka izleyicilerin
de Hou'nun filmlerinden onun
kadar keyif almalarını sağlamak.
Assayas, Hou'nun çalışmalarındaki
gelişimi, Tayvan'daki "yeni
akım"ın başlangıcından günümüze,
yönetmenin filmlerinden kısa
bölümler kullanarak, birlikte
çalıştığı kişilerle, özellikle de
Hou'yla yapılan kapsamlı
söyleşiiere yer vererek
anlatmakta. Hou'nun şarkı
söyleme tutkusu, kaçınılmaz

olarak bu iki yönetmeni sonunda
bir karaoke barı na götürecektir.
Hou'ya bazı şarkılarda en
beğendiği iki oyuncusu Jack Kao
ve Lim Giong eşlik etmekte.
Assayas şarkı söylemiyor, ancak
filmi bilinçli bir heyecanı yaymayı
başarıyor.
• Th is documemary is one of rhe

and exrensive i n terviews wirh Hou
hi mself. Given Hou's passian for
singi ng, ir was inevirable that
rhey'd end up i n a karaoke bar
togerher; Hou is joined on a couple
of numbers by rwo of his favourire
actors, Jack Kao and Li m Giong.
Assayas doesn'r s i ng himself, bur
his fil m does succeed i n radiaring

Born on 2 5 January 1 95 5 i n
Paris. He srudied li rerarure i n
l'Ecole des Beaux-Arrs. From
l 978-84 he wrore and directed
several shorr fı 1 m s. Between
1 980-85 he was a member of the
edirorial board of the Cahiers du
C i nema. He was re ponsible for
the special issues, "Made i n
USA" a n d "Made in Hong
Kong". He wrore seripts of
" Passage secret" by Laurent
Perrin, " Rendez-vous" and "Le
lieu du erime'' by Andre
Techine, "L'unique" de Jerome
Diamanr-Berger and "Avril
b ri se" de Li ria Begeja.

informed enrhusiasm.

many excellem works made for rhe
French relevision series,
" F i l m makers o f Our Times".
Olivier Assayas began as a fi l m
eritic for r h e famous French fi lm
magazine Les Cahiers du Cinbna.
Assayas, who has a deep knowledge
of Asian fi l m , has been a fan of
Hou Hsiao-Hsien's films since he
saw "The Boys From Fengkuei" i n
1 984. l r means rhar rhis
affecrionare and revealing
documenrary porrrair has been
some 1 4 years i n gesrarion. Like all
admirers, Assayas has ro confronr
rhe facr that Hou's fi lnıs are not
railored for the market; they are
uncompromisingly Chinese bur
conspicuously taeking i n
concubines, red lanrerns, primeval
landscapes and che rest of che
paraphernalia that seems essenrial
for sel iing Chi nese movies to the
rest of che world. His very
honourable ai m is ro find ways ro
help other viewers to ger as much
from Hou's fil ms as he does
himself. Assayas rraces the
evolurion of Hou's work from rhe
firsr srirrings of che Taiwan "new
wave" ro che presem , using clips
from several of che films, inrerviews
wirh Hou's dosesr collaborators

F i l m leri

Filmography
1 986 Desordre Karışıklık
1 989 L'eufaut de /'hiver
Kış Çocugu
1 9 9 1 Pa.ris s'tfveille
Paris Uyanıyor
1 993 Une nonve/le vie
Yeni Bir yaşam
1 994 L'eau froide Soguk Su
1 996 Irma Yep
1 997 H/-1/-1: Portmit of 1-lou
Hsiao-Hsien
/-/H/-1 Hou Hsiao-Hsien'in
Portresi
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ISVEÇ SWEDEN

G UN NAR BERG DAHL

B E RG MAN ' I N SESi

I S Mart 1 9S I 'de Stokhelm'de
dogdu. Göteborg
Üniversitesi'nde gazeticil ik
eğitimi aldıktan sonra, bagımsız
bir sanat sineması olan Folkets
Bio'da programcı olarak
çalışmaya başladı. Daha sonra
Göteborg-Posten gazetesinde
sinema eleştirmeni olarak
görev yaptı. 1 980'1erin
ortalarından bu yana Göteborg
Film Festivali için çalışmaktadır.
1 989'da lsveç'in en önemli
sinema dergilerinden biri olan
Filmkonst'u kurdu; halen bu
derginin baş editörlügünü
yapmaktadır. 1 994 yılından bu
yana Göteborg Film
Festivali'nin yönetmenidir.
BERGMAN'IN SESI yönettigi
ilk fılmdir.

BERGMAN'S RÖST
THE VOICE OF BERGMAN
Yönetmen DirectOr: G11nnar Bergdahl
Görüntü Yön. Cinema<Ography: Ra/pb
Evm & Stefan Hmcz Kurgu Edi ring: Robert

Stengard Yapımcılar Producers: G11nnar
Bergdahl & Bengt To// Yapı m Production
Co.: Goieborg Film Fesıiwıl, Box 7079, 402
32 Goreborg. S\VEDE : Phone: 46 3 1 41 05
46: Fax: 46 3 1 41 00 63 Dünya Hakları
Export Agent: Go'teborg Film Festival. Box
7079, 402 32 Goreborg. S \VEDE : Phone: 46
3 1 4 1 05 46: Fax: 46 3 1 4 1 00 63

1 997 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 87 '

Neredeyse SS yıl boyunca faal
olarak film yapımına emek veren
Ingmar Bergman lsveç'in sessiz
film alanındaki başlıca
uzmanlarından da bi ridir. Bir
sanatçı ve film yönetmeni olarak
eşsiz deneyime sahiptir. Bergman
bu yüzden hiçbir zaman
tükenmeyecek bir bilgi ve esin
kaynağıdır. BERGMAN'IN SESI
adlı bu filmin amacı Ingmar
Bergman'ın kendisini
konuşturmaktır. Bu filmde ne
Bergman'ın filmlerinden bölüm ya
da sahneler, ne de müzik vardır,
var olan sadece Bergman'ın
sesidir. 87 dakika süren bir
konuşmadan oluşan
BERGMAN'IN SESI'nde ünlü
yönetmen sinema sanatıyla olan
ilişkisinden, müzikten ve yakın
plan tutkusundan söz ediyor. Film
yapmaya ve film yapanlara karşı
duyduğu hayranlığı anlatıyor.
Gelmiş geçmiş en iyi
yönetmenlerden birinin yüreğine
doğru bir yolculuk bu . . .
•

BERGMAN'IN SESI sekiz
bölümden oluşuyor: Söz ve I mge,
Zamanın Aldatıcılığı, Yakın Planın
Müziği, Acıya Odaklanma,
Aynadan, F:irö'de Sinema, Filmin
Deliliği ve Büyük Gizem.
"BERGMAN'IN SESI ticari bir
amaç gütmüyor. Bergman'la bu
filmin sadece ve sadece
festivallerde gösterilmesi
konusunda anlaştı k . . . Bergman'ın
konuşmasını dinlemek büyük bir
deneyim oldu benim için;
Bergman'ın sinema sanatını

konusundaki coşkusunun bu
söyleşiye yansıdığını umarım . . .
Ancak BERG MAN'IN SESI
Bergman'ın kendi çalışmaları
üzerine bir film değil. Sinemanın
tarihini ve önemini araştıran
gerçek bir sinema aşığını anlatan
bu film, güzel ve çılgın sinema
dünyasına ilgi duyan herkese hitap
ediyor." - Gunnar Bergdahl
• I ngmar Bergman has been active

Mirror, The Cinema on Farö, The
Insani ey of Film and The Grear
Mysrery. "THE VOl E OF
BERGMA is not for commercial
use and we've agreed wirh
Bergman ro show i r on fesrivals 
and on fesrivals al one . . Ir was a
.

grear experience ro l isren ro
Bergman, and I hope Bergman's
carching enrhusiasm for the art of
fil m is reflecred i n rhe inrerview . .
B ur THE VOICE OF B ERGMA

in fil m producrion for almosr 5 5

is not a fi l m abour his own work.

years and i s a lso one of the leading

Ir's abom a rrue film lover who
explores the h istory of fi lm and irs

experrs in Sweden on the si lenr
fi lm era. His experiences as an
artise and a film d i rectOr are

significance, a fil m for everybody
who is i nceresred in rhe beauriful

absolurely unique. Bergman is

and l u naric world of fi l m . " -

rherefore a never-eneling source of

Gunnar Bergdahl

i n formation and inspiration. The
purpose wirh THE VOICE OF
BERGMAN is ro ler I ngmar
Bergman h imself ger ro speak. The
fi lm doesn'r i ncl ude any exrracrs or
scenes from Bergman's fi lnıs, nor is
it accompanied by music - rhere's
j usr the voice of Bergman. THE
VOICE OF B E RGMA is an 87m i n u res-long conversarion where
I ngmar Bergman ralks abour his
relarion ro the art of fil m , rhe
music and his enchanrmenr for the
close-up. He expresses h is passion
for fi lmmaking and filmmakers. Ir
is a journey i nro the heart of one of
the grearesr filmmakers ever.
THE VOICE OF B E RGMA
consisrs of eighr acts: The Word
and the Image, The I l l usion of
Time, The Music of rhe Close-Up,
Focus of Pa in, Shards from the

Born on 1 5 March ı 95 ı in
Stockholm. After studies i n
journalism ar t h e University in
Göreborg he was engaged i n
Folkers B i o , a smail independent
arr cinema, as a progtammer.
Larer he became a fil m eritic for
Göreborg-Posren. ince the mid80s he has been working with
the Göreborg Film Fest ival. ln
ı 989 he founded Fil mkonsr, an
imporranr Swedish fi l m
publicarion for which h e is s t i l i
r h e chief editor. S ince ı 994 he is
Festival Director of rhe
Göreborg Film Festival. THE
VOICE OF B E RGMAN is the
firsr film he d i recred.
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DÖN ÜŞTÜRÜCÜ - LARS VON TRi E R' i N BiR PORTRESi
TRANCEFORMER - A PORTRAfT OF LARS VON TRIER
Yönetmen Director:

Stig Bjo"ı·kman

Görüntü Yön. Ciııematography:Jan

Roed. A mhonJ Dod !Hamle & Björn 8/ixt
Kurgu Editing: Leon Flamhok Yapı m cı
Producer: Larr}b'mron Yapım Production
Co.: A B Mem[i1 Film. Storkholm 5- 1 1 328,
UpplandJgatall 3 5 . S \YIEDEN: Phone: 46 8 33
5 5 76: Fax: 46 8 30 99 34: Sveriges TeleviJion
Dokımıellfiır. Sll'ediJb Film lmtitute. Film i
V!ht: Danirh Film lmwute. DenmarkJ Radio.
DENMARK Dünya Hakları Export
Agent: Trmt Film Sa/es. StO<·kholm 5 - 1 1328.
Stockholm 5 - 1 1 328. UpplandJgatan 3 5 .
S \YIEDEN: Phone: 4 6 8 3 3 5 5 76: Fax: 4 6 8
30 99 34

1 997 1 35

n11n.

1 Renkli Color 1 52'

• Danimarka'nın en beğenilen,
aynı zamanda da üzerinde en fazla
tartışılan yönetmeni Lars von
Trier'in bir portresi. Lars von
Trier'le onun kişisel dünyasında
ve sinema evreninde bir buluşma.
Lars von Trier bir çelişkiler
insanı. Bu cüretkar ve kışkırtıcı
sanatçı özel yaşamında içine
kapalı ve kolay çözülemeyen bir
kişi; basınla ve medyayla sürekli
olarak görüşmeden kaçı nır.
DÖNÜŞTÜRÜCÜ'de film
yapınıcıları von Trier'i iki yıldan
uzun bir süre boyunca çalışırken,
evinde ve boş zamanlarında
izleme olanağı bulmuşlar. Film,
yönetmenin sanatına ve d üşünce
dünyasına benzersiz bir yaklaşım
sunuyor. Lars von Trier'in
kendisi, fobileri, korkulan,
kendine karşı duyduğu nefret,
ayrıca idealleri ve inandığı
düşünceler üzerine konuşuyor.
Yönetmeni, daha 1 O yaşında
küçük bir çocukken annesinin
Super-8 kamerasıyla ilk sinema
deneyimlerini yaparken, daha
sonra da olgun ve taviz tanımaz
bir "auteur" olarak "Breaking the
Waves 1 Dalgaları Aşmak" ve
"The Kingdem 1 Krallık" gibi
çalışmalarında, sıradışı sinema
evrenini yaratırken izliyoruz.

• A ponrait of Den mark' s most

acclaimed and conrroversial
d i recror, Lars von Trier. A meering
with von Trier on a private level as
well as w i th his fil m univetse. Lars
von Trier is a man of
conrradictions. This daring and
provocative anist is as widıdrawn
and enigmatic as a private person
and he has refused conracr w i t h
press and media. I n
TRANCEFOR MER, the
fil mmakers had an opporruniry ro
fol low von Trier duri ng a period of
more rhan rwo years, and w nıeet
h i m ar work, at home, and at
leisure. This film offers an unique
i nsighr inw h is are and h i s world of
rhoughts. Lars von Trier h imself
ralks abom his phobias, fears and
sel f-hate but also about h is ideals
and bel iefs. W e see the fi lmmaker
as a young boy, mak i ng his first
experi menrs i n fi lm ar the age of
ten wirh his nıother's Super-8
camera, anel as a mawre anel
uncompronıising auteur, creating
his odd fil m universes in works like
" B reaking the Waves" anel "The
Kingdom".

STIG BJÖRKMAN
1 938'de lsveç'te Stockholm'da
dogdu. Mimarlık ögrenimi
gördü ve yıllarca bu meslekte
çalıştı. Ancak filmiere ve
sinemacılığa küçük yaşlardan
itibaren tutkulu bir ilgisi vardı;
iki yıl boyunca Stockholm'deki
ögrenci Film Stüdyosu'nun
başkanligını yaptı, ve 1 960'1arın
başında Chaplin dergisi ve
Svenska Daglabet gazetesine
film eleştirileri yazmaya başladı.
1 964'ten 1 972'ye kadar Chaplin
dergisinin yazıişleri
müdürlügünü yaptı. 1 964'te kısa
film ve belgesel çekmeye
başladı, 1 968'de de ilk konulu
uzun metraj filmi "1 Love, You
Love 1 Seviyorum, Seviyorsun"u
yönetti. Sonraki filmlerinin çoğu
yaygın biçimde gösterime girmiş
ve eleştimenlerden övgü
almıştır. Bunların arasında,
"lngmar Bergman" belgeseli
( 1 97 1 ) ile konulu filmleri "The
White Wall 1 Beyaz Duvar"
( 1 975), "Through the Mirror 1
Aynadan" ( 1 980, Danimarka
yapımı) ve "Behind the Shutters
1 Kepenklerin Ardında" ( 1 984)
vardır. Senaryoların çoğunu
kendi kaleme aldığı gibi, birçok
dile çevrilmiş "Bergman on
Bergman"ın yazarlarındandır.
Ayrıca çağdaş lsveç sineması
üzerine bir çalışmanın da
sahibidir.
Born in Srockholm, Sweden in
1 938. He was crained first as an
arclıitecr and pursued the
profession for several years. But
he was passionarely inreresred in
fi l ms and film-making from his
early years; he chai red rlıe
Srudenc Film Studio i n
Srockholm for rwo years, and
began publishing film criricism
in the magazine Chaplin and the
newspaper Svenska Dagbladet i n
the early 1 960s. He was ediror
in-chief ofChaplin from 1 964 ro
1 97 2 . He began making shorr
films and documenraries in 1 964,
and di recred his first fearure "I
Love, You Love" in 1 968. Most
of his subsequenc films have been
wideiy seen and acclaimed; they
i nci ude the d oc u me mary
" I ngmar Bergman'' ( 1 97 1 ) and
the features "The White Wall"
( 1 97 5 ), "Through rhe Mirror"
( 1 980, made in Den mark) and
"Behind the Shutrers" ( 1 984). In
acid iri on ro writing mosr of his
own screenplays, he is co-author
of rhe w icleIy translareel
" Bergman on Bergman" and
author of a study of concemporary
Swedislı cinema.
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YU RTTAŞ KEN LOAC H
CITIZEN KEN LOA CH
Yönetmen Director: Kamli Oridi
Senaryo Screcnplay: Karim Oridi
Görüntü Yön. Ci nematography: Km·im
Oridi & Chrislophe Farnarier Kurgu
Editing: Lise Beıut!te11 Yapı m cı Producer:
Xaı1ieı· Camia11x Yapı m Production Co.:
AtiilP. 51 me Charlot. 75003 Paris.
FRANCE: Pho11e: 33 1 48 87 45 1 3; Fax: 33
1 48 87 40 10. L<t Sept 1 A rte, INA-Imtitlll
Nationctl de I'A11dioı•isllel Dünya Hakları
Export Agenr: Oor & Co. . 51 me har/ot,
75003 Pam. FRANCE: Phone: 33 1 41 7 7
56 8 7 : Fax: 33 1 41 71 64 81

1996 1

KARlM DRIDI
9 Ocak 1 96 1 'de Fransa' da
doğdu. Ailesi Tunus kökenlidir.
1 985 yılından bu yana yedi kısa
film yaptı. Ilk konulu uzun
metraj filmi "Pigalle"i 1 994
yılında çekti.
Born on 9 January 1 96 1 in
France. H is parenrs are from
Tunisia. Since 1 98 5 he's made
seven shorcs. He direcced his
fırsc feacure, " Pigalle", in 1 994.

Betctl"allt Vulı'O 1 Renkli Col o r 1 60'
Filmography

• Ken Loach'un filmleri titiz ve
kapsamlı bir araştırmanın
ürünüdürler. Filmierindeki
olayların doğallığı, önceden
tasarlanmış izlenimi vermemeleri,
profesyonel ve amatörlerden
oluşan oyuncu kadrosuyla uzun
ve sabırlı bir çalışma içinde
olmasının sonucudur. Insanlara
karşı duyduğu yakın ilgi,
oyuncularından elde ettiği güçlü
duygusallık, filmlerinin içine
işlemiş olan mizah anlayışı,
yapıtlarının başlıca özellikleridir.
Karim Dridi, Ken Loach'la
politika, oyunculuk, yazarlık ve
mizah üzerine konuşarak onun
"hareketli" bir portresini çizmiş.
Yönetmen, Ken Loach'u "The
Dockers of Liverpool 1
Liverpool'un Liman Işçileri" adlı
son belgeselinin çekimi ve
"Carla's Song 1 Carla'nın Şarkısı"
filminin gösterimi sırasında izliyor.

• Ken Loach's films stern from
meticulous and thorough research.
The spontaneity of his fi lms is the
resLıl t of long and patien t work
with the acrors, both professionals
and amareurs. The close attenrion
he pays ro people, rhe emotional
strength he can bring our of h i s
performers, r h e h u mour w i r h
which h e endows his fi lms, are all
characterisrics of his work. Karim
Dridi made a porrrair "on the
move", conversi ng wirh Ken Loach
abour his relarionship wirh politics,
acrors, wri r i ng, humour. He
followed Ken Loach during rhe
shooring of his lasr documentary,
"The Dockers of Liverpool", and
rhe pre entation of his fi lm "Carla's
Song".

1 985 Mctim Eller (shorl kısa film)
1 98 7 Dans le sac Torbada
(sborl kısa film)
1 988 L<t danse de ct.ba
Saba'nın Dansı
(shorl kısa film)
1 989 Neu·-rer•e Yeni-Düş
(shorl kısa film)
1 990 jctlomie Kıskançlık
(shorl kısa film)
1 99 2 Zotf !ct boxense
Boksör Kız Zoe
(sborl kısa film)
1 993 Le boxe11r endormi
Uyuyan Boksör
(sborl kısa film)
1 994 Pigctlle
1 995 Bye-Bye
1 996 Cilizen Ke11 Loctch
Yurttaş Ken Loach
(m'deo documeufllry
video belgeseli)
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ROUBEN

-1 KEVORKIAN TZ

____________
f-_____ _
P A RA DJ A N O V : S O N K O LAJ

-

PARAD'.1TANOV: LE DERNIER COLLAGE
PARADJ ANOV: THE LAST COLLAGE

r------....�r�r-�

Yönetmen Director: Rouben
Kevorkiamz & K ri kor Hamel Senaryo

Screen play: Kareki ne Zakoyan Görüntü
Yön. Cinemarography: Rudolphe
Vatinian & Thierry Tronchet Kurgu

Ediring: Rouben Kevorkianrz Müzik
M u s i c: Tigrane Mansourian Yap1m
?roduction Co.: Kissani Films, ı o Ave

95 2 1 0 Sainr Gratien,
3 3 ı 34 28 04 9 1 ; Fax:
33 ı 39 89 94 7 3 ; Halk Srudios, Jabaven,

Gabriel Peri,

FRANCE; Phone:
R&G, A R M E

Agenr:

JA Dünya Hakları

Kissani Films,

1 O Ave

Export

Gabriel Peri,

952 ı 0 Saim Gratien, FRA 1CE; Phone: 3 3
ı 34 28 04 9 ı ; Fax: 3 3 ı 39 8 9 9 4 7 3

Kaynak Source: Agos Gazeresi, Saksı Sok.,

1 9/7, 80260 Osmanbey,
90 2 ı 2 248 49
90 2 1 2 24 1 74 02

Saksı Ap.,

o:

İstanbul, TURKEY; Phone:

94;

Fax:

1 996 1 35 111111. 1 Siyah-Beyaz & Renkli
(B& W) & Coıor 1 70'

• 1 924'te Gürcistan'ın Tiflis
kentinde, Ermeni bir ailenin oğlu
olarak dünyaya gözlerini açan
Sarkis Paradschanjan, ismini genç
yaşta Ruslaştırarak Moskova Film
Akademisi VGI K'te yönetmenlik
eğitimi gördü. Uluslararası alanda
ismini duyurması 1 964 yılında
yaptığı "Unutulan Ataların
Gölgeleri" filmiyle gerçekleşti. Bu
yapıtında Karpat Dağları'nın folklor
dünyasından romantik bir aşk ve
şiir masalına yer veren sanatçı
birçok dini adet ve geleneği de
sergileme olanağı buldu. 1 8.
yüzyılda yaşamış bir Ermeni şairin
anısını yüceltmek amacıyla 1 969'da
yaptığı "Sajat Nova 1 Narın Rengi",
devlet otoritesinin çıkardığı çeşitli
zorluklarla karşılaştı. Film, büyük
oranda sansüre uğrayarak ancak
1 973 yılında gösterime girdiyse de,
politik yakıştırmalarla, başına
buyruk yapısıyla tanınan sanatçının
film çekmesi yasaklandı.
"Eşcinsellik" (kendisi de kabul
etmiştir), "eski eser ticareti" (her
türlü antika koleksiyoncusuydu) ve
"intihara kışkırtma" suçlarından
beş yıl hapse mahkum edilen
Paradjanov, tam onbeş yıl süren
film yasağının ardından "Suram
Kalesi Destanı"nı yönetti. Tiflis'de
çektiği bu film ulusal dayanışmayı
anlatan çok karmaşık bir
çalışmaydı. ..

Paradjanov'un filmlerinden bölümler
ve Tonino Guerra, Jean-Luc Godard,
Robert Hossein gibi sanatçıların
görüşlerini içeren bir kolaj. "Ben
filmlerimi her insanın anlayabileceği
bir dilden, coşkuyla gerçekleştirdim.
Coşkumu jest, melodi ve sözlerle
ifade etmeyi denedim. Ve elbette
renklerle ... Güzellik, ahenk ve
sonsuzluğa ulaşmak için saf
duyguların aşığı oldum. Duyguların
sınırı ise, sanat ve doğanın
buluştuğu noktadır" demişti
Paradjanov. Ünlü yönetmenin iki
"çömezi", Kevorkiantz ve Hamel
de, ustalarının anısına hazırladıkları
bu kolajda anahtar sözcük olarak
samimiyeti seçmişler.

he made in order to honor an l 8rh

whiclı art and nature meer", said

Sinema yönetmeni, ressam ve
zanaatkar (kukla, halı, süs eşyaları)
Sergei Paradjanov'u konu alan bu
belgesel, arşiv görüntüleri,

century Armenian poer. The fi lm

Paradjanov. This collage, nıade in

• Sarkis Paradschanjan, born 1 924,

expediency aggravared by che facr
rhar rhe areise was known ro be of an
independent frame of mi nd, resulred
in his being prohibired from
direecing films. Paradjanov was
senrenced ro serve fi ve years i n

anriques) and " i nciring ro suicide".
Prohibired from film-making for 1 5
years, he was ar long last allowed ro
direct "The Legend of Surarn
Casrle", an inrricare work upon che
rlıenıe of narional solidari ey which
he fi lnıed in Tbilisi . . .
The subjecr o f rhis documenrary is
Sergei Paradjanov, a film direcror, an
areisan (puppermaker and
carpermaker), a crafesman of objer

ar an early age and was educared in

d'arr. The documenrary is a collage

film directing ar che Moscow Film

made of scenes from Paradjanov's

Academy (VGIK). His name became
known i nrernacionally in 1 964 when
his film, "The Shadows of Forgoccen

films, arehive foocage and rhe arriscs'
view of Paradjanov, given by Tonino

Ancestors" was released. I n this

Robere Hossein. "I nıade my fi l ms

work, a romantic fairy cale of love,

wirh joy, i n a manner which can be
u nderstood by all. 1 rried ro express

che Carpathian Mountains, rhe areise
tradicions and pracrices of rhe
region. The state aurhoriries
disapproved of his film, "Sajar Nova

1 The Color of Pomegranares" w h ich

Born in Erivan, Armenia in
1 94 5 . He began work ar
Armenfı l m as assiseane d i recmr
i n 1 962, and was also in clıarge
of the laboramry of Armenian
Television. He has made over 40
documenraries and is known
besr for h is documenraries on
rhe subjecr of rhe hiscory and
social scrucrure of Armenia. He
has d i recred three feanıre fılms
and has won various awards ar
many inrernarional fi l m
fesrivals. Ar presenr, h e is c h e a n
di recmr o f HA YK Documenrary
F i l m Studio. He is also a poer
and rwo books of his poetry have
been published.

pleaded guilry, "rrade in anrique
works of art" (he was a collecror of

Armenian family, russified his name

was able to porrray rhe religious

���:� � �:�:�: ;�

prison for rhe crinıes of
"homosexualiry", to which charge he

in Tbi l isi, Georgia, rhe son of an

inspired by rhe poerry and fol klore of

1 945'de Ermenistan'da
Erivan'da dogdu. 1 962'den
itibaren Armenfılm'de
t
a
s n
z nu'nda
laboratuvar sorumlusu olarak
görev aldı. 40'ı aşkın belgesele
imza atan yönetmen, özellikle
Ermenistan'ın tarihi ve sosyal
yapısı üzerine belgeselleriyle
tanınır. Üç uzun metrajlı film
yöneten, uluslararası
festivallerde çeşitli dereceler
alan sanatçı halen HAYK
Belgesel Film Stüdyosu'nun
sanat yönetmenligini
yürütmektedir. Yayınlanmış iki
şiir kitabı da vardır.

Guerra, Jean-Luc Godard and

che joy of be ing ali ve rhrough
gesrures, music and words. And

i ndeed wirh colors . . . 1 became a !over
of pure emorion in my search for
beaury, harmony and rhe erernaL
The limir to emorion is rlıe poi nr ar

was finally allowed to be released in

nıemory of rhe masrer by his cwo

1 973 wirh a large porrion of i r lefc

disciples, Kevorkianrz and Hamel,

on rhe curring floor bur palirical

has sinceriry as irs morro.

1 958'de Brezilya'da Sao
Paulo'da dogdu. Paris Güzel
Sanatlar Akademisi'nden mezun
oldu. Reklam, video klip,
belgesel yönetmenligi yapan
sanatçı animasyon çalışmalarıyla
ünlendi. Gaumont için uzun
merrajlı Asteriks serileri
hazırladı. Sigma, Capa ve Pain du
Jour gibi ajanslar için belgeseller
ve televizyon yapımiarı yönetti.
Tiyatro oyunları da kaleme alan
yönetmen, belgeselleriyle birçok
uluslararası festivalde ödüller
kazandı.
He was born in Sao Paulo, Brazil
in 1 958. He graduared from rhe
Paris Academy of Fine Arrs. Afrer
making commercials, video clips,
direcring various docwnemaries,
he became famous for rhe an i mared
feanıre films he made for Gaumom
- rhe "Asrerix" series. He directed
documenraries and relevision
producrions for agencies such as
Sigma, Capa and Pain du Jour.
He has won many inrernarional
festival awards and is also an
aurhor of plays for rhe rhearer.
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E I S E N ST E I N . T H E MASTER'S HOUSE
EISENSTEIN. USTA 'NIN EVİ
Yönetmenler Directors: Na1111J Klejmann.
iliarianna Kirejeu 'll & AleXCilider Iskin Yazar

\X' ri ter: Na11111 Klejwa ım Görüntü Yön.
Cinemacography: A. Dewtscbe11ko.
L.

\Vasilieı•,J. Lmi11. A. Su11o11ou• & G. Pabl

Kurgu Editing: Alexej l?ebroll' & Uli Peschke

Müzik Music: Trmıs 811jewski Yapınıcı
Proclucer: Karl Lartbs Yapım Production
Co.: Ci11e- lwp11is Fi/111 mu/ Video KG. .

Mo11mısenstrasse 3 1 . 10629 Berlin.
GERMAN\': Profit Filw. Jll osrou·. RUSSIA
Dünya Hakları Export Agem: Filws
Tramiı lnternatJOnttl. 402 East 'otre Dame.

# 100 Montrial. H2\'

!CB. CANADA: Plıorıe:

1 5 1 4 844 33 58: Pt�x: 1 5 14 844 72 98

1 998

1 Betarru11 Video 1 Siyah-Beyaz &
& Color 1 105 '

Re nkli (B& W)

•

Bu mükemmel Eisenstein
belgeseli, doğumunun 1 00. yılında
bize ünlü Rus yönetmenin fikirleri
ve sinema dünyası hakkında
büyüleyici bilgiler veriyor.
Eisenstein arşivlerinden çıkarılan
benzersiz tarihi malzemelerin
yanısıra, onun tüm filmlerinden ve
döneminin diğer filmlerinden
görüntülerle, hem başarısıyla hem
de yine usta işi başarısızlıklarıyla
tamamen kendine özgü bir evreni
temsil eden, gelmiş geçmiş en
büyük film yönetmen ve
kuramcılarından birinin yaşamını
ve çalışmalarını sunuyor.

• This ulrimare E i sensrein

documemary gives us a fascinaring
insighr i mo famous Russian
d i recror's ideas and his world of
picrures in his l OOrh anniversary.
W i rh unique h isrorical marerial,
from rhe Eisensrein archives, wirh
clips from all his fıl nıs and rhe
fı lms of h i s r i me, ir shows rhe l i fe
and work of one of rhe grearesr fi 1 m
d i recrors and rheorericians, who
borh in his success and in h i s
i ngenious failures, represenrs a
cosmos of h is very own.

NAUM KLEJMANN
1 Aralık 1 937'de Sovyetler
Birliği'nin Kishniev kentinde
doğdu. Siberya'da eğitim
gördü, daha sonra
Moskova'daki VGIK Sinema
Okulu'nda film eleştirisi ve ve
sinema tarihi okudu. Byelye
Stolbyj'deki Cosmilmofond film
arşivinde çalıştı. Pera
Attacheva'nın ölümünden
sonra Moskova'daki Eisenstein
Kürsüsü'nün yöneticisi oldu.
Pek çok makale, kitap,
konferans ve sergi aracılığıyla,
Eisenstein'ın yapıtları
konusunda önde gelen
uzmanlar arasına girdi.
Eisenstein'ın "Potemkin
Zırhlısı" ve "Beshin Çayırı" gibi
Eisenstein filmlerini, elde kalan
film karelerinden yeniden
yarattı. 1 98S yılında Moskova
Film Müzesi'ni kurdu. O
günden beri, film gösterileri de
yapılan bu müzenin
yöneticiliğini yapmaktadır.
Ayrıca sinema tarihi konusunda
yapılan TV programlarından da
sorumludur.
Born on 1 December 1 937 in
Kishi nev, Soviet nion. He was
educated in Siberia, rhen srudied
fi lm criricism and fi lm history ar
rhe film insrirure VG I K in
Moscow. He worked for rhe fi l m
arehive Cosfi l mofond a t Byelye
Srolbyj. Afrer the dearh of Pera
Arracheva, he became director of
rhe E isenstein Cabinet in
Moscow. Through many arricles,
book publicarions, lecrures and
exhibitions he disringu ished
h i mselfas one of the lead i ng
experrs on rhe work of
Eisensrein. He reconsrnıcred
Eisensrein's fi l ms (" Bardeship
Porem k i n " , "Beshin Meadow'')
from surviving fi lm frames). In
1 985 he founded rhe Moscow
Film Museum. Si nce rhen, he
has been the d i recror of this
m useum which also holds
regular fi l m creenings. He is
also in clıarge of relevision
programmes on rhe subject of
fi lm hisrory.
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RUSYA RUSS I A

OLEG KOWALOW

S E RG E l E I S E NSTE I N . M EKSi KA FANTEZiSi

1 950 yılında Leningrad'da
doğdu. Filoloji ve sinema
eğitimi gördü. 1 992 yılında
"Sady Skorpiona 1 Akreplerin
Bahçesi" adlı filmi yönetti.

SERGE] EISENSTEIN. MEXIKANSKA]A FANTASI]A
SERGEl E ISENSTEIN. MEXICAN FANTASY

Born i n 1 950 in Leni ngrad.

He srudied phi lology and fi l m .
I n 1 992 h e direcred "Sady
Skorpiona 1 Garde n of

Yönetmen Direcror:

Oleg Kotl'alow
Senaryo Screen play: Oleg Koll'alow
Görüntü Yön. Cinemarography: Ed11ard
Tiul Kurgu Edi ring: l\larina Ba11/ina
Müzik Music: lfljatscheslaw Gaju•oromki
Yapım ?roduction Co.: STWI-Filmst11dio,
Kamennoostrowski prospekt /0. 1 97 1 0 1 St.
Peımburg. RUS lA: Phone: 7 8 1 2 23 7 03 22;
Fax: 7 8 1 2 237 03 1 7: Gosfilmofond. Goskino
Dünya Hakları Export Agent: ST\V
Filmstlldio. Kamennoostrou•ski prospekt 10.
1 9 7 1 0 1 St. Petersb11rg, I? USSIA: Phone: 7 8 1 2
23 7 0 3 22; Fax: 7 8 1 2 2 3 7 0 3 1 7

1998 1 35

Scorpions".

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

•

Aralık 1 9 30'da ü n l ü Rus fi lm
yönetmeni Sergei Eisenstei n,
ü l kenin geçmişi ve geleceği
üzerine bir fi l m yapmak için
Meksika topraklarına adım attı.
Bu Kolomb'un döneminden
önceki, antik sırların halen
uyuduğu M eksika olacaktı.
Unutulmuş köyleri yozlaşmamış
gelenek ve göreneklerle hayat
bulan bakir ormanların
M eksika'sı, fati hlerin kültürü ve
yaşam biçiminin izleri n i taşıyan
coşkulu " l spanyol" Meksika'sı,
Dias'ın diktatörlüğünün traj ik
M eksika'sı, ihtilal hali ndeki
Meks i ka ve 20. yüzyıla güvenle
giren Meksika - bütün bu nlar,
Eisenstein'ın epik çalışması
"Que Viva M exico!"nun
parçaları olacaktı. Ancak hiçbiri
olamadı. Filmin çekimine ara
veril d i ve Eisenstein, yıl larca
Amerika kıtası nda kalan o
harikulade çeki lmiş fi lmleri bir
kez bile görmeden Moskova'ya
döndü . . .

m ücadele halinde olan ve daima
değişen insan uygarlığı nın bir
i mgesi saydığı Meksika'n ı n
çelişkilerinde yatıyor. B u fi lmle
Eisenstein'ın yaşam ve ölüm,
anılar ve güzellik üzerine
d üşüncelerini, i nsanlığın yaşadığı,
sevdiği ve ızdırap çektiği ilahi
kozmos üzerine düşüncelerini
ortaya koymaya çalıştık. Onun
trajik bir şekilde
tamamlanmamış, ama güzelliği
belli olan çalışmasının bizde
uyandı rdığı duyguları
izleyici lerimizin de paylaşmasını
istiyoruz." - Oleg Kowalow
• In December 1 930, famous

.

anempt

ro

reconsrrucr a fi lm that

was never made except in the
filmmaker's head. Ir is an
i nvesrigation i mo the nature of
incomplere fi l ms, and it attempts
ro rouch on the secrers of a losr
A danris. The key ro rhese secrets
Jies in the conrradictions of Mexico,
a counrry in which different
religious, culrural and social forms
of l i fe co-exist and w h ich, for
Eisensrei n, presenred an image of
h uman civi lizarion, in erernal
srruggle and always changing.
W ith this fi l m , we attempted ro
reveal E isensrein's thoughrs abour

Russian fil m di rector Serge i

l i fe and dearh, memory and beaury

Eisensrein ser foor on Mexican soi l

and about the divine casmos in

to make a fi l m abour the coumry's

which humankinci l ives, loves and

past and furure. This was ro be the

suffers. W e wanr our audience ro

Mexico before Columbus' rime,

share in the emorions wh ich his

anciem secrers lying dormam,

rragically unfinished, yer

Mexico of the virgin faresrs w ith i ts

suggesrively beauriful work

forgonen villages alive with

provokes. " - Oleg Kowalow

uncorrupred rradi rions and
customs, exal red 'Spanish' Mexico

"SERGEI EISENSTEIN. M EKSIKA
FANTEZI S I filmi, sadece
yönetmenin kafasının içinde
şekillenmiş bir filmi yeniden inşa
etme yolu nda bir çaba deği l .
Tamamlanmamış filmierin doğası
üzerine bir soruşturma olan bu
çalışma, bir d iğer kayıp
Atlantis'in sı rların ı çözmeye
çabalıyor. Bu sırların anahtarı,
farklı dinler, kültürel ve
toplumsal biçimlerin birarada
varolduğu ve, Eisenstein'ın, ebedT

"The fi l m SERGEl EISENSTEI
MEXICAN FANTASY is not an

w ith i ts traces of the conguerors'
culrure and l i fesryle, rragic Mexico
of Dias' dicrarorship, Mexico i n
revolr a n d Mexico emering the
20rh century confidently - all of
rhese were ro be pan of Eisensrein's
epic work, "Que Viva Mexico!".
Norh i ng came out of it. Fi l m i ng
was i nrerrupred and Eisenstein
rerurned to Moscow w i rhout ever
· seeing the wonderful foocage which

remained in America for many
years . . .
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SiNEMAClLAR ÜSTÜNE ON CINEASTES
BELÇiKA BELGIUM

GERRIT MESSIAEN

PAU L COX'LA B i R YOLC U L U K

Ghent Üniversitesi'nde Iletişim
Bilimleri, Brüksel
Üniversitesi'nde de Film
Bilimleri eğitimi gördü. BRTN
televizyonu kurmaca yapımlar
bölümünde senarist olarak
çıraklık dönemini geçirdikten
sonra, Films Lyda için iki yıl
yapımcılık yaptı. 1 993 yılında
Robert McKee'nin senaristler
için düzenlediği kursa katıldı.
"Caprice des dieux 1 Tanrıların
Kaprisi" adlı film tretmanıyla
MEDIA 1 projesi Scale
Strategics'e seçildi. 1 99S'te
Robert Visser'le birlikte, şimdi
hazırlıkları sürdürülen bu filmin
senaryosunu yazdı. Şu sıralarda
televizyon için serbest
yönetmen olarak çalışmaktadır.

A JO URNEY WITH PAUL COX
Yönetmen Director: Gerrit Messicteu &
Robert Visseı· Yazarlar \V ri ters: Gerrif
Messiaen & l?obert Visser Görüntü Yön.

Cinemarography: Robeı-t Visser & Gcrl t'dll
KerckhOI'e Yapımcı Producer: Gerrit
/llessiaen & l?obert Visser Yapı m Producrion
Co.: Atom Films. Vmlelaan 1 9. 1 08 / Bmssels.
BELGIUM: Phone & Fax: 3.? .? 4 1 4 04 60
Dünya Hakları Expo rr Agenr: Films

Trtımir flllenıational. 402 Ettsf Notre Omue.
# 1 00 Mo111rial. H.?Y !CB. CANA DA: Phone:
1 5 1 4 844 33 58: Fax: 1 5 1 4 844 72 98

1 997 1 Betaca111 Video 1 Renkli Color 1 5 5 '

•

Hollanda kökenli Avustralyalı
bağımsız yönetmen Paul Cox'un bu
zekice hazırlanmış profili, bilgece bir
tavırla yönetmene kısmen
yayımlanmamış otobiyografisi
"Yansımalar"dan okuduğu alıntılar,
kısmen da kamera karşısında
yürüttüğü fikirlerle kendini aniatma
fırsatı verirken, pek çok filminden
titizlikle seçilmiş görüntüleri de
yansıtıyor. 1 940 yılında, savaşın
tarümar ettiği Hollanda'nın
yıkıntıları arasında doğan Cox'un ilk
hatırladığı korku ve burasının kendi
yuvası olmadığı duygusu. Yönetmen
yeniyetme yaşlarındayken bir süre
kör kalan annesine duyduğu
yakınlığı ve babasıyla arasındaki
mesafeli ilişkiyi anımsıyor. Yirmiiki
yaşındayken Avustralya'ya gitmek
üzere yol çıktığı sırada, yaşam için
yeterince donanmış olduğuna
inanmıyor. Melbourne'da fotoğrafçı
olarak çalışmaları, ona sinema
konusunda ders vermesi için tekiifte
bulunulmasına yol açtı. O dönemde
konuları öğrenme açısından
öğrencilerinden sadece yaklaşık bir
hafta önde olduğunu tahmin ediyor.
Daha sonra sinemacılığa soyunan ve
yavaş yavaş uzun metraj filmiere
dönüşen şiirsel kısa filmler yapmaya
başlayan Cox, 1 983 Cannes Film
Festivali'nde beklenmedik biçimde
ilgi çeken "Man of Flowers 1 Çiçek
Adam"la duyarlı ve son derece
kişisel bir sinemacı olarak daha fazla
tanındı. Bu filmini, modern
toplumda yalnızlık ve
yabancılaşmanın yanısıra boşanma,
sapiantı ve yaşlılık üzerine,
eleştirmenlerden övgü alan bir dizi
film izledi . . .

Paul Cox bize ayrıntılı ve doyurucu
bir söyleşiyle yapıtlarının
anahtarlarını verirken, belgeselin
yapınıcıları Cox'un hayatı ile
filmleri arasındaki noktaları
birleştirmede filmlerinden çok iyi
yararlanmış. Cox iyi bir konuşmacı,
kendisine ilişkin komik şeyler
söylüyor ("ilk Cannes'ınıdan sonra
sakinleşrnek bir yılımı aldı") ve hep
kışkırtıcı: "Insanlar ya da gerçek
hakkında film yapmak siyasi bir
edimdir, çünkü insanlar satmaz.
Gerçek satmaz." Ingmar Bergman
bugün meslek yaşamına başlıyor
olsaydı, "herşeyin hızlı ve acısız
olmasını istiyorlar" diye tanımladığı
günümüzün sinik izleyicilerinin
onun kaygı dolu filmlerine asla
itibar etmeyeceklerini düşünüyor.
Uzlaşmayı reddeden, gerçek bir
bağımsız yönetmen olan bu müşfik
anarşist, yapınıcıların
yönetmenlerin işine müdahale
etmesinden de yakınmadan
edemiyor.

believe he was well equipped for life
when he sailed for Austral ia, aged
2 2 . His work as a phorographer in
Melbourne !eel to an offer to reach
cinema, where he esrimares he was
about a week aheacl of his srudenrs i n
learning. He rhen becaıne involved
in filmmaking and starteel making
poetic shorr fı lms, graclually seguing
inro features. Cox gainecl wider
recognirion as a sensirive anel highly
personal fı l nımaker afrer the surprise
h ir "Man of Flowers" at the Cannes
Film Festival of 1 983. This was
followed by a string of crirically
acclaimecl fılms which elealt wirh
loneli ness and al ienation i n the
modern sociery as well as clivorce,
obsession, anel old age . .
While Paul Cox gives u s rhe keys to
his own work in an exrensive anel
rewarding interview, the fi lm
makers make goocl use of clips to
connect the dors berween Cox's life
anel his movies. Cox is a goocl ralker,

maverick Australian-Dutch

funny abom himself ("Ir cook me a
year to calın clown afrer my fırst
Cannes") anel always provocarive:

fılmmaker Paul Cox wisely allows
the subject to reveal himself, partly

about human beings or reality

via the reading of excerpts from his
unpublished autobiography,

Reality cloesn'r seli'. He suggesrs

" Reflections", and partly through

that, were Ingmar Bergnıan srarcing

on-camera musings and well-chosen

his career roclay, his angsr-ridclen

• This intelligem profıle of the

He srud ied Com mun ication
Sciences ar the Un iversity of
Ghenr and Film Sciences ar rhe
University of Brussels. Afrer an
apprenriceship as screenwrirer
with the BRTN relevision
fıcrion deparrmenr, he worked
for two years as a producer for
Films Lyda. In 1 993 , he
arrended Robert McKee"s course
for screenwri ters. He was
se leered on rhe basis of his
rrearmenr of "Caprice des
dieux", for the MEDJA 1 project,
Scale Srrategics. I n 1 99 5 , he co
wrote, wirh Robert Visser, the
script for "Caprice des d ieux", a
feanıre fı l m now i n
development. H e currendy
works as a freelance direcror for
telev ision.

" lr's a political act ro make a film
because human beings doıı't seli.

clips from several fılms. Born i n

fılms woulcl never fınd favor wirh

1 940 in the ruins o f war-torn
Holland, his earliest memory is fear
and a sense that this was not his
home. He recalls his closeness ro his
morher (who wenr bl i nd for a time
when he was a reeııager) and his cool
relarions w ith his father. He doesn'r

roclay's cynical audiences, who, he
claims, '\vanr rhi ngs fasr anel
painless" . This reneler anarclı isr who
is an uncompromising, true
i nclepenclenr director also rails
against producer inrerference in a
clirecror's work.

1 982-87 yılları arasında Belçika,
Ghent'deki Kraliyer Sanat
Akademisi'nde öğrenim gördü,
film yönetimi ve kurgu
dallarından mezun oldu. 1 98789 arasında serbest belgesel
fotoğrafçısı ve kamera asistanı
olarak çalıştı, 1 99.0'dan 1 993'e
kadar da televizyon ve sinema
reklam filmlerinde yönetmenlik
ve görüntü yönetmenliği yaptı.
He has been rrained from 1 98287 ar the Royal Academy for the
Arrs i n Ghenr, Belgium,
majoring i n fılm directian and
ediring. From 1 987 ro 1 989, he
worked as a freelance
documentary phorographer and
camera assistant and from 1 990
ro 1 993 as a d i rector or
cametaınan for relevision and
c i nema conımercials.

YO-YO MA: BAC H'TAN ES i N LE N M ELER
Yü-Y ü M A , I NSPIRED B Y BACH
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BAŞAK SiGORTA
T C

Z 1 RA A T

e A 1'1 � l .S '

O � TA l L ı G 1 D 1 l

BAŞAK S i G O RTA'n ı n
değerli katkılarıyla
gerçekleşti rilmiştir.
W e should ! i ke to thank
B A Ş A K S İGORTA

for the i r conrri butions.
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90 YO-YO MA: BACH'TAN ESiNLENMELER YO-H> MA, INSPIRED BY BACH
KANADA-ABD-iNGiLTERE-PORTEKiZ-HOLLANDA-ALMANYA CAN ADA-USA-U K-PORTUGAL-THE NETHERLANDS-GERMANY

1 . SÜiT - MÜZi K BAHÇ ESi

2. SÜiT - CARCERi'N i N SESi

SUITE # 1 - THE M USIC GARDEN

SUITE # 2 - THE SOUND OF THE CARCERI

Yönetmen Director:

Yönetmen Di rectOr: Frarıj'ois Girard Görüntü Yön. Cinenıatography: Alain Dostie
Kurgu Ediıing: Gaetan Huot Müzik Music: Suite # 2 foı· Unaccompanied Ce/lo b; johaım

Kevin McMahon Görüntü Y ö n . Cinemaıography: Mark \Yiillis
1\fichael tllcMahon Müzik Music: Suite # 1 for Unaccompanied Ce/lo by
johamı Sebastian Bach played by Yo-Yo /Ila Oyuncular Cas ı: Yo-Yo 1\fa. julie i\loir tllersenry
Yapımcı Producer: Nil' Fichman Yapı m Producıion Co.: Rhombm Jlledia lnr. . Torolllo,
Onrario M5 V 1 L3. 489 King Street \Yim. CANA DA: Phone: 1 4 1 6 9 7 1 7856: Fax: 1 4 1 6
9 7 1 9647: Sony Classicct! Film & Video: TVOntario: Thirteen- \YINET Neu• York: BBC
Teleı•ision: RTP Portugal: NPS Dutch Television: ZDF!Arte: Mitteldelllscher Rmıdfimk:
Norddeutscher Rımdfimk: Osrdeutscher /Vmdfimk Brandenburg: Saarliindischer Rundfimk: Sendeı·
Freies Berlin Dünya Hakları Exporı Agent: Rhombus International /ne. Torollto. Onrario
1\15 V I L3. 489 King Street \Yiest. CANA DA: Phone: 1 4 1 6 9 7 1 7856: Fax: 1 4 1 6 971 9647
Kurgu Ediıing:

Sebastian Bach played by Yo- Yo /Ila Oyuncular Cası: Yo-Yo /Ila. StM Epstein. john
\Yiillon-Eiy. Moshe Safadi, Richard Danelpour Yapı m cı Producer: Niı• Fichmcm Yapı m
Producıion Co.: l?hombm Medi" Ine.. Toı·omo. Onrario M 5 V 1 L3. 489 Kirıg Smer Wesr.
CANADA: Phone: 1 4 1 6 971 7856: Fax: 1 4 1 6 971 9647: Sony Classical Film & Video:
TVOmario: Thirteen-\YINET Net<' York: BBC Teleııision: RTP Por111gctl: NPS Dutch
Telwision: ZDF/Arre: Milleldeutscher Rmıdfimk: Norddermcher Rmıdfimk: Ostdemscher
Rm"lfimk Brandenburg: Saarltiiıdischeı· Rmıdfimk: Sender Freies Berlin Dünya Hakları
Exporı Agent: l?homb/IS lntemational lnr. . 489 King Street \li'est. Toronto. Omario.
M 5 V l LJ. CANA DA: Phone: 1 4 1 6 9 7 1 7856: Fax: 1 4 1 6 9 7 1 9647

1 997 1 Belacam Video 1 Renkli Color 1 60'

1 99 7 1 Betacam Video 1 Renkli Color 1 5 5 ·

•

•

MÜZIK BAHÇESI Yo-Yo Ma ile dünyaca ünlü peyzaj mimarı J ulie
Mo ir Messervy'nin Toronto'nun merkezindeki büyük bir parkı
düzenlerierken yaptıkları ortak çalışmayı izliyor. MÜZIK BAHÇESI
modern kentin betonları altında sıkışıp kalmış olan doğayı, Bach'ın
müziği aracılığıyla uyandırarak, müzik ve onun doğayla karşılıklı
etkileşiminden doğacak bir çemberi tamamlama girişimidir.
• THE MUSIC GARDEN follows the eollaboration of Yo-Yo Ma and

world-renowned garden designer Julie Moir Messervy as rhey ereare a
vasr formal garden in downrown Toronro. THE MUSIC GARDE ıs
abour rrying to close rhe eircle, ereared by the m usie and i rs i n reraerion
with nature, by using Baeh's musie ro reawaken the nature buried
beneath the eonerere of a modern eiry.

CARCERI'NIN SESi, Giovan Battista Piranesi'nin mimari yapıtları
ile Johan n Sebastian Bach'ın Yo-Yo Ma tarafından yorumlanan
müziği arasında gerçekleşen ileri teknoloji ürünü bir 'sanal
karşılaşma' yoluyla, müzik ile mimarlık arasındaki derin ilişkiyi
araştırıyor. Bu film, Yo Yo Ma'yı gerçek anlamıyla, Piranesi'nin çok
tanınmış Careeri gravürlerinin bilgisayarda oluşturulan, üç boyutlu
kopyalarının içine yerleştiriyor.
• THE SOU

D OF THE CARCER I explores rhe deep relarionship

berween musie and arehiteerure i n a high-teeh 'virrual eonfronrarion'
between the arehirecture of Giovan Batrista Piranesi and the musie of
Johann Sebasrian Bach, i nrerpreted by Yo-Yo Ma. The film l i rerally
plaees Yo-Yo Ma wirbin a series of eompurer-generated, rhree
di mensional reerearions of Piranesi's well-known Careeri engravi ngs.

9 1 YO-YO MA: BACH'TAN ESiNLENMELER YO-YO MA, INSPIRED B Y BACH
KANADA-ABD-iNGiLTERE-PORTEKiZ-HOLLANDA-ALMANYA CANADA-USA-U K-PORTUGAL-THE NETHERLA

DS-GERMANY

3. SÜiT - MERDiVENLERDEN DÜŞERKEN

4. SÜiT - SARABAN D

S UITE # 3 - FALLING DOWN STAIRS

SUITE # 4

Yönetmen Director: Barbara Willis Sweete Görüntü Y ö n . Cinemarography:

Yönetmen Director: A tom Egoyan Senaryo Screenplay: Alom Egoyan Görüntü

M ilan
Podsedly Kurgu Edi ring: Daı•id 'ew Müzik Music: Suite # 3 for Unaccompanied Ce/lo b)
jobann Sebastian Bttcb played by Yo- Yo Ma Oyuncular Casr: Yo- Yo Ma. Alark !ll o,·is
Yapımcı Producer: Niı• Fichman Yapım Producrion Co.: l?hombm Media Ine. . Toı·ollfo.
Ontario M5 V ILJ. 489 King S1reet \Ve.r1. CANADA: Phone: 1 4 1 6 9 7 1 7856: Fax: 1 4 1 (ı
9 7 1 9647: Sony Classical Film & Video: TVOnlario; Thirleen-WNET Neu• \'ork: BBC
Television: RTP Porlttgal: NPS Dı11cb Telwision: ZDP/Am: Mil/eldeu/scher l?tmdfimk:
Nordde111scheı· Rımdfimk: OsldeuiJcher Rmtdfimk B randmburg: Saarliindischet· l?undfimk: Sender
Freie.r Berlin Dünya Hakları Exporr Agent: l?hombm lıllmwıional lnc. Toronlo. Onlario
M5 VIL3, 489 King S11·eer We.rt. CANA DA: Phone: 1 4 1 6 9 7 1 7856: Fax: 7 4 1 6 9 7 1 9647

-

SARABANDE

Yön. Cinemarography: Norayr Kasper Kurgu Edi1ing: David \flbarmb) Müzik Music:
Suite # 4 for Unaccompanied Ce/lo b) )ohann Sebmlian Bach playeri by Yo-Yo Ma Oyuncular
Casr: \'o-Yo Ma. Lori Singer. Don McKellar. Aninie Khanjian. Jan Rubes Yapı mcı
Producer: Niı• PidJman Yapım Producrion Co.: Rhombm Media Ine. . Toı·m11o. Olllario
M 5 V 1 LJ. 489 King Sireel W"''· CANA DA: Phone: 1 4 1 6 9 7 1 7856: Pax: 1 4 1 6 9 7 1
964 7 : 011) Classical Film & Video: TV0111ario: Thir1ee11- WNET New Yoı-k: BBC Teleı•ision:
RTP Porlttgal: NPS D111ch Tele��ision: ZDF/A rte: MineldeuiJcheı· l?tmdfimk: Norddelllsdm·
l?mtc/[tmk: OSideu/JCher l?tmdfimk Brmtdenburg: Saarliindisrher Rundfimk: Smdeı· Fı�ies Beı·lin
Dünya Hakları Exporc Agenc: Rhombm flllemational fllr. Torolllo. Onrario !115 If 1 L3.
489 Ki11g Sireel \Ve.rl: Pho11e: 1 4 1 6 9 7 1 7856: Fax: I 4 1 6 9 7 1 9647

Video 1 Renkli Color 1 5 6 ·

1 995 1 Belacam Video 1 Renkli Color 1 5 5 '

1997 1 Belacam

•

MERDiVENLERDEN DÜŞERKEN Yo-Yo Ma ile ünlü koreograf
Mark Morris'in birlikte Johan n Sebastian Bach'ın "3. Solo Viyolonsel
Süitini" yorumlamalarını, ve 1 4 kişilik Mark Morris Dans G rubu'nun
gözalıcı bir performansıyla doruğuna çıkan bir yıllık yoğun ortak
çalışmalarını belgeliyor.

•

M üziğin filmdeki karakterlerin gündelik yaşamları üzerine etkisini
inceleyen konulu bir film bu. Kaçırılan bir limuzin, bir yüksek lisans
sınıfı, bir dektorun ameliyatı, bir resical gibi, Yo-Yo Ma' nın Toronto
havaalanına kemik bir kargaşa içinde gelmesiyle başlayan ve içiçe
geçen bir öyküler dizisi . . .

• FALLING DOWN STAIRS documems rhe intense year-long

• Here we have a fıcrioıı film wlıiclı examines rlıe effecr of music on

collaboration berween Yo-Yo Ma and leading American choreographer

the everyday l i fe of i ts clıaracrers. A missed l i mousiııe, a master class, a

Mark Morris as rhey i n rerprer Jolıaıın Sebastian Baclı's Third Su i re for

docror's surgery, a reciral - a series of i nrerwoven srories which begins

Unaccompanied Cello, culm i nating i n a specracular performance by the

w ith rhe comically confused arrival of Yo-Yo Ma at Toronto ai rporr . . .

1 4-member Mark Morris Dance Group.

92 YO-YO MA: BACH'TAN ESiNLENMELER YO-YO MA, INSPIRED BY BACH
KANADA-ABD-iNGILTERE-PORTEKiZ-HOLLANDA-ALMANYA CANADA-USA-UK-PORTUGAL-NETHERLANDS-GERMANY

5 . SÜiT - U M UT M ÜCADELESi

6. S Ü iT - AL Tl HAREKET

SUITE # 5 - STR UG GLE FOR HOPE

S UITE # 6 - SIX GESTURES

Nit' Fiehman Görüntü Yön. Cinemaıography:Joost Danketman
David Neu• Müzik Music: Suite # 5 for Unaceompanied Ce/lo by johamı
Sebmrian Baeh played by Yo-Yo Ma Oyuncular Casr: Yo-Yo Ma. Tamasabm·o Bar"lo
Yapımcı Producer: Nit• Fichman Yapım Producrion Co.: !?homhm Media Ine. , Torolllo.
Onrario M5V 1 L3. 489 King Street \Vert. CANA DA: Pbone: 1 4 1 6 9 7 1 7856: Fax: 1 4 1 6
9 7 1 9647: Sony Classical Film & Video: TVOmario: Thirtmı- If/NET 1eu• York: BBC
Television: RTP Port11gal: NPS Dmeh Television: ZDF/Arte: l\liueldelllseher R11nd[tmk:
orddermeher Rmıd[tmk: Ostde11tseher Rmıd[tmk Brantlenb11rg: Saarliıiıdiseher Rmıtl[tmk: Smder
Freier Berlin Dünya Hakları Export Agenr: Rhomb11s lmernational Ine. Toromo. Onrario
i\15\1 1 L3. 489 King So·eet \f/est. CANA DA: Phone: 1 4 1 6 9 7 1 7856: Fax: 1 4 1 6 9 7 1 9647

Patricia Rozema Görüntü Yön. Cinemaıography: A ndri
Pieraar Kurgu Edi ring: l\licbtlle Cz11kar Müzik Music: S11ite # 6 for Unaeeompanied Ce/lo
byjohamı Sebastian Baeh playeel by Yo-Yo Ma Oyuncular Cast: \'o- Yo 1\!a. }ayne Ton•i/1.
Christopher Dean. Tom 1\!cCamm. Karen Kerıedy. Heimar Piller Yapımcı Producer: Niv
Fiehman Yapı m Production Co.: Rhombm Medi" Ine.. Toronto. Onrario i\15 V 1 L3. 489
King Street \Vesr. CANA DA: Phone: 1 4 1 6 9 7 1 7856: Fax: 1 4 1 6 9 7 1 9647: Sony Classhal
Film & Video: TVOmario: Thimm-\f/NET Nell' York: BBC Teleı•ision: RTP Port11gal: NPS
D11tch Teler•ision: ZDF/Arte: Milleldetltscher Rmıd[tmk: 1orddmtsdm· Rımd[tmk: Ostde11tseheı·
Rmıdfmık Brandeııb11rg: "arliindiseher Rımd[tmk: Sender Frem Berlin Dünya Hakları
Exporr Agenr: Rhomb11s lmemfltional Ine. TorOIIIO. Onrario 111 5 V 1 L3. 489 King Street WleSI:
Pbone: 1 4 1 6 9 7 1 7856: Fax: 1 4 1 6 9 7 1 9647

1 995 1 Bet"etlln Video 1 Renkli Coıor 1 54'

1 997 1 Betaram Video 1 Renkli Co ıor 1 58'

• Iki ünlü sanatçı, Yo-Yo Ma ve Kabuki oyuncusu Tamasaburo
Bando, Johann Sebastian Bach'ın 5. Solo Viyolonsel Süiti eşliğinde,
esin kaynağını birbirinden çok farklı iki dünyadan alan, duygu yüklü
bir dans gösterisi gerçekleştirmek için yeteneklerini birleştiriyorlar.
UMUT MÜCADELESI Yo-Yo Ma ile Tamasaburo'yu bu
gerçekleştirilmesi olanaksız gibi görünen ortak çalışma sırasında
izliyor. Doğu mistisizmi ile Batı gerçekçiliğinin buluştuğu noktada bu
iki sanatçı sürekli bir arayış içine girerek gerçek amaçları konusunda
tartışmaktalar: niyetleri bu iki geleneği birden kapsayan ve bu iki
kültür arasında doğal olarak varolan sınırları aşan bir gösteri
gerçekleştirmektir.

• Bu fılmde Yo-Yo Ma ile Olimpiyatlarda altın madalya alan buz
dansçıları Jayne Torvill ve Ch ristopher Dean çifti yer alıyor. Farklı
ortam ve stillerden oluşan bir kolaj uygulanarak gerçekleştirilen bu
film, J. S. Bach'ın yaşamı ve müziği ile çağdaş dünyamız arasında bir
ilişki kurarak, müzisyenin yaşam öyküsünü ve meslek yaşamını
araştırıyor. Film Yo-Yo Ma'nın performansından parçalara yer
veriyor. J. S. Bach'ın kendi ağzından anlatısı, son derece güzel
çekilmiş buz dansı görüntüleri ve yaşamdan günlük hareketler, hem
birbirleriyle ilintilidirler, hem de 6. Süit'in altı bölümünü
oluştururlar . . .

• Two celebrated artists, Yo-Yo Ma and Kabuki actor Tamasabum
Bando, combine ralents to ereare an emotionally charged dance

Jayne Torvill and Chrisropher Dean. Using a col lage of media and
sryles, rhe fil m pmvides an investigation i neo J .S. Bach's personal and

performance to Johan n Sebasrian Bach's Fifrh Su i re for Unaccompanied

pmfessional hisrory while linking his life and music ro our modern

Yönetmen Director:
Kurgu Editing:

Yönetmen Director:

• This fi lm featu res Yo-Yo Ma and Olympic gold medalist skarers

Cello thar draws irs i nspirarion from two very elisri net worlds.

world. The fi lm urilizes elements of Yo-Yo Ma's performance. J.S.

STRUGGLE FOR HOPE fol lows Yo-Yo Ma and Tamasabum on this

Bach's fi rst person narrarive, beaurifully shot ice daneing and everyday

seem ingiy i m possible collaborarion. As Easrern mysricism meers

h u man gestures, all interrelating and correspond i ng

Wesrern rigour, rhe rwo arrisrs rehearse and discuss rhe ulri mare goal:

movements of rhe Sixrh Su i re .

a performance rhat enhances borh rrad i rions and rranscends rhe culrural
boundaries rhar narurally exist berween rhem.

..

ro

rhe six
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OMOMATi K'in
değerli katkılarıyla
gerçekleştiril m i ştir.
W e should l i ke
OMOMAT İ K

ro

rhank

for rheir conrri burions.
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iSPANYA SPAI

FRANCESC BELLMUNT

BAH Ş i Ş i Ç i N TEŞEKKÜRLER

1 947'de Ispanya'nın Bareelona
kentinde dogdu. lik kısa
metrajlı filmini 1 97 1 yılında
çekti. Yönetmen, senaryo
yazarı ve yapımcıdır. Pek çok
kısa ve uzun metrajlı film, video
prodüksiyonları ve TV reklam
filmleri çekmiştir.

GRA.CIES POR LA PROPINA
THANKS FOR THE TIP
Yönetmen Director: Franresc Belimum
Senaryo

Scree n play:

Frtmcesc Bellnumı &

Bom in 1 947 in Barcelona,
Spain. He real ized his fırsr shorr

Ferrau Torrem. based on a 1/(}l,'e! by Ferre�n

Torrem Görüntü Yön. Cinematography:
Javier Salmone> Kurgu Editing: ico Baıxm
Müzik Music: Manel Camp Oyuncular

film in 1 97 1 . He is d i recror,

screenwriner and producer of
several shorr and fearure fı l ms,
video producrions and TV
commercials.

Cas r : Samiago Ramos. }uli Mira. Ll11iJ Ferreı·.
Jorge EJ1eba11. Momse Guallar Yapı mc ı

P rod ucer: Maria Teı·esa Folllane/ Yapım
P roducti o n Co.: Fair Play. De la Ribera. 1 6

elllresol. E-08003 Barcelona. SPAIN: Phone:
34 3 3 1 0 66 5 1 : Fax: 34 3 3 10 72 63

Dünya Hakları Export Agent: Apo/o
Filım, S.L., Alli. Fuencarral, Alcobendas. Km.
12, 200. 28049 Madrid. SPAIN: Phone: 34

I

358 60 80: Fetx: 34 1 358 98 1 8

1 99 7 1 3 5 mm.

1 Renkli Color 1 I 1 7 '

•

Yetim yeğenierine karşı anne
ve baba rollerini üstlenen iki
bekar amcadan oluşan garip bir
ailenin öyküsü. Baskıcı bir okul,
etkilerini her yerde hissettiren
kilise ve kanunlar, huzurlu
genelevler ve sımsıcak cafeler,
60'1ı ve 70'1i yılların
Valencia'sında, Ferran Torres ve
kardeşi Pepin'in çocukluk ve
gençlik anılarını anlatan bu fılmin
arka planını oluşturuyor. Her an
her şeyin olabileceği ve hiç
kimsenin hiçbir şeye şaşırmadığı
bir şehir ve bir dönem . . .

Filmography

w h ich rwo uncles, apparenrly

1 973 Pmtel de St111gre
1 975 Robin 1-/ood Ntmca Muere

bachelors, play the role of farher

Ca11et Rock

and morher ro rheir rwo orphan
nephews. A repressive school, an
omnipresenr church and law force,
peaceful brorhels and cafes ful l of
warmrh are j usr some of the
backdrops ro this film which
nartates the childhooel anel
aelolescenr memories of Ferran
Terres and h i s brorher, Pepin, i n
t h e V alencia of r h e 60's anel 70's. A
ciry anel a t i me when almosr
anyr h i ng i s possible, and no-ones is
surprised by anyr h i ng . . .

Büyüme üzerine hassas bir film
olan BAHŞIŞ IÇIN TEŞEKKÜRLER
mizah ve albeni dolu duygusal bir
öyküyü anlatıyor.

Fi l mleri

• The srory of an odd fam i ly i n

A sensir i ve coming of age fil m ,
THANKS F O R THE T I P rells a
render srory, ful l of h u mour and
seelucrion.

Ltt Not'li CttllfO

1 977
1 978
1 979
1 980
1 983
1 984
1 985
1 987
1 988
1 990
1 993
1 995

La

Tome1

L'Orgia

Seılllf i Forçeı al Ca1111/
Let Q11i11ta del Poı'l'o
Peı d' A ngel

U11 Pt�l'ell d' Om

La Rt�dio Fo/la

El Comjılot de/s Aııells

Uıı Negl'e A 111b U 11 Saxo
Ratefa Rt�tela
Mou/uriol, El Seuyor del Me�,.
Escettes d'una 01'gia

a Formenterfi

1 99 7 G l'acies por la Propina
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KANADA CANADA

Ç i N Ç i KO LATAS I

1 Ekim 1 9SS'te Çin'in Pekin
kentinde dogdu. Sinema
kariyerine Pekin Film
Stüdyosu'nda başladı. Seksenli
yılların ortalarında Kanada'ya
yerleşti ve burada Reyerson
Politeknik Okulu'nda sinema
egitimi aldı. lik uzun metrajlı
filmi ÇIN ÇI KOLATASI'ndan
( 1 995) önce yedi kısa metraj lı
film çekti.

CHINESE CHOCOLATE
Yönetmen Director: \'an Cm & Qi Chang
Senaryo Screen play: \'an Cui & Qi Chang.

f.-om "Lmuling " b) Qi hang Görüntü Yön.
Ci nenıamgraphy: Michael Spirer Kurgu
Ediring: Edmond C/un Müzik Music: George
Shao-Qing GtiO & Allan Mah Oyuncular
Casr: Oit�n<l Pmg, hirley C11i. Bo Z. Wang.
}tllneJ P11rcell Yapımcılar Producers: Stacey
Donen. Qi Cbtmg & \'an C11i Yapı m
Producrion Co.: Good Cboice Film Prod11ctiom
Ine.. 1 00 1 - / U Smmy Giemm) . Don Mil/s.
Omaı·io MJC 2Z3. CIINADA: Phone: 1 4 1 6
2 7 9 66 38: Fax: 1 4 1 6 445 94 81 Dünya
Hakları Exporr Agenr: Amco Emeı-tainment
Gro11p 3025 Iriesi Olympir Blı·d Salila Monica,
CA 90404. USA: Phone: 1 3 1 0 264 5566
Fax: 1 3 10 264 5 5 72 Kaynak Source:
Aı•şar Film. lnönii C(fd . Giillil lj Apt. 6112.
80090 Taksim. luanblll. TURKEY: Phone: 90
212 252 84 74: Ft�x: 90 2 1 2 149 69 31

Born on l Occober 1 95 5 in
Bei j i ng, Ch ina. he began her
career ac Bei j i ng Film Scudio.
She moved co Canada i n che
mid-Eighr ies where she scudied
film ac Reyerson Polycechnical
College. She has made seven
shorc fılms before d i reec i ng
CHINESE CHOCOLATE
( l 995), her feanıre debur.

1995 1 35 "'"'· 1 Renkli Color 1 99'

• Birbirini tanımayan iki Çinli
kadın, 1 996 yılında, aynı uçakta,
Batı düşlerini gerçekleştirmek
amacıyla Kanada'ya doğru yol
almaktadır. Toronto'ya okumak
için gelmiş olan Jessie Lin bir
öğretmenine kapılır. Kocasını
yeniden görmenin hasretiyle
tutuşan Camille Meng ise onun
ölüm haberini alır. Bu i ki genç
kadın çeşitli erkeklerle bir dizi
ilişkiye girerler. Ayakta kalma
çabaları aşka verdikleri önemle
ters düşer ve yeni yaşamlarını
zorlaştırır, ta ki kader sonunda
onları biraraya getirene kadar . . .
Çiniiierin Kanada'ya göç etmeleri
Hong Kong'un 1 997'de Çin'e
bağlanması olgusundan sonra
hızlanmıştı. Bu özgün öykü,
çağdaş Batı toplumunda yaşayan
Çinli kadınların cinsel yaşamlarını
ilk kez ele alıp inceliyor. Öykü,
kendisi de senaryo yazarı olarak
Çin'den Kanada'ya göç eden Qi
Chang'ın "Landing 1 Yere Iniş"
başlıklı romanından uyarlanmış.
Chang ayrıca Yan Cui'yle birlikte
filmin yapımcılığını da üstlenmiş.
Birlikte filmin yapımcılığını,
yönetmenliğini, senaryo
yazarlığını, sanat yönetmenliğini
ve giysi tasarımını yapmışlar.
Filmin pek çok karakteri ülkeleri
dışında yaşayan Çinli oyuncularca
canlandırılmış.

YAN CUI

• Following rheir dreams ro the
W esr, rwo young Chi nese women,
srrangers ro each other, journey ro

Canada on the same plane in 1 986.
Jessie Lin, who is in Toroneo ro
srudy, is arrracred ro a reacher.
Cam ille Meng, who longs ro see
her husband agai n, is informed of
his dearh. The rwo young women
rhen embark on a series of
relarionship wirh various men. The
srruggle ro survive confl icrs wirh
rheir longing for love and
complicares rheir new lives unril
rhe fare fi nally rhrows rhem
rogerher . .
.

Chi nese i m migrarion ro Canada has
been i ncreased because of Hong
Kong's rerurn ro main land China
in 1 99 7 . This origi nal rale

explores, for rhe fi rsr ri me, rhe
sexuality of Chi nese women livi ng
i n a conremporary Wesrern sociery.
The rory is based on ''Land ing", a
novel by Qi Chang, who hi mself
wenr ro Canada from Ch i na as a
screenplay wrirer. Chang also
produced rhe fi l m , in col laborarion
wirh Yan Cu i . Togerher they
underrook rhe fi l ın 's prod ucrion,
direcrion, screenplay, arr d i recrion,
and cosrumes. Mo r parrs are
playeel by overseas Chi nese.

29 Eylül 1 9SO'de Çin'in Pekin
kentinde dogdu. Roman ve
senaryo yazarıdır. Seksenli
yıllarda Kanada'ya göç etti.
Reyerson Politeknik Okulu'nda
sinema egirimi aldı.
Prodüktörlük de yapmaktadır.
Born on 29 Sepcenıber 1 950 i n
Bei j i ng, China. He is
scripcwricer and novelisr. He
emigraced co Canada in che 80s.
He snıdied film ar Reyerson
Polyrechnical College. He also
works as producer.
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ABD
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CLINT EASTWOOD

USA

iYi i LE KÖTÜ N Ü N BAH ÇESi N D E G E C EYARISI

3 1 Mayıs 1 930' da San
Francisco'da dogdu. Aktör
olarak ilk şöhretini televizyon
dizisi "Rawhide"la kazandı.
Dünya çapındaki ününü ise
Sergio Leone'nin Spagetti
Western'lerine ve Don
Siegel'in polisiye filmlerine
borçludur. 40'ın üstünde fılmde
rol alan sanatçı ilk yönetmenlik
çalışmasını 1 97 1 'de
gerçekleştirmiştir. IYI ILE
KÖTÜNÜN BAHÇESINDE
G ECEYARISI yöneuigi 20.
fılmdir. "Bird"le En Iyi
Yönetmen dalında Altın Küre,
"Unforgiven"la En Iyi
Yönetmen dalında Oscar
kazanmıştır.

MIDNIGHT IN THE GARDEN OF GOOD AND EVIL
Yönetmen Direcror:

C/int EastwOfJd

Senaryo Screenplay:john Let Hancock.
based on the book byjohn Berendi Görüntü
Yön. Cinemarography:jrJrk N. Green,
A.S.C. Kurgu Editing:joe/ Cox Müzik
Mu ic: Lmnie ieham Oyuncular Cast:
john Cwack, Kevin Sparey. }ark Thompson,
Geoflrey Lewis. RichardHerd. Leon Rippy, Bob
Gm11on Yapımcılar Producers: C/int
Eastu'Ood & Arnold Stiefel Yapı m
Production Co.: Malpaso Produrtion. Silver
Pictures, Los Angeles. CA, USA Dünya
Hakları Export Agent: \Varnet· Bros.
Distribution Corp. . 4000 \'(/arner Boulevard.
Burbank. CA. 9 1 522. USA: Phone: 1 8!8
954 60 00 Kaynak Source: \Varneı· Bros.
Turkey, Topçu Cad. Uygun iı Merkezi. o:
216. 80090 Taksim. İstanbul. TURKEY;
Phone: 90 2 1 2 23 7 20 00: Fax: 90 2 1 2 23 7
26 00

1 997 1 35

"""·

1 Renkli Color 1 1 5 5 '

• John

Ke lso, çok saygın b i r Noel
partisini izlemek üzere bir dergi
tarafından Georgia'nın Savannah
kentine yollanmış genç bir New
Yorklu yazardır. Bu zarif, gösterişli
ve şık parti her yıl kentin en
önemli ve renkli sakinlerinden biri
olan Jim Williams tarafından
verilir. Williams, antikacı,
koleksiyoncu ve restorasyon
uzmanıdır. Evi Mercer House ise
zarif, heybetli bir Güney
malikanesidir. Kelso'nun görevi,
basitmiş gibi görünür. Sadece
kendini Savannah'nın kibar
atmosferine tamamen bırakacak
ve Mercer House'un renkli
tarihçesini anlatacaktır. Parti
hazırlıklarını ve Jim Williams'ın
seçkin konuk listesini
vurgulayacaktır. Sonunda da resmi
kıyafetiyle bu zarif partiye gidecek
ve şenliği dergisinde anlatacaktır.
Ne yazık ki işler böyle gelişmez.
Jim Williams, kibar Noel partisinin
ardından meydana gelen bir olaylar
dizisinin sonucunda, cinayet
suçlamasıyla tutuklanır. Kendini
savunduğunu iddia eden Williams,
birlikte yaşadığı, ve mantıksız, çoğu
kez şiddet içeren davranışlarıyla
tanındığı anlaşılan erkek sevgilisi
Billy Hanson'ı vurup öldürmüştür.
Çok geçmeden Kelso'nun dergi
yazısı, beklenmedik bir mekanda
ortaya çıkmış, kendisinin de,
istediği kadar tarafsız bir gözle
olmasa da dış bir gözlemci olarak
izlediği şaşırtıcı bir cinayet davası
üzerine bir kitaba dönüşür...
Gerçek bir olaya dayanan IYI I LE
KÖTÜNÜN BAHÇESINDE

G ECEYARISI, yazar John
Berendt'in, görmüş geçirmiş
Savannah kentinde işlenen
sansasyonal bir cinayet ve bu
cinayetin kentin incelikli, girift bir
yapıya sahip yaşamısında yol açtığı
hasar üzerine kurulu çok-satan bir
kitabının beyaz-perde uyarlaması.
" Hiç böyle bir film yapmamıştım,
benim gözümdeki çekiciliğinin bir
kısmını da bu oluşturuyor. Sıradışı
bir karakter zenginliğine sahip; ben
de hep karakterlerin sürüklediği
öykülerin cazibesine kapılmışımdır.
Savannah benzersiz bir mekan,
karakterler de çok egzantrik.
Öykü pek çok yönde ilerliyor, ama
karakterler insanı, çoğu kişinin
hem ilginç, hem de eğlendirici
bulacağını sandığım bir yaşam
biçimi ve tavırlar hakkında
bilgilendiriyor. Ben gerçekten çok
keyif aldım." - Clint Eastwood
• John Kelso is a young wrirer

from

ew York who has been sene

Jim W i l liams' exclusive guesr lisr.
Finally, he will arrend che eleganr
black-rie event and report on che
festviries. Unforrunarely, rhings
don'r quire work out that way. I n a
sequence of evenrs ser in morion
following his courtly Chrisrnıas
parry , J i nı Williams is arresred for
nıurder. Ciaİnıing self-defense,
W i l liams has shor and killed his
l ive-in lover, Billy Hanson who, i r
see m s, had a hisrory o f i rtarional,
ofren violenr behavior. Kelso's
magazine article soon evolves i mo a
book abour a srartling nıurder rrial
in an u nexpecred serring, wirh
Kelso the outside observer, rhough
not quire rhe objective eye he hopes
ro be . . .
Based on a real i ncidenr,
MIDNIGHT IN THE GARDEN
OF GOOD A

D EVIL is the silver

screen adapeation of aurhor John
Berendr's besr-selling novel abour a
sensarianal murder rrial in che

ro Savannah, Georgia on a magazi ne

genreel rown of Savannah, Georgia,

ro cover a very presrigious
Christnıas parry. This eleganr,

and che havoc ir plays wirh a subtle

lavish and srylish event is given each
year by Jim W i l liams, one of

life. "I haven'r ever done a film l i ke
this, which is part of i es appeal ro

and intricarely srrucrured way of

Savannah's most pronıinenr and

me. I rhink ir's an unusuat m ix of

colorful citizens. Williams is an

characrers and I 've always been

antiques dealer, collecror and
resromtion specialisr. His home,

drawn ro characrer-driven srories.
Savannalı is a unique locarion and
rhe people in "Midnighr" are very

Mercer House, is an eleganr, srately

Born on 3 1 May 1 930, in San
Francisco. He firsr achieved fame
as acror i n TV's " Rawhide"', bur
his world class fame came w i rh
Sergio Leone's Spagerri
Wesrerns and Don Siegel's
palice films. He srared i n over
40 fearures and d i reeted his firsr
fearure fi l m in 1 97 1 .
MIDNIGHT I N THE
G ARDEN OF GOOD AND
EV I L is his 20rh fi lm as a
d i recror. He won a Golden
Globe for Besr Direcror for
"Bird" and an Oscar for Besr
Direcror for ""Unforgiven"".

Sourhern nıansion. Kelso's
assignnıenr seems straightforward.

eccenrric. The srory goes in a lot of

He w ili simply i mmerse h i mself in

clıaracrers give you an i nsighr ro a

d i fferenr d i recrions, bur che

Savannah's gracious Sourhern

l i fesryle and an atti rude which I

armosphere and deseribe che colorful

think most people would fınd both

hisrory of Mercer House. He will

i n ceresring and enrerrai ning. I

highlighr the parry prepararions and

cerrainly d id." - C li nt Easrwood

F i l mleri

Fil mography
! 97 1 Play M isty for Me
1 9 73 High Plaius O rifter
Breezy
1 9 75 Tbe Eiger Sımction
1 9 76 The Outla u•,josey Wales
1 9 77 The Gıwutlet
1 980 Brouco Bi/Iy
1 982 Firefox
Houkytonk Mı111
1 983 Suddeu lmpart
1 985 Pa/e Rider
1 986 Henrthrenk Riclge
1 988 Bire/
1 990 White Hunter, Bittek Heart
Tbe Rookie
1 99 2 Unforgiı•eu
1 993 A Perfeci World
1 995 Tbe Briclges ofMadiso11
County
1 997 Miduigbt in tbe Gnrden of
Good and E11il
Absolute Poırer
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ARJANTiN

OSCAR BARNEY F I N N

ARGENTINA

ÇALI N M I Ş AN LAR

Yönetmen, senarist v e yapımcı
olan sanatçı, tiyatro, TV ve
sinema çalışmalarıyla Arjantin
kültür dünyasının bir parçası
olmuştur. Buenos Aires
Üniversitesi Imge ve Ses
Bölümü'nün yöneticisi oldu�u
gibi, Arjantin Film Yönetmenleri
Derne�i'nin de başkanıydı.
Çeşitli çalışmaları uluslararası
ödüller almıştır. Aynı zamanda,
Mar del Plata Uluslararası Film
Festivali'nin yönetmenidir. En
son olarak, Mayıs 1 997' de
Buenos Aires'de sahnelenen ve
Virginia Woolf ile Vita
Sackville'in ilişkisini anlatan
"Vita and Victoria"yı
yönetmiştir.

MOMENTOS R OBADOS
STOLEN MOMENTS
Yönetmen Di_rector: Oscar Barney Finn
Senaryo Screen play: Arıtonio Larreta &

Oscar Barney Fimı, based on a story by Oscar
Barney Fimı Görüntü Yön.
Cinemacography: Fe/ix Morıli Kurgu
Editing: ju/io Di Risio Müzik Music: Baby
Lopez Fum Oyuncular Casr Ammıpta
Serna. jorge Rivera Lopez. Franıois-Eric
Gendron, Beliana 8/um. Julia Von Gro!mmı,
Eleııa Tasisto Yapımcı Producer: Oscar
Barney Finn Yap1m Production Co.: Oscar
Barney Fimı Producriones, Callao 1 965, 7 'A ,
Buenos Aires, ARGENTINA: Phone & Fax:
54 1 8 1 5 40 34; S.A. de Television por Cable;
INCAA Dünya Hakları Export Agem:
Oscaı· Barney Finn Producciones. Callao 1 965.
I 'A . Buenos Aires, A RGENTINA : Phone &
Fax: 54 1 8 1 5 40 34

:

1 997 1 35
•

111111.

1 Renkli Color 1 100'

1 947 yılında Patagonya'da,
deniz kıyısındaki küçük bir
köydeyiz. Rüzgar insanları iterek
evlerine sokuyor; yaşamlarının ise
sakin ve korkunç derecede
monoton olmaktan başka şansı
yok. Hotel Centenario ise insanın
eğlence bulabiieceği tek yer.
Orada hep yeni biri olur. Letty,
Tomas'la evlendiğinde yaşamının
farklı olacağını düşlemişti. Köy
doktorunun karısı olmak onun
için gerçekten de heyecan verici
bir değişiklik anlamına gelebilirdi.
Letty sıkıcı ve rutin hayatına
tahammül edemez ama her onbeş
günde bir genç kadını istediği
kadar titreten bir şeyler vardır:
hoppa dul lvonne'un işlettiği
Oriente sinemasındaki filmlerdir
bunlar. Köydeki ilk gününden beri
Letty, yaşamın ona dayattığı
sınırlar olmaksızın çalınmış
tutkuları yaşamak ve dilediğince
coşku lu olmak için Oriente'ye
gelmektedir. Kumsaldaki terk
edilmiş bir ev, düşlerinin ve
yalnızca çok genç bir piyanist olan
Miguel'le paylaştığı yalnızlığının
barınağıdır. To mas, Letty'yi sevip
tüm köye karşı onu vargücüyle
savunurken, genç kadın da
romantik bir geçmişi ve çok
maceralı bir yaşamı olan bir
"femme fatale" rolünü oynamayı
sürdürür. Ama rüzgarlı bir günde,
denizden gelen yakışıklı ve garip
bir yabancı çıkar ortaya, tıpkı
Bette Davis'in aşık olduğu
erkeklere benzeyen biridir bu.
Letty'nin gözünde gerçeklik, en

inanılmaz düşlerine benzerneye
başlar. Ancak bu durum polis
müfettişinin dikkatini çeker. Letty
o esrarengiz casusla, küçük
köyünün sinema salonunda
izlerken çok hoşuna giden o
öykülerdeki gibi sona erecek bir
öyküye karışacaktır . . .

very advenrurous l i fe. Bur on a
w indy day, a handsome and srrange
foreigner appears, coming from the
sea, a man j ust as those Berre Davis
used ro fal ! in love witlı. For Lerry,
reality begins to look ! i ke the most
i ncredible dreams of her. B ur this
will cal! the police i nspecror's

• W e are i n 1 94 7 , i n Paragonia, i n

atteııtion. W i t h that mysrerious
spy, Lerry w i l l be i ııvolved i n a

a l i tti e village o n t h e seaside. The

story that will end as those srories

w i nd pushes the people into their

sh e was so fo nd of when she was

homes and their l i fe can only be

go i ng to the movie rhearer of her

q u iet and awfully monotonous. The

li ttle village.

Hotel Cenrenario is the unique
place where one may fınd
enrerrainment. There's always
someone new rhere. When Lerry
married Tomas, she dreamed that
her l i fe would be d i fferenr.
Becoming rhe village docror's wife
could really mean an exciring
change for her. Letty cannot bear
her boring and romine l i fe but
rhere's somerhing that, each fıfreen
days, makes her vibrare as she l i kes:
the fılms of the Orienre thearer,
managed by the exuberant widow
Ivonne. Si nce her fırsr day in the
v i llage, Letty has come to the
Orienre ro li ve srolen passions and
be as ardenr as she can, wirbom
those l i m i ts life imposes her. An
abandoned house on the beach
s hel ters her dreams, her !on el i ness
that only M iguel, a very young
piaııist, may share wirh her. Tomas
loves Lerry and eagerl y defen ds her
against all the village, while she
keeps playing her part of a "femme
farale" wirh a romantic pasr and a

A d i recror, script wrirer and
producer, he is involved in che
Argencine culcural world by his
cheacrical, TV and
ci nemarographic works. He has
been che Manager of Buenos
A i res Universicy Image and
Sound Career and rhe Presidem
of che Argencine Associacion of
F i l m Di recrors. Various works of
his have been awarded wich
i n ternational prizes. He is also
che Arciscic Direcror of che Mar
del Placa l n cernacional Film
Fescival. He has j usr di recced che
play "Vi ca and Vicroria" opened
i n Buenos A i res in May L 997,
che srory abouc Virginia Woolf
and V i ca Sackville's relacionsh ip.
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Ö nemli F i l mleri

Selecrive Fi l mography
1 970 The Others Digerleri
1 973 The Come Back Bal/ad
Geri Dönüş Türküsü
1 978 Broken Comerly
Kırık Komedi
1 980 After the Arlvelltllre
Serüvenden Sonra
1 98 1 il'lysterious Buenos Aires
Gizemli Buenos Aires
l 985 Up to Ten On'a Kadar
1 99 1 Four Faces for Victoria
Victoria Için Dört Yüz
1 99 7 S to/en Moments
Çalınmış Anlar
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ABD USA
CHRISTOPHER
t--�-�---------------------------------1 HAMPTON

G iZLi AJAN

1 946 yılında Ingiliz anne
babadan Azor Adaları'nda,
Fayal'da doğdu. Meslek
yaşamına televizyona senaryo
yazarak başladı, Mike Newell,
Henning Carlsen, Stephen
Frears ve Agnieszka Halland
gibi seçkin yönetmeniere
asistanlık etti. Özellikle ona En
Iyi Senaryo Oscar'ı kazandıran
"Dangerous Liaisons 1 Tehlikeli
I lişkiler" den ( 1 988) sonra
büyük ün kazandı. ilk
yönetmenlik denemesi
"Carrington" ( 1 995) bellibaşlı
film festivallerinde gösterildi.
Onun ardından, 1 996 yılında
GIZLI AJAN'ı yaptı.

THE SECRET A GENT
Yönetmen Director: Cln·istopher Hamptoıı
Senaryo Screenplay: Christopber Hampton.
bt�sed on the noı•el byjoseph Conrad Görüntü

Yön. Cinemarography: Denis �11011"
Kurgu Edi ring: George Akers Müzik

Mu ic: Philip Glass Oyuncular Casc : Bob
Hoskim. Patricia A rquetle. Gemrd Depardtell.

)mı

Br!KJdbem. Christian Bale Yapımcı

Producer: 'orma Heyman Yapım
Production Co.: NFH Productiom. USA
Dünya Hakları Export Agent: Capital
Films.

23

Queemdale Place. London \\'1 1 1

ENGLAND: Phone:

44 1 7 1 471 60 00:

44 1 7 1 4 7 1 60 12 Kaynak Source:

4SQ.
Fax:

Umut

Sanat Oriinleı·i Tic". Ltd. Şti .. 1-lalmkargazi
Cad. . 2 1417. Gazi Ethem Siti!Ji. 80220.
istanb11l. TURKE \': Phone: 90 2 1 2 230 40

41:

Fax:

90 1 1 1 131 3 5 83

1 996 1 3 5
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• Ona, çok sevdiği geri zekalı
kardeşinin bakımını sağlayan
maddi bir konfor olarak bakan
genç bir kadınla, güzel Winnie ile
evli orta yaşlı bir Londralı olan
Adolf Verloc, çift taraflı çalışan
bir ajandır. Hem aktif bir yerel
anarşist, hem de Rus hükümeti
için çalışan bir ajan
provokatördür. Köhne bir Soho
kitapçı dükkanını işleten Verloc,
orada toplanan, aralarında
Winnie'ye açıkça göz dikmiş
oportünist Ossipon'un da
bulunduğu anarşistlerin
etkinlikleri üzerine sessizce
raporlar verir. Rusya Başbakanı,
Greenwich Rasathanesi'ne bomba
yerleştirmek için Verloc'u seçince
(anarşistlerden bilinecek ve
I ngilizleri onlara karşı harekete
geçmek zorunda bı rakacak bir
dizi hiddet uyandırıcı olayın ilki
olacaktır) Verloc hayatının
kararıyla yüz yüze gelir. Bu
kararın sonuçları, ilgili herkesin
hayatını çok derinden
değiştirerecek, ve bazı hallerde
de, sone erdirecektir . . .

ilintisi olmayan bir film de
yapmıştı). Önce senarist, sonra
yönetmen olan I ngiliz oyun yazarı
Christopher Hampton, yazar
olarak kendi hatırı sayılır
deneyimlerinden de yararlanarak,
Conrad'ın romanının ruhuna
büyük ölçüde sadık kalıyor.
H ampton, ikinci yönetmenlik
denemesinde, yazar tarafından
anahatları çizilmiş kasvetli bir
uzam içinde manevra yapmayı ve
boğucu Victoria devri I ngiliz
atmosferini yeniden inşa etmeyi
başarıyor. Philip Glass'ın akılda
kalıcı müziği, Denis Lenoir'ın
Victoria dönemi Londra'sının kir,
sertlik ve gölgelerini yakalayan
görüntüleri ve harikulade bir
oyuncu kadrosuyla, GiZLI AJAN
Conrad'ın klasik romanının sadık
ve son derece eğlendi rici bir
uyarlaması; çağdaş uzantıları da
olan bir dönem fi lmi.

the anarchisrs and force rhe British
ro

acr againsr rhem - Verloc m usr

face rhe decision of a l ife-rime. The
resu l ts of rhar decision w i ll end up
profoundly altering - and, in some
cases, enel i ng - the lives of all
involved . . .
Ar the enel of rhe l 9rh century
rhere was a rerrorisr blasr i n
Greenwich which inspirecl British
aurhor Joseph

onracl ro write one

of his most imporcanr novels - a
book abour fraucl, berrayal and
sacrifice among a group of rurn-of
rhe-cenrury London anarchisrs,
which servecl as rhe basis for Alfred
H i rchcock's "Saborage" ( H i rchook
als o m ade a film cal! ed "Seeret
Agenr" not connecrecl ro Conrad).
Chrisropher Hampron, British
playwrighr turned scriprwrirer
turned clirecror, drawing upon his

• Adolf Verloc, a m idelle-aged

considerable experience as a w ri rer

Londoner married ro rhe lovely

remains largely fairhfu l ro rhe spirir

W innie, a young woman who

of Conrad's novel. I n his second

regards him as a comforcable

clirecrorial efforr, he succeeds i n
maneuvering w i r b i n r h e grim

economic cushion for rhe care of

1 9. yüzyılın sonunda
Greenwich'deki terörist
bombalamalar ingiliz yazar Joseph
Conrad'a en önemli
romanlarından birini yazması için
esin kaynağı oldu: yüzyılın başında
bir grup Londralı anarşist arasında
sahtecilik, ihanet ve fedakarlık
üzerine kurulu bu kitap, Alfred
H itchcock'un "Sabotage 1
Sabotaj" adli filminn de temeli
oldu (Hitchcock ayrıca, "Secret
Agent 1 Gizli Ajan" adlı, Conrad'la

Observarory - rhe firsr in a series of
ourrages which will be blamed on

her beloved bur retardeel brorher, is
a double agenr . He is borh a local

serring skerched by rhe aurhor and

active anarch isr and an agenr

V icrorian English armosphere.

provocareur working for the

Wirh an evocarive score from Philip

R ussian governmenr. Verloc runs a
seedy Soho booksrore and q u ierly

Lenoir rhar caprures rhe d i rr, grir

repores on rhe acrivi ri es of rhe

and shaclows of Vicrorian-era

anatebisrs who congregare rhere,

London and a wonderful supporring

in reconsrrucring rhe suffocaring

Glass, cinemarography from Den is

among rhem the op1 orrunisric

casr, THE SECRET AGE

Ossipon who openly covers

fai rhful and wonclerfully

T is a

W innie. When rhe Russian Firsr

enrerraining rake on Conracl's

Secrerary picks Verloc ro place a

dassic novel, a period fil m wirlı

bomb ar rhe Greenwich

conremporary relevance.

Born in 1 946 in Fayal, Azore
lsles from Brit ish parenrs. He
srarted writing scenarios for TV
and worked as a seri ptwri ter for
eminem d i rectors such as M i ke
ewell, Henni ng Carlsen,
Stephen Frears and Agnieszka
Holland. He earned great fame
especially after "' Dangerous
Liaisons" ( I 988) which won h i m
an Oscar a s Best Screen play. H i s
d i rectorial debut was
" ar ri ngron" ( 1 995) and it was
screeneel in major film festivals.
He fol lowed i t with THE
SECRET AGE T i n 1 996.

99 EDEBiYATTAN BEYAZPERDEYE FROM LITERAlTRE TO SILVER SCREEN

DANiMARKA-iNGiLTERE-ALMANYA D E MARK-UK-GERMA Y
S0REN KRAGH�----------------------------------------------------------------� J A C O B S EN
.��__ __
KUŞ SOKAG I ' N DAKi ADA
__

2 Mart 1 947'de Danimarka'da
doğdu. Elektronik mühendisliği
okudu. Daha sonra Prag
Sinema Okulu FAMU'de
belgesel film üzerine öğrenim
gördü. 1 972'de Danimarka
Radyosu'nda çalışmaya başladı;
1 973-74 arasında çocuklar için
hazırlanan radyo
programlarının yöneticiliğini
yaptı. 1 975-76 yıllarında
Danimarka televizyonunun
gençlik programlarının sorumlu
editörüydü. Televizyon filmleri
ve diziler yönetmiş olan sanatçı
1 977 yılından beri sinema için
de konulu filmler çekmektedir.
Ayrıca kimi besteleri ve şarkı
sözleri plak yapılmıştır. Şu
sıralarda Danimarka Sinema
Okulu'nda ders vermektedir.

@EN I F UGLE GADEN
THE ISLAND ON BIRD STREET
Yönetmen Direcror: Sprm Kragb:facobsm
Senaryo Screenpl ay: john Goldımith & Ton;
Grisoni. based on the noı.l b; Uri Or/et• Görüntü
Yön. Cinematography: lan \Vi/son Kurgu
Edi ring: Daı•id lllartin Müzik Music:
Zhignieu· Preimer Oyuncular Casr: Patrick

Bergin.jordan Kiziuk. jack \Vardm.Jamts

Bo/am. Stefan Sauk. Simon Grtgor. 1..8! Ross.
Suza1111a 1-/ami/ton Yapımcılar Producers:
Tiıi /llagmmon & Rud; Cohen Yapım
?roduction Co.: lll & /ll Prrxluctiom ApS.
Blomsteınenget 52, DK-2800 L;nghy.
DEN/II A I?K: Pbone: 45 70 20 30 80: Fax: 45
70 20 30 81: April Productiom, ENGLAND:
Connexion Film. GERMANY Dünya
Hakları Exporr Agent: Moomtone
Entertaimnem lnc. . 335 North Maple Drive. CA902 10 Bm'I'IJ /-/ilis. USA: Phone: 1 3 10 247
60 60: Fax: 1 3 10 247 60 6/ Kaynak
Source: U111111 Sanat Üriinleri Tic. Ltd Şti. .
1-/alaskargazi Cad 1 1 417. Gazi Etlıeın Sitesi,
80120. istanbul. TURKEY: Pbone: 90 2 1 2 230
40 4 1 : Fax: 90 2 1 1 132 35 83
1 997 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 107'

• Alex doğuştan şanslıdır; en
azından babası Stefan buna
inanmaktadır. 1 1 yaşındaki Alex
babasına tapar, annesi ise
ölmüştür. Gettoda saklanan
herkes gibi Alex'in de şansına çok
ihtiyacı vardır. Stefan Alex'i
saklanma konusunda çok iyi
yetiştirmiştir; Nazilerin gettoyu
her arayışlarında saklanacak
yerleri çok iyi bilir. Ancak bir
sabah saklanmakta gecikince,
Stefan, Alex ve Boruch amca
yakalanı rlar. Stefan ile Boruch'un
yarattıkları bir karışıklık sırasında
Alex kaçmayı başarır. Zamanla,
yeni bir çevrede nasıl hayatta
kalabileceğini öğrenir. Kendisine,
Kuş Sokağı'ndaki boş bir evin çatı
arasında, ancak ip bir merdivenle
ulaşılabilen, kimsenin aklına
gelmeyecek bir sığınak yapar.
Alex saklandığı çatıdan hayatında
ilk kez getto duvarlarının
dışındaki yaşamı izler. Polenyalı
çocukların hiç kimseden
çekinmeden ve saklanmadan
sokaklarda oynamalarını
seyreder; bu onun için tümüyle
yeni bir olgudur. Karşı evde
oturan yaşıtı Stasya adındaki kıza
da özel bir ilgi duymaya başlar.
Saklandığı yerden çıkıp kızla
konuşma isteği her geçen gün
daha da artar. Bir gün getto
içindeki temkinli dolaşmalarından
birinde, Freddy ve Henryk adında
iki direnişçiye rastlar; onlara bir
süre sığınabilecekleri bir yer
sağlar. Ancak Henryk o kadar
kötü yaralanmıştır ki, Alex

gettodan ayrılıp gizli bir tünelden
geçerek doktor aramaya gitmek
zorunda kalır. Doktor ararken
uzaktan artık çok iyi tanıdığı kızla
da nihayet tanışma fırsatı bulur.
Alex iki direnişçinin birlikte kaçıp
ormanda saklanma önerisini geri
çevirir. Stasya'nın anne ve
babasının Varşova'yı .onlarla
birlikte terketme tekliflerini de
kabul etmez. Gettoda kalıp
babasını beklerneye kararlıdır. Kış
büyük bir hızla yaklaşmaktadır ve
Alex için umutsuzluğa kapılmamak
gittikçe güçleşmektedir . . .

gherro rhrough a secrer runnel ro

• Alex was born under a lucky srar

look for a docror w help h i m . Ir is
during rhis mission rhar rhe boy

chi ldren playing in rhe srreer - a
complerely new sighr for Alex. He
feels parricularly drawn ro Srasya, a
girl of his age who l ives in rhe
house opposire. The remprarion ro
leave his hideway and speak ro her
gers srronger every day. Duri ng one
of his careful excursions inro rhe
gherro Ales comes across Freddy
fıghrers, for whom he is able ro
provide a refuge for a while.
Henryk is so badl y inj ured,
however, rhar Alex has w leave rhe

- ar leasr rbar's whar his farher,

fınally meers rhe g i rl he knows so
well from a d isrance. Alex refuses

dead. Like anyone sri ll h i d i ng in

rwo parrisans. He also rurns down
Srasya's parenrs' offer ro leave

every ounce of his luck. Srefan has
gor Alex well rrained; he knows
exacrly where ro hide whenever
Nazi rhugs decide ro search rhe
gherro. One morni ng , however, ir's
roo lare ro hide and Srefan, Alex
and Uncle Boruch are caughr.
Srefan and Boruch ereare a
disrurbance during which A lex
manages ro escape. Gradually, Alex
learns how ro survive i n a new
environmenr. He builds hi mself a
elever h i d i ng place which can only
be reached by a rope ladder, in rhe
roof rruss of an empry house on
B i rd Srreer. From his hideour up
under rhe roof Alex observes for rhe
fırsr rime l i fe ourside rhe gherro
walls. He sees carefree Polish

Born on 2 March I 947 i n
Denmark. He srudied
elecrronical engineering. He
rhen arrended rhe Prague Film
School FAMU where he srudied
documenrary fı l m . He worked
for Dan i sh Radio in I 972, where
from I 97 3-7 4 he was rhe head of
children's radio prograın mes.
From 1 97 5 -76 he was
comınissioning ediror for Danish
relevision's yourh programınes.
He has di recred relevision fı lıns
and serial s, and s ince ı 977, al so
fearure fılms. He has composed
and wrirren the lyrics for several
records. He currenrly reaches ar
rhe Danish Film School.

and Henryk, rwo resisrance

Srefan believes. l l -year-old Alex
adores his farher; his morher is
rhe gherro, Alex w i l l cerrainly need

__
__
__
__
__

ro escape i mo rhe woods wirh rhe

Warsaw w i rh rhem . He is
derermined ro sir ir our and wair
for his farher. W i nrer is fasr
approach i ng and Alex fı nds ir
i ncreasi ngly d i ffıculr nor ro give up
hope . .

F i l m leri

F i l m og r a ph y

1 97 7 Vil d11 se lllin
Smukker ttv!e?
1 980 Faı-vel Luloll' (TV)
1 98 1 Gummitarzan
1 984 1 sfugle
1 985 Liı•et er eu God Gm nd (TV)
1 986 G111dregn
1 988 Skyggen a[Emma
1 99 1 Drengene jl'll Saukt Petri
1 993 Den Korsikanske Biskop (TV)
1 99 7 @en 1 Fuglegaden
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ATTILA JANISCH

UZU N SÜREN ALACAKARANLI K
HOSSZU ALKONY
LONG TWILIGHT
Yönetmen Direccor: Auilajanisch
Senaryo Screenplay: A ndrds Forgdch.

based
on the short story "The BIIS " by Shirley}ackson
Görüntü Yön. Cinemarography: Cdbor
/lledvigy Kurgu Edi ring: A nna Komis
Müzik Music: Stephan Mic11s Oyuncular
Cast: Mari Tör6csik. Denes Ujlaki. lmre Cs11ja,
Cdbar Mciti. jozsefSzarvas. jcinos Katona.
Andrcis Fekere, Eva A lmcisy A lbert
Yapımcılar Producers:jo/cfn A 11•ai, Feı·enc
Kardos & Peter 1\lisko/czi Yapı m
Production Co.: IIITV-FI\IS. B11dapest
Filmstusio. do Magyar Filmmıio, Vcirosligem
Pasor 38. 1 068 Budapesl. HUNCA RY:
Phone: 36 1 252 50 69: Fax: 36 1 3 5 1 77 66
Dünya Hakları Export Agem: MTV
FMS. B11dapes1 Filmsti/Sio. do Mclg)'"'
Filnumiô. Vciı·osligem Pasor 38. 1068
B11dapes1. HUNCAR Y: Phone: 36 1 252 50
69: Fax: 3 6 1 3 5 1 7 7 66
1 996 1 3 5
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• Yaşlı, başına buyruk bir kadın
arkeolog birdenbire yolculuk
ettiği arabadan inmeye karar
verir. Bir arkadaşını ziyaret
etmeyi aklına koyduğu için
yokuluğunu tek başına sürdürür.
Yolunu kaybeder ve geçen bir
otobüse biner. Otobüs şoförü
yardım etmeye yanaşmaz,
yokularsa onun durumuyla
ilgilenmezler. Yağmurlu bir
gecenin yarısında, kuş uçmaz
kervan geçmez bir benzin
istasyonunda otobüsten indirilien
kadın yoluna otostopla devam
eder. Onu alan kamyon şoförü ile
yardımcısı yol üstündeki ürkütücü
görünümlü bir otelde dururlar.
Odasındaki lamba bir türlü
sönmez ve bulduğu oyuncak
bebek onu çocukluğuna götürür.
Gördüğü kabuslarda
merdivenlerden aşağı
yuvarlandığını görür;
uyandığındaysa yine aynı
otobüsün içindedir . . .

• An elderly, i ndependenr-minded

archeologisr sudden Iy decides ro
ger out of rhe car in which she is
travelling. She conti n ues her
journey on her own , determined ro
visit a friend . She loses her way and
evenrually boards a bus whose
driver i s unhelpfu l and whose
passengers are thoroughly
u n i n reresred i n her plight.
Dumped at a remote gas station i n
rhe m iddle o f the rainy n ighr, she
gers a l i fe w ith a pair of truckers
who srop at a rough roadside i nn .
The l ighr in her bare room can't be
turned off and a doll i n the ciaser
brings back memories of
childhood . She has nighrmares of
fal l i ng down a flight of srairs and
when she wakes up she fı nds hersel f
back o n the same bus . . .
Based on a shorr srory by Shirley
Jackson, the immanılarely shor
yarn abour an old woman who
rravels back to an isolared,
memory-laden locarion plays ! i ke a

Shirley Jackson'ın kısa bir
öyküsünden uyarlanan bu film,
yaşlı bir kadının ücra ve onda
anılarını canlandıran yerlere
yokuluğunu anlatırken, sanki
"Aiacakaranlık Kuşağı"nın
Macaristan'da geçen bir
bölümünü andı rnakta.

H u ngarian episode of 'The
Twilight Zone'.

1 957'de Macaristan'da
Kecskemet'te doğdu ve 2 1
yaşına kadar burada yaşadı.
Mezuniyetten sonra, doğduğu
kentin sinemalarında ve sayısız
sinema klubü faaliyetinde çalıştı.
Daha sonra Budapeşte'ye
giderek, Halk Tiyatrosu'nda
yönetmen asistanı oldu,
1 980'den itibaren de, ünlü
yönetmen Zelran Fabri'nin
yanında Tiyatro ve Sinema
Sanatları Akademisi'nde eğitim
gördü. Öğrencilik çalışmaları
olan "Robert ve Robert" ( 1 982)
ve "Zizi" ( 1 983) bile pek çok
uluslararası fesrivalde ödül
kazandı. 1 983 yapımı "Diğer
Banka" adlı filmiyle mezun oldu.
1 985 yılında deneysel Bela
Balazs Studyoları'nda, ZDF Film
için, "With Bated Breath" adlı
filmi çekti. lik uzun metraj
konulu filmi "Shadow on the
Snow 1 Kardaki Gölge" ( 1 99 1 )
Dresden'deki "Avrupa'nın
Konulu Filmleri" yarışmasında
büyük ödülü aldı ve çeşitli film
festivallerinde başarıyla
gösteri!&. Ikinci konulu filmi
UZUN SUREN
AlACAKARANLIK, Şubat
1 997'de gerçekleştirilen 28.
Macar Sineması Toplu
Gösterisi'nde hem Büyük
Ödül'ü, hem de Film
Yönetmenleri Ödülü'nü kazandı.
Born in 1 95 7 i n Kecskemet,
Hungary where he l ived until the
age of 2 1 . After his school-leaving
exam he worked in his home
rown in the local cinemas and an
endless number of mainly fılm
club performances. Larer i n
Budapest h e became assistant
stage di recror at the Fo! k Thearre
and from 1 980 on he srudied at
the Academy for Thearre and
Film Art under fı!m direcror
Zolnin Fabri. Even his srudenr
work " Robert es Robert" ( 1 982)
and "Zizi" ( 1 983) were fılms that
won awards at several
i nternational festivals. He
graduared with his fılm "The
Other Bank" ( 1 983). At the
experimenral Bela Ba!azs Studio
he made the fılm "W ith Bated
Breath" for ZDF-fılm ( 1 985). His
fırst full-length feature fılm
"Shadow on rhe Snow" ( 1 99 1 )
won fırsr prize at the Dresden
competition " Feature Films of
E urope" and was presenred with
success at various fılm festivals.
H is second feature fı l m LONG
TW!LIGHT won the Grand Prix
and the Film Direcror's Prize at
rhe 28th Review of H ungarian
Cinemarography in February
1 997.
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WiTMAN KARDEŞLER

1 958 yılında Budapeşte'de
doğdu. Budapeşte'de Tiyatro
ve Sinema Akademisi'nde oyun
yazariiğı ve film yönetmenliği
eğitimi gördü. Daha sonra,
dört yıl boyunca sahne müdürü
ve yönetmen yardımcısı olarak
çalışarak kendini yetiştirdi.
Sinema kariyerine başlamadan
önce, lbsen'in "Hayaletler",
Gozzi'nin "Geyik Kral" ve
Tennessee Williams'ın "Arzu
Tramvayı" oyunlarını sahneye
koydu. 1 990'da "Don't Disturb
1 Rahatsız Etmeyin" adlı ilk
uzun metrajlı filmini çekmeden
önce, üç kısa metrajlı film
yönetti: "Spring Shower 1
Bahar Yağmuru" ( 1 983), "The
Lederer Case 1 Lederer
Yakası" ( 1 985) ve "Post
Scriptum 1 Not" ( 1 987). Ikinci
uzun metrajlı filmi "Woyzeck"
( 1 994), aralarında En Iyi
Avrupalı Genç Film Felix
Ödülü olmak üzere, pek çok
uluslararası ödül kazanmıştır.
WITMAN KARDEŞLER ( 1 996)
yönettiği son filmdir.

WITMAN FIUK
THE WITMAN BOYS
Yönetmen Direcıor:}d11os Szdsz
Senaryo Screenplay: }d11os Szdsz.

based on
the noı�l by Gb.a Csdth Görüntü Yön.
Cinemaıography: Tibor !lldthi Kurgu
Ediıing: A tma Komis Müzik Music: Verdi.
Sdmbert & Bach Oyuncular Cas ı: lılaria
Morgemtern. Lajos Koıdcs. Alpar Fogarasi.
Szabolcs Gergel) . Piter Andorai.}11/i Sdndor
Yapımcı Producer: Fermc Kardos Yapı m
Producıion Co.: B11dapest Fil111st11dio. Ro11a
11. 1 74. B11dapeJt 1 145. H UNGARY: Pho11e:
1 15 1 85 68: Fax: 1 25 1 04 78: 4 7bne
PfJral!e/e. Paris. FRANCE: MTM
Commmıiratiom. GERMANY: Swdio Filmouıe
Zebra. POLA D: Hrmgaı·ia11 Television.
Mrrji/111 RT Dünya Hakları Exporı
Agenr: 47bne Pm-al/ele. 7 rue i\foulnier.
75013 Paris. FRANCE: Pho11e: 33 1 45 S I
0 9 98: Fax: 3 3 1 45 8 9 6 4 1 4

1 996 1 3 5

11111.1

1 Renkli Color 1 93 '

• 1 9 1 4 yılında, Macaristan'ın
kırsal bölgesindeki bir kasabada,
Denes Witman adındaki bir vergi
tahsildarının ölümü yakın
akrabalarını hiç üzmemiştir.
Çekici ancak son derece bencil
dul bayan Witman, yeni aşığını
ergenlik çağındaki oğullarından
çok daha fazla önemsemektedir.
Babanın ölümüyle aile tümüyle
yönsüz ve kuralsız kalmıştır. 1 4
yaşındaki Janos ile 1 2 yaşındaki
Erno Witman kardeşler kendi
yön ve kurallarını yaratmak
zorundadı rlar. Umutsuzca
yaşamlarının anlamını bulmaya
çalışırlar. Bunu eski bir
genelevdeki genç bir kadında
bulurlar. ilk başlarda fahişe onlara
son derece yakın davranır,
istedikleri şefkati ve sevgiyi verir,
ancak kısa süre içinde oğlanlardan
sıkılır ve onları sadece hediye
getirdikleri zaman içeri almaya
başlar. Çocuklar annelerin yatak
odasında cam bir dolabın içinde
güzel bir pandantif görürler.
Çocuklar babaları öldüğü zaman
onun ruhunu arındırmak için
hayvanlar kurban etmişlerdir.
Şimdi de umutsuzca bu pandantifı
istemektedirler ve onu elde
etmek için herşeyi yapabilecek
durumdadırlar; hatta bu
annelerini kurban etmeyi
gerektirse bile . . .

Kafka ile Musil'in çağdaşı olan
yazar Geza Csath, 1 . Dünya
Savaşı öncesi Macar edebiyatının
en çelişkili simalarından biridir.
Aynı zamanda bir müzik
eleştirmeni ve nörologdur. Yazar
olarak iç karartıcı, ateşli, insanlık
dışı ve duygusuz bir dünyayı
anlatır. Yetkili bir cerrahın ölü
bedenler üstünde yaptığı türden
bir "otopsi"yi karakterlerinin
ruhlarına uygu lar . . . " - Janos Szasz

deseri bed a bleak, feverish,

• I n a prov i ncial cown in

inhuman and aparheric world. He
used co 'd issecr' his characrers'

H u ngary, i n 1 9 1 4, rhe dearh of a

souls rhe way a forensic surgeon

A genu i nely c h i l l i ng irenı,
WITMAN BOYS is abour a pair of
brorhers who become fasci nared
wirh sex and dearh. "Geza Csarh
( from whose work rhe fi l m was
adapred) was a conrenıporary of
Kafka and Musi l , and one of che
mosr conrrad iccory figures of pre
World War I H u ngarian l i rerarure.
He was also a music criric and a
neurolog ise. As a w ri rer he

rax-colleccor, Denes W i r man,

wouid d issecr corpses .

leaves his close relarives unmoved.

Janos Szasz

Mrs. W i r man, his charnı i ng bur
selfish widow, cares more abour her
new !over rhan abour her
adolescenr sons. W i rh rheir farher's
dearh, rhe fam i ly is lefr wirhour
d i reecian or rules. The W irman
boys, ]<in os 1 4 and Erno 1 2, have
ro ereare rheir own . They are
desperarely searching for meaning
i n rheir l i ves. They fi nd ir ar an old
brorhel occupied by a young
woman. Ar firsr rhe young
prosrirure is k i nd co rhem , giving
rhenı che renderness and love rhey
care, bur she soon gers bored w i rh
rhe boys and w i l l only ler rhem in
if rhey bring g i frs. The boys find a
beaurifu l pendanr i n a glass cabiner
in rheir nıorher's bedroom. When
rheir farher d ied rhe boys sacrificed

Gerçekten tüyleri diken diken
eden bir film olan WITMAN
KARDEŞLER cinsellikle ve ölümle
büyülenmiş iki kardeşin öyküsü.
"Yapıtından bu filmi uyarladığım,

animals co exorcise h i s dearh.

ow

rhey desperarely wanr rhe pendanr
and rhey w i l l do anyrhing co ger ir,
even i f i r means sacrificing rheir
mor her.

jANOS szAsz

Born in B udapesr i n 1 958. He
snıdied playwriring and fi l m
d i recting ar r h e Academy of
Thearre and Cinema in B udapesr
and rhen apprenriced for 4 years
as a srage manager and assiseant
d i rector. He di recred
producrions of lbsen 's "Ghosrs"
and Gozzi 's "The Deer Ki ng"
and Tennessee W i lliams' "A
r reercar amed Desire" before
launching his film career. He
d i recteel three shorr fi lms,
"Spring Shower" ( 1 983), "The
Lederer Case" ( ı 985 ) and "Post
Seri pt um" ( ı 987 ), be fore
making his debur in features
wirh " Don'r Disnırb" in ı 990.
His second fearure, "\Xfoyzeck"
( 1 994) won several i ıırernarional
prizes i nciueling rhe Felix for
Best E uropean Young Film.
THE \XIITMA BOY ( ı 996)
is rhe lasr film he d i recred.
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MARION VERNOUX

S E N i S EVHiVO RU M

29 Haziran 1 966'da Paris'te
dogdu. 1 984'te lisenin edebiyat
bölümünden mezun oldu ve
Lisa Fayolle'e yapımcı asistanlıgı
yaparak sinemaya adım attı.
Ardından, kısa film senaryoları
yazmaya başladı. 1 988 yapımı,
Bernard Schmidt'in yönettigi
"Pacific Palisades"ın
senaryosunu yazdı. Philippe
Galand'ın "Dernier des
metiers 1 Mesleklerin
Sonuncusu" ( 1 992) adlı filminin
senaryosuna katkıda bulundu.
Ayrıca TV filmi "Pierre qui
roule 1 Kayan Taş"ın ( 1 99 1 )
senaryosunu yazdı ve
yönetmenligini yaptı. lik uzun
metrajlı sinema filmi "Personne
ne m'aime 1 Kimse Beni
Sevmiyor" ( 1 994) uluslararası
bir başarı kazandı. Bunu
1 996'da çektigi SENi
SEVMlYORUM izledi. Şu anda
yeni film projesi "Rien a faire 1
Yapacak Bir Şey Yok" üzerinde
çalışmaktadır.

LOVE ETC.
TALKING IT OVER
Yönetmen Director:

i\Jfarion Verno11x
Marion Vernoux &
Dodine Herry. based on the 1101�/ "Ta/king lt
Oı•et·" byjulian Bames Görüntü Yön.
Cinemawgraphy: Eric Gautier Kurgu
Editing:Jemıifer Aug{ Müzik Mu sic:
Alexcwdre Desplaı Oyuncular Cas c
Charlotte Gaimbourg, Yvan Atta!. Charles
Bet·ling. Thibaıdt de Montalembert, Elodie
Navarre, 1\'larie A dam Yapımcı Producer:
Patrick Codeaıt Yapı m Prod uction Co.:
Alicileo. 1 quai Gabriel Pfri. 94340 joinville
le Pont. FRANCE: Phone: 33 1 43 97 68 00:
Fax: 33 1 43 97 68 O l : France 3 Cinbna,
Lmniere Paris. Le Studio Caııal + Dünya
Hakları Export Agem: UGC D.A.
lnterııational, 24 aı•. Chade.ı de Gaulle. 92522
Neuilly-sur-Seine. FRANCE: Phoııe: 33 1 40
44 10: Fax: 33 1 46 24 37 28
Senaryo Screenpıay:

1 996 1 3 5

111111.

1 Renkli Color 1 1 0 5 '

• Yirmi yıldır iki arkadaşın
içtikleri su ayrı gitmez. 3 3
yaşındaki Beno'ft bekar bir
bankacıdır; çocukluk arkadaşı
Pierre ise öğretmendir. Pierre
kibirli, espirili, dolayısıyla da
kadınlar için çok çekici biridir.
Yirmi yıldır, Pierre de bu
çekiciliğini kadı nların hoşuna
gitmek için kullanır; Benoit ise
yirmi yıldır gece gündüz çalışıp
arkadaşına bakar, bu arada da
akılcı bir tavı rla hayatının kadınını
bekler. Kadınlarla rahat ilişki
kuramayan Benoit, bir gün
haftalık bir derginin gönül
köşesindeki bir ilana yanıt verir.
Bir hafta sonra Marie ile bir
cafede buluşurlar. Marie 3 1
yaşındadır, tablo restore
etmektedir, hiç makyaj yapmaz.
Çekingen, daha doğrusu içine
kapanıktır, ve ne istediğini
bildiğini zannetmektedir: bir adam
bulacak ve durulup oturacaktır.
Bir sonraki Pazar günü yine
buluşurlar. Marie Benoit'nın
güvenilir ve sorumluluk sahibi
olduğunu, ama özgüveninin yeterli
olmadığını düşünür. "Tamam"
der, "işte aradığım kişi". Üç ay
sonra evlenirler; Pierre nikah
şahitleri olur ve evlerinden
çıkmaz; yaptıkları her şeye katılır.
Pierre kısa bir süre sonra
Marie'ye aşık olur. Marie
bekleneni kahramanca rededer.
Benoit'nın ise aşktan gözü
kördür. Herkes hak ettiğini
bulacaktır . . .

J ulian Barnes'ın "Talking lt Over 1
Seni Sevmiyorum" adlı zekice
kotarılmış romanından uyarlanan
SENi SEVMlYORUM üçlü bir
ilişkiyi içeren özgün bir öyküyü
anlatıyor. Bu hoş film, "en iyi
arkadaşınızın karınıza deliler gibi
aşık olduğunu öğrenirseniz ne
yaparsınız?" gibi trajik bir soruya
bir kocanın olağan tepkisini dile
getiriyor. Yönetmene
"fılmdekilerden hangisine aşık
olurdunuz?" diye sorulduğunda
hiç beklenmedik bir yanıt alınmış:
"Doğrusu, ben de biraz Marie
gibiyim, tam olarak karar
veremiyorum. Herhalde aşık
olacağım kişi, %30 olasılıkla
karaoke barda şarkı söylerken
Benoit, %30 olasılıkla Pierre'i
plajda ağlarken bulduğunda Marie,
%30 olasılıkla aptallık etmeyi
bıraktığında Pierre olurdu." Marion Vernoux

week larer Benolr meers Marie i n a
cafe. Mar i e is 3 l , res co res
pain r i ngs, wears no make-up. Slıe
is shy, d iscreer rather and rlıinks
slıe knows whar she wanrs:

co

fı nd a

man and serele dow n . They see each
orher again rhe follow i ng Sunday.
Marie fınds Beno!r reliable,
responsible and yer somehow
taeking self-confıdence. "Yes", she
says: " he is che riglır one". Three
monrlıs larer rhey are married i n
rhe presence o f P ierre who becomes
a regular visicor ar rheir home and
i s always included in rlıeir
acriviries. Pierre soon fal l s in love
wirh Marie. Marie bravel y denies
rhe obvious. Benolr is srruck by
blindness. No one w i l l be spared . . .
Adapred from rhe wise novel
"Talking Ir Over" by Jul ian Barnes,
LOVE ETC. rel ls an origi na l scory
of a rhree-way relarionship. Th is
charming fı lm culminares w i rh rhe

• They've been rhe World's besr

typical reacrion of an husband

friends for 20 years. 33-year-old

rhe rragic quesrion: " How do you

Beno!r is a s i ngle banker; his

rake rlıe news rlıar your besr friend

co

childhood friend Pierre is a reacher.

is madly i n love wirh your wife'"·

Pierre is arroganr, spirirual and of

When asked "which one would you

course a womanizer. For 20 years

have fal len love"', rhe d i reccor has

Pierre has been exploiri ng his

given an unexpecred answer:

clıarm, wacki ness, cheek and a

"Well , I'm a bir l i ke Marie, I can'r

genui ne abil iry co please; for 20

real ly decide . . . Ler's say, 30% for

years Beno!r has been working hard

Beno!r, when he si ngs i n rlıe

ar his l i fe paying for his friend,
q u ierly wair i ng for love co hir h i m ,

karaoke bar. 30% for Marie, when
she carehes Pierre cry i ng on rhe

wanr i ng whar's sensible. O n e day

beach. 30% for Pierre, when he

Beno!r, who had a lways rrouble

scops fool i ng abour . " -

meering women, replies co a

Marion Vernoux

personal ad i n a news weekly. A

Born on 29 J u ne ı 966 i n Paris.
he rook her 1 i rerary
baccalaurear i n ı 984 , and began
working i n fi l m as producrion
assistant ro Lise Fayolle. She
subsequenrly began ro wrire
shorr scriprs, before aurhoring a
fearure fi l m , "Pacific Palisades"
( 1 988) di recred by Bernard
Schmidr. She rhen co-wrore rhe
screenplay for Philippe Galand's
"Dernier des meriers" ( ı 992).
She also wrore and d i recred a TV
fi lm, " P ierre qui roule'' ( 1 99 1 ).
Her first feature fi l m for c i nema,
" Person ne ne m'aime'' ( 1 994),
was an i n ternational success. She
followed ir w i rh LOVE, ETC. i n
1 996. She is currenrly working
on her new film project, "R ien a
fai re".

ÖZE L GÖSTERi: ORKESTRA EŞLiG i N D E "POTEM Ki N "
SPECIAL EVENT: "POTEM KIN" WITH ORCHESTRA
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M A X FA C T O R
I N T E R N AT I O N A L

MAX FACTOR I NT ERNATIONAL'ın
değerli katkı larıyla
gerçekleşti rilmiştir.
W e should ! i ke to rhank

MAX FACTOR I

TERNATIONAL

for rheir conrriburions.

istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 'nın kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı 'nın anısına.
Dedicated to the memory of Dr. Nejat F . Eczacıbaş ı , founder of the İstanbul Foundation for Culture and Arrs.
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ÖZEL GÖSTERi: ORKESTRA EŞLiGiNDE "POTEMKiN "
RUSYA RUSSIA

SPEUAL EVE!\:T: "P<rl El\! KIN" \\'ITH ORUII'S'I RA

SERG E l M IKHAILAVIC

---1 EISENSTE I N

1--_____i________
POTE M K N ZI RH LI SI

-

2 3 Ocak 1 898' de Letonya' da,
Riga kentinde doğdu. Ressam
olmak istemesine rağmen, St.
Petersburg'da mühendislik ve
mimarlık eğitimi gördü. I ç
Savaş patlak verince, Kızıl
Ordu'ya katıldı ve ajitasyona
yönelik afişlerin hazırlanmasına
yardımcı oldu. Savaştan sonra
tasarımcı olarak Moskova
Proletkult Tiyatrosu'na katıldı
ve tiyatro yönetmenliğiyle
ilgilendi. Proletkult, ilk konulu
uzun metraj filmi "Stachka 1
Grev"in yapımında ona el
verdi. Yönetmenlik yaptığı 23
yıl boyunca, sadece yedi filmi
tamamlayabildi. Film yapmadığı
yıllarda sinema üzerine
kuramsal yazılar yazdı ve ders
verdi. 9 Şubat 1 948 günü
Moskova'da kalp krizinden
öldü.

BRONENOSETS "POTYOMKIN"
BA TTLESH I P POTEMKIN
Yönetmen Director:

Sergei M . Eisenstein

Senaryo Screenplay: Nina Agadzhtmava
Sergei M. Eisemtein Görüntü Yön.

&

Cinemarography: Edu•ard Tisse Kurgu
Edi ring: Sergei M. Eisemtein Müzik Music:
Dmitri Shostakuvich Oyuncular Casr:

Alexandr A munav. Greguri A lexandrov.
Vladimir Barsky. A . Leı•shin. Mikbail
Gamaruv Yapı m Production Co.: Mosfilm
St11dia, Mascuw, R USSIA Dünya Hakları
Exporr Agenr: Commillee for Cinematogmphy
af the R11ssian Fedaratian. Muscau•, R USSIA
Kaynak Source: Sheldan M. l?ich and
Assuciates. Ine. & HarmMy International; 2 7 1
Central Park \flm, New York, N . Y. I00243020, USA; Phane: 1 2 1 2 877 5 959: Fax:
1 2 12 724 725 1

1 925 1 3 5 n11n. 1 Siyah-Beyaz (B& W) 1 74'

Film Hakkında
O güne kadar pek tanınmayan
Sergei Mikhailavich Eisenstein
tarafından yaratılan ve yönetilen
Sovyet filmi POTEMKIN
ZlRHLlSI, izleyici huzuruna ilk kez
1 Ocak 1 926'da, Moskova'daki
Bolşey Tiyatrosu'nda çıktı.
Neredeyse 28 yaşında olan bu
yetenekli genç adamın olağanüstü
yapıtı, onun 1 905 yılında Çar'ın
Donanması'ndaki gemicilerin
gerçekleştirdiği tarihsel
ayaklanmayı kendine göre
beyazperdeye taşırken duyduğu
"yaratıcı esrime"yi Sovyetler
Birliği halkları ile diğer öndegelen
ulusların gözleri önüne serdi.
Filmin, ayaklanmanın siyasi
anlamına sadık kalan, ancak Rus
Devrimi'yle meydana getirilen
değişiklikleri de içerecek şekilde
elden geçirilen senaryosu, Kırım'da
Odessa limanında demirlemiş
Potemkin'in mürettebatının kurtlu
etten ibaret tayınlarını protesto
etmek için isyan edişlerini, geminin
subaylarının isyanetiara şiddetle
tepki verişini, kent halkının
isyancılara muazzam bir destek
gösterip onları yiyecek ve dostluğa
boğuşunu; ve buna karşılık,
Imparatorluk Donanması'nın savaş
gemileri Potemkin'i isyancıların
elinden geri almak için süratle
Odessa'ya giderken, kent halkının
da Çar'ın birliklerinin ani bir
saldırısıyla amansızca kıyıma
uğrayışını anlatır.

Eisenstein, yetenekli bir görüntü
yönetmeninin, Edward Tisse'nin
sadık yardımıyla filmi neredeyse
tek başına yapmıştı. Bir senaryo
taslağı çizmiş, kullanılabilir
mekanlarla gemileri araştırmış,
roller için profesyonel olmayan
oyuncular seçerek, yapım sahne
sahne ilerlerken gardrobu
tasarlamış, diyalogları kabaca
yazmıştı.

masasına getirmesiyle başlıyordu.
Bu parçalar, Eisenstein'ın aradığı
"çelişkiler"i yaratmak için
bitiştirdiği kareleri içeriyordu. Işte
bu film parçacıklarını, arayazıların
da bulunduğu sürekli bir drama
döndürecek biçimde
birleştirmenin girift sürecine
giriştiğinde, Eisenstein'ın film
anlayışı, "yaratıcı esrime"si de
ortaya çıkıyordu.

Olağanüstü yetenekli bir dahi
olan Eisenstein, filmi yaparken
son derece rafine, ancak
birbirinin karşıtı iki yetiyi
uygulamayı başarmıştı. Bunlardan
ilki, film görüntüleri arasında
çeşitli türlerde çelişkiler yaratarak
izleyicilerde duygusal bir tepki
uyandırmaya dayanan ve "montaj"
adını verdiği tekniği geliştirmedeki
yeteneğiydi. Diğeri ise, kurgu
kurallarına ya da nerede olursa
olsun, başkaları tarafından
desteklenmiş deneyimlere boyun
eğmemesiydi. Bu yetenek, onun
çoğu değaçiama olan sahneler için
çekim sırasında teker teker
gözünün önüne getirdiği duygusal
etkiyi oluşturmak amacıyla, filme
alınan "çekim"leri içgüdüsel bir
şekilde, güvenle kare kare
yeniden bir araya getirmesinde
yatar.

Bu değaçiama bir yönterndi ama
filmin biçimi organikti ve beş
belirgin bölümden oluşuyordu: 1.
Insanlar ve Kurtçuklar; ll. Üst
Güvertede Dram; l l l . Ölülerin
Yakarışı; IV. Odessa Basamakları;
V. Filoyla Karşı Karşıya. Eisenstein
daha sonra " Potemkin"in biçimini
tartışırken, şöyle bir beyanda
bulunmuştu: "Bir olayın tarihsel
kaydına (ya da haberlere)
benziyor ama dram işlevini de
yerine getiriyor. Bunun sırrı,
olayın tarihsel kayıt ritminin son
derece trajik bir kompozisyon
içine . . . beş perdelik trajediye
yerleştirilmiş olmasında.
Olaylar . . . beş trajik perdeye
bölünüyor, olgular klasik trajedi
tarafından seçiliyor; üçüncü perde
ikincisinden açıkça farklı, beşinci
birinciden farklı, vb."

Bu süreç, Tisse'nin çeşitli
boylarda film parçalarının
negatiflerinden oluşan yığınları,
yönetmenin Tisse'yi çekmesi için
yönettiği "çekim"leri onun kurgu

Okyanusun derinliklerinden
gelen, içindeki erimiş ateşlerle
besienirken yavaş yavaş yukarıya
erişen bir lava dağı gibi,
"Potemkin" aniden infılak etti ve
dünyanın her yerindeki bellibaşlı

Born in Riga, Leconia on 23
January 1 898. He snıdied
engineering and archirecrure ar
Sr. Perersburg, bur he wanred co
be a painrer. On rhe ourbreak of
rhe Civil War he joi ned rhe Red
Army, and helped co produce
agit-prop posrers. Afrer rhe war,
he joi ned rhe Moscow Prolerkulr
Thearre as a designer, and
moved i nro srage d i recrion.
Prolerkulr rhen assisred him
wirh his firsr fearure, "Srachka 1
rrike". In rhe 23 years he
d i recred, he was able ro
complere only seven films. In
rhe years of inacriviry he wrore
rheorerical works on fi l m , and
raughr. He d ied from a hearr
arrack, in Moscow on 9 February
1 948.

Filmleri

Filmography
1 9 23 Kinodne·vik G lmnova
Glumova'nın Güneesi
(short kısa film)
1 9 24 Stach ka Grev
1 9 25 Brouenosets 11Potyomkiu"
Poremkin Zırhlısı
1 9 27 Oktya.br Ekim
1 9 28 Sta.ruye i No·vuye 
Generalnaya. Liniya
Eski ve Yeni - Genel Çizgi
(cu-director ortak yönetmen)
1 93 1 Que Viva Mexico!
Çok Yaşa Meksika!
(mıfinished yarım kaldı)
1 93 7 Bezbin Lug Bezhin Çayırı
( rmfinished yarım kaldı)
1 938 Alexandr Nevskii
Alexandr Nevski
1 944 I van Growy Korkunç Ivan
1 946 f.va11 Growy ll:
Buyarskii Zagovar
Korkunç Ivan, 2. Bölüm:
Boyariarın lhaneti
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film yapı m merkezlerinin dikkatini
üstüne çekti. ilk tepki, Hollywood
yıldızlarından geldi.
Douglas Fairbanks ve Mary
Pickford o yıl Moskova'yı ziyaret
etmişler, filmi görüp ABD'deki
stüdyo başkanlarına gösterilmek
üzere kendilerine bir kopya
vermesi için Eisenstein'ı ikna
etmişlerdi. Genç yönetmen
Amerikan filmlerini incelemişti ve
Hollywood'un meşhur teknik film
kaynaklarıyla neler becerebileceği
konusunda da hayaller kurmuştu;
hatta orada kendi seçtiği bir
konuyu filme çekme fırsatının
çıkmasını umut ediyordu.
Stüdyolar açık seçik bir mukavele
yapmaktan kaçını rken, Fairbanks
ve Pickford filmin ABD dağıtım
hakların ı elde ettiler.
"Potemkin"in prömiyeri, 1 926'nın
Aralık ayında Broadway Biltmore
Tiyatrosu'nda yapıldı ve halk, film
eleştirmenleri ve kamuoyu
oluşturucuları tarafından ilk andan
itibaren takdirle karşılandı.
Fransız sinema klüplerinde de
dikkat çeken gösterimler
gerçekleştirildi. Eisenstein
Ingiltere'de sinema meraklıianna
kurgu teorileri üzerine
konferanslar verdi. Berlin'deki
gösterimler öyle bir siyasi
ajitasyona yol açtı ki, Lion
Feuchtwanger kitabı "Başarı"da,
savaş gemisinin adını Orlov'a
çevirerek, böyle bir gösterimi ve
Alman izleyiciler üzerindeki
rahatsız edici etkisini anlattı.
Film in ilk gösterimini izleyen
yıllarda, tanınmış yazarlar,
ressamlar, heykeltraşlar ve
besteciler harekete geçerek,
kendi alanlarında "montaj"la
eşdeğer olanakları araştırmaya
koyuldu lar.
1 9S2'de Brüksel Fuarı'nda birçok
ülkeden film yönetmenlerinden
sinema tarihindeki en iyi on filmi
aday göstermeleri istendi. Yapılan
değerlendirmede "Potemkin
Zırhlısı" ilk on arasına girdi.
1 96 1 'de ise Ingiliz Film
Enstitüsü'nün yayımladığı "Sight
and Sound" dergisi, 1 1 ülkeden
70 eleştirmene o güne kadar
gerçekleştirilmiş en iyi on filmi
aday göstermelerini istedi. O
devrin film hummasına, Fransız
sinemacıların heyecanlandırıcı
deneylerine, ltalyan gerçekçiliğinin
yeniden doğuyor olmasına,
psikolojik filmierin araştırmalarına
rağmen, eleştirmenler

"Potemkin"in gelmiş geçmiş en iyi
on filmden biri olduğu konusunda
fikir birliğine vardılar. Hatta daha
da önemlisi, Eisenstein bu 70
eleştirmen tarafından sinema
tarihinin en büyük yönetmeni
seçildi.
Sinemaseverler de benzer
yargılarda bulundu. 1 930'1u
yıllarda muhtemelen bir dizi
dikkate değer filmi sunmuş ilk
New York film grubu olan
Sinema Derneği'nin kurucu
üyelerinden biri olarak, büyük ya
da küçük ülkelerden olağandışı
filmler izlemiştim. O sıralarda ve
daha sonraları, gördüğüm birçok
filmden derinden etkilendim.
Ancak " Potemkin" farklıydı.
Onun elektrik çarpması beni
koltuğuma yapıştırdı. Kafamdaki
her ampul yanmaya başladı.
Yıllar içinde " Potemkin"i bi rkaç
kez gördüm, her seferinde de
ampuller daha parlak yanıyor
gibiydi. Sonunda Eisenstein'ın
sihrini aramak için gereken
adımları attım. New York'taki
Modern Sanat M üzesi bana özgün
negatif makaraların sadık bir
kopyasını ödünç verdi. Bir perde
ile bir görüntü sayacı edindim.
Makarayı elimle yavaşça
döndürürken kendimi, Eisenstein
kurgu masasına taşınmış buldum.
O kendisine iletilen kare ve
çekimlerden, benim film
anılarımın daima doruğu olmuş
filmi bir araya getirirken,
omuzunun üstünden bakıyordum.
Yapısı olmasaydı, Eisenstein'ın
montajı sadece sıradışı bir film
tekniği olarak kalırdı. Oysa
"Potemkin"in organik
kompozisyonunun içinde eriyen
montaj değişkenleri yapıta bütün
olarak güçlü bir katkıda bulunmuş
ve ona gelmiş geçmiş en büyük
filmler arasında şerefli bir yer
kazandırmıştır.

yönetmenin 1 948'de, SO
yaşındayken vakitsiz ölümü, bunu
gerçekleştirmesini engelledi.
Eisenstein'a aynı şekilde hayran
olan Shostakovich ise, bazı yaylı
dörtlüleri ile piyano beşlisinin
Eisenstein'ın filmi "Oktober 1
Ekim"e müzik yaratacak şekilde
orkestrasyonunun yapılmasını
önermiş, fakat bu istek
gerçekleşmemişti.
Bu iki yaratıcı dehanın yapıtlarının
birleşmesi, ancak ölümlerinden
sonra, "Potemkin"in 1 976 yılında
gerçekleştirilen bu
restorasyonuyla mümkün oldu.
Shostakovich'in 1 O. ve 1 1 .
senfonileri, "Potemkin"in
müziğinde büyük ölçüde
kullanılmıştır. 1 1 . Senfoni
Shostakovich " Potemkin"i
gördükten sonra bestelenmiştir
ve Eisenstein'dan fazlasıyla
etkilenen müzisyen, 1 1 .
senfonisine temel olarak filmdeki
olayları, yani 1 90S ayaklanmasını
almıştır. Senfoniye de " 1 90S Yılı"
adını vermiştir.
1 O. Senfon i, Shostakovich'in savaş
ve zulme karşı en güçlü protesto
çığlıklarından bazılarını içerir: Esas
kaynakları, Ikinci Dünya Savaşı ile
1 948'de eserlerini suçlayıp
yasaklayarak kendisini aleni
şekilde aşağılayan Sovyet
yetkililerin ellerinde maruz kaldığı
kişisel eziyettir. Shostakovich,
1 9S3 yılında Stalin ölene kadar
başka senfoni yazmadı. Sonra o
yılın bahar ve yazında çabucak 1 O.
senfoniyi besteledi, eserin
prömiyeri ise 1 9S3 Aralık ayında
gerçekleştirildi.
Tıpkı 1 O. senfon i gibi 1 1 . de,
zulmün verdiği acının kişisel bir
tasviridir. "Infaz beklemek, hayat
boyu bana azap çektirmiş bir
temadır. Müziğimin birçok sayfası
bu temaya ayrılmıştır."

David Meyer

Müzik Hakkında
"Potemkin"in müziği için
Shostakovich'in senfonik
çalışmalarından yararlanılmasının
dikkati çeken tarihsel bir temeli
var. Her şeyden önce, her ikisi de
diğeriyle yakın bir yaratıcı ortaklık
kurmak istiyordu. Eisenstein,
Shostakovich'in Ikinci Dünya
Savaşı senfonileri üzerine kurulu
bir film öngörmüştü; ancak

"Potemkin"in müziği, S.
Senfoni'den parçalarla başlar ve
biter: Bu yapıtın tarihi,
Shostakovich'in "Mtsensk
Bölgesi'nden Lady Macbeth" adlı
operasının 1 936'da resmen
yasaklanmasıyla başlar.
Shostakovich'in bu saldırı
yüzünden intiharın eşiğine geldiği
söylenir; gene de bazı bölümleri
bu müzikte de kullanı lan
dördüncü senfonisini tamamlamış,
ancak 1 936'da "Lady Macbeth"e
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Yönetmen:

Eisenstein
Müzik:

Sergei

Dmitri Shostakovich

Sheldon M. Rich and
Associates, Ine. ve
Harmony International'ın
işbirligiyle sunulmaktadır
Sheldon M. Rich,
Başkan ve Sorumlu Yapımcı
Alicia Schachter,
Sanat Yönetmeni
Müzik Editörleri: Dmitry
Atovmyan ve Roger Bergs
Film Tarihçisi:

Anna Kagarlitskaya

Yapımcı Yardımcıları:

Lisa lnserra ve John
Rosenquist
Projeksiyon: Full Aperture
Systems, Ine.

Oyuncular:
Yakulinchuk: A. Antonov
Komutan Gilyarovsky:
Gregori Alexandrov
Kaptan Golikov:
Vladimir Barsky
Subay: A. Levshin
Bir Denizci: Mikhail Gomarov
Kızıl Ordu'nun Karadeniz
Filosu denizcileri, Odessa
sakinleri ve Prolekut
Tiyatrosu oyuncuları
Senaryo: Nina Agadzhanova
ve Sergei M. Eisenstein
Yönetmen:

Sergei M. Eisenstein
Görüntü Yönetmeni:

Edward Tisse

Çogunlukla Odessa kentinde,
bazı sahneler Sevastopol'da
çekilmiştir.
Özel Teşekkür

Sheldon M. Rich and
Assodates ve Harmony
International,
"Potemkin Zırhlısı"nın
gösteriminin
gerçekleştirilmesinde
sagladıgı paha biçilmez
yardımlar için Rusya
Federasyonu Sinema
Komitesi Başkanı
AN. Medvedev'e en içten
takdirlerini ifade eder.
Ayrıca, degerli
işbirliklerinden dolayı
Mosfilm Stüdyosu Genel
Müdürü Y.N. Dostal'a ve
Rus Film Arşivi Genel
Müdürü B.S. Malishev'e en
samimi teşekkürlerimizi
sunarız.

1 06

ve senfoninin radikal üsiOp
anlayışına yapılan saldırı nedeniyle
onun da halk huzurunda icra
edilmesini engellemiştir. 4.
Senfoni halen bestecinin en
önemli çalışmalarından biri sayılır,
prömiyeri de nihayet 1 96 1 yılında
yapılmıştır.
1 937'de bestelenen S. Senfoni,
müzisyenin en ünlü yapıtlarından
biri olarak bilinir. Shostakovich,
"Lady Macbeth"in yasaklanması
üzerine bu senfoniyi resmen,
"Doğru Eleştiriye Yaratıcı Cevap"
olarak tanımlamıştı; ancak daha
sonra, senfoni ile "Potemkin"
müziğinin finalinde yer alan 35
ölçüye ilişkin yorumlarında, bu
tanımı istemeden yapmış
olduğun u açıklamıştı.
"Neşe zorlamadır, bir tehdit
altında yaratılmıştır. Sanki birisi
sizi sopayla döverken bir yandan
da 'Görevin neşelenmek! Görevin
neşelenmek!' diyor gibidir."
Sekizinci senfoniden gelen kısa bir
unsur olarak, Shostakovich'in
savaşın ıstırabı üzerine
düşünceleri de bu müziğe dahil
edilmiştir.
"Potemkin"in müziğiyle,
Eisenstein'ın Shostakovich
senfonilerini kullanma dileği
beklenmedik bir şekilde
gerçekleşmiştir. Tıpkı
Shostakovich'in kendi müziğini
Eisenstein'a sunma di leği gibi.
"Potemkin"in müziğini yaratan
Sovyet müzikologlar, ironik bir
şekilde (büyük bir ihtimalle,
bilmeksizin) bu iki dehayı baskı ve
kötülüğe karşı derin
protestolarıyla ölümlerinden
sonra bi rleştirmeyi başarmıştır.
Ancak bu protesto yal nızca
Romanovlar'a ve imparatorluğun
çöküşüne karşı değildir;
Shostakovich'de örtülü ve açık
direniş, Romanev'ların ardından
Sovyetler'de de sürmüştür.
Sheldon M. Rich

About the Film

THE BATTLESHIP POTEM KIN,

This process rook place each rime
Tisse delivereel ro his edi ring cable

THE BATTLESHIP
POTEMKIN

bunclles of negarive nıotion picrure

Film

a Soviet fi lm created and di recteel

fi 1 m st ri ps of various lengths, the

by the Iirtle-known Sergei

"shors" be had clirecred Tisse ro

M i khai lavich Eisensrein, received

rake. These strips contained the

i ts fi rst public showing on January
1 , 1 926, at the Bolshoi Thearre i n

individual frames which E isensrein

Moscow. The extraotdi nary prod ucr

he sought. It was here that

juxraposed ro ereare the "conflicrs"

of this gifted young man, al most

Eisenstein's fi l m sense, his "creative

28 years old, unvei led ro the peopl e

ecstasy", rook over as he began the

o f the Soviet Un ion a n d other key
nations the "creative ecstasy" witlı

bi ts of fi l m into one continuous

which he fi lmeel his version of an

clrama interspersed wi tlı titles.

hisroric reval t by sailors of the
Tsar's Navy in 1 90 5 .

\XIh i le this method was

i ntricate process of assembl ing these

improvisarional, his form was
significance but revised ro

organic, made up of five elisr i net
parts: 1 . Men and Maggors; I I.

acconınıodare che changes wrought

Dranıa on the Quarrerdeck; III. An

by the Russian Revolmion, his fi lm

Appeai from the Dead ; IV. The

scenario deseribed the crew of

Odessa Steps; V. Meeting the

Potenıkin, anehoreel in the Crimean

Squadron. Subsequently discussing

port of Odessa, nıutinying in protest

the form of " Porenıkin", Eisensrein

against their rations of nıaggoty

eleciared it " looks l ike a chronicle (or

True to the revolt's po! i rical

nıeat; the ship's officers reacting

newsreel ) of an event, but i t

violently againsr the nıutineers; in

funcrions a s a d rama. The seeret of

an immense public show of support

this lies in the fact that the

for the mu cineers the people of the

chronicle pace of the event is fıtted

city deluging thenı with food and

ro a severely tragic conıposi rion . . .

friendship; they, in turn, being

the fıve acr rragedy. Events . . . are

slaughtered wirbom nıercy in a

broken into five rragic acts, the facts

sudden atrack by Tsarist troops,

be ing seleeceel by classi cal tragecly; a

white fnıperial Navy bartleships

third act quite elisrinet from the

race to Odessa ro rerake the
Pacemkin from its nıutineers.

second, a fıfrh elisrinet from tlıe
fırst, and so on . "

W ith the loyal assistance of a g i frecl

Like a mountain o f Java slowly

ci nenıarographer, Edward Tisse,

reaching upward from ocean borrom

E i sensrein had nıade it alnıost

as it feci on the malten fires within,

single handed. He clrew up a
scenario outli ne, scouteel usable

"Potenı kin" suddenly burst into
view, canınıanding attention in

locations and ships, selected non

every major fi lm producing center

professionals ro play the parts as

araund the world. Hollywood stars

production nıoved from scene to
scene, designeel the wardrobes,

were the fı rst ro responcl .

wrote the rough d ialogue.

Douglas Fairbanks and Mary
Pickford had visitecl Moscow at that

An extravagantly g i fted gen i us of

year, seen the film and induced

the highest level, Eisenstein was

Eisenstein to give thenı a copy to

able

show studio heacls i n the U .S. The
young d i rector had st uel i ed

to

apply rwo anırely refi ned,

yer opposite, capabiliries in maki ng
the fi l m . One was his abi l i ty ro
clevelop techn ique he termed

American fılms anel dreamed about
what he coul cf accomplish w ith

"nıonrage", which depeneleel on

Hollywood's famed rechnical film

confl ict of various k inds between

resources; he even hopeel for the

fi l nı i nıages ro generat e an
enıotional response from a view i ng

opportunity there ro fi l m a subject
of his own choosing . While the

audience. H i s other abil ity obeyed

studios evaded entering into pecifıc

no edi r i ng rules or experience

contracts, Fairbanks and Pickford

espoused by orhers, anywhere. I t

obtained U .S. d istribution rights.

l a y i n his intuirive, assurecl frame

"Potemkin'· premiered at Broadway

by franıe reassenıbly of fı l nıed

B i ltmore Theater in December,

"shots" ro produce che enıotional

1 926, to i nstant acclaim by the

inıpact he had visualized for each
scene, nıany i nıprovised, duri ng the

public, fi l m critics and opinion
setters. lt enjoyed high profıle

shoori ng.

screeni ngs ar French Cine-Ciubs.

b y Sergei Eisenstein

Music by

Dmi tri Shostakovich

Presented i n association with
Sheldon M. R ich and
Associates, 1 ne. and
Harmony 1 nrernational
Sheldon M. R ich, Presidem
and Executive Producer
A l icia Schachter,
Arr istic Di recror
Music Editors: Dmi rry
Arovmyan and Roget Bergs
F i l m H i s to r i an :
Anna Kagarl i tskaya
Associate P roducers: Lisa
l nserra and John Rosenquist
Projection: Full Apernıre
Sysrems, 1 ne.

Film Credirs

C ast
Vakulinchuk: A . An tonov
Chief Offıcer Gilyarovsky:
Gregori Alexandrov
Captain Gol i kov:
Vlad i m i r Barsky
Petty Officer: A. Levsh i n
A sailor: M i khail Gomarov
Sa i lors of the Black ea Fleer
of the Red avy,
cirizens of Odessa and
members of che
Prolekut Theacre
Scenario by

N ina Agadzhanova and
Sergei M. Eisenstein
Directeel by

Sergei M. Eisensrein
P hotography by

Edward Tisse
Fi lmeel prinıarily i n the city of
Odessa. Same scenes filmeel i n
Sevasropol.
S pec i a l T h an ks
Sheldon M. R ich and
Associares and Harmony
I nternational express rheir
deep appreciation ro
A.N. Medvedev, Chairman
of the Com m i r tee for
Cinemarogra ı hy of the
R ussian Federation, for his
invaluable assisrance in
making the presentarion of
The Batdeship Pacemkin
possible.
W e also express our si neere
rhanks ro V. . Dosral,
General Di rectOr, Mosfilm
Studio and B.S. Malishev,
General Di recror of che
Russian F i l m Archive, for
rlıeir generous cooperarion.
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" Poreıııki n"s score beg i ns and eııds

He del ivereel lecrures on his

srrucrure, Eisensrein's ıııoııtage

montage rheories ro film enthusiasrs

edi r i ng would have been siıııply an

with segıııents from the 5th

in Britain. Screenings in Berlin
aroused such pol irical agirarion that

outstanding film rechnique. Fused

Syıııphony: the history of this work

i mo che organic coıııposition of

begiııs wirh rlıe 1 93 6 official

Lion Feuchrwanger deseribed such a

"Poreıııkin", his montage variants

condeııı ııarion of his opera, "Lady

screening and i rs disrurbing effecr

conrribme powerfully to che work as
a wlıole, earııi ng ir an bonored place

Macbeth of Mrsensk Disrricr". Ir is

on a German audience i n his novel,
"Success" , changing che name of the

among che grearesr filıııs ever made.

close ro suicide because of this
arrack; ııeverrheless he complered

bardeship to Orlov. In che years that
fol lowed i rs early screenings, nored
authors, arrisrs, sculptors and
compasers were srirred to explore

David Meyer
About the Music

In l 95 2 , che Brussels Exhibirion

his fourrh symphony, elements of
whiclı are a part of this score, bur
widıdrew ir from 1 936 public
performances clue to che arrack on

che possibiliries of "montage"
equivalents in dıeir own fields.

said rlıar Shosrakovich came very

The use of Shosrakovich's

"Lacly Macbeth" and the

symphonic works for che scoring of

symphony's radical srylisric

" Poremkin" has a reıııarkable

approach. I r is sri l l coıısiderecl one of

asked film d i rectors from many

historic basis. Firsr, eaclı man

his most sigııificaıır works and

nations ro nom inare the ren best
films in cinema history. " Poremkin"

wanted i nt İ nıare creative

finally receivecl irs preııı iere i n

involveıııeııt widı rlıe other.

1 96 1 .

was clıosen as one of che ren. Again,

Eisensrein envisioned a film based

in 1 96 1 , "Sighr and Sound", a

on Slıosrakovich's World W ar I I

magazi ne published by the British

symphonies; only h i s untiıııely

1 93 7 , became known as one o f his

Film J nsrimre, asked 70 crirics from

elearlı in 1 948, ar the age of 50,

most famous works. Shosrakovich
officially deseribed ir, in response to

The fifrh syıııphony, compaseel i n

l l coumries to nominare rlıe ren

prevenred rlıe realizarion. And

best fi lms ever ıııade. In spire of che

Shosrakovich, equally aclıııiring of

che "Lady Macberh" condemııarion,

fi lm ferment of the rime, che

Eisensrein, unsuccessfully suggesrecl

as h is "Creari ve Repl y to J use

rousi ng experiıııe nts of che French
filmmakers, che rebirth of iralian

that cerrain of his string quaners as
well as his piano quinter be

Criricism", a clescriprion he larer
revealed as iııvoluntary by his

real is m , the explorarions of

orchesrrarecl in order to ereare a

comments on the fiııal 3 5 bars

psychological fi l ms, rlıe crirics

score for E iseııstei n's "October".

which close the syıııphony and the

agreed that "Poremkin" was one of
che all-rime ren best. Even ıııore

"Poremkin" score.
lt was only posdıumously, in this

significandy, E isensrein was chosen

1 976 restotation of "Poremkin",

by dıese 70 crirics as the grearesr

that che work of dıese rwo creative
geııiuses was united.

were beariııg you wirh a srick,

Shostakovich's l Orlı and l l tlı

sayi ııg 'Your task is
task is to rejoice!'".

director in film history.

"The rejoicing is forced, crearecl
u nder a rhreat. Ir's as if someoııe
ro

rejoice1 Your

Si mi lar judgemenrs were expresseel
by film buffs. As a founding

symphonies are used exrensively in

meıııber of che Cineıııa Guild,

che " Poremki n " score. The l l rh was

A brief elemem from the eighrh

which, in the 1 930's was probably

written afrer Shosrakoviclı saw

symphony, Shosrakovich's

rlıe first New York film group

" Poteıııkin" and, gready infl ueııcecl

comemplarion on che aııguish of

presenting a series of norewordıy

by Eiseıısrein, he based che l l ch on

war is also i ııcorporarecl in the score.

ıııorion picrures, I had v iewed

rhe same events as rlıe film: the

exceprional fi lms from ıııajor and

1 905 revolt. He nameel che

l ıı die "Poremkiıı" score,

m i nor nations. Then and in larer

syıııplıoııy "The Year 1 90 5 " .

Eisensteiıı's wish ro use

of the fi lms I sa w. Bm " Poreıııkin"

The lOrh syıııphony contaiııs some

uııexpecredly realized - as has

was different. Its elecrric jolr fused

of Shosrakovich's srroııgesr outeri es

Shosrakovich's wish to have his
ıııusic made available ro E iseıısreiıı.

years J was deeply moved by ıııany

Shosrakovich's symphonies beeıı

me to my seat. Every lighr in my

agai nst war anel oppression: dıar of

lıead turned on.

World W ar II anel dıar of che

As the years passed I saw

personal persecurioıı he eııclurecl in
1 948 ar the haııcls of the Soviet

"Potemkin " several times, and each

audıoriries who coııclemnecl his

I ronically - unkııow i ngly most
1 ikely - che Soviet musicologisrs
who createcl the "Potemkin" score

rime rlıe lighes seemed brighrer.

works anel publicly humiliared him.

succeeded in posrhumously uniriııg

Evemually I took sreps to seek out

Shosrakovich d id not write aııorher

rhese rwo gen i uses i n the ir profouııd

rlıe source of E isensrein's magic.

syıııphony uııtil Stalin elieel in 1 9 5 3 .

The Museum of Modern Art in New

Then, i n the spriııg and summer of

ourcry against repression and evil bur ir was not only agaiıısr che

York loaned me a fa i rhful copy of

that year, he quickly wrore che l Orh

Romaııovs and the fal ! of that

the original negarive reels. I pur

anel ir was preıııiered in Deceıııber,

eıııpire; in Shosrakovich che coverr

togedıer a viewing screen and fraıııe

1 95 3 .

coumer. As I mrned the reel slowly

anel oven resisraııce contiııues
beyond che Romaııovs to the

by hand I found ıııyself transporred

The l l ch, I ike che l Oth , i s al so a

to Eisensrein's ediring cable, looking

personal porrrayal of the pa in of

over his shoulder as he asseıııbled

oppresioıı. "Awaitiııg exewrioıı is a

frames and shors i mo rlıe finished

rheme rlıar has torıııented me all my

film rlıar has always been che apex of

life. Maııy pages of my ıııusic are

my film meıııories. W irbom

devored to ir."

Soviers.
Shelclon M. Rich
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B u filmierin gösterimi Cinec itta International kurumu v e !talyan Kültür

D H L WORLDW I D E EXPRESS'in
değerli katkılarıyla
gerçekleşti rilmiştir.

Merkezi (lstanbul)'un degerli i�birligiyle gerçekle�tirilm i�tir.
The prcsencarion of rhese fı l ms has been realised wirh che valuable
cooperarion of rhe Cinecirca 1 nrernarional, di visian of E me C intma S.p.A.,
widı rhe support of Presidenza del Consi,g l io dei Minisrri, Di perrimeneo
del lo Spenacolo, and i ralian Cul tural Center (Istanbul).

W e should ! i ke

w

chank

DHL WORLDWI D E EXPRESS
for dıeir concribucions.

I IO

ANISINA: FEDERiCO FELLiNi
ITALYA ITALY

IN MEMORIAM: FEDERICO FELL I N I

F E D E RICO F E L LI N I
•

20 Ocak 1 920'de Rimini'de
doğdu. ilkokul eğitimini Rimini'de
San Vicenzo rahibelerinin yanı nda
ve Fon'da Carissimi Rahipleri'nin
yönettiği bir yatılı okulda gördü.
On yaşında evden kaçtı ve bir
si rke katı ldı. Çocukluğu ile ilk
gençliğini, ileride çalışmalarının
verimli bir ilham perisi olacak
taşra hayatını yutarak geçirdi.
Liseden sonra Floransa'ya gitti.
Üniversiteye kaydoldu ama,
derslere gireceğine bir mizah
dergisi için yazılar yazıp,
karikatürler çizdi. 1 939'da
Roma'ya gitti, film senaryosu
çalışmalarına katılmaya ve radyo
için skeçler yazmaya başladı. Ikinci
Dünya Savaşı sırasında bir tiyatro
grubu ile bütün ltalya'yı dolaştı.
1 943'te aktris Giulietta Masina ile
evlendi. Şans kapısını çaldı ve
Roberto Resseliini ile " Roma,
Citta Aperta 1 Roma, Açık
Şehir"ın, "Paisa"nın ve başka
filmierin senaryoları üzerinde
birlikte çalıştı. Yeni-gerçekçiliğin
ana grubu içindeydi. Resseliini ile
olduğu gibi Alberto Lattuada ve
Pietro Germi'yle de senaryo
çalışmaları yaptı. ilk fi lmini
1 950'de Lattuada ile birlikte
yönetti. ilk fi lmleri tam anlamıyla
yeni-gerçekçi geleneğin birer
parçasıdır. "Luci del varieta 1
Varyete lşıkları" salaş bir gezginci
vodvil trupunun ironik bir
portresini çizer. Tek başına
yönettiği ilk film olan "Lo sceicco
bianco 1 Beyaz Şeyh"de ( 1 952),
genç bir gelinin bir popüler
fotoroman kahramanına karşı
duyduğu delicesine aşk, acı bir
alayla anlatılır. Ama "1 vitelloni 1
Aylaklar" ( 1 953) yönetmenin
dikkati çekecek bir karakter ve
atmosfer duygusunu ortaya
koyduğu ilk filmidir. Fellini'nin
yetiştiği sahil kasabası Rimini'deki
amaçsız genç avareleri inceledği
bu yapıt yarı-otobiyografik
unsu rlar içerir ve hala Fellini'nin
en iyi filmlerinden biridir.
"Aylaklar"ın başarısının ardından
Fellini'ye, hem kendi şöhretini
pekiştiren, hem de karısı Giulietta
Masina'yı yıldız yapan "La Strada 1
Sonsuz Sokaklar" ı ( 1 954) çekmesi
için daha büyük kaynaklar
sağlandı. Fellini, bu filminde yeni-

gerçekçilikten koparak bir tabak
makarna karşılığında sirkin
kuvvetli adamına satılan saf bir
köylü kızın öyküsünü anlatır. Film
biçimsel olarak gerçekçi, ama
içerik olarak esasta allegoriktir.
Aralarında Zavattini'nin de
bulunduğu solcu eleştirmenler,
yeni-gerçekçiliğin toplumsal
konulara bağlılığına ihanet ediyor
diye "Sonsuz Sokaklar"a
saldırmışlardı ama film dünya
çapında ilgi topladı ve saygın
Yenedik Film Festivali'nin ikinci
en önemli ödülü olan Gümüş
Aslan'ı kazandı. "Sonsuz
Sokaklar"ı yaptığı sırada Fellini
çevresinde, meslek hayatının
büyük kısmı boyunca birlikte
çalışacağı bir iş arkadaşı grubu
toplamıştı: Birlikte senaryo
yazdığı Ennio Flaiano ve Tullio
Pinelli; görüntü yönetmeni Otello
Martelli; bestecisi Nino Rota; ve
aynı zamanda eşi olan başkadın
oyuncusu Giulietta Masina.
Fellini'nin bir sonraki filmi, tıpkı
"Sonsuz Sokaklar" gibi üsiGp
yönünden gerçekçi ama içeriği
sembolik olan "ll bidone 1
Kalpazanlar Çetesi"ydi ( 1 955).
Kendilerine kurban olarak
yoksulları seçen beş paralık
dolandırıcıların bu öyküsünde bir
trajedi havası vardır ve Fellini'nin
ileride psikoloji ve mite duyacağı
ilgiyi sezdiren sürreel değinmeler
içerir. Fellini'nin Marksist şair ve
geleceğin yönetmeni Pier Paolo
Paselini'yle birlikte yazdığı "Le
notti di Cabiria 1 Cabiria'nın
Geceleri"nin ( 1 956) merkezindeki
karakteri gene Giulietta Masina
oynar. Masina burada, sevdiği
gencin ihaneti ve soygununa
uğradığı halde yaşama yeniden
başlayacak ruha sahip olan
yürekli, boyun eğmez bir Roma
fahişesidir.
1 950'1i yılların sonunda, hatırı
sayılır şöhreti Fellini'ye büyük
bütçeli bir yapım gerçekleştirme
şansı kazandırmıştı. Yönetmen
hem eleştirel hem de ticari açıdan
uluslararası çapta bir başarı
kazanan "La dolce vita 1 Tatlı
Hayat"la ( 1 960) bu güveni haklı
çıkardı. Fellini'nin yaklaşık dört
yıllık bir aradan sonra çektiği ilk
sinemaskop film olan ve

çalışmalarında bir dönüm noktası
oluşturan bu yapıt, sansasyonal
haberler arayan ve uluslararası
yüksek sosyete ile sıkıfıkı Romalı
bir gazeteci ve basın ajanının
hayatı üzerinedir. Filmin yapay
gerçeklik taşıyan çevresi yozlaşma
ve çöküş içindedir, görsel aşı rılığı
ise onu fantezi sınırına taşı r. "Tatlı
Hayat" cinsellik konusundaki
açıklığı nedeniyle muazzam bir
ticari başarı kazandı ama aynı
zamanda Fellini'nin bellibaşlı bir
sanatçı ve sinemaskop
kompozisyonun yeni bir ustası
olarak uluslararası çapta
tanınmasını da sağladı.
Çok az filme nasip olmuş şekilde,
biçimsel olarak kusursuz ve içerik
açısından da zengin olan "Otto e
Mezzo 1 Sekiz Buçuk" ( 1 963)
Fellini'nin meslek yaşamının
doruk noktası ve yarı
otabiyagrafik filmlerinin de zirvesi
oldu. Yönetmen bu filmde mutlak
bir kontrola sahip olarak, kendine
dönük fantezi dünyasında özgürce
çalıştı. Fellini'nin sekizbuçuğuncu
filmi olduğu için ('buçuk',
Fellini'nin katkıda bulunduğu çok
bölümlü antoloji filmleri "Amore
in citta" ( 1 953) ve "Boccaccio
'70"de yer alan orta metrajlı
filmlerinden oluşuyordu) bu adı
taşıyan fılmde, onu temsil eden

fi lm yönetmeni Gu ido, büyük
çaplı bir yapımın altına girmiştir
ama bu süreç sırasında yaratıcı
enerjisini tüketir. Kaçmak için
ergen cinsel fantezileri ve
çocukluk hatıralarından oluşan
bir hayal dünyasına çeki lir ve
sonunda buradan çıkarak
yenilgiyi kabul eder. Filmin
fi nalinde onun yaşamındaki (ve
fi lmdeki) tüm bellibaşlı
karakterler elele tutuşarak bir
sirkin ringin i n etrafı nda dans
ederken Guido ortada durup bir
megafonla onları kendine
güvenen bir edayla yönetir.
Sanatsal yaratı ıstırabının bu
sürrealist masalı, birçok
uluslararası ödüle layık görüldü
ve Fellini hem "Tatlı Hayat", hem
de "Sekiz Buçuk" ile Cannes'da
iki kez Altın Palmiye'yi kazandı.
Fellini, ilk renkli filmi olan
"Giulietta degli spiriti 1 Ruhların
Giulietta'sı"nda ( 1 965) "Sekiz
Buçuk"un Guido'su gibi, nahoş bir
dış gerçekliğin baskısı altında
(kocasının ihaneti, çekici annesiyle
kızkardeşlerinin hakimiyeti) bir
fantezi dünyasına çekilen ve
kimlik mücadelesiyle bu dünyadan
çıkan bir kadını odak noktası
olarak alır. Tıpkı "Sekiz Buçuk"
gibi temelde aniatısal olmayan bu
film; hafıza, saplantı, fantezi ve
hayalin ruhsal dinamiğiyle ilgilidir.
Fransız-italyan ortak yapımı
antoloji filmi "Tre passi nel delirio
1 Olağanüstü Öykü ler" e ( 1 968)
kendine özgü bir biçimde insanın
aklı ndan çıkmayan bir bölümle
("Toby Dam mit") katkıda
bulunduktan sonra, Fellini o güne
kadarki en iddialı projesine,
Petronius'un hedonizme adanmış
epik zafer türküsünün göz alıcı ve
kişiselleştirilmiş bir versiyonu
olan "Fellini Satyricon 1
Satyricon"a ( 1 969) girişti.
Yönetmenin kendisinin yazdığı bir
senaryo üzerine kurulu bu
gösterişli ve aşırı kostürnlü filmde,
antik Roma'nın çöküşünün
karabasandan farksız bir
portresini çizdi. Belirgin bir bakış
açısından ve insani referanstan
yoksun olan bu film, çoğu
eleştirmen tarafından konusu
kadar çöküntü içinde ve acayip,
sadece gözlere ziyafet bir film
olarak görüldü. Ancak diğerleri
Fellini'nin, geleneksel anlatıyı
aşarak insanlık tarihi boyunca
ahlak bozukluğunun devamlılığını
ima eden benzersiz bir işitsei
görsel dil yarattığını savundular.

Gözde bir Fellini metaforu olan
sirk üzerine sinemacik bir deneme
sayılabilecek "1 clowns 1
Palyaçolar" ( 1 970), küçük bir
bütçeyle italyan televizyonu için
yapılmıştı ve kesinlikle Fellini'nin
minör çalışmalarından biriydi.
Çarpıcı görüntüleri Giuseppe
Rotunno'ya ait, izlenimci bir
Roma çalışması olan "Roma"da
( 1 972) yönetmen, stilize belgeseli
kendisinin bir delikanlı olarak
kente ilişkin anılarıyla
birleştirerek öznel tarihine kafa
yormayı sürdürdü. Bir sonraki işi
olan ve adı bölgesel diyalektte
"Hatırlıyorum" anlamına gelen
"Amarcord" ( 1 974), kırk yıl kadar
önce sahil kasabası Rimini'de
büyüyen genç bir adam üzerine
otobiyografik bir filmdi.
"Aylaklar"dan daha dolaysız bir
şekilde otobiyografik olan,
kendisinden hemen önce gelen
filmlerden de suni ve aşırı olan
film, kimi eleştirmen tarafından
Fel lini'nin yeni gerçekçi kökenine
bir dönüşü olarak görüldü.
"Amarcord" aslında,
Casanova'nın Anı/ar'ının görkemli
bir i ngilizce versiyonuna
girişmeden önce Fellini'ye bir
soluk alma fırsatı sağlayan,
yönetmenin gençliğine yakılmış
temkinli ve suskun bir ağıttır.
"Casanova 1 Kazanova" ( 1 976)
buz gibi görkemli tabloları
yüzünden eleştirmenler arasında
"Satyricon"dan bile daha fazla
tartışma yarattı. Buna karşın,
modern demokrasinin tehlikeli
denecek ölçüde kaotik durumu
üzerinde yorumda bulunmak için,
uyumdan uzak bir senfoni
orkestrasını metafor olarak
kullanan "Prova d'orchestra 1
Orkestra Provası" ( 1 979)
sinemasal güzelliği ve entelektüel
derinliği nedeniyle büyük övgü
aldı. Çok bölümlü "La citta del
don ne 1 Kadınlar Kenti" ( 1 980)
ise erkek kahramanının düşleri
çerçevesinde, çağdaş cinsel savaşa
hayalperestçe bile olsa, zekice bir
bakış sunuyordu.
"E la nave va 1 Ve Gemi Gidiyor"
( 1 984), kendi içine gömülmüş
sanatçıları ve diğer rengarenk
karakterlerine ilişkin yorumuyla
(ki, bu karakteriere sıla özlemi
çeken bir gergedan da dahildi),
Fel lini'nin gösterişli
karakterizasyon konusundaki
yeteneğinin komik ya da hicivsel
gücünü yitirmediğini kanıtlıyordu.
Gösterime girdiğinde çoğu yazar

tarafından ağır biçimde eleştirilen
"Ginger e Fred 1 Ginger ve Fred"
( 1 986) ise, yönetmenin en önemli
iki oyuncusu, Masina ile
Mastroianni, ancak "Fellini TV"si
olarak tanımlanabilecek bir
program için yeniden bir araya
gelen bir dans ekibini
canlandı rırken, dokunaklı ve
eğlendirici anlardan payını
fazlasıyla alır.
"lntervista 1 Görüşme" ( 1 987)
Fellini'ye ileri yıllardaki derin
düşüncelerinden tam bir dönüş
yaptırıp onu aynı noktaya getirdi.
"Sekiz Buçuk"a uygun bir arkadaş
olan ve (Mastroianni ve Anita
Ekberg'le) meslek yaşamının diğer
dönüm noktası "Tatlı Hayat"ı
yeniden ziyaret eden bu filmde
Fellini, gene sinemacı olarak kendi
konumu ve statüsüyle, bu kez
gençliğinde olduğundan çok daha
istekli bir nostalji eşliğinde,
yeniden karşı karşıya geldi. Bu
filmde, artık yaşianan "ll Mago"
(yani ltalya'da ona bazen ded i kleri
gibi "sihirbaz") ile yaşianan eski
oyuncuları son derece etkileyici
sahnelerde, geçmiş yıllardaki
zaferlerinin kliplerini izlerler.
Fellini "lntervista" ile Cannes'da
40. Yıl Özel Ödülü'nün sahibi
oldu. Yönetmenin tamamlanmış
son filmi olan ve bazı
eleştirmenlerin onun en sürreel
filmi saydıkları "La voce della luna
1 Ay' ın Sesi" de ( 1 990),
"lntervista" gibi sırasıyla tuhaf ve
hüzünlü referanslar ve son dakika
düşünceleriyle tıkabasa dolu
küçük bir film, yaşamın acayip
sirkine kahkaha ve hayretle bakan
bir sinema kariyerine uygun bir
sonsözdü. Fellini "Ay'ın Sesi"nin
gösterime girmesinin ardından
Avrupa Film Birliği'nin "Ömür
Boyu Başarı Ödülü"yle
onurlandırıldı.
Fel lini yarı emeklilik döneminde
de başka projelerin peşinde
koşmayı sürdürdü. Şanlı şerefli
meslek yaşamı boyunca, dört kez
En Iyi Yabancı Film Oscarı'nı
kazanmayı başaran Fellini, 1 993
Mart'ındaki Akademi Ödül
Töreni'nde sinemada ömür boyu
başarısı karşılığında özel bir
Oscar aldı ve ödülü kabul
konuşmasında bunu Masina'ya
adadı. O yılın Ağustos ayında
yönetmene inme geld, Ekim'de
geçirdiği kalp krizinin ardından ise
komaya girdi. 3 1 Ekim 1 993'de,
73 yaşında ölmesinin ardından

(Beş ay bile geçmeden kanserden
ölecek olan Masina bir gün önce
ellinci evlilik yıldönümlerini
kutlamıştı}, onbinlerce kişi
Fellini'nin memleketi Rimini'nin
daracık sokaklarını doldurarak,
yönetmenin tabutu ana
meydandan Fellini'nin çocukken
ilk filmlerini izlediği (ve
"Amarcord"da gösterdiği)
sinemaya giderken onu alkışladı.
Bu, sinemanın en büyük
sanatçılarından biri, ltalya için
ulusal bir servete dönüşmüş ve
tüm dünyanın saygın bir usta
olarak tanıdığı bu değerli insana
uygun bir saygı gösterisiydi.

için sinemanın genelde
gerçekleşti rilmemiş muazzam
potansiyalinden yararlanmayı
öğrenmiştir. Fellini'nin zengin
freskoları ve sarhoş edici
imgeleri, gerçekliğin yeniden
yorumlandığı ve sanatçının
hayalgücüyle daha da anlam
kazandığı stilize bir zihinsel fantezi
dünyası yaratır. Fellini, kendi
üsiObunca, ltalyan filmlerine daima
hakim olmuş iki özelliği birleştirir:
Göz alıcı olandan ve operatik
jestlerden hoşlanan epik gelenek
ve toplum dışı olanla baskı altında
olan konusundaki derinlikli
duygularıyla insancıl gelenek.

his childhood and early yourh
absorbi ng provincial l i fe which, i n
the furure, was to become a fertile
muse for his works. Afrer high
school studies he moved to
Florence. He enrolled ar rhe
U niversity bur, i nsread of
arrending classes, he wrore and
drew cartoons for a sarirical
magazine. In 1 939 he wenr to
Rame and began ro collaborare on
film seri pts and to w ri re s kerehes
for radio. He toured the whole Iraly
wirh a thearrical group during
W W 2 . He married acrress
Giulierra Masina in 1 94 3 . H i s big
chance came when he collaborared
w i rh Roberto Rossellini on the

Federico Fellini !talyan
sinemasının yakın tarihinde en
fazla tartışma konusu olan
kişilerden biridir. "Sonsuz
Sokaklar", "Tatlı Hayat" ve "Sekiz
Buçuk"taki başarıları ne kadar
görkemliyse, başarısızlıkları da
aynı derecede gösterişli olmuştur.
Yönetmen bazen kendi istek ve
saplantılarını fazlasıyla ön plana
almakla suçlanmıştır. Ama
kendine has üsiObu, mizah
duygusu ve derinlemesine
karakter tasvirlerinin bir sonucu
olarak, kusurları başarısını
zayıflatmaktan çok ona katkıda
bulunan bazı dikkate değer filmler
yapmıştır. Fellini kişisel
imgeleminin kapsamın ı genişletip,
insan yapısı ve toplumunun
ideolojik eğilimlerini keşfetmeye
yeltendiğinde (oysa romantik
hümanizmin gülpembesi ışığında
yıkanan filmler yapabilirdi),
eleştirmenlerin çoğu onu yalnız
bıraktı. Önceki çalışmalarını övüp,
onu bir sanat dehası olarak
selamlayanların, sonraki Fellini
filmlerinin apaçık hicvi ve ironik
yönelimiyle kafaları karışınıştı
anlaşılan.

Fellini her filminde rakipsiz bir
seziş ve şevkle, saplantılarını,
korkularını ve fantezilerini
beyazperdede ilan eder. Güzellik,
alçalış, şehvanilik ve yozlaşmanın
unutulmaz görüntülerinin
oluşturduğu bir alay, yapıtlarının
her birinde birbirini izler.
Fellini'nin güçlü olan yanı, sadece
olağanüstü canlı görsel imgelemi
değil, olağanüstü sinema
ustalığıdır. I nsan ister gerçeküstü,
ister ironik ya da komik olsun
onun imgelerinde cümbüş
edebilir, filmlerini doldurduğu
h il kat garibesini andıran
karakteriere şaşıp kalır; kafasına
takılan temalar üzerinde düşünüp
taşınabilir; onun kesinkes
ltalyanlara özgü olan Kilise ile
mensupları arasında sevgi-nefret
ilişkisiyle kendini özdeşleştirebilir,
denizi, yolları, palyaçoları ve
sirkleri sembolik ve mecazi
şekilde kullanmasını tahlil edebilir.
Ancak tüm bunların üstünde de,
Fellini'nin belki de hiç aşılamamış
özelliği olan, film yapma süreci
üzerindeki müthiş hakimiyeti
vardır. Bir sanatçı olarak iddiası,
bu ölçüde henüz rakipsizdir.

Anlatılarının şekilsizliği ve
döngüselliği açısından yeni
gerçekçilikten derinden etkilenen
Fellini, filmlerini sadece kendi
kişiliği ve saplantılarının gücüyle
yapılandırmayı seçmişti. Onun
gözde imgelerinden birini
kullanmak gerekirse, Fellini her
şeyden önce, kendi içinde ve
d ışında varolduğu haliyle insanlık
komedisi olan sirkin, büyük bir
göstericisidir. Teması, kimliğin
gizemidir (çoğu kere kendisinin,
ya da Giulietta Masina'nın
oynadığı karakterlerin} ve öznel
durumları nesnelleştirmek ya da
nesnel durumları öznelleştirmek

"Yaşamım bir fantezi. Sesli çekim
yapılan bir stüdyoya girdiğim
zaman, bir öykü yazar gibi
oluyorum. Gerçek yaşamdan bir
öykü. Işte orada yönetmen
Federico Fellini oluyorum. lşimle
özdeşleşiyorum. Bunun dışındaki
her şey bende bir düş duygusu
uyandırıyor." - Federico Fellini

script of " Roma, Ci rta Aperra" and
rhen " Paisa" and other films. He
was in the mainserearn of

eo

Realism, collaborating on seripts
for Alberto Larruada and Pierro
Germi as well as Rosse l l i n i . He co
direcred his first fi lm in 1 9 5 0 w i rh
Larruada. Fell i n i 's early fi l ms are
very much in the orrhodox neo

realisr rradirion. "Luci del variera 1

Variety Lights" provides an ironic
porrrair of a seedy i tinerant
vaudev i l le rroupe. Fell i n i 's firsr

sola fi l m , "Lo sceicco bianco 1 The

White Sheik" ( 1 952), is a sardonic
accounr of a young bride's
i n faruarion w ith the hero of a
fumerto, or popular phoro

magazine srrip. Bur "I virelloni 1
The Young and the Passionare"
( 1 95 3 ) was the firsr film to reveal
the d i recror's remarkable feel i ng for
characrer and armosphere. This

episodic study of aimless young
loafers i n the seaside resort row n of
R i m i n i , where Fell i ni grew up,
conrains semi-aurobiographical
elemenrs, and i r remains one of h is
finesr achievemenrs.
Afrer the success of " l v i relloni ",
Fellini was given bigger resources

• Born i n Ri mini on 20 January

1 920. He was educared ar primary

to make "La serada 1 The Road"
( 1 954), which borh confirmed his
own standing and made a srar of
his wife, Giulierra Masina. W ith

this fil m , Fell i ni made a break w i rh
neo-real ism ro rell the story of a
simple-minded peasam gir! who is
sold to a circus srrongman for a
plare of pasta. Realisr in form bur
essenrially allegorical i n coııtent,
"La serada" was arracked by Lefrist
crirics, i ncluding Zavarri n i , as

level by n u ns of San Vicenzo,

herraying rhe social commirmenr of

R i m i n i and at boarding school run

neo-realism, but i t attracred

by Carissimi Farhers ar Fano. He

world w ide arrenrion and won a

ran away from home ar the age of

Silver Lion, the second highesr

ren and joined a circus. He spenr

honor, ar the presrigious Yenice

F i l m Festival i n 1 95 4 . By che r ime
he made "La serada", Fel l i n i had
assembled about h i m the group of

and-a-half fil m , the "half' being h is
contributions to the anthology
films "Amore i n c itta" ( 1 9 5 3 ) and

"I clowns 1 The Clowns" ( 1 970) was
a c i nemaric essay on the circus, a
favori te Fell i n i metaphor, made on

collaboracors with whom he was co

" Boccaccio '70" ( 1 962) - Guido, a

a low budget for I ral ian television,

work for most of h is career: h i s co

fi l m d i rector who represencs Fel l i n i

and it i s a decidedly minor work. In

scenariscs, E n n io Flaiano and Tullio

h i mself, has undercaken a large

"Fell i n i Roma" ( 1 972), stunn i ngly

Pinell i ; h i s d ireccor of

scale production bm runs out of

phocographed by G iuseppe

phocography, Ocello Martell i ; his

creative energy in the process. To

Rotunno, the d irectOr continued his

composer, N i no Rota; and his
leading lady, Giulietca Masina,
who is also his wife. Fell i n i 's next

escape, he lapses i n eo a dream

preoccupation w itlı subjeccive

world of adolescenc sexual fan tasy
and childhood memory, from

h istOry in an inıpressionistic swdy
of Rom e which combined scyli zed
docunıencary with Fellini's own

film was "Il bidone 1 The
Swindlers" ( 1 9 5 5 ); ! ike "La serada",

which he ultimarely emerges to
accept defeat. I n the fil m 's fi nal

it was realist in scyle but symbolic

i mage, all of the major characcers

memories of the ci ey as a youth .
"Amarcord" ( 1 974; the title is

in concenc. This tale of two-bit
swindlers who victimize the poor

in h i s l i fe (and in the film) li nk
hands to dance araund che ri m of a

regional dialect for " I remember),
h i s next major work, is an

has an aura of tragedy about it and

circus ring as Guido scands in the

aucobiographical fi l m about a

concains a number of surreal
wuehes which adumbrate Fel l i n i 's

m iddle and d i rects them
confidently through a megaphone.

seaside cown of Ri m i n i so me forcy

later concern with psychology and
myth. "Le notti di Cabiria 1 N ights

This surrealistic parable of the
agony of artistic creation won many

years ago. More directly

of Cabiria" ( 1 95 6), which Fell i n i

i n ternational awards. Fel l i n i has

and far less mannered and

young man growing up i n the

aucobiographical than "I vitelloni"

wrote w i t h the Marxise poet and

won the Golden Palm at Cannes

exuavaganc than its İnımediate

future d i reccor Pier Paolo Pasoli n i ,

two ti mes with "La dolce vi ta" and

predecessors, che film has been

again has Giulietta Masina a s the

"Orto e mezzo".

viewed by some critics as a returo

central figure. Here she plays a

I n "Giul ietta deg l i spiriti 1 J u l iet of

co Fel l ini's neo-realist roots. It is
actually a restrained and m u ted

prostiwte who is betrayed and
robbed by the young man she

the Spirits " ( 1 96 5 ), his first feature

elegy for the direccor's yomh which

i n color, Fel l i n i focused on a

provided Fell i n i w ith a breathi ng

loves, but who nevertheless has the
spirit co beg i n l i fe anew.

woman who, ! i ke Guido i n "8W',

space before underraki ng a

collapses i neo a world of fantasy

spectacular English-language

under the pressure of an unpleasanc

version of Casanova's Memoirs.

p l ucky, i ndomi table Roman

By the end of the F i fties, Fell i n i 's
considerable reputation had earned

external reality (her h usband's

"Casanova" ( 1 976) was a fil m more

i nfidel i ty, the daminance of her

concroversial w i th the critics for i ts

h i m che chance of a big-budget

glamorous morher and siscers) and

glacially sumpcuous tableaux than

production and he j ustified it with

who struggles out of it cowards

even " Fellini Satyricon" . But "Pcova

"La dolce vi ta" ( 1 960), an

idenc i ty . Like " 8 W' , this basically

d'orchestra 1 Ürehescra Rehearsal"

international success both critically
and commercially. After a hiatus of

non-narrative fi l m is concerned
w i t h the psychodynamics of

( 1 979), w h ich uses the metaphor of
a d iscordanc symphony arehescra co

nearly four years, this was h i s first

memory, obsession, fantasy, and

comment on the dangerously

fi lm i n widescreen and a turning

dream . After contribu t i ng a

chaotic s tate of modern democracy,

poi n e in his work. It concerns the

characceriscically hauncing episode

has been widel y praised for i ts

l i fe of a Roman journalise and press
agenc as he seeks sensational stories

("Toby Dam m i t " ) to the French
halian andıology fil m " H istoires

cinemaric beauty and i n celleetual

and hobnobs with the i n ternational

extraord i nai res - Tre passi ne!

depch . And the episodic "La ci tea

del donne 1 City of Women" ( 1 980)

jet set. I ts superficially realistic

deli rio 1 Spirits of the Dead"

m i l ieu is full of corruption and

( 1 968), Fel li n i embarked on h i s

visian of conremporary sexual

decadence, and i ts visual
extravagance borders on the

most ambitious project t o dare 
"Fell i n i Satyricon" ( 1 969), a

warfare within the framework of i ts
male procagonist's dreams.

fancastic. "La dolce v i ca" was a
huge commercial success because of
i ts sexual expl ic irness, but it also

flamboyanr and personalized

brought Fell i n i i n ternational

excravaganza based on a script by

"E la nave va 1 And the Ship Sails
On" ( 1 984), proved that Fel l i n i 's
flai r for flam boyane

recognition as a major artise and a
new master of w idescreen

the d i rectOr himself, he created a
nightmarish portraic of the

characterization had not lost i ts
conıic or sati ric prowess in i ts

composi cion.

decadence of ancienc Rome.

conımencary on self-absorbed

Lacking any specific poi n c of view

artİses and motley atlıers ( i ncluding

I m peccable i n form and rich in
contenc as few fi lms have been,

"Otto e mezzo 1 Eight and a Half'

or human reference, the fi l m was
felt by many critics co be purely a
feast for the eye, as decadent and

a homesick rhinoceros). "Ginger e
Fred 1 Gi nger and Fred" ( l 986),

( 1 96 3 ) marked a peak i n Fel l i n i 's

grotesque as i ts subject-matter. But

u po n i ts release has mo re than i ts

career and was a cul m i nation of h i s

otlıers nıaintai ned chat Fell i n i had

share of couching and amusing

q uasi-autobiographical fi lms. Here

created a unique audio-visual

momencs as Fell i n i 's two most

he worked w i th absolute control,

language w h ich transcended

İ nıportant actors, Masina and

moving freely in the world of self

crad i rianal narrative co suggest the

Mastroian n i , play a dance team

reflexive fantasy. I n "8 1/ı" - so

con c i n u i ty of depravity thcoughout

reuniced for what can only be

named because i t was h i s eighth-

human h iscory.

deseribed as "Fell i n i TV" .

version of Petron i us' epi c paean co
hedon ism. I n this lavish coswme

offered an i n tell igent, if fanciful,

though heavi ly criticized by many

" J ntervisra 1 The l nterview" ( 1 987)

Fecierico Fe! li ni is one of rhe mosr

screngrh is nor simply his
excraord i narily vivid visual

companion piece ro " 8 V2" and a

conrroversial fıgures in rhe recent
lıisrory of rhe I ralian ci nema.
Though his successes have been

cinemaric masrery. One can reve! in

revisimtion (wirh Masrroianni and

specracular as in rhe cases of "La

his imagery - surreal , i ronic, comic

An i ra Ekberg) of dıar other

serada", "La dolce v i ca" and "Ono e

as ir may be; wonder at che freakish

carried the reflecriveness of Feli n i 's
larer years ful l c i rcle. A fı rri ng

i m ag i narion, bm his phenomenal

F i l mleri

Fllmography
1 95 0 Lt/Cİ del va rieta
Varyete Işıkları
(co-director

ortak yönetmen)
1 95 2 Lo sceicco biııuco
Beyaz Şeyh
1 95 3 1 ı•itelloui Aylaklar

landmark, "La dolce v i ra", Fel l i n i

mezzo", his fai l u res have been

clıaraccers wirh which he fı lls his

agai n d i recdy confronred his own

equal ly flamboyanr. He has been

fı lms; pander over his chemaric

U1ı'ageuzirı nuttrimoniale

posi rion and status as a fı l m maker,

somecimes accused of self

(cıu episode in "l.!amore in

rhis r i me wirh a sadder, more

indulgence, bm his gusro, humour,

preoccuparions; idenri fy his
specifıcal ly Iralian love-hace

wisrfu l no ralgia rhan be had as a

and percepc i ve del ienacion of

relaci nshi ps wich che Church and

younger man.

characcer have resulred in sonıe

i rs members; analyse his symbolic

Mago" ("The Magician" as h e was

reınarkable fılms whose flaws

and meraphoric use of che sea,

sometimes called in Iraly) and his

contribme to, rather rhan

road s, clowns and ci re u ses; b ur

agi ng acrors warclı c l i ps of their

u nderın i ne, rlıeir success. When

over-ri d i ng all chese is che facc that

ow rlıe aging " I l

earlier rriumphs i n scenes that are

Fel l i n i exeeneleel his personal vision

Fel l i n i has a comrol of che fı I m

exrremely mov i ng . W ich

ro explore che ideological

making process which has probably

" lmervisra" Fel l i n i has been che

conscruccs of human nacure and

never been surpassed. To that

recipient of rhe Special 40th

excent his clainıs as an are ise have

Anniversary Award ar Cannes. H i s

sociecy - i nscead of producing fılms
barbed i n rosy glow of romantic

lasr complered fıl m , " La voce d e ll a

huınanism - he was desereeel by by

considered by some crirics his mosr

most crirics. Those commenrarors
rlıac praised his earlier work,

" M i ne i s a l i fe of fancasy. When I
walk onro a soundscage i t's as i f !

surreal picrure, was, l i ke

hai l i ng h i m as an arciscic geni us,

"I mervista " , a smail f il m chock

were clearly confused by the overcly

were wri t i ng a srory. A real l i fe
one. Thar is where I beconıe

ful l of references and lasr m i nure

satirical and ironical rurn of his

Federico Fel l i n i , che director. I

thoughts, alternarely srrange and
sad, an appropriare postscript ro a

lacer fı lms.

fıl m career fı l led wirh laughter and

Deeply i n fluenced by neo-real ism

wonder ar rhe bi zarre c i rcus of l i fe.

in che formlessness and c i rculariry

Followi ng rhe release of "La voce

of his narrarives, Fel l i n i has chosen

della !una" Fel l i n i was bonored by
rlıe ''Liferi me Achievemenr

ro scruccure h i s work through che
sheer force of his own personali ey

A ward" of che European C i nema

and obsessions. To use one of his

Sociery .

favorice i mages, Fel l i n i is fırsr and
foremosr a greac ri ngmaster wlıose

Fell i n i con tinued ro pursue orher

c i rcus is rhe human comedy as i r

projeers i n sem i-reri remenr . Ar rlıe
Academy Awards ceremony i n
March of 1 99 3 , Fel l i n i , who has

exisr borh i nside and ourside
lıimself. His rheme is the myscery
of idenriry (often his own or that of

! u na 1 Voice o f r h e Moon" ( 1 990),

won fo ur ri m es rlıe Oscar for Besr
Foreign-Language F i l m in h i s

yer ro be challenged.

Idenrify w i ch my work. Anyrh i ng
outside feels ! i ke a dream . " -

rhe characrers playeel by Giulietra

i l l usrrious d i rect i ng career,

Masina), and be has learned to rap a
large portion of the cinema's vasr

received a special Oscar for l i ferime

bm generally unreal ized pocenrial
objeccify subjeccive states, and

achievement i n fi l m nıaking, which

ro

he dedicated ro Masina i n his
acceprance speech. In Augusr of

vice versa. Fel l i n i 's rich frescoes and

rlıar year, Fel l ini suffered a stroke,
and wenr i nro a coma fol low i ng a

s ey! i zed world of menral fantasy i n

hearr arrack in Ocrober. After h i s

made signifıcanr by rhe

i moxicaring i mages ereare a
which real i ty is re-i nterprered and

dearh at age 7 3 o n Ocrober 3 1 sr -

i magination of che arrisr. In his

one day after Masina (who was ro

own way, Fel l i n i combines rhe cwo

die of cancer less rhan fıve nıonrhs
larer) observed cheir 50rh wedding

I cal ian movies: rhe epic rrad irion,

anniversary - rens of chousands of
people packeel rlıe narrow sereers of

with i rs foundness for specracle and
operatic gesrure, and che human ise

Fell in i 's homerown of R i m i n i ,

crad i cion, w i rh i es deep feel i ng for

applaudi ng a s r h e d i recror's casket
was carriecl from rlıe main piazza

che omcasc and che oppressed .

scrains rhar have always domi natecl

ro rhe cinema where Fell i n i had

In each fı l m , wi rlı unrivalled flair

warched his fırsr fı lms as a c h i ld

and panache, Fel l i n i blazons his

(and whiclı he featured i n

obsessions, fears and fanrasies across

"Amarcord "). l t was a fi r e i ng

rhe screen. A parade of

rri bure ro one of rlıe ci nema's

unforgenable i mages of beaucy,

grearesr arrisrs, who had become a

degraclarion, sensualiry and

national rreasure for Iraly and a

corruprion succeed each orlıer in

respecred master rhe world over.

his works. Fel l i n i ' s grearesc

Federico Fel l i n i

Bir Evlendirme Bürosu
Kentte Aşk" filminde
bir bölüm)

citta

1 95 4

La strıtda

Sonsuz Sokaklar
1 9 5 5 ll bidoue
Kalpazanlar Çetesi
1 9 5 7 Ltı. uotti di Cabiria
Cabiria'nın Geceleri
1 960 La do/ce vitt1 Tatlı Hayat
1 96 2 La teutazioni del Dollor
A nlouio

Doktor Antonio'nun
Baştan Çıkışı
(tlll episode in "Boccaccio
'70" filminde bir bölüm)
1 963 Otto e mezzo
Sekiz Buçuk
1 965 Giulielln degli spiriti
Ruhların Giulietta'sı
1 968 Toby Dammit (an episode
in 01T1·e prtssi ne/ delirio

Olağanüstü Öyküler"
filminde bir bölüm)
1 969 B lock notes di 1111 regisla
Bir Yönetmenin Not
Defteri (TV)
Fellini Sııtyricon Satyricon
1 9 70 1 cloıl'll s Palyaçolar
1 97 2 Roma
1 973 A 11wrcord
1 976 ll Casanozıa di Federico
Felliui

Kazanova
1 978 Proı•a d'orclıestra
Orkestra Provası
1 980 uı cittrl del/e d01me
Kadınlar Kenti
1 983 E la uave va
Ve Gemi Gidiyor
1 985 Ginger e Fred
Ginger ve Fred
1 987 lntervisra Görüşme
1 989 L:ı llOCe de/111 /una
Ay'ın Sesi
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VARYETE I Ş I KLARI
LUCI DEL VARIETA
VARIETY LIGHTS
• Taşralı güzel bir kız olan Liliana
gösteri dünyasına girmek ister.
Gezici bir kumpanyayla
karşılaşınca, onlarla kaçıp kendi
küçük kasaba yaşamını geride
bırakmaya karar verir.
Kumpanyanın yöneticisi Checco
kıza tutulur ve onu hemen işe alır.
Liliana, biraz da, bir numara
sırasında eteğinin düşmesi
yüzünden, bol alkışlı ve şanslı bir
başlangıç yapar. Birkaç gün sonra,
kumpanya şehirdeki zengin bir
avukatın evine yemeğe davet edilir.
Avukat Liliana'ya yaklaşmayı dener
ancak kıskançlığa kapılan Checco
olaya müdahale eder ve öyle bir
karışıklık çıkar ki, herkes dışarı
atılır. Checco ve Liliana daha iyi bir
iş umuduyla kumpanyayı bırakırlar.
Liliana'nın karşısına çıkan tek iyi
fırsat da Checco'nun kıskançlığı
yüzünden suya düşer. Sonunda
ikisi, Checco'nun eski sevgilisi
Melina'nın borç verdiği parayla yeni
bir kumpanya kurmaya kalkışırlar...

Başkalarının filmlerinde on yılı
aşkın süreyle, aktörlük ve
senaristlik de dahil olmak üzere
çeşitli görevler aldıktan sonra,
Fellini, ona hem hamilik hem de
ortak yönetmenlik yapan kıdemli
rejisör Alberto Lattuada'nın
dikkatli denetimi altında ilk uzun
metraj filmini yönetme şansına
kavuşmuştu. Sirki hep sevmiş
olduğunu ve çocukken sirkle
kaçmak istediğini pek çok kez
belirtmiş olan Fellini'nin muzip,
tuhaf dünyası daha bu ilk filminde
bile öne çıkar. Gezici bir varyete
tiyatrosunun yaşantısı, aslında bir
sirkin yaşantısına pek uzak değildir;
bu yüzden de Fellini'nin
başlangıçtan itibaren onu kişisel
olarak cezbeden bir alanda
çalıştığını görürüz. Filmde, perde
arkası emrikalarına göz atma ve
garip olanın büyüsüne kapılma gibi,
standart Fellini unsurlarının çoğu
mevcuttur. Fellini burada malızun
dekorlar, pejmürde sahne
sanatçıları, şişman yaşlı koro
şarkıcıları, tiz notaları asla
çıkaramayacak şarkıcılar
konusundaki olağanüstü yeteneğini
sergiler. Yönetmen "sanatçı"ları

ele aldığı halde, yeteneğe ya da
sanatçılığa değinmez; onun özelliği
tiyatro hayatının kalitesizliğini ve
sahne sanatçılarının yitirilmiş
umutlarını ortaya koymasındadır.
Çünkü Fellini için gösteri
dünyasının asıl gizemi, kendi
kendini aldatmasındadır.
• Liliana, a young and beautiful girl

Afrer more rhan a decade of
working on fılms by orhers, in jobs
i ncluding acror and wrirer, Fel l i n i
got t h e dıance r o direct his fırst
fearure, under the warclıful eye of
esrablislıed vereran d irecror Alberto
Larmada acting as h i s memor and
co-direcror. Even in this early effott
rlıe wlıimsical, odd world of Fel l i n i
conıes daneing forrh. H e has always

from dıe province, wams w setde i n

loved the circus and related many

the show business. When slıe meets up

srories of wishing ro run away witlı

with a travelling group of performers

it as a boy. Ir is not roo much of a

slıe decides ro mn off with dıem and
leave her small-wwn life behind.

leap from rhe l i fe of a travelling
circus to that of a rravelli ng variety

Checco, the direcwr, falls for her and
imnıediately gives her a pan in dıe
show. Hers is a lucky beginning,

already worki ng wirbin an area of
personal fascination. Many of the

with lors of applause, also because,
during a number her skirt slips off. A
few days larer, che company is
invired w a rich attorney' s house,
who tries ro seduce Liliana. Clıecco
gets jealous and i merferes; he causes a
big coııfusion and ar the end they' re
all se m away. Checco and Liliana

rhearre so we can see rhar Fel l i n i is

standard Fell i n i elemenrs are bere,
i ncludi ng a look at backsrage
inrrigue and a fascinarion for the
bizarre. Fellini shows his
exrraordi nary talenr for the dejected
serring, rlıe slıabby perfornıer, the
far old clıorine, the si nger who will

leave the company in search of berrer

never h i t the h igh nore. Though he
deals widı "artists," he doesn't deal

occasions, bll[ they lose rhe only offer

with ralenr or artisrry; his specialry

w Liliana because ofClıecco's

is revealing che slıoddiness of

jealousy. So c bey decide w start a

thearrical l i fe and the forlorn hopes

new company wirlı rhe money

of the performers. For Fell i n i , the

borrowed from Melina, Checco's
former sweerhearr . . .

delusion.

magic of show business is i n self

Yönetmenler Direcrors:

Federiı:o
Pel/ini & Albeı·to Lotlllada Senaryo
Screenplay: Federico Pel/ini, Alberto
Lol/uada & Tnllio Pinelli Görüntü
Yön. Cinenıatography: Otel/o
Martelli Kurgu Editing: t\1ario
Bonotti Müzik Music: Felire
Lottnada Oyuncular Cast: Caı·la
Del Poggio. Peppino De Filippo,
Giulietta Masina. Fo/co Lu/li. Fram"tl
Va/eri, Carlo Romano.John Kitzmiller.
Silvio Bago/ini. Dante Maggio
Yapınıcılar Producers: Alberto
Latinada & Federico Pel/ini Yapını
Production Co.: Capitolimn Film.
Rome. /TA L Y Dünya Hakları
Export Agem: Cineriila
lntemational. Via Tmcolana /055.
00 1 73 Rome, ITALY; Phone: 3 9 6
722 86 / ; Fax: 39 6 722 3 1 3 1
1 950 1 3 5 mm. 1 Siyah-Beyaz
(B&W) / 100'
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B EYAZ ŞEYH
LO SCEICCO BIANCO
THE WHITE SHEIK
• Yeni evli Wanda ve Ivan Cavalli,
adamın akrabalarını görmek için
Roma'ya gelir. Birbirinin dengi
olmayan çiftin çok farklı
beklentileri ve arzuları vardır:
Wanda fotoromanlar dünyasında
kaybolmuş bir romantiktir.
Damadın ona bağlılığı Wanda'nın
gözünde, kendisinin bir
fotoroman kahramanı olan Beyaz
Şeyh'e duyduğu çılgınca aşktan
çok daha önemsizdir. Beyaz Şeyh
romantik bir çağın, Rudolph
Valentino gibi harika karakterlerin
simgesidir. Balayları sırasında
kocanın düzen, mantık, yüksek
ahlaki standartlar ve aileyi her
şeyin üstünde tutmaya duyulan
arzu gibi farklı düşleri olduğunu
görürüz. Wanda çok geçmeden,
sıkıcı işlerde sebatla çalışan, ne
yapacağı önceden belli kocasını ne
hali varsa görsün diye bırakıp
hayalinin idolünü bulmak için
yollara düşer; Beyaz Şeyh'i
oynayan ucuz, inceliksiz aktör de,
kendisinin çok üzerine, genç
kadının fantezilerinin düzeyine
yükselmeye çalışır. Beyaz Şeyh'in
aslında kendini, yıldız çarpmasına
uğramış gelinden daha fazla
aldatan bir yaratık olduğu anlaşılır.
Terk edilmiş, hüzünlü ve kaygılı
damat ise, gece meydanda
dolaşırken canlı, dost tavırlı küçük
bir fahişenin sohbetiyle teselli
bulur . . .

Fellini'nin ilk solo yönetmenlik
deneyimi olan BEYAZ ŞEYH,
yönetmenin daha o zamandan
umut vadettiğini gösteren keyifli
ve hareketli bir yapıttır.
Michelangelo Antonioni'nin bir
fikrinden yola çıkan film gene
hayalci unsurlar taşır, ama bu kez
sıradan insanların özlemlerine de
sıkıca bağlıdır. Kahramanlarının
romantik hayalleriyle
büyütendiğini daha o sıralarda
gösteren Fellini, yeni evliterin
yaşam ve birbirleri hakkındaki
fikirleri içinde bulundukları sıradışı
koşullar yüzünden değişirken,
fantezi ve gerçekliği ustaca
biraraya getirmiştir. Film, kişilerin
dünyayı ve kendilerini nasıl
algıladıklarının gerçekliği ile aslında

ne oldukları ve gerçeklerinin ne
olduğu arasındaki çizgiyi açıkça
bulanıklaştırır. Çekici güzellik ve
aldanma üzerine bu sevecen hiciv,
yönetmenin filmleri arasında belki de
en yumuşak ve natüralist olanıydı,
ancak başarı kazanamamıştı.

groom, deserred, sad, and anxious,

• W anda and Ivan Cavalli, newly

Fel l in i 's firsr solo fl ighr as d i recror,

married, arrive in Rome ro meer his
relarives. The mismarcheel couple

enjoyable romp rhar shows rhe

have very d i fferenr expecrarions anel

di recror's early promise. Based on

elesires: W anda is a romanric, losr

an idea by Michelangelo Anronioni,

The Whire Sheik, ir rurns our, is far
mo re a crearure of self-del us i on
rhan rhe srar-srruck bride. The
wandering ar nighr in rhe piazza,
fi nds solace in conversarion w i rh a
lively, friendly l i rde prosrirure . . .

THE W H ITE SHEIK is an

in rhe world of fororomanzi (phoro

i r was again a fi lm wirh elemenrs of

romance books). The elevorion of

escapism, bur rhis rime firmly

rhe groom is much less imporranr

roored in rhe aspirarions of everyday

ro Wanda rhan her infaruarion wirh
rhe Whi re Sheik - rhe hero of a

people. Already displaying his
fasciİıarion wirh rhe romanric

phoro-romance book. The Whire

dreams of his proragonisrs, Fe ll ini

Sheik symbolises a romanric age of
wonderfu 1 characrers such as

orchesrrares fanrasy and reali ry

Rudolph Valenrino. During rhe

defdy here as rhe newlyweds'
perceprions of 1 i fe and of each orher

course of rheir honeymoon we see

change u nder rhe pressure of rhei r

her husband has differenr dreams, of

unusual circumsrances. The film

oreler, of logic and rhe desire for

clearly blurs rhe realiries of how

high moral srandards, of placing rhe

people perceive rhe world and

family above all. Leaving her

rhemselves w i dı rhe realiry of whar

plodding, predicrable husband ro

rhey really are and whar rheir

his own devices, W anda soon sneaks

realiry acrually is. This affecrionare

off ro fi nd her dream idol ; and rhe

sari re on glamour and delusion is

cheap, crude acror who plays The

probably rhe mosr gende anel

Whire Sheik rries ro rise above

naruralisric of rhe el irecror's fı lms,

himself, ro rhe level of her fanrasies.

bur i r was nor a success.

Yönetmen Director: Fedn·iro
Fet/ini Senaryo Screenplay:

l'ederiro Fe/lini & Tullio Pinelli, based
on au idea by tll ichelangelo A manioni
Görüntü Yön. Cinematography:

A rturo Gallea Kurgu Edi ring:
Rolanda Benedeni Müzik Music:
Nino Rota Oyuncular Casr: Albeı-to
Soı·di. Bmnella Bovo. Leopoldo Trieste.
Gitt!iell�l Afasina. Lilitt Londi. E,.,ıesto
A lmira111e Yapımcı Producer:
Luigi l?overe Yapı m Producrion
Co.: P.D.C.-O.F.I .. Rome. ITALY
Dünya Hakları Exporr Agenr:

Cinerittti lmernational. Via Tmcolana
1055. 00 1 73 Rome. ITALY: Phone:
39 6 722 86 1 : Fax: 39 6 722 3 1 3 1
1 952 1 35 111111. 1 Siyah-Beyaz
(B&W) / 85 "
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AYLAKLAR
I VITELLONI
THE YOUNG AND THE PASSIONATE
• Küçük bir sahil kasabasında bir
grup genç aylağın öyküsü . . . Orta
sınıf ailelerin oğulları olan bu
gençler çalışmanın kendilerine göre
olmadığını düşünür ve ailelerinin
sırtından geçinirler. Hiçbir şey
yapmazlar, aptal oyunlar oynar,
gayesiz yaşar, ıssız sokaklarda gece
sohbetlerine dalar, kışın kumsalda
dolaşırlar. Grubun en hüzünlüsü
olan Alberto annesiyle oturur,
kızkardeşi ona bakar. Kendisine
karşı buyurgan ağabey ve ailenin
erkeği rolünü oynadığı kızkardeşi
hariç, herkesin gözünde bir ergen
olarak kalmak için umutsuzca
çabalar. Ancak karşı çıkmasına
karşın kız kardeşi sevdiğiyle
kaçı nca, eve ekmek getirmek ona
düşer. Grubun yakışıklı Don Juan'ı
Fausto, Moraldo'nun hamile
bıraktığı kızkardeşi Sandra'yla
evlenmek zorunda bırakılır ama
sinemaya gidince yanındaki koltukta
oturan kadının ardına düşmek için
yeni eşini terk etmekte tereddüt
bile etmez. Romantik bir
hayalperest olan Leopoldo, avlunun
karşı tarafındaki hizmetçiye eziyet
çeken oyun yazarı numarası yapar.
Grupta yaşam hakkında biraz olsun
merakı ve bu küçük kasabadan
kesinlikle ayrılmaya cesareti olan
tek kişi Moraldo'dur . . .
Fellini'nin yönetmen olarak üçüncü
filmi ve öncekilerden çok daha
derinlikli, dokunaklı bir çalışma olan
AYLAKLAR, büyürneyi ve
sorumluluk yüklenmeyi reddeden,
ve kendilerini bir şey sanan
gençlerin oluşturduğu bir grup
üzerinedir. Bu gençlerden her biri,
değersizlikleri ve geleceklerinin
umutsuzluğuyla yüzyüze
geldiklerinde karşılaşacakları o
kaçınılmaz yabancilaşmaya alışmak
zorundadır. Fellini'nin önceki
çalışmalarında olduğu gibi bu filmin
de en değerli yanı, çevre ile
karakterlerin kusursuz biçimde
gözlenmesinde yatar. Filmin ahlaki
merkezini oluşturan Moraldo hariç,
Fellini kahramaniarına alaycı
duygulada karışık küçük gören bir
acımayla yaklaşır. Bu beş arkadaşın
yaşamlarını, büyük bir hiciv
ustasının derin toplumsal

gözlemiyle çizen, son derece insani,
duygusal ve tamamen inanılır bir
film olan AYLAKLAR sol kanattan
eleştirmenler tarafından bile büyük
ilgi görmüş ve Fellini'nin uluslararası
dağıtıma çıkan ilk filmi olmuştu.

clreamer, plays rhe rorcured dramarisr

• The srory of a group of young

work of grearer deprh and poignancy

ro rhe maid across che courryard.
Moraldo is che only one in che group
wirh any curiosiry abour life and any
courage ro break away for good . . .
Fel lini's rhird film as direcror and a

idiers in a smail seaside

row n . . .

ons

rhan his previous fılms, f VfTEilO f

of lower m iddie-class fanıil ies, dıey

is abour a group of self-aggrandizing

feel rhey are roo good for nıanual

young men who refuse

ro

grow up

la bor and li ve off rheir parenrs. So

and accepr responsibil iry. Each musr

rhey do norhi ng , playing silly

come ro rernıs wirh che inevirable

games, drifring aimlessly, engag i ng

al ienarion rhar they face when

in nocrurnal conversarions in

confronred widı rheir worrhlessness

eleserred srreers, srrolling along rhe
beach in wiıırer. Alberco, che saddese
of rhe group, lives wirh his morher
and is supporred by his sisrer. He

and w i ch che bleakness of rheir
furures. As in Fellini's earlier work,
rhe principal value of che film is
exeelle m observarion of rhe nı i 1 ieu

rries desperarely ro remain an

and che characrers. Wirh rhe

adolescenr for everyone excepr his

exceprion of Moralclo, who

sister ro whom he acrs rhe
commanding brorher and man of rhe

represenrs an erhical cenrer in rhe
film, Fellini rrears rhe proragonisrs

family. Againsr his will, h is sister

wirh a ki nd of conrempruous piry

elopes, leavi ng h i m ro become che
breadwinner. Fausro, che handsome

nıixed wirh mock emorion. Lives of
dıese five buddies are drawn wirh

Don J uan of rhe group, is coerced
inro nıarrying Moraldo's sister

che profound social observarion of a
grear saririsr. Deeply human,

Sandra whom he made pregnanr;

emorional and rorally credible, l

however, he doesn'r hesirare ro

VITELLO 1 was enormously

abandan his new wife ar rhe movies

successful, even among crirics of rhe

ro pursue che woman in rhe sear nexr
ro

him. Leopoldo, a romanric

!efe, and became Fellini's firsr film
disrribured i nrernarionally.

Yönetmen Di rectOr: Fedmro
Fe/lini Senaryo Screenplay:
Federiro Fellini & Emuo Plaunm
Görüntü Yön. Cincmarography:

Otel/o !llartei!J. L11riano Traıattr &
Carlo Cariini Kurgu Editirıg:
Rolane/o Benedetri Müzik Music:
1ino /?ota Oyuncular Cast: Frmrm
lmerlenghi. Alberro Sortlr. Franco
Fabrizi. Leopoldo TrieJte. l?imrrdo
Fe/lini. Eleonm·a l?rrffo. Jean 8.-odırml.
Cla11de Fare//. Caı·/o !?omano
Yapınıcı Producer: Jllamr de Verebi
Yapını Production Co.: Peg Frlm.
!?ome. ITA L \': Citf Film. Paris.
FI?ANCE Dünya Hakları Export
Agenr: Cmeciflfl lntenıatim!(l/. Vu1
Tmco/aı1t1 1055. 00173 !?ome.
ITA L Y: Pbone: 39 6 721 86 1 : Fax:
3 9 6 722 3 1 3 1
1 ')53 1 3 5 mm. 1 Siyah-Beyaz
(B&Wl 103 ·
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KALPAZAN LAR Ç ETESi
IL BIDONE
THE SWINDLERS
•

Yorgun ve alaycı bir dolandırıcı
olan Augusto hayatta yalnız
kalmaya çanak tutmuştur.
Yaşlılığın o acımasız dünyasına
adım atmak üzereyken, hummalı
bir biçimde insan sıcaklığı
aramaktadır. Augusto iki
yardakçısıyla; ressam olma
hayalleri kuran genç Picasso ve
zayıf iradeli, oportünist üçkağıtçı
Roberto'yla birlikte, yoksulları ve
kolay kanan insanları sömürerek
hayatını kazanmaktadır. Rahip
kılığına girip bir gömü öyküsüyle
iki köylü kadını aldatırlar, daha
sonra kendilerini bir kasabanın
belediye meclisi üyeleri gibi
göstererek, yoksul
gecekonduculardan hayali
apartman daireleri için depozito
toplarlar. Augusto, bir yandan da
öğretmen olmak isteyen
yeniyetme kızı Patrizia'yla temas
kurmaya çalışır. Bu girişimi,
geçmişte işlediği bir suç nedeniyle,
Patrizia'nın yanındayken
tutuklanması şeklinde bir faciayla
sonuçlanır. I ki suç ortağı da onu
terkedince, yeni bir çeteyle
yeniden bir "gömü" aldatmacasına
kalkışır. Piskopos kılığına
girmişken, ondan takdis etmesi
istenen sakat bir köylü çocuğun
trajedisi, geleceğe ilişkin kaygılarla
yumuşamış yüreğine dokunur ...
KALPAZANLAR ÇETESi,
Fellini'nin büyük filmleri arasında
içerik bakımından en tutarsız
olan ıdır. Bir yandan şiirselliği ve
hümanizmiyle insanı büyülerken,
öte yandan da acıklılık
derecesinde melodramatik
durumların fazlalığıyla, ve bu
durumlardan tedirginlik yaratmaya
çalışmasına karşın sanki
yönetmenin kontrolünden çıkan
ahlak dersiyle izleyiciyi iter. Fellini,
sonuçta ortaya çıkandan çok daha
düşük dramatik tonda bir
külhanbey öyküsü planlamıştı.
Anlaşılan gecekondu bölümünün
çekimi sırasında insan açgözlülüğü
ve doyumsuzluğunun öyle kasvet
veren örnekleriyle karşılaştı ki, bu
olaylar onun fılmde
dolandırıcılarla kurbanları
arasındaki ilişkiyi değiştirmesine

neden oldu. Destek ve insani
sıcaklık arayan kişilerin dürtülerini
etkileyici bir biçimde deşen
KALPAZANLAR ÇETESI
yalnızlığın ruhsal huzursuzluğunu
ve trajik şiirini, Fellini'nin tüm
diğer çalışmalarından daha çok
içeren bir fılmdir.

arremprs anather "buried treasure"
fraud w i rh a new gang. Disguised as
a bishop he is asked ro bless a
crippled peasam child whose
rragedy moves h is soul, sofrened by
rlıe anxiety for rhe furure . . .
I L BIDONE is rhe leasr colıerem

• Augusto, a weary and cynical

i mernally of Fellini's grear films: on
rhe one hand ir caprivares w ith irs

crook, has only h i mself to blame for

poerry and humanism, on rhe other

h is loneliness; abour to enter rhe

ir repels w i th i ts rarion of deplorably

wilderness of old age, he feverishly

l i teral melodramaric siruations and

searches for human warmrh. With

the moral which slips our from

his rwo confederares, Picasso, a

under the direcror's hand despire, as

youngsrer who dreams of being an

i r were, h is srriving

arrisr and Roberro, a weak-willed

ambivalence of rhe siruarions.

and opporrunisr con-man, Augusro

Fel l i n i planned a p icaresque srory

ro

achieve

makes a living by exploit i ng the

much less d ramatic in rone rhan rhe

poor and gullible. Disguised as
ptiests they rrick rwo peasam

fina! resulr; ir appears that during

women w i rh a srory of buried

rhe shooti ng of rhe si um episode he
met wirh such depressing cases of

rreasure; later they i m personare

human greed and predarion that

represemari ves of a row n council

rhis prompted h i m ro alter rhe

and collecr deposirs on imaginary

relarionship berween rhe crooks and

flars from poor slum-dwellers.

rheir vicrims in the film. IL

Augusro arremprs ro esrablish a

BIDONE is a mav i ng probe inro

comacr wirh his reenage daughter

the morivarion of people in search of

Parrizia who i ntends ro be a reacher.

supporr and human warnırh, a

When this ends disasrrously wirh

picrure which contains more

·his being arrested for some pasr

spirirual resrlessness and tragic

erime in Patrizia's presence, when

poerry of loneliness rhan is found

both his accomplices quir, Augusro

elsewhere in Fel l i n i 's work.

Yönetmen Di rector: Federico
Fe//ini Senaryo Screenplay:
Federico Fe//ini. Emıio Flaiano &
T111/io Pinelli Görüntü Yön.
Cinematography: Otel/o Martelli
Kurgu Edi ring: Mario Seı·andrei &
Gimeppe Vari Müzik Music: Nino
Rota Oyuncular Cas c: Broderirk
Crauford. l?irhrml Basehart. Franw
Frtbrizi. Gitiliethl Masina. GittfO!IIO
Gabrielli. Alberto De Amiris. S11e Elim
B lake. Lorella De L11ra. Mara \Ver/en
Yapınıcı Producer: t\lario Derecrhi
Yapını Production Co.: Titan11s.
Rome. ITALY: .G.C. . Paı·is.
FRA CE Dünya Hakları Export
Agent: Cineritta International. Via
T11scolana 1055. 00 1 73 Rome.
ITALY: Phone: 39 6 722 86 1 : Fax:
3 9 6 722 3 1 3 1

1 95 5 1 35 nmı. 1 Siyah-Beyaz
(B&W) / 104
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TATLI HAYAT
LA DOLCE VITA
THE SWEET LIFE
• Marcello Rubini, yaşamını
Roma'da bir magazin dergisinde
amaçsız bir dedikodu yazarı olarak
kazanan ve ileride yazar olma
hayalleri kuran bir gazetecidir.
Oysa tarafsız habereilik bir yana,
çevresindeki yozlaşmayı
farkedemeyecek kadar
bütünleşmiştir yaşadığı bu
dünyayla. Bir dizi olay - zengin bir
kızla bir gecelik serüveni,
nişanlısının intihar girişimi, cazibeli
bir Amerikalı film yıldızıyla
tanışması, sahte bir mucize,
babasının ziyareti, zarif davetler Marcello'nun yaşamının, oldukça
yoğun, ancak ilişkiler ve kişisel
tatmin açısından bomboş
olduğunu gösterir bize. Marcello
zaten yerinin olmadığı bir dünyada
kendi yerini ararken kadından
kadına, salonlardan gece
kulüplerine sürüklenir durur...
lik gösterime çıktığında yarattığı
şok dalgalarının üzerinden geçen
kırk yıla yakın süreye karşın,
Fellini'nin SO'Ii yılların sonunda
Roma'nın entelektüel ve
aristokrat çevrelerinde yaşanan
ahlaki yozlaşma ve ruhsal çöküşü
anlattığı bu film, çekici ve merak
uyandıran bir deneyim olmayı
sürdürmekte. Bu filmi kutsal
kavramiara karşı bir saldırı olarak
kabul eden Vatikan'ın açık
düşmanlığı, ve onu egemen
sınıftaki yozlaşmanın kapsamlı bir
biçimde ortaya konması olarak
alkışiayan Sol'un coşkusu yapıtın
ününü daha da arttırırken, "Dolce
Vita" terimini de italyanca'dan
diğer dil lere taşımıştı. Yönetmenin
hayal gücünün parlaklığını ve sıkça
gözlemlenen akılcı bir nükte
anlayışını yansıtan garip mekan ve
sahneleriyle, TA TU HAYAT
Fellini'nin dehasına kusursuz bir
örnektir. Filmin dev boyutları,
acınacak ya da sevilecek bir
kahraman yaratmayı reddedişi ve
titizlikle çizdiği karikatürlerin
gerçekliği, bu filmi Fellini'nin
zamana yenilmeyen yapıtlarından
birine dönüştürmüştür. Zengin ve
başarılı insanların içyüzünü açığa
çıkaran bir dizi filme önderlik
eden TATLI HAYAT, özellikle

halkın sosyal düzene olan güvenini
sarsan bir toplumsal eleştiri filmi
olarak büyük önem taşır. Cömert
ve sınırsız betimlemeleriyle TATLI
HAYAT Fellini'nin görsel
imgeleminin derin sularına yaptığı
ilk dalış olmuştur.

among the i nrellecrual and
aristocraric c i rcles in the Iate l 950s
Rame renıains a seducrive anel
i n rrigui ng experience. The open
hosr i l i ry of the Church which

Marcello R u b i n i i s a would-be

Pelliui Senaryo

Screen play:

Fed<n<'O Fellini. T11llio Pinelli

& Ennio

Fltllalw Görüntü Yön.

Cineıııatography: Otel/o lllartelli
Kurgu Edi ring: Leo Calozzo Müzik
Music: Nino !?ota Oyuncular Casr:

arracked i r as an ourrageous

''l(tr(e/lo Mrt.rtroimmi. W'aller Santes.w.

sacrilege, and enrhusiasric reception

Ammk Aimir.. A uita Ekbft"J!,· )'nmm

by the Lefr wlıich chanıpionecl i t as

•

Yönetmen Director: Fulerim

Furnert!IX. Lex Barker. A lan Oljfl!l.
r\lain Cl1111) Yapınıcı

Producer:

a profound exposure of rul i ng class

Gi11.reppe A nlfliO. A ngrlo l?izzolt

wrirer who makes his l i v i ng as an

decadence fu rther enhanced the

Yapım Producrion Co.: /Vama

aimless gossip columnisr for a

notoriery through which la phrase

sensarional ist journal in Rame. He

"Dolce V ira" passed i n ro other

is roo deeply compromised by rhe

languages besides Iralian. R i ch in

degeneracy araund him to see i r ,

bi zarre ser-pieces that shimmer w i rh

never m i nd t o report on i t . Through

i nıaginarive bri l l iance and periocl ic

a series of evenrs - one-nigbt stand

wir, LA DOLCE V I TA is a perfecr

wirh a rich g i r! , his fiancee's

example of Fel l i ni 's gen i us. The

arrempred s u i cide, his meeri ng

grancleur of i rs scale, rlıe refusal ro

w i th a gorgeous American film srar,

resorr to a pi rifu l or lovable

a paren rly bogus m i racle, a visir

proragonisr, anel the accu racy of i rs

from h i s farher, elaborare parries 

caricamres make the film one of his

Marcello's l i fe is shown to be rich i n

most enduring achieveınenrs. As a

i nc i denr bur poor i n relarionsh ips

fi lm of social comment LA DOLCE

and personal sarisfacrions. Marcello

VITA is exrremely i m porranr, the

drifrs from woman ro woman rather

firsr i n a phalanx of picrures rhar

as he drifrs from salon ro nighr-club,

clissecred the m i 1 ieu of the rich anel

unsure of his place i n a world which

the succesfu l , and helpecl ro smash

probably has no place for him anyway.

public canfidence in the social
order. LA DOLCE V I TA's

Almosr 40 years on from rhe shock

exrravaganr anel u n resrrainecl

waves ir caused on irs i n i rial release,

i nıagery really represenrs Fel l i n i 's

Fel l i n i 's examinarion of moral

firsr j ump inro the deep warers of

decadence and spiri rual bankruptey

h is visual i nıaginarion.

Film. Nomt'. I TA L )': Patbt Comort11o11
Cmc/1/(J. Pari<. FI?A f\'CE Dünya

Hakları Exporr Agcnr: Cmetillrl
lntt:rnatitmal. Via Tm(f)/ana

1055.

U U f7 3 l?flme. ITA L l ': Pbmn: . l 9 ô

722 86 1 :

l'ax:
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DOKTOR ANTO N iO' N U N BAŞTAN Ç I KIŞI (BOCCACCIO '70)

LE TENTAZIONI DEL DOTTOR ANTONIO (B OCCA CCIO '70)

THE TEMPT ATIONS OF DOCTOR ANTüNlü (BOCCACCIO '70)
• Katı ahlakçı, orta yaşlı doktor
Antonio, toplumun ahlaki
çöküşüne karşı kendine göre bir
savaş vermektedir. Kafası karışan
izeilere vaazlar verir, masum çiftleri
rahatsız eder, işi gazete
bayilerindeki haftalık dergilerin
kapaklarını yırtmaya kadar götürür.
Penceresinin hemen altına, üstünde
herkesi daha çok süt içmeye davet
eden güzel bir sarışın kadının resmi
bulunan devasa bir reklam afışinin
asılması, onun için bardağı taşıran
damla olur. Doktor Antonio, afışi
kaldı rtmak için boşuna uğraşır,
üzerine mürekkep şişeleri atarak
sıvamaya kalkışır. En sonunda afış
yetkililerce sansürlenir, ancak bu
sefer de ani bir sağnak baştan
çıkarıcı kadının "hatlarını" tekrar
açığa vurur. Sarışın afet, doktor
Antonio'da bir tutkuya dönüşür,
sonunda da ete kemiğe bürünerek
rüyalarında onu baştan çıkarmaya
gelir ...

DOKTOR ANTON lO' NUN
BAŞTAN ÇIKIŞI, ltalya'nın önde
gelen dört sinemacısının dört kısa
filmini içeren "Boccaccio '70"in bir
parçasıydı. Her öykü, ünlü ltalyan
yazar Boccaccio'nun üsiObunda
kaleme alınmış ama çağdaş bir
biçimde anlatılmıştı. Fellini'nin
filminin aşikar teması arzu ve
ruhsal baskıdır; ancak sinemanın,
izleyicilerin bastırılmış arzularının
psişik perdesi ya da aynası olarak
rolü de ikincil bir konu oluşturur.
Bu, Fellini'nin Jung'a ve psikanalize
duyduğu ilgiyi gösteren ilk fılmdir.
Yönetmen "hayalgücü ve gerçek
arasında bir bölme hattı"
olmadığına hep inandığı halde,
kendi düşleri ve fantezilerini
yalnızca kendi yaratıcı hayalgücü
için değil, izleyicilerin kolektif
bilinçaltı için de bir araç olarak
görmeye Jung'un çalışmaları
sayesinde başlamıştı. Fellini,
kültürel, şiirsel ve mitolojik
simgelerin varoluşun gizemleri
hakkında bir şeyler ifade ettiği Jung
felsefe sistemi vasıtasıyla, kişinin
ruhu ile dış dünya arasındaki ilişki
üzerine yeni düşünme yöntemleri
buldu. Film, bu tür aşina simgelerle
doludur: Aziz George, ejderhayı

yok eden şövalye, kadının sütle
erkeğin ise fallus-mızrakla temel
bağlantısı, vb.
• Doctot Antonio, a m iddle-aged

the famed Iralian essay isr Boccaccio,
albeir cold i n contemporary cerms.
Desire and repression make up che
explicir rheme of Fel l i n i 's fil m , bur
chere is a secondary copic in che role

abscinare moralist, fighcs che

of cinema as a psyclıic screen or mi rror

sociecy's moral decadence wich h i s

of che audience's mediaced desire.

o w n mechods. He preaches che

This is che firsc fil m demonscrac i ng

confused boy-scoues, molescs

Fel l i n i's incerest in J ung and

i nnocent couples, he even rears off

psychoanalysis. Al chough Fell i n i

che covers of the weekly magazines

had always believed chere was " n o

on che shelves. A gigantic poscer

dividing l i ne berween imagination

w i ch che i mage of a beautifu l

and reality", i c was through che work

woman i nv i c i ng everyone c o d r i n k

ofJung that he came ro see his dreams

more m i l k , placed j ust below che

and fantasies as a vehicle for, not

w indows of his aparcment, brings

only his own creative i maginarion,

his furor co a peak. Doccor Antonio

bu c also the collecrive unconscious

rries for the posrer co be raken off

of che audience. Fel l i n i found new

in vain, rhen he decides co cover i r

ways of thinking abouc che

rhrowing bordes o f i n k on che wall .

relacionship becween che privace

F i nally the posrer i s censored b y che

psyche and rhe outside world

aurhoricies, but this t i me a sudden

through Jung's phi losophical

rai n reveals che "concours" of the

system, in which culcural, poetic,

remprress. The big blonde becomes

and myrhological symbols expressed

an ambirion for Doccor Antonio

something abouc che myreries of

and soon appears i n flesh and blood

exiscence. The fil m resonares wich

in h i s dreams co cempt h i m . . .

fam i l iar symbols: Sc. Anthony, che

T H E TEMPTATIONS OF

rempced by sexual visions; St. George,

DOCTOR ANTONIO was part of

che knight who destroyed the dragon;

monk who was continuously

. "Boccaccio '70" which included fou r

the woman's primal conneccion wirh

episodes b y Iraly's cop film makers.

m i lk and the man's primal connection

Each scory was wrirren in che sryle of

wich che phallus-lance, ete.

Yönetmen Director: Federico
Fellilli Senaryo Screen play:
Feckrico Fe/!illi, Tullio Pilleili & Emıio
Flaiallo Görüntü Yön.
Cinematography: Otel/o Martelli
Kurgu Editing: Leo Catozzo Müzik
Music: Ni11o /?ota Oyuncular Cast:
Peppino De Filippo, Anita Ekberg.
Antouio Acq11a. Eleonora Nagy. Dante
Maggio, Donate/la De/la Nora
Yapımcı Producer: Carlo Ponti
Yapım Production Co.: Collcoı·dia
Compagnia Cinematografica. Cineriz.
Ronıe. ITALY; Frarıcinex. C ray Films.
Paris. FRA NCE Dünya Hakları
Export Agent: Cineci/la
lnternatiorwl, Via Tmcolana 1 0 5 5 .
00 1 73 Rome. ITALY; Phone: 3 9 6
722 86 1 : Fax: 39 6 722 3 1 3 1
1 962 1 3 5

mm.
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SEKiZ B U Ç U K
OTTO E MEZZO
EIGHT AND A HALF
•

Dünyaca tanınmış ltalyan
yönetmen Guido Anselmi yaratıcı
ve kişisel bir krizin tam
ortasındadır. Yeni filmi için aynı
anda birkaç proje üzerinde
çalışmakta, fakat çocukluk anıları
ve cinsel fantazileri onu rahat
bırakmamaktadır. Yönetmen
yaşamına bir türlü bir anlam
veremernekte ve yeni filmine
başlayamamaktadır. Kaçınılmaz
olarak içine kapanarak yaşamdaki
gelişmesine katkıda bulunan
olayları değerlendirir: çocukluğu,
Kilise, ailesiyle ilişkileri, yaşamına
giren kadınlar, ve bunların her
birine eşlik eden türlü
karabasanlar. Belki de yeni filminin
malzemesini bunlar oluşturmalıdır.
Guido işinin saçmalığı, sanat ve
karşı cinsle ilişkileri ve insanın
varoluşunun anlamı üzerine
düşünmeye başlar...
1 963 yılında, "Tatlı Hayat"ın
getirdiği müthiş başarıyla tüm
dünyanın ayaklarına kapandığı
Fellini, böylesine parlak bir başarıyı
aşacak yeni bir film yapmanın
zorluğuyla karşılaştı. Bir devam
filmi yapmak üzere yola çıkan
yönetmen, kısa süre içinde
yaratıcılığının tıkandığını farketti;
yapımcısı, kadrosu, ortakları, basın
ve daha onbinlerce insan ondan
demeçler, yardım, deneme filmleri,
rol ve zamanının bir bölümünü
talep ederken, Fellini'nin sinirleri
de iflasın eşiğine geldi. Sonunda
yeni filmini, "itirafın da ötesinde,
vasiyetim" diye tanımiayacağı bir
film hakkında yapmaya karar verdi.
Yani SEKIZ BUÇUK aslında "Sekiz
Buçuk" filminin yaratılışının filmidir.
Filmin adı, Fellini'nin o güne dek
gerçekleştirdiği (aralarında, toplam
"yarım film" saydığı, iki ltalyan
antoloji filminde yer alan kısa
bölümler de bulunan) filmierin
sayısını yansıtır. SEKiZ BUÇUK
bugün sanatsal esinlenmenin girift
doğasını bütün açıklığıyla ele alan
az sayıda sinemasal çabanın
arasında bir başyapıt olarak kabul
edilmektedir. Bu film aynı zamanda
Federico Fellini'nin, meslektaşlarını
ve sinemayı kıyasıya yargıladığı,
karmaşık bir kişisel portresidir.

Aynı zamanda kudret, sanat,
yozlaşma, gelenekler, ahlak, para,
aşk, evlilik, dostluk, ulaşılamayan
tutkular, düşkırıklığı, din, çocukluk,
ve bir insanın nasıl yaşaması
gerektiğini de ele alır.
• Guido Anselmi, an

h it. Sening om w make a sequel,
Fellini soon found hi mself creatively
blocked, and while his producer, his
staff, his collaborawrs, rhe press, and
ten rhousand orher people waming
smtemenrs, favors, audiences, roles,
and porrions of his rime pressured
him w the poim of a breakdown, he

i mernarionally successful Imiian

decided

fı lm direcwr, is in rhe middle of a

fılm rhat would be, in his own

crearive and personal crisis. He

words, " more than a confession - my

w

make a fılm abom rhe

sinıulraneously works on differem

tesram em". So, OTIO E MEZZO is

projeccs for his nexr fılm bm

the fılm of "Ono e Mezzo" be ing

memories of childhood and sexual

made. The ritle of the fılm, "81fı'',

famasies assail him and he cannar

refers ro rhe number of fılms Fel l i n i

ger scarred as he cannar nıake sense

had d irecced u p w rhen, w i rh rwo

of his own life. He inevimbly wrns
inward w exami ne rhe generarive
evems of his developmem: his

shorr pieces rhar he had contributed
w a pair of I ralian amhology fılms

boyhood, rhe Church, his relarions
wirh his parems, and rhe women in

counted wgether as a "half". OTTO
E M EZZO, now recognized as a

masrerpiece and one of a very smail

his life, as well as the nighrmares

number of cinemaric efforrs w uner

accompanying each. Perhaps rhese

a clear sratemem on rhe imricare

oughr w be rhe material for rhe fılmJ

narure of arrisric i nspiration, is also

Guido medirares on the absurd ity of

a complex self-portrair of Federico

his job, on his relarion w i rh rhe arts
and the opposire sex and on the

Fell i n i where rhe director severely
j udges h is colleagues and cinema. Ir

meaning of man's existence . . .

is also abour power, arr, corruprion
manners, morals, nıoney, love,

I n 1 963, w ith the world a t h i s feet

marriage, friendship, failed

after rhe enormous success of "La

ambirions, disi l l usionmem, rel igion,

Dolce Vica", Fellini faced the

childhood, and how a man should

challenge of wpping a speccacular

li ve.

Yönetmen Director:

Federiro
Fe//ini Senaryo Screen play:
Federiro Fe/lini. Emıio Flaiano. Tullio
Pinelli & Brımello Rondi Görüntü
Yön. Cinematography: Giatmi Di
Vmanıo Kurgu Editing: Leo Catozıo
Müzik Music: ino RottJ
Oyuncular Cast: iHt�rrello
Mastroianni. A 11011k Aimle. Sandra
Mi/o. C/audio Cardinale. l?ossella
Faik. Barbam Sreele. Guido Alberri
Yapınıcı Producer: Angelo l?izıoli
Yapını Production Co.: Cineriı.
Rome. ITAL)": Francmex. Pariı.
FRANCE Dünya Hakları Export
Agenr: Cineciua flllernational. Via
TıiJCo!ana 1 05 5 . 00173 Rome.
ITALY: Phone: 3 9 6 722 86 1 : Fax:
39 6 722 3 1 3 1
1 963 1 35 mm.
(B&W) / 1 1 4 '
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RU H LARl N G i U Li ETTA'S I
GIULIETTA DEGLI SPIRITI
JULIET OF THE SPIRITS
• 30'1u yaşlarının ortalarındaki
zengin burjuva hanımefendisi
Giulietta, ona pek ilgi göstermeyen
sıkıcı kocası G iorgio ile sıkıcı bir
hayata her nasılsa boyun eğmiş bir
kadındır. Bir rahibe okulunda
eğitim görmüştür ve dedesinin bir
balerinle kaçmasını dün gibi hatırlar.
Kocasının onu aldattığına inanan
Guilietta, bir mistikten akıl ister.
O da kadına "ruhlara güven" der.
Giulietta, kısa süre sonra, ölmüş
arkadaşlarıyla akrabalarının ruhlarını
çağırır, onlar da ona evlilik bağlarını
kopartıp tek başına yaşamın tadını
çıkarmasını öğütlerler. Ancak
Giulietta hedonizme teslim
olamayacak kadar ruhsal baskı
altındadır ve kocasının onayına
bağımlıdır. lntihara teşebbüs
ettikten sonra yaşamla ölüm
arasında gidip geldiği sırada, nihayet
kadın düşkünü kocası tarafından
varlığı tanımlanmasa bile yaşamaya
devam edebileceğine ikna olur . . .

Fellini'nin bu gerçeküstü mecaz ve
sembolizm silsilesinin hakkını
aslında hiçbir özet veremez. Tıpkı
daha önceki filmleri "Tatlı Hayat"
ile "Sekiz Buçuk"ta da olduğu gibi
yönetmen, başlıca karakterinin
"deruni ruh"unu eğlendirici,
sinematik lezzet içerir bir biçimde
deşmenin ustası olduğunu kanıtlıyor.
Giulietta elbette, filmi kendisini
göstermek için bir araç olarak
görmeyip bir zafer türküsüne
dönüştüren Fellini'nin eşi Giulietta
Masina. Fellini'nin ilk renkli filmi
olan RUHLARlN GIUI LETTA'SI,
derhal onun Masina'yla olan evliliği
üzerine kurulduğu yolunda bazı
varsayımiara yol açmıştı. Fellini
böyle bir yorumu hem destekledi
("Giulietta hakkında ve Giulietta
için bir film olarak doğdu"), hem de
inkar etti ("Ancak sanatçının yaptığı
her şey şöyle ya da böyle onunla
ilgilidir. Giulietta adlı bu kadın tam
olarak benim eşim değildir, onun
evliliği de tam olarak benim evliliğim
değildir"). Kesin olan şu ki bu film,
Fellini'nin, kolaylıkla sembolik olarak
değerlendirilebilecek ve burada
Freud ve Jung'un teorileriyle
kolayca yorumlanabilecek olan
aşırı, abartılı ve gerçekdışı

mecazları gittikçe daha fazla
yeğlemesine yol açmıştı. 'Tatlı
Hayat"ta Marcello modern, şehirli
adamın yabancılaşmasına tamamen
boyun eğerken, yuvasını merkez
alan kişisel bir bunalımla karşı
karşıya gelen Giuiletta, yaşamın
kişisel ya da ahlaki kurallar
olmaksızın anlam taşımadığını fark
eder.
• A rich and bourgeois lady in her

o synopsis can d o full justice ro
Fellini's surrealisric barrage of
imagery and symbolism. As in his

earlier "La Dolce Vira" and "S IJı'', the
d i recror proves a master ar probing
hi cemral character's "inner psyche"
in an enrerraining, cinematically
palarable fashion. Giulietta is, of
course, Fellini's wife Giulierta Masina.
Fellini's fırsr fılm in color, JULIET
OF THE SPilUTS, immediately
raised the assumprion that ir was

mid-30s, Giulietta is a married

based on his marriage with Masina.

woman more or less resigned ro a

Fellini borh supporred such a

dull life w ith her du ll husband,

reading - "It was born as a fıl m

Giorgio, who pays her lirrle

abour Giulietta and for Giulietta" 

attenrion. Believing her husband ro

and den i ed it - "B ur everythi ng the

be unfairhful, Giulierra seeks che

artise does is somehow about himself.

advise of a mystic, who advises che

The woman Giulietta is not precisely

woman ro "rrusr in che spirirs."

my wife, the marriage is not precisely

Before long, she is conjuring up the

my marriage" . What is certai nly rrue

ghosrs of pasr friends and relatives,

is that it conrinued Fellini's increasing

who advise her ro cur her

predilection for extravagaıır,

matrimonial srrings and enjoy l ife on

exaggerated and surreal imagery

her own. But Giulierta is roo

whiclı can so easily be read in symbolic

repressed, and too relianr on her

and not least, in this fılm, Freudian

husband's approval ro succumb ro

and Jungian terms. Where Marcello

hedonism. Havering berween life

in "La Dolce Vita" succumbs rotally

and death after attempting suicide,

ro che alienation of modern, urban

she finally beconıes convinced that

man, Giulietta, faced with a personal

she can, indeed, go on living

erisis ceıırred araund her home,

wirhour her philandering husband

realizes that life has no meaning

defı ning her exisrence . . .

withour personal or moral codes.

Yönetmen Direcror: Federico
Felli11i Senaryo Screen play:
Fedenco Felli11i. Tttllio Pi11elh & Emıio
FlaitiiiO Görüntü Yön.

Cinemarography: Cia11111 Di
Vena11zo Kurgu Edi ring: l?ttggero
Afttslroiamıi Müzik Music: Niflo
/?ota Oyuncular Casr: Cittliella
i\Jasi11a. Mario Pistt. Sa11dra M do.
Valemirıa Cortese. Caterina Bm·a11o.
Lott Cilbert. Sylm Koscina. Lttisa de/la
Nocc Yapımcı Producer: A nge/o
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TOBY DAM M IT (OLAGAN ÜSTÜ ÖYKÜ LER)
TOB Y DAMMIT (TRE PASSI NEL DELIRIO)

• Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı
yüzünden mahvolan genç I ngiliz
aktör Toby Dam mit, ilk katolik
Western'inde rol almak üzere
Roma'ya gelir. Fotoğrafçılar,
gazeteciler, prodüktörler, hatta
din adamları bir anda etrafını
sarar. Bu olayı kutlamak için her
şey hazırdır. Ama o etrafındaki
her şeye karşı duyarsızdır. Ne
partiler, ne defileler, ne de ödül
törenleri onu bu duyarsızlıktan
kurtaramaz. Sadece arada sırada,
beyaz elbiseli sarışın esrarengiz
bir kız çocuğu ona oyun için
beyaz bir top attığında tepki
gösterir. Dammit, filmin
bitirilişinin kutlandığı partide, iyice
sarhoş olup nasıl büyük bir aktör
olabileceğine dair bir nutuk
çektikten sonra herkese hakaret
eder ve prodüktörlerin ona
hediye ettiği Ferrari'ye atlayarak
kaçar. Roma'nın merkezinde ve
dışında deliler gibi dolaşmaya
başlar. Gece olur, fakat Dammit
küçük kızı bulmayı ümit ederek
arabayla turlamaya devam eder.
Bir köprüye yaklaşırken tehlike
uyarı işaretlerini umursamaz;
çelik bir kablo doğrudan başına
çarpıp onu çimenliğe yuvarlar.
Orada şeytani kız çocuğu belirir,
Dammit'in kopuk kafasını bir
topmuşcasına eline alır ...
TOBY DAM M IT, Edgar Alien
Poe'nun garip öykülerinden
beyazperdeye uyarlanan ve üç
bölümden oluşan "Olağanüstü
Öyküler"de yer alan orta metrajlı
bir filmdir. Poe'nun "Asla Kafana
Bahse Girme" adlı öyküsüne
dayanan Fellini'nin bölümü, bunlar
arasında en başarılı bulunandı.
Kendine özgü stilini, detaylara
gösterdiği özeni ve Roma için
duyduğu aşk-nefreti yansıtan bu
küçük filminde de Fellini,
kendisinden beklenileceği gibi, din
ve sinema arasında benzerlikler
kurup, çarpıcı gulyabanilerden
oluşan garip bir koleksiyon
sergilemekten geri kalmamıştır.

• A young English acror, Toby

meadow. There appears the saranic

Dam mir, spoilr by drugs and
alcohol, arrives i n Roıne ro srar in

l i rrle g i r! who picks Damm ir's
severeel head as if ir' s a bal i . .
.

rhe fırsr Carhol ic Wesrern nıovie.
TOBY DAMMIT is a meelium
lengrh film w h i ch was parr of the

He immediarely beconıes rhe
cenrre of arrenrion, and is
surrounded by phorographers,

episoelic "Tre pass i n el deli rio" ,

journalisrs and even by religious

composed of the si lver screen

aurhoriries. Everyrhing is reaely

adaprarions of Edgar Al ien Poe's

ro

celebrare rhe evenr, bur he's

wei rel rales. Based on Poe's "

careless

Ber Your Head " , Fel l i n i 's episoele

ro

all that is happening

ever

around him: parries, faslıian shows,

was consielereel far anel away rhe

awarel ceremonies . . . orh i ng can
ger h i m out of this srate of mi nel.

besr of rhe lor, as ir shows sryle,
arrenrion ro elerai l , anel rhe

He only seems ro reacr, when a

d i recror's conrinuing love-hare

ınysterious l i trle blonde g i r! i n

relarionship with Rome. Fel l i n i , as
expecreel, elepicts even in rhis li rrle
fi lm similariries berween religion
and cinema, and elisplays a bizarre

white elress rhrows h i m a white bal i
ro play. In rhe parry ro celebrare
the enel of the shootings where he
gers complerely drunk, he fırst rai ls
abour how he could have been a
grear acror, rhen he insulrs
everboely and runs away wirh rhe
Ferrari which is a presenr from the
proelucers. Then begins a fasr and
non srop runaway i n and our
Rome. I r 's nighr rime, bur he goes
on searching for the l irrle gir!.
W h i le he speeels up near a
crumbl i ng bridge he doesn'r notice
rhe warning signs of elanger. A
sreel wire h i rs h i m right in rhe
head. srrol l i ng him through a

collecrion of g lamorous ghouls.

Yönetmen Director: Fedeı·ico
Felli11i Senaryo Screen play:
Federiro Felli11i & Bemardmo Zappo11i
Görüntü Yön. Cinematography:
Giuseppe l?otu11110 Kurgu Ecliting:

Ruggero Mastroitmni Müzik Music:
Nino Rott1 Oyuncular Cast: Terenre
Stamp. Salt10 l?andone. A !llonia
Pietrosi. Polıdor. A mıe Tonietti.
Fabrizio A 11geli. Emesto Co/lt
Yapımcılar Procl ucers: A lbeı-to
Grima/di & l?aymond ERer· Yapı m
Procluction Co.: P.f..A .. Rome.
ITALY: Les films Mamau. Coa11or.
Paris. FRA CE Dünya Hakları
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SATYRI CON
FELLINI SATYRICON
FELLINI'S SATYRICON
• Romalı iki genç öğrenci olan
Ascilto ve Encolpio, Gitone
adındaki bir oğlana aşıktırlar.
Ascilto onu Encolpio'dan 'çalar',
ancak aktör Vernacchio'ya satılmış
olduğunu öğrenir. Encolpio
Gitone'yi geri almayı başarır ve
beraberce, günahkarların yaşadığı
bir saraya sığınırlar. Ascilto da
oraya gelir ve Gitone'nin aslında
onu tercih ettiği ortaya çıkar.
Encolpio intiharı düşünür ama saray
bir deprem sonucu yıkılır.
Tehlikeden kurtulan Encolpio, onu
azad edilmiş ve zengin olmuş bir
köle olan Trimalcione'ye götürecek
olan şair Eumolpo'yla karşılaşır. Bir
parti sırasında yaşlı şair ölesiye
dövülür ve Trimalcione onun
mezarını göstererek övünür. Köle
yapılan Encolpio, korsan Lica'nın
gemisinde Gitone ve Ascilto'ya
rastlar. Gitone başka bir çocukla
birleşrnek zorunda kalırken, bir
düello'da Lica'ya yenilen Encolpio,
onun kocası olur. Üçünün
maceraları, kibir ve zulüm dolu bir
dünyada, şiddet ve savaşlar arasında
devam eder...

Federico Fellini'nin filmlerini
doldurmuş olan garip karakterler
ve durumlar, sefahat alemleriyle
ifadesini bulan zevk düşkünlüğü ve
keyfi iktidarın mekanı antik
Roma'nın bu düşsel, sanrısal
anlatımında tam yerlerini bulurlar.
Odalıklar, nemfomanlar,
hermafroditler (sihirli şifa verme
gücü olan albino bir çocuk), sadizm,
mazohizm, vb. filmin ana
unsurlarıdır. Bu uzun yeme, içme,
zulüm ve çiftleşme alemi, eski
Romahiara yakıştırılmış her türlü
görkem ve şerefi ortadan
kaldırarak, geleneksel ahlak
duygusuyla pek alıp vereceği
olmayan bir toplum tablosu çizer.
Ancak Fellini'nin arzusu ne Roma'yı
eleştirmek, ne de tarih kitaplarını
düzeltmektir; o sadece 1 960'1ı
yılların gençlik kültürüyle paralellik
taşıyan kusursuz mekanı bulmuştur.
"Tatlı Hayat"ta, antik Roma'yla
paralellik içinde modern Roma'nın
alemlerinden yararlanan yönetmen
burada ise analojiyi tersine çevirir.
Fellini'nin karakteristik hezeyanı

aslında eksiksiz bir psikolojik plana
dayalıdır: biseksüellik kalıbı altında
iğdiş edilme, iktidarsızlık, paranoya
ve şehevT boşalma komplekslerini
araştırır. Paselini'nin etnegrafik
mitos okumalarına da bir tür selam
gönderir.
• Ascilro and Encolpio, rwo young

The bizarre characrers an l siruacions
rhar had fılled rhe fılms of Federico

Yönetmen Director: Fedtriro
Felfini Senaryo Screen play:

Fellini found rheir ulrimare expressian

based on the nOI'ef b) Petronio Arbitro

on rhis dreamy, hallucinarory
depicrion of rhe ancienr Rome, a

Gimeppe Rotmmo Kurgu Ed iring:

place of orgiasric self-indulgeııce and
arbirrary power. There are
coııcubines, nymphomaniacs,

DrxkStlder & A ndml' R11din

Oyuncular Casr: Martin Po/ler.
Hira111

Keller. Salı•o Randone.

MttX

albino infant wirh magical healing

Cun). 1\lario Romaguolr. LIICJtl BoJi.

'sceals' him from Encolpio, and he

long orgy of earing, drinking, cruelry,

fınds our char he's been sold

and copulation srrips away all rhe

Vernacchio, rhe acror. Encolpio gers

glamor and honor associated w ith the

Girone back, and hides him in a
palace, rhe house of rhe vicious. Ascii ro

early Romans ro expose a sociery in
which convenrional morality has lirrle

arrives, and Girone confesses rhar he's

or no signifıcance. Bur Fellini's desire

the real 'favourire'. Encolpio rhinks of

was nor ro eriticize Rome, ııor was ir
ro ser rhe hisrory boo ks srraighr;

desrroyed by an eanhquake. He
survives the disasrer and meer the

rarher, he found rhe perfecr serting

poet Eumolpo whom will rake him ro

culrure of the l 960s. In "La Dolce

Trimalcione, former slave, now a rich

Vira", he used che orgies of modern

wirh which ro parallel the yourh

man. During a feasr the old poer is

Rome as a paraUel ro ancienc Rome,

beateıı violently, Trimalcione shows

and here he reverses the analogy.

off his grave. Encolpio is now a slave

Fellini's characrerisric deliri um i ın

on rhe pirare Lica's ship, rhere he

facr anchored in a precise,

meers Girone and Ascii ro again. While

psychological schema: under rhe

Girone is obliged ro couple wirh a

matrix of bisexualiry, he explore rhe

child, Lica bears Encolpio in a d uel and

complexes of casrrarion, impotence,

marries him. The advenrures of rhe

paranoia and libidinal release. And he

three w i ll go on wirh violenr fıghrs in

pays bomage ro Pasoliııi's ernographic

a world of vaniry and cruelry .

readings of myrhs.

..

Rugget'O 1\lmtroimmi Müzik Music:
Nino Rota. ilhan l\limaroğfll. Tod

Bom. Cap11rine. 1\fagali 1oef. Alam

powers), sadism, masochism, ere. This

killing himself, but rhe palace gers

Görüntü Yön. Cinemarography:

hermaphrodires (in rhe form of an

men !Tom Rome are in love w i ch a
youngsrer called Girone. Ascilro
ro

Fedmco Fe/lini & Bemardino Zappom.

H)felle Adolphe Yapımcı Producer:
A fberto Grima/di Yapı m

Producrion Co.: Pea. Rome. /TA L Y:
A rtts/es Assrxiis. Paris. FRANCE.

Dünya Hakları Exporr Agcnr:
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ROMA
ROMA
FELLINI'S ROMA
•

Fellini'nin ROMA'sı, görkemli
bir belgesel denemesidir:
Fellini'nin hayalgücünün kenti,
artık bizim için Roma'nın
kendisinden daha aşina olan o aşk
nefret düş-karabasan kenti
hakkında bir eskiz defteridir sanki.
Filmin, küçük Rimini kasabasından
ayrılarak büyük kente gelen ve bu
kentin maddi ve manevi
zevklerinden fena halde etkilenen
Fellini adlı bir delikanlı hakkında
oldukça sınırlı bir konu örgüsü
vardır. Delikanlı başlı başına bir
film konusu oluşturabilecek çılgın
bir pansiyona taşınır, yaz sıcağı
herkesi meydanlara
sürüklediğinde komşularıyla
birlikte büyük açıkhava
şölenlerinde yemek yer, tatsız bir
vodvil gösterisine katılır ve ilk
genelevini ziyaret eder . . .
Bir gezi filminden çok deneysel bir
yolculuk olan ROMA, Fellini'nin
anılarından ve çağdaş yaşam
üzerine keskin gözlemlerinden
kaynaklanan muhteşem
görüntüler ve sekanslarla dolu.
Roma, bu ebedi şehir, tarih
boyunca hem kutsal, hem cismani
olmuştur. Fellini ne sadece
birincisiyle, ne de ikincisiyle
yetinir; kutsal bir durumu
simgelemek için cismani
sahnelerden yararlanır, cismani bir
durum için de kutsal sahnelerden.
Hiçbir şey, Fellini'nin, Roma
dışındaki bir otoyolun kenarında
duran yorgun fahişeyi kullanımı
kadar ebedi, sabırlı, ve kaderine
boyun eğmiş olamaz. Kadın uzun
boylu, koca memelidir, cafcaflı bir
makyaj yapmıştır ve ayakları
ağrımaktadır. Roma
Imparatorluğu'nun parçalanmış
taşları arasında öylece durur, ne
bir şey bekler, ne de bir şey umar.
Çoğu kez geçici anlar ve önemsiz
deneyimler için kullanılan fahişe
ebedileşirken, daima değişmezliğin
simgesi, kaya gibi sağlam Kilise
dünyevi bir niteliğe bürünür.
Fellini en cüretkar sekansında bize
patenli rahipler ve giysileri yanıp
sönen neon ışıklarından yapılmış
rahibelerin yer aldığı bir "kilise
moda gösterisi" sunar. Gerçek

olmayan nedir, gerçek nerededir?
Fellini bunu bilmez ve Roma'nın
da asla bilmemiş olduğuna inanır.
Roma sadece, bir gün yanıtları
keşfetme ümidiyle bekleyerek,
varolmayı sürdürmüştür.
• FELLI

J'S ROMA is an imperial

gesrure ar documenrary: a

rememberances and by his slıarp
observarions abour modern rimes.
Rome, rlıe erernal ciry, has

Görüntü Yön. Cinemarography:

lı isroricall y been as carnal as ir has

Gimeppe Macmri Kurgu Editing:
R11ggero Mastroiamıi Müzik Music:
Nino !?ota Oyuncular Cast: Peter
Gonzalez. Fiona Florente. Mame
Maala11d. B rilfa Bmm. Pia De Dom.
Renato GiotJaJmo!i. E/isa lılainardi.
Pa11/e Rilll. Paola ata/e Yapımcı
Producer: T11ri Vasile Yapı m
Producıion Co.: Ultra Film. Roma.
/TA L Y: Artistes Assoriis. Ptırıs.
FRANCE Dünya Hakları Exporı
Agenr: Cinecitta 1nternationa/. Via
Tmcolana 1055. 00 1 73 Rome.
ITALY: Phone: 39 6 722 86 1 : Fax:
3 9 6 722 3 1 3 1

been sacred. Fel lini won't serrle for
one or the orlıer; he uses scenes of
carnal i ry ro symbolize a blessed
srare, and vice versa. orlıing could
be more ererna l , more parienr, and

skerchbook abour rlıe ciry of

nıore resigned rhan Fel l i ni's use of a

Fell in i 's imaginarion, rhar love-hare

weary prosrirure standing beside a

dream-nighrmare ciry wlıiclı is

lıighway outside Rome. Slıe is tal i ,

more fam i l iar ro us by now rhan

lıuge-bosomed, garislıly made up,

Rome irself. Tlıere's a very sl iglır

and her feer are ri red. S he srands

narrative rlıread, abour a young

among rlıe broken srones of the

man named Fel l i ni who leaves the

Roman Empire, expecring norlı i ng ,

l irrle rown of Ri mini and com es ro
rhe grear ciry and is overwlıelmed

hoping for norlıing. The prosrirure,
so ofren used as a synıbol of fleer ing

by i rs pleasures of body and spirir.

monıenrs and insubsraıırial

He moves i nro a mad boarding
house that would make a movie all

experiences, becomes erernal; and
rlıe lıurclı, always rlıe symbol of
rlıe unclıanging, rlıe rock, becomes

by i rself; he dines wirlı his
neiglıbors in grear outdoor feasrs

temporaL In his most audacious

when rlıe summer hear drives

sequence, Fell i n i gives us an

everyone i nro the piazzas; he

"ecclesiasrical faslıion show," wirlı

anends a raucous vaudevi l l e show
and he visirs his fırsr whorelıouse . . .

roller-skaring priesrs, and nuns
wlıose lıabirs are nıade of blinking

More an experimenral journey rhan

where is rhe rea l ' Fel l i ni doesn't

a rravelogue, FELLlNI'S ROMA

know, and be seems

reems wirlı some magisrerial and

Rome has never known. Rome has

marvellous images and sequences

simply endured, wairing in rlıe
lıope someday fınding our.

ııeon liglırs. Wlıar is unreal, and

inspired by rlıe d i recror's

Yönetmen Director: Federiro
Felli11i Senaryo Screenplay:
Federiro Felli11i & Bernardi11o Zt�P/Joni

ro

believe rlıar
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KAZAN OVA
IL CASANOVA DI FEDERICO FELLINI
FELLINI'S CASANOV A
• Waldestein

kentunun
kütüphaneciliğini yapan, yaşlı
Giacomo Casanova eski günlerini
hatırlar... Venedik karnavalı
sırasında, rahibe Maddalena'yla aşk
yapma konusundaki yeteneklerini
sergilerneyi kabul etmiştir; böylece
Maddalena'nın aşığı Fransız
büyükelçisini memnun etmeyi ve
ödüllendirilmeyi ummaktadır.
Ancak engizisyon tarafından,
büyücülük suçlamasıyla tutuklanır.
Piombi hapishanesinden kaçar ve
Paris'te, ondan ölümsüzlüğün sırrını
öğrenmek isteyen Urfe Markizi'nin
misafiri olur. Daha sonra Paris'ten
ayrılır ve aşklarının girdabında eski
baştan çıkarma faaliyetlerine geri
döner. Onu ümitsizliğe sürükleyen
Henriette'le mutsuz olur, bir ara
frengiye yakalandığını sanarak
intiharı bile düşünür...
Fellini tam 1 O yıldır, "Sekiz
Buçuk"ta anlatıya veda edip
"Ruhların Giulietta'sı" ile fanteziyi
ve törensel olanı kucakladığından
beri, böyle bir film yapmayı
amaçlıyordu. O günden sonra
sinemasevedere "Satryricon "un
temaşasını, "Roma"nın revü
formatını ve "Amarcord"un güzel
ama birbirinden kopuk düşlerini
sundu. lmgelerle müziği dans
ettirdiği, gösterişli kostümler ile
setiere sahip, hem güzel hem de
garip karakterleri olan
KAZANOVA'yla ise, nihayet saf
temaşadan ibaret filmini yaptı.
KAZANOVA Fellini'nin hemen
hemen bütün filmlerinde kafasını
meşgul etmiş olan konuyu nihai
sonucuna vardırmıştır: "Aylaklar",
"Sonsuz Sokaklar" ve "Tatlı
Hayat"ta doğrudan doğruya, diğer
filmlerinde de delaylı olarak ele
alınan erkek cinselliği. Film, bu
cinsellik hakkında, Kazanova kadın
bedenleri arasında yolculuğa çıkıp
hiçbir yere gitmezken, özellikle
kasvetli bir görünüm sunar. Görsel
mecazlar aşırı, ama erkek kimliğinin
üzerine kurulduğu cinsel kaygılar
temasıyla sıkı sıkıya ilintilidir. Bunlar
da Kazanova miti ve bu adın Batı
toplumu açısından sahip olduğu
kültürel çağrışımlarla bir zıtlık
oluşturacak belli bir ironi dozajıyla

kullanılmıştır. Tümüyle Roma'nın
Cinecitta Stüdyoları'nda, en kasıtlı
şekilde yapay dekorlar içinde
çekilen KAZANOVA, Fellini'nin
sanatının mahir bir idmanıdır.
• Giacomo Casanova, already an old

man, working for the counr of
Waldesrein as his l ibrarian, rhinks of

spectacle of "Saryricon", the revue
format of "Fellini's Roma" and the
beaurifully disconnecred reveries of

Görüntü Yön. Cinematography:

and sers, characters borh beauriful
and bizarre. FELLI I 'S

PEA. Rome. ITA L \' Dünya

film of pure specracle, his dance of
images and music, bravura cosrumes

his past life. During the carnival in

CASANOV A brings to irs u irimare
conclusion rhe preoccuparion wlıich

on love w ith sister Maddalena,

had informed very nearly all Fellini's

hoping ro please her !over the French

films - direcrly in "I Virelloni'", "La

Arnbassadar and to receive some

Serada" and "La Dolce Vita" and

benefi ts. Bur he gers arresred by the

indirecrly in his other films - male

inquisirion, accused of making black

sexualiry. The film offers a

ınagic. He escapes the prison of

parricularly bleak view of it as

Piombi, he gers to Paris and rhere he

Casanova journeys through the

is the guest of Marquis of Urfe who

bodies of women, going nowhere.

wanrs hi ın to teach her the seeret of

The visual imagery is exrravaganr

immorrali ty. Later, Casanova leaves

bur srringendy allied ro rhe rlıeme of

Paris and rerurns to his love a.ffairs.
Unhappy w i rh Henrierre who rakes

the sexual anxieties upon wlıich male

him through despair, for a w h i le he

w ith a degree of i rony which

idenrity is consrructed. It is uril ized

even thinks of having syphilis, rends

produces a confronration w i rh the

to suicide . . .

myth of Casanova and the culrural
associations the name passesses for
Western sociery. Shot emirely wirlıin

!ike this for lO years, since the period

the walls of Rome's Cinecitta

when he said farewell to narrative i n

Swdios, in rhe most deliberately

ri tual in "Julier of rhe Spirirs". Si nce

CASANOVA is a skillful exereise of

rhen he'd given rhe cinema lovers the

Fellini ·s crafr.

"8 1/ı" and embraced fantasy and

Federiı"o Fe/lini & Bemardi11o Zappo11i

Gi11seppe l? otll/1110 Kurgu Ed iting:
Ruggero t\lastroimmi Müzik Music:
Nino /?ota Oyuncular Cast: Donald
S11therland. Tina AIIIIIOIIf. Cire!)
Bmume. Camieli Srarpitta Diane
Ko11rys. C/ara A lgrallfi. Oa11iela Gatti
Yapımcı Producer: Albmo
Gri11ıaldi Yapım Production Co.:

"Amarcord". Wirh FELLIN I 'S
CASANOV A he finally made his

Venice he acceprs to show his ralenrs

Fellini had been aiming for a film

Yönetmen Direc[or: Petlerit-o
Fe/lini Senaryo Screen play:

artificial sryle, FELLINI'S
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O RKESTRA P ROVAS I
PROVA D'ORCHESTRA
ORCHESTRA REHEARSAL
•

Bir orkestra şefi ile orkestra
üyeleri arasındaki ilginç, düşsel
boyutlardaki anlaşmazlığın
öyküsüdür bu film. Yavaş yavaş
şefin kontrolünden çıkan orkestra,
kendi bildiği gibi hareket etmeye
başlar. Topluluğun her üyesi alır
başını gider. Nota yazıcının anlattığı
gibi "eskiden her üye yerini bilirdi.
O zamanlar, orkestra düzen
demekti. iş bölümü, hiyerarşiye
saygı demekti. Öyle ki, müzisyenler
gelir, ellerini şefe uzatırlar, onun
elindeki bagetle avuçlarına vurarak
kendilerini cezalandırmasını
isterlerdi. .. " Oysa artık her şey bir
başıbozukluk içinde gitmektedir.
Öylesine dağılır ki orkestra, tam
bir kaos oluşur. Sonunda
müzisyenler Şefi başlarından atar
ve yerine bir Metronem koyarlar.
Karışıklığın son haddine vardığı
anda, birden kocaman, siyah bir
küre görünür. Simgesel bir
nesnedir bu. Sonunda, Şef,
yönetimi yeniden ele alır. Bu kez
daha sert, daha ezicidir. Sesi
gittikçe Almancaya dönüşür ve
dehşet verici homurtular çıkarır.
Onun sesi yükseldikçe orkestra da
düzene girer ve parçayı uyumlu bir
biçimde çalmaya başlar...
Fellini'nin ORKESTRA PROVASI
önce ltalyan televizyonu için
çekilmiş, sonra da sinemalarda kısa
bir süre oynamıştı. Bir senfoni
orkestrasını insanoğlu için metafor
olarak kullanan Fellini,
müzisyenlerin farklı sevinçlerini,
kederlerini, sıkıntılarını ve
zaferlerini inceler. Orkestra şefi
ise, beyazperdede pek az boy
gösteren Tanrı'dır aslında! Sadece
72 dakika süren bu film, hedefine
tam olarak varamamışsa da,
içindeki küçük öyküler Fellini'nin
alışılagelmiş standardını
tutturmuştur. Filmde duyulan
müziklerin orkestrasyonunu Nino
Rota yapmıştı. ORKESTRA
PROVASI, tıpkı Fellini'nin daha
önceki bazı filmlerinde olduğu gibi,
değişik tepkilere neden oldu. Kimi
eleştirmenler, yönetmenin bakış
açısında, buyurganlığın övgüsünü
bulurken, kimileri de tam tersine,
kendini yönetemeyen, uyuma

ulaşamayan çağdaş toplumu
bekleyen tehlikeleri haber verdiğini
belirttiler. Ama herkesin ortak
kanısı, Fellini'nin bu filmiyle bir kez
daha "görsel bir başyapıt"
yarattığıydı . Kimi eleştirmenler,
yönetmenin bakış açısında,
buyurganlığın övgüsünü bulurken,
kimileri de tam tersine, kendini
yönetemeyen, uyuma ulaşamayan
çağdaş toplumu bekleyen
tehlikeleri haber verdiğini
belirttiler. Ama herkesin ortak
kanısı, Fellini'nin bu filmiyle bir kez
daha "görsel bir başyapıt"
yarattığıydı.
• This is a fantasia, a modern parable

crushing rerurn

to

power. Ominous

german ic sounds herald the
reorgan isarion of rhe orchestra and
fınally i r begins to play i n harmony
again . . .
ORCHESTRA R E HEARSAL was

originally made for Iralian TV, rhen

given a l i m i ted thearrical release.
Using a symphony orchestra as a
meraphor for Mankind, Fell i n i
explores t h e various joys, sorrows,
frustrarions and rriumphs of the
musicians. The orchesrra leader rurns
out

to

be God, making one of H is

rare screen appearances! Running a
scanr 72 nıinures, ORCHESTRA
R E H EARSAL does nor fully develop

of an orchestra intent on anarchy.

irs premise, though individual

The musicians reject the old order i n

vignertes are up to Fel l i n i 's usual

which "there was a place for each and

standard. The orchestrations heard

everyone knew their place" and an

throughout were handled by Ni no

orchestra meanr cooperation and

Rota. Critica! appraisal of

respecr for the hierarchy so dominant

ORCHESTRA REHEARSAL was

that the musicians themselves asked

divided, as it has been of his previous

the conducror to punish them for

fılms. While some critics saw in ir an

their faults by slapping their hands

eulogy of aurhorirarianism, orlıers

with his bacon. Protesting their

i nrerprered the film as be i ng a

individuality, they collectively

warning, a harbinger of the dangers

dismiss their boss conductor and put

of anarchy which may threaren

a merronome in his stead. As chaos

conremporary sociery. However, all

reigns, sudden Iy a huge, black globe

were i n agreemenr that Fellini had

appears, symbolic of the conducror's

once again creared a visual masrerpiece.

Yönetmen Director: Federiro
Fellini Senaryo Screen play:
Federico

Fellini & B mnello l?ondi

Görüntü Yön. Cineınatography:
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Elisabeth U1bi. !?ona/do Bonarchi.
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VE G E M i G i D iYOR
E LA NAVE VA
AND THE SHIP SAILS ON
•

1 9 1 4 Temmuz'unda bir grup
dansçı, müzisyen ve aristokrat, kısa
süre önce ölen opera şarkıcısı
Edmea Tetua'ya, küllerini küçük Cleo
adası yakınlarında denize serperek
saygı sunmak üzere, Gloria N adlı
lüks transatlantiği doldurur.
Yanlarında ölen diva üzerine bir
yazı hazırlayan gazeteci Orlando da
vardır. Orlando, aynı zamanda
filmin anlatıcısıdır. lik günlerde yaşam
tatlıdır. Orlando bize Avusturya
Grandüşesi'ni, onun kör refakatçisini,
romantik bir eşcinseli, şişman bir
Mısırlıyı ve kavga ederek, şarkı
söyleyerek gemide dolaşıp günü
geçiren çeşitli kaçıkiarı tanıştırır.
Çoğunun ortak yanı, ölen opera
yıldızına karşı duydukları sevgi ve
birbirlerinden hoşlanmayışlarıdır.
Yolculuğun üçüncü gününde G loria
N, Avusturya-Macaristan
Imparatorluğu'nun pençesinden
kaçmaya çalışan bir grup Sırp
H ırvat özgürlük savaşçısını alır.
Düşmanlarının savaş gemisi Gloria
N'ye yaklaşıp kaptandan onları
teslim etmesini talep edince,
birden transatlantikteki herkesin
hayatı tehdit altında kalı r . . .
Diva'nın külleri kadar serpiştirilmiş
mantık çizgisiyle VE GEMI GIDIYOR,
kamera önünde garip karakteriere
resmigeçit yaptırmanın ustası
Fellini'nin, gereğinden çok sevimsiz
aristokrat, müzisyen, sanatçı ve
kraliyet mensubuna yer verdiği
minör ve egzantrik bir film. Bu
karakterlerden bazıları garip bir
şekilde komik oldukları halde,
hemen hiçbiri karikatür düzeyinin
üstüne çıkamıyor. Fellini, onların
kişisel tuhaflık gösterilerinin filmin
büyük bir bölümünde geleneksel
anlatırnın yerini almasından hoşnut
görünüyor. Gene de, mültecilere
ilişkin alt-metin filme hayat katıyor
ve ambardaki, gemiyi kokutan
gergedanla ilgili şen-şakrak bir mini
olay örgüsü ilgi çekiyor. Tamamı
Cinecitta setlerinde çekilen VE
GEMI GIDIYOR, gerçeklikten
tamamen uzak, lezzetli bir şekilde
abzürd; çarpıcı görüntüler ve
akıldan kolay çıkmayan o Fellini
yüzleriyle dopdolu. Gerçekten
büyüleyici nitelikte uzun bir açılış

sekansı bulunan filmin eğlendiriciliği
ise, Birinci Dünya Savaşı sonrasının
siyasi dramı ve üst sınıfların
hoppalığı üzerine bir hiciv olarak,
ancak orta karar.
• In July 1 9 1 4 , a group of dancers,

the ocean l i ner is suddenly
rhrearened . . .

as rhe diva's ashes, AND THE SHIP
SAlLS O

A is a minor, eccemric

musicians and ariswcrars fıll a luxury
ocean liner called the Gloria N w pay

of the camera and the film has more
rhan i ts share of obnoxious aristocrats,

singer Edmea Terua by scanering her

musicians, art i sts and royal ry.

ashes ar sea near rhe small isiand of

Alrhough some of them are

Cleo. With rhem is Orlando, a

humorous in a bizarre sort of way, none

journalise doing a swry on the dead

of the m ever ri se above the level of

di va; he also doubles as the fılm's
narrawr. Life is sweet the fırsr days.
Odando imroduces us w the Grand

caricarure, and most of the rime Fellini

Duke of Ausuia, his bii nd

convemional narrative. Nevertheless,

seems comem w ler rheir display of
idiosyncracies take the place of a

companion, a romantic homosexual,

the subplor concerning rhe refugees

a far Egyprian, and various other
l unarics who roam around the ship

adds some life, and there is a hilarious
mini-plot concerning a rhinoceros

quarreling, singing, and passing the

down in the ship's hold who's

rime of day. Most of rhem share a

stinking up the ship. Shot emirely on

love for the dead opera star and a

Cinecitta sets, AND THE SHIP

dislike of each orher. On the third

SAlLS ON is flagrantly unrealistic

day of the voyage, the Gloria

and deliciously absurd, bm ful l of

picks

up a group of Serbo-Croarion

Federiro Felli11i & Tonino Grıerra
Görüntü Yön. Cinemarography:

W ith a line o f logic that is scarrered

offering from Fellini who is a master
at paradi ng bizarre cl1aracrers in front

uibure w the recemly deceased opera

Yönetmen Director: Federico
Fellini Senaryo Screenplay:

suiking images and those indelible

freedam fıghrers rrying w escape the

Fellini faces. l t also has a lengthy

durhes of the Ausuo-Hungarian

opening sequence that' s absolurely

Empire. When rheir enemy's

mesmerizing. But as a post-World

bardeship approaches the Gloria N

War 1 political drama, and as a satire

and demands rhar the caprain turn

on rhe frivolities of the upper class, it

rhem over, the life of everybody on

is only mildly emerraining.
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Gi N G E R VE FRED
GINGER E FRED

GI NGER AND FRED
• Son kez birlikte dans edişlerinin
üzerinden otuz yılı aşkın bir süre
geçmişti ve şimdi de tuhaf ve
nostaljik bir buluşmayı kutlamaktalar.
Televizyon onları bir Noel eğlence
programına davet etmiş. Adlarını
Amerikalı meşhur idollerinden
alıyorlar: Ginger Rogers ve Fred
Astaire. Gerçek adları ise, Amelia
Bonetti ve Pippo Botticella. Bir
vakitler kısa süre başarılı olmuş bir
dans ekibi, sonra ayrılıp kendi
yollarına gitmişler. Amelia şimdi
küçük bir kasabada kızı ve iki
torunuyla yaşarken, Pippo
Orvieto'da taksitle ansiklopedi
satmakta. Önce Amelia Roma'ya
trenle gelir. Istasyonda gördükleri
onu biraz şaşırtır; otelde diğer konuk
sanatçılada karşılaşınca şaşkınlığı
daha da artar. Burada Pippo'yu
bulur. Ertesi sabah konuklar arabayla
stüdyoya götürülür. TV dünyası her
ikisi için de çok yabancıdır. Şovun
konukları makyaj odasına çağrılır:
Adriano Celentano, Bette Davis,
Marlene Dietrich, XII. Pius, Garibaldi,
Tarzan ve Ginger ile Fred . . .

Fellini filmlerinde hep garip
karakterler ve insanın kırılganlığını
sunacağı bir durum yaratmıştır.
GINGER VE FRED'de bu durum,
artık çok geride kalmış yıllardan
gelen, bir vakitler meşhur olan
kişilerin yer aldığı bir ltalyan
televizyon varyete şovu. Fellini bu
kaygısız ve eğlendirici fılmde TV ve
ani şöhret kültüyle alay ediyor.
Mekan - miyadını doldurmuş sirk,
sahne ve komedi göstericileriyle
dolu bir otel - yönetmenin tuhaf ve
gülünç karakterlerden oluşan bu
sıradışı takımı sunması için
mükemmel bir sahne. TV şovu ise
ona muhteşem bir müzikal fantezi
sahnelemesini sağlıyor. Fellini,
insanlardan oluşan bu hayvanat
bahçesinin ortasında, Ginger ile
Fred'in sıcak ve çok insani öyküsünü
de anlatmaya çalışıyor. Mesleki
ortaklıklarının kişisel sorunlar
yüzünden bozulduğunu, Fred'in bir
zamanlar Ginger için intihara
kalkıştığın ı öğreniyor ve geçen yıllara
rağmen eski zarafet ve gizemlerinin
tortusunun kaldığını görüyoruz.
Başrollerdeki yıldızlarının

çekiciliğinden de destek alan
GINGER VE FRED, dokunaklı bir
doruk noktasına doğru yavaş yavaş
ve istikrarlı bir şekilde yükseliyor.
• The lasr time they danced rogerher

Dietrich, Pius

XII, Garibaldi, Tarzan

and G i nger and Fred . .
J n h i s fılms Fell i n i has always found a
si tuarian in which ro presenr bizarre
characters and human f.'lll i b i l i ty .

was over dıirry years ago and now

G I N G E R AND F RED, that

they are celebrat ing a strange

si ruarian is an Iralian relevision

In

nostalgic reunion. The television has

variety show fearuring once-famous

invited them up for a Christmas

acts from years gone by. Fel lini

enrerrainmenr programme. They've

satirizes TV and the cult of instant

borrowed dıeir names from dıei r

celebriry in this relaxed and anı using

famous A nıerican idols: G i nger

film. Tlıe serring - a hotel ful l of

Rogers and Fred Astaire. Their real

washed-up circus, stage and comedy

nanıes are Amelia Bonerri and Pippo

acts - is a perfecr sraging ground for

Borricella. They were once a briefly

rhe director

successful dance team, who have long

array of st range and funny clıaracters.

ro

inrroduce the unusual

si nce broken up and gone dıeir

The TV show itself is a production

separate ways. Amelia is now l i v i ng

that allows b i m to mounr a lavish

w i th her daughrer and two grand

nıusical extravaganza. In the midst of

children in a smail rown, while Pippo

the human nıenagerie, Fel l i n i also

sells encyclopeadias on insralmenrs in

attenıpts to teli the warm and very

Orviero. Amelia arrives in Ronıe fırst

human srory of Gi nger and Fred. We

by rrai n. She is sornewhar bewi ldered

learn that tbeir professional

by rhe sight of the station, and her

partnership broke up over personal

bewildernıenr increases when she

problems, that Fred once attenıpted

nıeers rhe other guests on the show.

to

Here she fınds Pi ppo. Next morning

the years have lefr w ith ar least rlıe

the guests are driven to the studio.

shadow of rlıeir old grace and slıabby

The TV world all seenıs very much

nıagic. Coasting by on the charms of

commit suicide over G i nger, that

alien ro them. The show guests are

i ts stats, GINGER AND FRED

called ro the make-up room: Adriano

bui lds slowly and sread ily ro a

Celentano, Bette Dav is, Marlene

rouching clinıax.

Yönetmen Director:

Federico
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Cinematography: Tonino Del/i Co/li
& Ennio Guamieri Kurgu Edi ring:
Ni11o Baragli. Ugo De Roni & l?11ggero
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GÖRÜŞM E
INTERVISTA
THE INTERVIEW
•

"Tatlı Hayat"ın çekimlerinden
itibaren Cinecitta Stüdyoları Fellini
filmlerine set oluşturmakta önemli
rol oynadılar. SÖYLEŞI, onun
Cinecitta'ya SO. yıldönümü
armağanıydı. Fellini'yle bir söyleşi
yapmaya çalışan bir Japon TV ekibi,
bu usta işi ve dokunaklı fılmin
çerçevesini oluşturur. Bu yapımda,
hem Fellini'nin, hem de onun gözde
yönetmenlerinin filmlerine
göndermeler de vardır. Bunlar da
bizleri mekan çekimlerine ve kimi
zaman kameranın arkasına götürür.
Fellini, kendini evinde gibi hissettiği
Cinecitta'da dolaşırken, bizi sevgi
dolu bir serüvene çıkarır. Coşkun
bir koşuşturma, gergin sinirler ve
uyuşuk fıllerle dolu bu çılgın stüdyo
Fellini için kendisine ait bir sirktir
sanki. Yönetmen, ünlü kadın
oyuncuları görüşmeye çağırdığı
günleri anımsayıp sinemaya
duyduğu aşkı anlatır; bu arada tatlı
bir nostaljiyi de yıkar. Belleklerden
silinmeyecek bir anda, Fellini'nin
gözde oyuncusu Marcello
Mastroianni ve heybetli güzelliğiyle
Anita Ekberg yeniden biraraya
gelerek fılmin odak noktasını
oluştururlar. Oyuncular Ekberg'in
viiiasında gençlik anılarını
yadederek eski günlerden söz
ederken, bir başka çağın silinen
güzelliklerinin karmaşık yansıması
daha da çarpıcı hale gelir...
Böylesine bir filmi n içinde ve
stüdyolardaki çılgın koşuşturmacanın
ortasında düzeni ancak Fellini
sağlayabilirdi. Filminin ne hakkında
olduğu kendisine sorulduğunda,
Fellini bu fılmin ne bir isme, ne bir
konuya, ne de karakteriere
gereksinimi bulunduğunu; sadece
bir tretman, senaryo, oyuncular ve
yönetmenin karışımı olduğunu
söylemiştir: "Işte bu da bitti. Tam
hatırlamıyorum 20., 2 1 ., belki de
22.'ydi. Hep "Sekiz Buçuk"tan
başiamam gerekiyor, bu da saymamı
karıştırıyor ... SÖYLEŞI bağımsızlığını
çok çabuk ilan etti: "Kimseye
ihtiyacım yok", dedi. "Sen zaten bana
yardım edemezsin, çünkü benim
yapmak istediğim şeyin sıradan
fılmlerle ilgisi yok. Git başınıdan
Bay Fellini, ben kendimi yaratırım.

Eğer gelmek istersen gösteri
odasında görüşürüz... " Her gün
benimle böyle konuşuyordu sanki.
Yapabildiğim tek şey onu önceden
kestirilmesi olanaksız yolunda
izlemek oldu." - Federico Fellini.

and rhe sratuesque blonde Ani ra
Ekberg seeals rhe show. The complex
reflecrion on che vanished beauries of
anather age becomes even more
poignanr when rhe acrors c har over
old rimes evaking memories of yourh
in Miss Ekberg's villa ...

• Ever since sho()(ing "La Dolce

Yönetmen Director: Federico
Fe!lini Senaryo Screen play:
Federico Felli11i Görüntü Yön.

Cinemaıography: Tonino Del/i Co!/i
Kurgu Ediring: Nino Baragli
Müzik Music: Nicula Pioı'tlni &
Nino Rota Oyuncular Casr: Fulerıco
Fellini. Mareel/o Afastroiamıi. Anita
Ekberg. S.rgio 1?11bini. Alcmrizro i\ !ein.
Autonio Cantctfora. /....arti Ventle/.
Amonella Ponziani. Paola Lig11ori.

Vi ra", Cinecirra Srudios have played
an impormm role in crearing sers for

Only Fell ini could ereare order i n rhe

Nadia Ollaı ·iani Yapımcı

freneric acriviry raking place in rhe

Fellini"s films. INTERVISTA was his
rribure ro Cinecirra on irs 50rh

srudios and in rhe film irself. Asked
whar rhe film is abour Fellini replies

Producer: lbmhim Mo11ssd Yapım
Producrion Co.: Aljosha Prod . /?i\ 1

rrying ro imerview Fellini serves as

as ir needed no srory or characrers, ir is

anniversary. A Japanese TV film crew

rhar ir is a film rhar needs no rirle, jusr

rhe frame for rhis wirry-and-even

jusr a m ix of rrearmenr, screenplay,

moving film, which i ncludes
references ro borh his films and his

casr and direcror. "Well rhis one is

personal t'lvorires by other direcrors,
allowing

us

birs of locarion sho()(ing

and behind-rhe-screen peeps.

finished roo - rhe 20rh, 2 l sr or 22nd,
I really can'r remenıber. l always have
ro srarr agai n from 8 'lı and d1ar
messes up my couming ...

Walking araund rhe Cinecirra, in a

INTER VISTA was a film rhar very

mad studio world full of freneric
acriviry, hor remperamenrs and lazy

quickly declared irs independence: 'I
don'r need anyone', ir said. 'You can'r

elephanrs, where he rruly feels ar
home, Fellini rakes us on a loving

help me anyway, because whar I wanr
ro do doesn'r have anyrhing ar all ro

advemure ro a circus he cal ls his own.
He reminisces che days when he used

do wirh whar is usually involved in
making a film. Go away, Mr. Fellini.

ro imerview fiımous acrresses; he rells

l'll make myself. We'LI see each orher

of his love for film and ar rhe same

in che screening room if you wanr ro

rime, desrroys che sweet nosralgia. I n a

come .. .' Ir seemed ro ralk ro me like

momem rhar will long be

rhar almosr every day. All I could do

remembered, rhe reunion ofFellini's

was fallaw ir on irs unpredicrable

favorire acror Marcello Masrroianni

course." - Federico Fellini
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değerli katkılarıyla
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USTALARA SAYGI TRIBlTES
FRANSA FRANCE

B E RT RAN D BLI E R
•

1 4 Mart 1 939'da, Fransa'da
Boulogne-Billancourt'da (Hauts
de-Seine) doğdu. Aktör Bernard
Blier'nin oğlu olan Bertrand,
sinema sektörüne 1 960 yılında
yönetmen Georges Lautner'in
asistanı olarak girdi. Daha sonra
da John Berry, Christian-Jacques,
Jean Delannoy ve Denys de
Patelliere'in asistanı olarak çalıştı.
Kısa belgesellerde yönetmenlik
yaptıktan sonra ilk uzun metrajlı
filmi olan sıradışı belgesel "Hitler?
Connais Pas! 1 H itler mi?
Tanımıyorum!"u 1 963'te, tam
Fransız Yeni Dalga akımının
gelişme döneminde
gerçekleştirdi. Sokaklardan
toplanıp stüdyoya alınmış, yaşları
1 6 ile 23 arasındaki bir düzine
Fransız genciyle yapılmış (çoğu
yakın plan) söyleşilerden oluşan
bu film, dönemin "cinema verite"
standartlarına göre bile ödünsüz
bir filmdi. Cannes'da
gösterildiğinde derhal Blier'nin
özgün fikirleri olan bir yönetmen
olduğuna hükmedildi ama bu
çalışmasının devamının gelmesi
için aradan uzun bir süre geçmesi
gerekti. Blier on yıl boyunca
yapımcılar tarafından reddedilip
durdu, kamera arkasına ancak
1 967 yapımı ve babası Bernard'ın,
farkına varmadan bir casusluk
işine bulaşan bir doktoru oynadığı
casusluk filmi "Si j'etais un espion
(ou Breakdown) 1 Bir Casus (ya
da Kriz) Olsaydım" ile geçebildL
Blier'nin senaryoyu yazan beş
senaristten sonuncusu olması, bu
filmin sıradan bir iş deneyiminden
fazla bir anlamı olmadığını
gösterir.
Klasik yapıya sahip senaryolarda
başarısız olması karşısında çileden
çıkan Blier, 1 973'te kendi anarşik
romanı "Les valseuses 1
Taşaklar"ı sinemaya uyariadı ve
Yeni Dalga kuşağının avare
çocuğu bir gecede I kinci Kuşak
denen Fransız sinemacıların (ki
içlerinde Tavernier, Corneau,
M iller ve Techine de vardı)
rehberi konumuna geldi. Iki kaçak
serserinin sıradışı destanı olan
"Taşaklar" aslında, filmin
kahramanlarının çeşit çeşit
Fransız stereotipine sataştıkları,
yollarına çıkan pek çok kişiyi

tedirgin ettikleri ama özgür
düşüneeli kafa dengi dostlar da
buldukları bir yol filmidir.
Fransa'da muazzam gişe yapan ve
daha sonra da ülke dışında kült
statüsüne yükselen bu film,
Blier'nin ilerideki (ve sürekli
kendine göndermeler yapan)
çalışmalarının tüm özelliklerini
özetler: bunlar dönemin havasını
yakalama yeteneği (burada
1 968'den sonraki toplumsal
değişimler), şoke etme arzusu ve
kadınların aşırı cinsel talepleri,
erkeklerinse yeterli olarnama
korkularıyla "hakl ı gösterilen" bir
kadın düşmanlığıdır. "Taşaklar"
aynı zamanda Gerard Depardieu,
Miou-Miou and Patrick
Dewaere'in sinema kariyerlerini
de başlatmıştır.
Blier'nin, görünüşe göre, kendi
kemik bakış açısını yeniden
yaratmaktansa "Taşaklar"ın şok
edici değerini aşma yolunda bir
çaba sergilediği bir sonraki fi lmi
"Calmos" onun şimdiye kadarki
en zayıf fi lmidir. Konusu, kadın
özgürlük hareketi nin yeniden
tanım ladığı şekliyle cinsellik
savaşıd ı r ve iki orta yaşlı erkek
olan filmin iki ana karakteri,
karılarının taleplerinden
kurtulmak için küçük bir
kasabaya kaçar, burada
vakitlerini yemek yiyerek
geçirirler. "Calmos"daki kadın
düşmanl ığı yüzünden kötü kişi
olan Blier, hassas midelerin en
kolayl ı kla hazmettiği filmi
"Preparez vos mouchoirs 1
Mendillerinizi Hazırlayın"la çok
farklı bir tarafa yöneldi ve bu film
(hiç de tesadüfi olmayan bir
şekilde) 1 978 yılının Yabancı
Dilde En iyi Film Oscar'ı n ı aldı.
Gerard Depardieu ile Patrick
Dewaere, birincisinin karısını
tatmin etmeyi becererneyen ve
sonunda da yerlerini 1 3 yaşında
bir oğlana kaptıran i ki arkadaşı
canland ı rırken fi lmin kemik
havasın ı büyük beceriyle
yakalamışlardı. Bundan da
önemlisi, "Mendillerinizi
Hazırlayın", perdeye yansıyan
sıradışı ilişkilere eşit değerde
ortak olan iyi yazılmış
diyaloglarıyla, Blier için yeni bir
başlangıca da işaret ediyordu.

Yönetmen, o kadar da yumuşak
yapıda olmadığını göstermek
istercesine, bu filmin ardından
meslek hayatının en karanlık, en
sivri filmini yaptı. Blier'nin
sürrealist alana çıkarma yaparak
cinayet psikolojisini fars üslubuyla
incelediği "Buffet froid 1 Soğuk
Büfe", hangi standarda vurursanız
vurun, gerçekten özgün bir
yapıttır. Ruhsuz, modern bir
Paris'te soğukkanlı bir şekilde
insanları öldürüp duran üç kişinin
karanlık yolculuğunu anlatan
"Soğuk Büfe" Blier'nin çok
kontrollu sonraki çalışmalarının,
örneğin "Trop belle pour toi
Senin Için Fazla Güzel''in duygusal
içeriğine olmasa bile havasına
sahiptir. Blier bu filmin
senaryosuyla bir Cesar ödülü
kazanmıştır.
Blier'nin daha sonraki birkaç filmi,
daha somut bir alan olan cinsel
ahlak konusuna geri döndü ve
yönetmen izleyicilerini tedirgin
etmeyi. yabancılaştırmayı ve
eğlendirmeyi sürdürdü. Hem
"Beau-Pere 1 Üvey Baba", hem de
"La femme de mon pôte 1
Arkadaşımın Kadını", Blier'nin
sürekli biçimde ele aldığı,
erkeklerin eninde sonunda hayal
ettiği suçluluk duygusu taşımayan
özgür cinsellik teması üzerine
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çeşitlemelerdir. Blier'nin kendi
romanından uyarladığı ilk filmde
Dewaere, erken serpilmiş 1 4'1ük
üvey kızı tarafından baştan
çıkarılan adamdır; ikincisinde ise
lsabelle Hupert hem spor giyim
satıcısı Thierry Lhermitte'i, hem
de onun en iyi arkadaşını bir
kayak merkezinde baştan çıkaran
kadındı r. Her iki film de Blier'nin
en iyi çalışmaları nın keskinliğinden
yoksundur. Bu tema en iyi
şekliyle, Alain Delon (o sıralarda
stereotiplerden kurtulacak bir rol
arıyordu) ile, Blier'nin "Üvey
Baba"da da birlikte çalıştığı
Nathalie Baye için aceleyle yazdığı
"Notre Histoire 1 Öykümüz"de
işlenmişti. O sıralarda haksızlığa
uğrayıp görmezden gelinen bu
film, perdeden kopup gelen ilginç
diyalogları ve onu izieyecek üç
büyük filmin müjdesini veren
serbest akışlı, yarı-fantastik
tonuyla, hala yönetmenin en iyi
çalışmalarından biridir.
Depardieu (ve ilkinde, artık
olgunlaşıp olağanüstü bir aktris
olan Miou-Miou), bundan sonraki
iki film için Blier ekürisine geri
döndü ve hem o, hem de
yönetmen bu filmlerle formlarının
zirvesine ulaştılar. "Tenue de
soiree 1 Gece Kıyafeti", Miou
Miou'nun uysal M ichel Blanc'ı
azarlarken Depardieu'den tokatı
yediği ünlü açılış sahnesiyle
başlayıp, üçlünün burjuva
evlerinde bir soygun dizisine
girişmesine, sonra da sevgisiz
eşcinsel, ebedT kurban ve acımasız
servet avcısı rollerini
benimsedikleri bir üçlü ilişkiye
razı olup durulmalarına kadar,
enerji ve yaratıcılıkla fokur fokur
kaynar. Blier'nin esnek senaryosu,
ayak takımının konuşmalarını şiir
düzeyine çıkarır. Akla durgunluk
veren cinsel karmaşasına rağmen,
Cannes'da J üri Özel Ödülü'nü ve
En iyi Film Cesar'ını alan "Gece
Kıyafeti" daha çok ortak
ihtiyaçları ve zaaflarıyla bi rbirine
kilitlenmiş üç kişi üzerine bir
filmdir ve bu bakımdan
"Taşaklar"ın bir tür 1 980'1i yıllar
versiyon udur.
Bu filmden tam üç yıl sonra gelen
(ve daha önce Festival'de
gösterilen) "Trop belle pour toi 1
Senin Için Fazla Güzel" ise,
Blier'nin şimdiye kadar yaptığı en
damıtılmış filmdir; "Gece
Kıyafeti"nin meyve suyu lezzetine
karşın, bu film saf pınar suyudur.

Dikkatleri çeken tipik bir açılış
bölümü olmasına karşın, bu bile
sözsel ya da fiziksel çarpıcılıktan
yoksundur: Bir garaj sahibi,
gösterişsiz yeni geçici sekreterini
kayıtsız bir şekilde buyur eder,
birbirlerini süzerler ve derhal bir
motel odasına gidip sevişirler. Bu
arada adamı n güzel ama buz gibi
soğuk karısı, kendisine ilişkin
kuşkuları ile yetersizliklerini
şatafatlı bir akşam yemeğinde
itiraf eder. Blier, birkaç kısa
sahneyle filmin bütününü ortaya
serer (ani aşk ve cinsel çekimin
gizemi); bunu izleyen bi rbuçuk
saatte de, görünürde her şeye
sahip olan bir adamın niye kılıksız,
tombul, işçi sınıfından bir kadına
tutulacağı konusunu ele alır.
Fransa dışındaki ülkelerde de
beğenilen "Senin Için Fazla Güzel"
Blier'nin odak noktasının da
erkeklerden kadınlara kaydığı film
oldu (o sıralarda, "Erkeklerle
yeterince film yaptım" diye
yazmıştı. "Artık hanımlada
ilgileniyorum. Tercihan,
muhteşem han ımlarla. Örneğin,
Depardieu ve Dewaere gibi
oynayabilenlerle"). "Merci la vie 1
Sağol Yaşam"da Blier her zamanki
iki cinsten üç baş karakter
uygulamasını terk etti ve filmin
merkezine, iki genç kadın
arasındaki dostluğu aldı: bunlar
filmin başında sevgilisi tarafından
dövülüp terk edilen (benzersiz
Anouk G rinberg'in canlandı rdığı)
kılıksız Joelle ile cinsel açıdan naif
Camille'dir. Kısmen yol filmi,
kısmen film-içinde-film, kısmen de
zamanda yolculuk fantezisi olan
karmaşık, komik ve seksi bir dizi
macerada bu ikili, bi rbirlerine
yaşam hakkında pek çok şey
öğretiri er.
Kendi kuşağının Miou-Miou'su
olduğu rahatlıkla söylenebilecek
Grinberg, Blier'nin "Un, deux,
trois, soleil 1 Aya, Maya,
Kumpanya"sında da başrolü
oynamıştır. Marsilya civarını
mekan edinen bu destan, genç
aktrisi unutulmuş bir geçmişi olan
düşkün bir göçmen rolündeki
kıdemli aktör Marcello
Mastroianni'yle eşleştirir. "Bir gün
gösterim odasının kapısında
benim için çağrılmış beyaz
gömlekli doktorları bulacağım"
diye kendisiyle dalga geçmekten
pek hoşlanan Blier, post
prodüksiyonu sırasında bu film
için şunları yazmıştı: "Varoşlarda

yaşayan, kalbi sevgiyle dolup taşan
bir kızın öyküsüdür bu. Genç
çocukları memnun etmek için
sütyenini çıkaran bir kızın . . .
Aslında çok basit. Blier hasta
değil. Hem de hiç değil. Aksine
Blier çok, çok iyi."
Blier'nin şimdilik son filmi, taciz
ve sömürüyü bir güç gösterisine
dönüştüren yürekli ve komik bir
kadının, fahişe Marie'nin
öyküsünü an latan "Mon Homme 1
Erkeğim"dir. Bu filmde
yönetmenin gözde aktrisi Anouk
Grinberg, huzursuz denecek
ölçüde enerjik bir performansla
Marie'nin ruhuna girmiştir. Marie
kendisine bağımsızl ık ve iyi
paranın yanısıra cinsel haz da
sağlayan işinin güçlendirdiği bir
"seks işçisi"dir. Pezevenginin
ihanetini keşfedince rakibesinden
nefret etmez, aksine onunla birlik
olur. Sonra da bir zevce ve anne
olmayı tercih eder, bir erkeği
sadece fiziksel görünüşü için
seçerek onu bir cinsellik
nesnesine dönüştürür.
Blier'nin filmlerinin başına buyruk
havası, yıllar boyunca
çalışmalarıyla cezbettiği ve elinde
tuttuğu oyuncuların kalitesi
sayesinde daha da çarpıcı hale
gelir. "Taşaklar" Gerard
Depardieu'nün sinema kariyerini
başlatmıştı. Ünlü yıldız da hem
aktör, hem de şirketi DD
Productions vasıtasıyla yapımcı
olarak defalarca Blier'ye döndü.
Alain Delon, Jean ne Moreau,
lsabelle Huppert, Miou-M iou,
müteveffa Patrick Dewaere,
Nathalie Baye, Jean-Pierre
Marielle, Brigitte Fossey ve Jean
Carmet, zorlayıcı, kendileri için
tipik olmayan rolleri deneyen ve
Blier aracılığıyla meslek
hayatlarının en iyi
performanslarını sergileyen pek
çok oyuncu arasındadır. Aynı şey
yönetmenin son keşfi, karizmatik
Anouk Grinberg için de
geçerlidi r.
Teknik olarak başarılı ve bazen
son derece komik bazen de
ürkütücü olabilen, insan
ilişkilerinde acı bir alayla yüklü
olsa da zekice sezgilere sahip
Blier'nin kuşkucu, abzürd ve
komik sineması, Fransa
gişelerinde pek popülerdir. Onun
sıradışı filmleri, süslü ambalaj
kağıtlarıyla sarmalanmış dikenli
yastıklardır. izleyicileri ilk kez

1 3 4 öfkelendirdiği "Taşaklar"dan bu
yana geçen yirmibeş yı l içinde
Blier, çok daha gürültücü
bağı msız sinemacıların söz sahibi
oldukları bir dönemde, kabul
gören değerlere meydan
okumaktan aldığı keyfi hiç
kaybetmemiştir. Yönetmen,
yazmaya başladığı vakit (tıpkı
karakterleri gibi) yolculuğun onu
nereye götüreceği hakkında
hiçbir fikri olmadığın ı iti raf eder:
onun filmleri genelde birkaç
tema üzerine çeşitlemelerdir.
Ancak Blier'nin diyalogları n ı n
kalitesi, Fransız argosunun zengin
hazinesi üzerindeki hakimiyeti
eşsizdir. Kalben bir yazar olan
ama görsel üsiObuna da doğal
biçimde hakim (ve geniş ekran
görüntülere modası geçmiş bir
tutkunlukla bağlı) Bertrand Blier,
Fransız si nemasının asla
yaşianmayan centilmen
anarşistidir.
• Born on 14 March 1 939, in

Exasperated at his lack of success

As i f ro show he was no soft touch,

w i th classically scrucrured scripts,
B l ier aciapteel his own anarchic

B l ier nexr produced tbe darkesc,

nove l , " Les valseuses" ("balls" i n

career. The d i recror's incursion in to

French slang), i neo a movie i n

surreal ist rerrirory, a farcial study

1 97 3 , and overn ight the piece o f

most sri letto-like work of his

in che psychology of murder,

driftwood from che New Wave

"Buffet froid 1 Cold Curs", by any

generatian became a leadi ng l ight

standards, is a rota! orig i na l . It is

of che so-called Second Generat ion

the clark odyssey of three people

of French cineasces (that i nc l uded

who calmly go abom murdering

Tavernier, Corneau, M i l ler and

people in a soulless, modern Paris.

Places", the picaresque saga of rwo

che emorional conrenr) of highly

hoodlums on che run, is essen rially

concrolled lacer works ! i ke "Trop

Techine). "Les valseuses 1 Going

" Buffet froid" has the feel (if not

a road movie - a succession of

belle pour toi " . B lier has won a

variarions, i n which che main

Cesar for che screenplay of the fi l m .

clıaracters bounce off an assorrmenr
of French stereorypes, scandal is i ng

Blier's nexr few movies rewrned ro

many en rome bm also find i ng

che more concrere terrirory of

free-thinki ng soulmares. A huge

sexual morali ty and the di recror

box-office hi c in France and larer

com i nued ro offend, al ienate and
entertain his audience. Both "Beau

acqu i red culr status abroad , the
film encapsulaces che feawres of

Pere 1 Srepfacher" and "La fe m me

B lier's subsequenr (and self
referenrial) work: an abi l i ty ro

de mon pôre 1 My Best Friend's
Gir! " are variacions on Bl ier's

caprure ' l 'air du temps' - here posc1 968 societal changes - a desice ro

recurrent the me of a free, guil dess
sexua l i ty in which the men are

Boulogne- B i l lancourr (Haucs-de

shock, and a m isogyny ' justified' by

fınally found wanting. In che fi rsr,

Sei ne), France. The son of che acror

women' s exrravaganr sexual

aciapteel from Bl ier's own novel ,
Dewaere is c h e man seduced b y his

Bernard B lier, he enrered the

demands and men's fear of

indusrry in 1 960 as an assiseane ro

i nadequacy. "Les valseuses" has also

nuhile 1 4-year-old scepdaughrer; i n

d i recror Georges Laurner and larer

launched che careers of Gerard

c h e second, Isabel l e H uppert is che

rook che same post w ith John

Depardieu, Miou-Miou and Parrick

woman who seduces boch sportwear

Berry, Christian-Jacques, Jean
Delannoy and Denys de Pacell iere.
A fcer helm i ng shorr

Dewaere.

salesrnan Thierry Llıermitte and
dıen his best friend againsr a ski
resort background. Borh films lack

B lier's nexr fi l m , "Cal mos 1

documencaries, he made his fi rsr

Femmes Farales" is his weakesr ro

che edge of B l ier's best work. The

feanıre-lengdı fil m , che offbear

dare, seemingiy an atrempt ro

same dıe me fi nd s i es best working

documencary " Hi t ler? Connais Pas!

omdo "Les valseuses" in shock

out in "No ere histoire 1 Our Srory",

value rather rhan reinvenr his

a hasri l y wrirren vehicle for A lai n

1 Hi tler) Never Heard of H i m ı " , in

1 96 3 , at a r i me when the French

comic v iew. The subject here is che

Delon (then looking for a role

New Wave was j usc beg i n n i ng

sex war, as redefi ned by women's

against type) and Narhali e Baye,

ro

broaden ics scride. Even by che

li b, and che cemral characrers, cwo

with whom B lier had worked on

standards of c i nema verice of che

m iddie-aged men who, ro escape

" Beau-Pere " . Unfairly ignored at

r i me, it i s an uncompromi s i ng

che sexual demands of their wives,

che r i me, ir remains one of Bl ier's

movie, composed of i n cerviews

flee ro a smail rown wlıere they

fı nesr works, with d ialogue dıac
rol l s off che screen and a free

(mai n Iy in close-up) wirh a dozen

spend rlıeir r i me earing. Afrer

young French people, aged

being v i l i fied for the misogynism

flowi ng, sem i-fanrasric rone that

berween 1 6 and 2 3 , p lucked off

of "Calmos", B l ier bounced back i n

che sereers and ser down in a

a very d i fferent d i recrion wirh
" Preparez vos mouchoirs 1 Ger Out

forecascs che great eri o of movies
that were ro fo l l o w.

studio. Shown at Cannes, che fi l m
i mmedi arely announced a d i recror

Your Handkerchiefs", his most

Depardieu (along wiclı "Les

wich ideas ro spare. However, che

easily digescible film for sensirive

valseuses" co-srar Miou-Miou, si nce

fol low-rhrough was a long r i me

scomachs and (surely not by

matured i n to an exceprional

com i ng . For che nexr ren years,

coincidence) w inner of che 1 978

actress) rewrned to che Bl i er scable

B l ier was rejected by producers, his

Best Foreign Film Oscar. Gerard

for che nexr rwo fi lms, wlıiclı found

only spe l l behi nd che cameta being

Depardieu and Parrick Dewaere, as

borh acror and d i rector on peak

che cwo friends who are unable ro

form . From irs fameous openi ng

on che 1 967 espianage myscery, "Si
j 'erais un espion (ou Breakdown) 1

satisfy the former's w i fe and end up

scene wirh Miou-Miou

If I W ere a Spy (or Breakdown)",
srarring his farher Bernard as a

supplanred by a 1 3-year-old boy,

tonguelashi ng a docile Michel

docror who u n w i t t i ngly becomes

much ski ! ! . More i mporrandy,

Depard ieu, "Tenue de soiree 1

i nvolved i n the spy business.

"Preparez vos mouchoirs" markeel a

Menage" brisdes w i rlı energy and

B l ier's posirion as the fifrh of five

fresh start for B lier, with fi nely

i nvention as the rrio embark on a

writers on che script marks the

honed dialogue an equal partner ro

series of robberi es of bourgeois

movie as l ittle more rhan a jobbing

che unconvencional on-screen

experience.

relarionslıips.

handie the l ighdy com ic tone w i dı

Blanc and being slapped down by

ho m es and la ter ser de dow n i neo an

uneasy "menage a rrois" of lovelorn

1 35

homosexual, erernal v i c r i nı and

saga ser araund Marsei l les wlıiclı

paper. In rhe rwen ry-five years

rurh less gold-d igger . B l ier's

reanıs rlıe young acrress w i rlı

s i nce firsr seandal ising aud iences

res i l ienr script raises gurrer-mlk ro

vereran Marce l l o Masrroianni as a

w i rlı "Les valseuses" , B l ier has losr

rhe level of poerry. Despire irs

down-ar-lıeel enı i g re wi rlı a

none of his delighr in clıal lenging

nı i nd-bogg l ing sexual

forgorren pasr. B l ier, who cleliglırs

acceprecl values

conı plexities, "Tenue de soiree"

in srories rlıar "one day rlıey're

noisier nıavericks. B l ier lı i nıself lıas

(Special J u ry Prize ar Cannes anel

going ro have docrors wai r i ng for

adın i necl rlıar when he s ra res

Besr Fi Inı Cesar) i s nı o re abour

me outside che scree n i ng room,"

w ri r i ng, he has no idea ( ! i ke his

three people lockeel rogerher by

wroce of rlıe ınovie during

characrers) where rlıe jou rney will

in a period of far

conınıon needs and weaknesses, and

posrproclucrion: " I r ' s rlıe srory of a

rake him: h i s nıovies are, i n

as such a l 980's version of "Les

g i r l who l ivecl in rlıe suburbs,

general, variarions on a couple of

valseuses" .

who e lıearr overflowed w i rlı love.

rlıenıes. B ur rlıe q ualiry of his

A girl who rook off her bra

d ialogue, of his mastery of the rich

"Trop bel l e pour roi 1 Too

ro

please young boys . . . I r's very

rreasurelıouse of French slang is

Beau r i fu l for You " , which fol l owed

simple. B l ier isn'r sick. Nor ar a l l .

exrraord i nary. A wrirer ar lıearr,

exacrly three years larer (anel

B l ier is very, very wel l i ndeecl . "

bur with a narural commancl of

B l ier's lasr fi l m for rlıe monıenr i s

dare, p u re spring water ro the

"Mon Homme 1 My Man", rlıe rale

adcl icrion ro che wide screen),

fru i ry brew of "Tenue de Soiree".

of a pros r i r u re, Marie, a pl ucky and

anarchisr of rhe Frenclı c i neım1 who

Even rhe open i ng , rhough rypi cal ly

fu nny wonıan who r u rns abuse and

has never grown old.

anenci on-grabbi ng, is free of verbal

exploirarion i nco a show of

previously screeneel i n rhe Festival),
is B l ier's nıosr cl i s r i l led nıovie ro

visual sryle (and an u n faslı ionable

or physical fi reworks: a

srrengrlı. The d i recror's favourire

garageowner casually welconıes his

acrress, Anouk Gri nberg, i n fuses

plai n-looking new renıporary

Marie w i rlı a nervously energeric

secrerary, they exchange looks, anel

performance. Marie is a "sex

i nıınediarely couple i n a nıorel

worker" empowered by a job wlıiclı

room; nıeanw h i l e the nıan's

gives her i ndependence and good

icequeen w i fe canfesses ro her self

nıoney, as we l l as her sexual

doubrs and i nadequacies ar a rrendy

pleasure. When slıe d iscovers her

d i nner parcy. W i rb i n a few brief

p i nı p's berrayal, slıe does nor hare

scenes, B l ier lays out the wlıole

her riva!, but reanıs up wi rlı her.

nıovie - the nıysteries of sudden

She rhen clıooses ro be a w i fe and

love and sexual arrraction - anel i n

morher anel picks a man for his

rhe next lıour-and-a-lıalf rackles che

looks, rhus r u m i ng lı i nı i neo a sex

subject of why a man seem i ngiy

ObjeCL

Sererand B l ier is rhe geneleman

Filmleri

Filnıography

1 963 Hitler.� Couuais fJtts.'
H itler mil Tanımıyorum!
1 967 Si j'etrtis '"' espi()Jı (ou
B reakdoıl'll)
Eğer Bir Casus (ya da
Kriz) Olsaydım
1 9 74 Les ı'(l/seme.< Taşaklar
1 976 CalmfJs
1 97 7 Pripr1 rez ı•os 11/(JfiCboirs
Mendillerinizi Hazırlayın
1 980 B uffet froid Soğuk Büfe
1 98 1 Bea11-piire Üvey Baba
1 983 U1 [emme de mon pôte
Arkadaşımın Kadını
1 984 Not re bistoire Öykü m üz
1 986 Te1111e de soirie
Gece Kıyafeti
1 989 TrofJ bel/e po11r toi
Senin Için Fazla Güzel
1 99 1 tilerel la ı•ie Sağci Yaşam
1 993 Uu. deu.x·, lf'ois. so/ei/
Aya. Maya, Kumpanya
1 99 5 i\lou bomm e Erkeğim

w i tlı everyrlı i ng would fal l for a
dowcly, plunıp, work i ng-class
wonıan.

The freewheel i ng rone of B l i er's
movies is a l l rlıe nıore seri k i ng for
rlıe q u al i ry of rlıe acrors lı is work

An i n ternational b i r , "Trop belle

has arr racred anel lıelcl over rhe

pour roi '' markeel a shift i n Bl ier's

years. " Les valseuses" lıelped ro

cemral focus, away from men anel

launch rlıe career of Gerard

rowards women. ('Tve nıacle

Depard ieu and rlıe srar has

enouglı fi l nıs wi rlı guys", be wrore
rlıen. "

o w I' nı i nceresred i n

rerurned r i me and agai n , borlı as
acror and as co-producer through

laclies. Grear ones, preferably. Ones

his company DD Procl ucrions.

who can acr as well as Deparcl ieu

Alai n Del o n , Jean ne Moreau,

and Dewaere, for exanı p l e . " ) In

"Merci la vie 1 Tlıanks for Life"

l sabelle H upperr, Miou-Miou, rhe
lare Parrick Dewaere, Narlıal ie

B l ier abandons his usual nıi xecl rrio

Baye, Jean-Pierre Marielle, Brigi rre

of lead i ng clıaracrers anel cemres on

Fossey anel Jean Carnıer are among

a friendslı i p berween rwo young

nıany that have essayed

women, rhe s l u n islı Joelle (playecl

chal lengi ng, arypical roles rhar

by i ncoınparable Anouk G r i n berg)

have been among rhe besr of rheir

bearen up and abanclonecl by her

career. The sanıe is rrue for h i s lasr

boyfriend ar rlıe srarr, anel rlıe

d i scovery, rlıe charismaric Anouk

sexually naive Cami l le.

In a

Gri nberg.

complex, fun ny and sexy series of
aclvencures rlıar is parc road nıov ie,

Techn ical l y acconı p l ished anel by

part fi l nı -of-a-fi l nı , parr rime-rravel

turns bri l l iancly fu nny anel

fancasy, eaclı reaclıes rlıe orlıer

gruesonıe, w i rh a w i rry, if sardonic,

many rlı i ngs abour l i fe.

i nsighr i n co human relarionships,
B l i er's cynical, absurdisr and com i c

Gri nberg, very ınuclı a Miou-Miou

ci nema is ofren popular ar che

of her generarion, is al so rlıe leacl in

Frenclı box offi ce. His movies are

B l ier's "Un, cleux, rrois, solei l " , a

whoopy cuslı ions in fancy wrapping

"Fransa'yla Buluşma"
etkinlikleri kapsamında yer alan
Blier filmlerinin gösterimi,
Fransa Dışişleri Bakanlığı,
Fransa Büyükelçiliği (Ankara)
ve Fransız Kültür Merkezi
(lstanbul)'un değerli katkılarıyla
gerçekleştirilmiştir
The presenrarion of Bl ier's fl l nı s ,
w i r b i n rhe franıework of
.. Rendez-vous avec la France",
lı as beeıı real i sed w i rh rlıe
geııerous supporr of rhe M i ıı i s r ry
of Foreign A ffa i rs of l'raııce, rhe
Enıbassy of France ( A n kara) and
lııs r i ru r Français ( lsranbul).
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SOG U K B Ü F E
B UFFET FROID
COLD CUTS
•

Alphonse Tram işsiz, şüpheci,
duyarlı bir adamdır. Kafasına
cinayet ve ölümü takmıştır, polisler
üzerine kabuslar görür. Hiç
arkadaşı yoktur. Bir gece metroda
bir muhasebeciyle dost olmaya
çalışır, beceremez. Daha sonra
kendini, muhasebecinin karnına
saplanmış olan bıçağına bakarken
bulur - bıçağın oraya nasıl olup da
girdiğini bir türlü hatırlayamaz.
Somurtkan, frijit karısı ile üst
kattaki polis müfettişine cinayetten
söz ettiği vakit, hiç tepki almaz.
I kisi de durumla hiç ilgilenmezler.
Alphonse muhasebeciyi öldürüp
öldürmediğini merak eder. Derken
karısı ortadan kaybolur, Alphonse
da çok geçmeden, onun karısını
öldürdüğü için yoktan var olup
özür dilemeye gelen tatlı bir
psikopata dost elini uzatır.
Oturduğu tekinsiz gökdelenin
diğer tek sakini olan Müfettiş
Morvandieu, meseleye karışır. Üç
adam içmeye koyulurlar. Başka
insanlar da Alphonse'un dairesine
girip çıkmaya başlarlar. Bunlar ya
tecavüze uğrar, ya da vurulurlar.
Polis müfettişi ve paraneyak katille
birlikte kırlarda biraz dinlenmek ve
gevşemek için yola çıkan Alphonse,
kaderlerini tayin edecek sona
gittikçe daha çok yaklaşır...
Bir kabusun kara, çarpık mantığının
insafsız kara komediyle
birleşmesinden ortaya çıkan
SOGUK BÜFE Bertrand Blier'nin
sürrealist dünyaya girdiği filmdir.
Hangi standart kullanılırsa
kullanılsın, tam anlamıyla özgün bir
yapıt olan bu film, "Otomatik
Portakal''ın ahlaki kayıtsızlığını
içeren, Eugene lonesco stili
abzürdist bir çalışmadır. Apartman
cehenneminde geçen bu antika
psikolojik macerada, modern çağın
ruhsuz Paris'inde işlenen
soğukkanlı cinayetleri komik bir
biçimde ele alan Blier, insanların
beton cengellerde modern yaşam
tarafından yabancılaştırıldıklarını ve
ahlaken uyuşturulduklarını
göstermeye çalışıyor. Kırsal
kesimdeki son bölüm dışında,
fılmin tamamı gece geçiyor.
Noksansız özgüveni, meşum bir

biçimde sürekli pan yapan
kamerası ve özgün müzik yerine
klasik müzik parçalarının
kullanımıyla SOGUK BÜFE,
Blier'nin çok kontrollu sonraki
çalışmalarının duygusal içeriğine
olmasa bile havasına sahip.
• Alphonse Tram is an u nemployed,

Alphonse's aparrmem. They will
eidıer be raped or shor. Togecher
widı che police inspecror and rhe
paranoid killer, Alphonse gers closer
and closer ro a fareful end, as rhey
head off i mo che coumry for a lirde
resr and relaxarion . . .
Wirh rhe dark , rwisred logic o f a

doubring, sensirive man. Obsessed

nighrmare combined wirh

widı w i dı murder and dearh, he has

ourrageous black comedy, BUFFET

nighrmares abour cops. He has no

FROID marked Bemand Blier's

friends. One nighr he rries

incursion imo surrealist rerrirory. A

unsuccessfully ro make friends widı

roral original by any srandards, che

an accoumam in che subway. Larer,

film is meam ro be absurdisr a la

he fi nds himself looking ar his own

Eugene Ionesco wirh rhe moral

knife sricking our of rhe belly of dıe

indifference of"A Clockwork

accoumam - and can'r remember

Orange". In rhis oddball

how ir gor dıere. Talking abour rhe

psychological advenrure in condo

murder ro his sullen, frigid wife or
che police i nspecror upsrairs, he gers

hell, rhrough comic-episodic
unreeling of dispassionate killings in

no reacrion. They're complerely

a soulless, modern-day Paris, Blier

unimeresred. Alphonse wonders if he

rries ro show rhat people are

killed che accoumam. Then his wife

alienared and morally anesdıerized by

disappears. Alphonse soon befriends a
sweedy psychoric man who comes
our of nowhere

ro

apologize for

modern life in concrete jungles.
Aside from a coda in che counrry, che
emire film takes place at nighr. Wirh

killing Alphonse's wife. Inspecror

irs urter self-confidence, ominously

Morvandieu, dıe only odıer residem

rracking carnera, and use of classical

in che eerie, skyscraping

music extracrs rather rhan original

condom i nium gers involved in rhe

music, BUFFET FROID has the feel

marrer. The rhree men sean

(if nor che emorional conrem) of
Blier's highly comrolled later works.

ro

More characrers emer and exir

d ri nk.
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ÜVEY BABA
BEA U-PERE
STEPFATHER
• 14 yaşında serpilmiş bir kız
olan Marion, her anlamıyla
başarısız bir insan olan 30
yaşındaki piyanist Remy'ye
tutulmuştur. Aradaki yaş farkı o
kadar önemli değildir, asıl sorun
Remy'nin kızın üvey babası
olmasıdır. Remy önceleri kızın bu
anormal ilgisini reddeder ama
Marion'un annesinin bir trafik
kazası sonucu ölmesinden sonra
pes eder ve kızın kendisini baştan
çıkarmasına izin verir. Modern
erkeğin olgunlaşmamış bir örneği
olan bu adam, "mükemmel bir
biçimde işleyen, tam bir kadın"
olduğunu ispat etmeye çalışan
Marion'un teklifini kabul eder.
Kıza karşı koyacak kadar nefsine
hakim olamayan ve ondan
kopamayacak kadar güçsüz olan
Remi'nin özgürlüğüne kavuşması
ancak daha yaşlı, daha güçlü ve
başarılı bir kadın piyanistle
tanışması sayesinde gerçekleşir.
Marion kısa süre sonra bu oyunu
kaybettiğini ancak hala maçı
kazanma şansı olduğunu anlar.
Üvey babasından kendisini gelip
görmesi konusunda söz aldıktan
sonra ayrılır. Remi ise, yeni
sevgilisi ve onun genç kızıyla
birlikte yaşamaya başlar ...
Bilier'nin tekrar tekrar ele aldığı
favori konusu, erkeklerin eninde
sonunda özlem duydukları özgür
ve saf cinsellik teması üzerine bir
çeşitleme olan bu film,
bayağliaşma tehlikesi taşıyan bir
konuyu duyguları istismar
etmeden, duyarlılık ve özenle
işliyor. 1 98 1 Cannes Film
Festivali'nde Fransa'yı temsil eden
filmlerden biri olan ÜVEY BABA
öyküsü bıçak sırtında gelişirken
sizi güldüren bir komedi. Filmin
başından itibaren doğru tonu
yakalayan yönetmen mizah ve
abzürde olan eğilimini
sevecenlikle harmanlamayı bilmiş.
Remi rolünü, Blier'nin "Les
valseuses 1 Taşaklar" and
"Preparez vos mouchoirs 1
Mendillerinizi Hazırlayın"
filmlerinin de yıldızı olan
müteveffa Patrick Dewaere büyük
bir başarıyla canlandırıyor.

• Mar i on, a nubile I 4-year-old

fi lm is handled, not exploirively,

g i rl is atrracced to Remy, a 30year-old piano player who is a

but wirh sensiriviry and discrerion.

failure in every sense. The age

Festival 1 98 1 , STEPFATHE R i s a

A French selecrion ar rhe Cannes

difference may be overcome, bm

conıedy which has you laug h i ng

che main problem is that Remy is

while i ts story moves along the

her scepfacher. The man fends off

razor's edge. from rhe begin n i ng

these unnacural attencions, but

rhe d i rector hi ts rhe righr nore,

evencualy gives in and allows

mixing humour and a raste for the

hi mself seduced, afcer the dearh of

incongruous w i r h renderness. Remi

Marion's morher i n a rraffıc

is bri l lianrly porrrayed by Parrick

accidenr. This immarure specimen
of the modern mal e accepts her

Dewaere, Iate scar of B i ier's "Les

valseuses 1 Going Places" and

offer to prove to h i m that she is "a

"Preparez vos nıouchoirs 1 Take

complere woman, in perfect

Our Your Handkerch iefs " .

working order". Too weak to resisr
her, too weak to cear h i nıself away
from her, ir w i l l rake Rem i 's
encounter with another, srronger,
older woman - and accompl ished
pianisr - for h i m to break free.
Marian soon undersrands rhar she
has losr the game bur nor
necessarily rhe march. She leaves,
afrer making her stepfather prom ise
to go on seeing her. Renı i chooses
to stick with his new love, and her
young daughrer . . .
A variation o n Bl ier's recurrenr
the me of a free, gu i 1 r i ess sexual i ty
in which rhe man are fi nally found
wanring, this porenrially rawdry

Yönetmen Direcror: 8erıra11d
8/ier Senaryo Screen play:
8ertra11d 8/ier Görüntü Yön.
Cinemarography: Sacha Vimi}
Kurgu Ediıing: C/audi11e M er/m
Müzik Music: Philippe Saı·de
Oyuncular Cası: Patrick Oeımeı-e.
Ariel 8esse. Maurice l?ollet, Nicole
Garcia. Natlıalie 8aye, Mtut.-ice l?isdı.
Gmevier� M11ich Yapı m cı
Producer: A laili Sarde Yapı m
Producıion Co.: Saı·a Fil!m.
A 11teıuıe 2. Paris. FI?ANCE Dünya
Hakları Exporı Agenı: Cm/({/ +
Image flllerllaliollal, 6 bouleı•ard de la
Republique. 925 14 8ouloJ!.ue8illallcourt Cedex. FI?ANCE: Phoue:
33 1 46 10 12 39: Fax: 33 1 46 1 0
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G EC E KIYAF ETi
TENUE DE SOIREE
MENAGE
• Antcine

ve Monique genç, yoksul
düşmüş, mutsuz bir evli çifttir. Bob,
incelikten yoksun ama karizma
sahibi bir hırsızdır; kendisinin
eşcinsel olması, karşı cins üyelerinin
dertlerini paylaşmasına engel olmaz.
Ayrıca baştan çıkarmaya düşkün
çapkının tekidir; üstelik sadece
Antoine'i değil, Monique'i de baştan
çıkarmaya çalışır. Onu ilgilendiren,
cinsellikten çok her ikisini de
kontroluna almak, rezilce önerilerine
uymalarını sağlamaktır. Antcine ile
Monique, neye uğradıklarını
anlamaya fırsat kalmadan, kendilerini
burjuva evlerine yönelik bir soygun
cümbüşünda Bob'a katılmış ve onun
suçuna bulaşmış bulurlar. Birkaç
gün içinde de orta sınıfın önceden
kestirilebilen monoton dünyasını
ebediyyen terk edip, cinsellik ile
suça ilişkin deneyler yapılan o garip
alana girerler. Monique Bob'a aşık
olur. Bob ise Antoine'a. Antoine'a
gelince, o hem Monique'e hem de
Bob'a bir aşık olur, bir vazgeçer...
GECE KIYAFETI sıradan bir
komedi olarak başlıyor ama
dikkatli olun: Paris yaşamının
berbat yanlarını deşen çok
karanlık, çok akıl karıştırıcı bir
filme dönüşüyor çünkü. Blier'nin
bütün filmleri gibi bu da pragmatik
bir durumla işe başlıyor, sonra da
istikrarlı bir şekilde garip olana
doğru ilerliyor. Filmlerinin çoğunda
cinselliğin zevkini değil de
dehşetengiz gücünü irdelemiş olan
Blier, G ECE KIYAFETi'nde
neredeyse kendini aşıyor. Film
"hetero"dan "homo"ya, "trans"tan
"bi"ye ve ötesine, tüm cinsel
seçenekleri örnekleyen bir aşk
üçgen i üzerine. Erotik anarşinin bu
aksi, başına buyruk ve sınırsız
eleştirisinde Blier, sapkın şekilde
komik bir yergi çiziktiren pervasız
bir karikatürcü gibi davranmış.
Antcine filmin sonunda Bob'un
öylesine etkisi altında ki, gönüllü
olarak kadın kılığına giriyor; artık
yaşamına bir yabancının girmesine
ve bu yaşamı yeniden
düzenlemesine izin vermiş
durumda. Filmdeki son sekanslar
şoke edici ve şaşırtıcı türden.
Blier'nin ayaktakımının

konuşmalarını şiir düzeyine
yükselten esnek senaryosu burada
beklenmedik bir romantizmle
desteklenmekte. Akıl karıştırıcı
cinsel karmaşıklığına rağmen G ECE
K lYAFETi daha çok, ortak
gereksinimleri ve zaafları yüzünden
birbirine kilidenmiş üç kişi
hakkında bir film.
• Anroine and Monigue are a young,

impoverished, unhappy, married
couple. Bob is a crude but charismaric

TENUE DE SOIR E E begins as a
comedy of sorrs, but be warned: ir
develops inro a very clark, very
confusing probe inro rhe seamier
aspecrs of Parisian life. Like all of
Blier's films, ir begins witlı a
pragmaric serup and rhen moves
readily toward rhe bizarre. Blier, who
in mosr of his filnıs has explored rhe
awesome power (rarher rhan pleasure)
of sex, nearly oureloes himself in
TE
E DE SOIR E E . The film
concerns a rriangle of lovers sampling

rhief, whose own gayness does nor

rheir sexual oprions, from herero to

prevenr his commiseraring with those

homo to trans to bi and beyond. Ir's a

of rhe opposire sex. He also is a
seducer, and he rries to seduce not

fracrious, free-wheeling, uninhibired
cririgue of eroric anarchy, wirh Blier as

only Anroine bur Monigue as well.

a reckless carroonisr who has skercheel

He is nor so i nceresred i n sexual ity as
he is in conrrolling rhem, gerring

a perversly funny lampoon . By rhe enel

rhenı

sway rhar he willingly dresses in elrag;
he has allowed a stranger to walk inro

to

go along wirh his ourrageous

suggesrions. Before they guire realize

of the film, Anroine is so u nder Bob's

whar has happened, rhey have joined

his life and wilfully rearrange ir. The

him in a burglary spree of bourgeois

fina! seguences in the film

honıes and rhey are implicared in his

- and amazing. B l ier's resilienr script,

are

shocking

guilr. I n only a few days, rhey have

which raises gurrer-ralk

abandoned forever their world of

poerry, is here underpi n n ed by an

middle-class predicrability anel

unexpected romanricism. Despire irs

to

rhe level of

emereel a gray area of sexual and

minel-boggling sexual conıplexiries,

criminal experimenrarion. Monigue

however, TENUE DE SOIR E E is

fulls in love widı Bob. Bob falls in love

more abour three people lockeel

with Anroine. Anroine fal ls in and out

rogether by common needs and

of love with both Monigue and Bob..

weaknesses.

Yönetmen Director: Be�D'afld
Blier Senaryo Screen play:
f3ertmnd Blier Görüntü Yön.
Cinematography:)ean Pmzer
Kurgu Editing: Cialtdine M<rlin
Müzik Music: Seı·ge Gaımbo!ll]!,
Oyuncular Cast: Gerard Depardie11.
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CE

SAGO L YAŞAM
MERCI LA VIE
THANKS FOR LIFE
•

Bir yol, bir kıyı. Gelinlik giymiş
bir kız, Joelle, onu terk eden bir
adam tarafından dövülür. Derken,
üzerine martıların tünediği bir
alışveriş arabasıyla Camille
Pelvoux çıkagelir. Joelle'i
dürtükler, başından aşağı sardalya
döker, sonra da onu arabasına
koyup evine götürür. iki kız iyi
geçinirler ve birlikte, Camille'e
aşık, röntgencilik eğilimi olan genç
boyacı François'ya oyunlar
oynarlar. Robert, kendisine cinsel
yoldan geçen bir hastalık
bulaştı rm ış olan Joelle'den intikam
almaya gelir . . .
SAGOL YAŞAM Bertrand
Blier'nin en utanmaz, en aşırı, en
deneyci ve en etkileyici yönlerini
sergiliyor. Ayrıca bu, yönetmenin
hem tavır, hem de biçim açısından
konformizmden en uzak filmi.
Fellini, Godard, Bunuel ve
Ferreri'yi bir potada eritmeye
çalışan olağanüstü yönetmen,
kaçan iki kızın öyküsünü anlatırken
geçmişi ve şimdiyi, gerçek ve
fanteziyi karıştıran sürreel bir
yaşam dilimi yaratmayı başarmış.
Ahlak sihirbazı geriye, ilk başarılı
filmi "Les valseuses 1 Taşaklar"a
bakmış ve cinsiyetleri değiştirmiş.
Bu kez, tamamen yozlaşmış bir
toplumun gelenekleri içinden
kendilerine cüretkarca yol açan iki
yürekli kadın kahramanı var:
Hafifmeşrep Joelle ile, cinsel
yönden naif Camille. Bu ikisi, yarı
yarıya yol filmi, yarı yarıya
zamanda yolculuk fantezisi olan bir
dizi karmaşık, komik ve seksi
serüvende, erkekleri, tarihi ve
Camille'in annesiyle babasının
hüzünlü öyküsünü mahvedici bir
tırpanla yararken, birbirlerine
yaşam hakkında başka başka şeyler
de öğretiyorlar. Blier'nin diğer
marifeti ise, bu kez her
zamankinden daha fazla yön
şaşırttırmak - hiç bir uyarıda
bulunmadan görüntüler renkliden
siyah-beyaza, dönem de
günümüzden Işgal günlerine
kayıyor, hatta film içinde film bile
var. Ele aldığı fikir ise müthiş: Her
çağın, kendi bunalımları vardır;
ister Nazi baskısı, ister AIDS

olsun. Aralarında Gerard
Depardieu ve Jean-Louis
Trintignant'ın da bulunduğu
olağanüstü yardımcı oyuncu
kadrosuyla da dikkat çeken
SAGOL YAŞAM, haddinden fazla
vahşi ironisiyle, sinemada
edepsizlik alanında dikkate değer
bir ustalık gösterisi.

ereare a surreal slice of life that mixes
pasr and present, reality and fantasy
in recounring the srory of rwo girls
on the nın. The moral nıagician has
looked back at h is fi rsr success, "Les
Valseuses", and in typical sryle
reverseel the sexes. ow ir is two
gursy heroines, the slurrish Joelle and
the sexually naive Cami lle, who burst

• A road, a coastline. A girl, Joelle,

their way through the conventions of
a wholly corrupr sociery. In a

dressed in a wedding gown is bearen

complex, funny and sexy series of

by a man who abandons her. Camille

adventures that is part road movie,

PelvoLıx comes along w i rh a
shopping carr upon wich seagulls

part rime-rravel fantasy, each reaches
the other rhings abour life as they cur

perch. She push Joelle, dumps

a desrrucrive swarhe through men,

sardines on her head, rhen purs her
into her carr and rakes her home.

hisrory, and the sad srory of Cami lle's
own parents. Blier's other rrick is ro

They ger along and play rricks on

be more disorientaring rhan ever 

François, a young house painter who
is in love wirh Cam i l le and has

wirhall( warning, the image shifrs
from colour ro nıonochrome, rhe

voyeurisric rendancies. Robert come

rime period from rhe present day

ro rake his revenge on Joelle who

the Occuparion, and rhere's even a

ro

infecred him wirh a sexually

film wirbin the film. His notian is an

transmitted disease . . .

ourrageous one: every age has irs

MERCI L A V I E is Bemand Blier ar

or AIDS. Wirh an exceprional

his most brazen, exrravagant, resring

supporring casr that i ncludes Gerard

crisis, wherher ir be

azi oppression

and moving. Ir is alsa his most anti

Depardieu and Jean-Louis

canformise film in arrirude as well as

Trintignant, MERCI LA VIE is a

form. Seeking ro combine Fellini,

remarkable rour-de-force of

Godard, Bunuel and Ferreri, the

cinemaric cheek, wirh plenry of
savage irony ro spare.

remarkable director has rried

ro

Yönetmen Direcror:

Bertrand
Blieı· Senaryo Screenplay:
8Mrand 8/iey Görüntü Yön.
Cinemarography: Pht!ippe l?oımelot
Kurgu Edi ring: Claudine 1\feı-/in
Oyuncular Casr: Clıt�r!olfe
Gainsbourg. A nouk Grinbffg. Girard
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iTALYA İTALY

F RANC ESCO ROSI
•

1 5 Kasım 1 922'de ltalya'nın
Napoli kentinde doğdu.
Gençliğinde Napoli'nin zengin
entelektüel ve kültürel
hareketliliğinden muazzam ölçüde
etkilendi, bu etki daha sonraki
işlerinde de kuvvetle sezilir.
Napoli'deki o ilk yıllarda edindiği
dostların çoğu önde gelen
entelektüeller oldu ve savaştan
sonra Roma'da da yakın dostları
olarak kaldı. Rosi çocukken
amcalarından biri onu sirke,
operetlere ve Napoli varyete
tiyatrolarına götürerek tiyatro ve
gösteri dünyasının tadını ilk kez
tatmasını sağladı. Klasik liseye gitti,
sonra Napoli Üniversitesi'nde
hukuk öğrenimi gördü ve orasının
anti-faşist havasından çok
etkilendi. Rosi, belki de başarılı bir
illüstratör olan babasının etkisiyle,
çizgi romanlara büyük ilgi duydu
ve "Aiice Harikalar Diyarında"yı
çizgi romana dönüştürdü. Savaşın
bitiminden hemen sonra, Napoli
Radyosu'nda çalıştı.
Rosi 1 946'da Roma'ya taşındı.
Birkaç oyunda rol aldı, sonra da
tiyatro yönetmeni Ettore
G iannini'ye asistanlık yaptı.
Çabalarını sinema dünyasına
aktardı ve bu kez de Luchino
Visconti ("La terra trema",
"Senso", "Bellissima"),
Michelangelo Antonioni ve Mario
Monicelli'nin asistanı olarak çalıştı.
1 95 1 'den itibaren tek başına ve
başkalarıyla birlikte film
senaryoları yazmaya başladı.
Bunların arasında senaryosunu
Visconti'yle birlikte yazdığı
"Bellissima" da vardı. lik
yönetmenlik deneyimini ise, 1 952
yılında, "Red Shirts 1 Kızıl
Gömlekler"in setinde yönetmen
Goffredo Alessandrini'nin yerini
alarak yaşadı. 1 955'te Vittorio
Gassman'la birlikte bir Kean
oyununun filme çekilmiş
versiyonunu yönettiler. Tek
başına ilk kez film yönetmesi ise
1 958'de, kendi kenti Napoli'deki
örgütlü suça, romantiklikten uzak,
çarpıcı bir şekilde baktığı "La sfida
1 Meydan Okuma"yla oldu. Yeni
gerçekçi geleneğe derinden bağlı
bir gerilim filmi olan "Meydan
Okuma" Venedik'te, ilk filmini
çeviren yönetmeniere verilen en

iyi film ödülünü aldı. Bir sonraki
filmi "1 magliari 1 Dolandırıcılar"
ise ( 1 959), onun ilerideki
çalışmalarının alarnet-i farikası
olacak toplumsal eleştiri,
yurttaşlık tutkusu ve ahlaki sertlik
özelliklerini taşıyan keskin bir göç
komedisiydi.
Rosi'nin bir sonraki filmi ise, çoğu
eleştirmen tarafından başyapıtı
sayılan "Salvatore Giuliano" oldu
( 1 96 1 ). Film, bu Si cilyalı eşkıyanın
ayrılıkçı bir ordu kurmasına yol
açan tarihsel olgulara, toplumsal
çevreye ve toplumbilimsel içeriğe
nüfuz edici, yeni-gerçekçi bir
şekilde yaklaşıyordu. Aralarında
meşhur Portella della Ginestra
kıyımının gerçekleştirildiği yerin
de bulunduğu otantik mekanlarda
çekilen "Salvatore Giuliano",
başka ödüllerin yanısıra, Berlin
Film Festivali'nde Gümüş Ayı'yı da
kazandı. 1 963'te yaptığı "Le mani
sulla citta 1 Kentin Üzerindeki
Eller", Napoli'deki inşaat
spekülasyonu, rüşvetçi
politikacılar ve örgütlü suça
eleştirel bir bakıştır.
1 965 yapımı ve bir toreadorun
ring dışındaki yaşamının
gerçeklerini gösteren "ll
momento della verita 1 Gerçek
Anı"yla birlikte Rosi dikkatini
Ispanya'ya çevirdi. 1 967'de
gerçekleştirdiği "C'era una volta 1
Bir Masal Gibi" ise, masumiyet ve
sömürü üzerine modern bir
masaldı. Rosi, ikinci Dünya
Savaşı'nda geçen ve kuvvetli bir
anti-militarist temaya sahip olan
1 970 yapımı "Uomini contro" ile
yeniden toplumsal ve siyasi eleştiri
arenasına döndü. Bunu ertesi yıl,
yüksek mevkideki bir hükümet
adamının esrarengiz ölümünü
soruşturan "ll caso Mattei 1 Mattei
Olayı" izledi. 1 973 yapımı "Lucky
Luciano", bu tanınmış Mafya
babasının, onun güçlendiği tarihsel
dönemin ve sanayileşmiş Mafya'nın
başlangıcının içyüzünü ortaya
koyan bir profilidir. Sicilyalı yazar
Leonardo Sciascia'nın romanından
uyarladığı 1 975 tarihli "Cadaveri
eccelenti 1 Muhteşem Cesetler" ise,
siyasi yozlaşmayı ve yoz kişilerin
saflarına katılmadan iktidara
ulaşmanın imkansızlığını anlatır.

Carlo Levi'nin kitabından uyarlanan
1 977 yapımı "Cristo si e fermato a
Eboli 1 lsa Eboli'de Durdu"da Rosi,
Faşist dönemde güneye sürülmüş
bir yazarın bakış açısından güney
!talya' nın ebedi sorunları üzerinde
durur. 1 98 1 tarihli "Tre fratelli 1
Üç Kardeş", annelerinin ölümü
üzerine ltalya'nın güneyindeki
küçük kasabalarına çağırılmış bir
yargıç, bir öğretmen ve bir fabrika
işçisinin acılı ve kaygılı eve
dönüşünü anlatır. Öykü, toplumsal
parçalanma ve terörizm korkusu
bağlamında gelişir. "Üç Kardeş"
Yabancı Dilde En Iyi Film dalında
Oscar'a aday gösterilmişti.
1 984'te Endülüs'teki mekanlarda
çekilen "Carmen", Bizet'nin
öyküsünü, çoğu eleştirmenin bir
operanın en iyi film versiyonu
saydığı bir uyarlamayla
beyazperdeye getirir. Rosi 1 987'de
Kolombiya'da çekilen ve Gabriel
Garcia Marquez'in ileri görüşlü
kitabının bir beyazperde uyarlaması
olan "Cronaca di una morte
annunciata 1 Kırmızı Pazartesi'' de
ise, Latin Amerika kültüründe
şiddet sorunlarını araştırmayı
sürdürür.
Yönetmen, "Dimenticare
Palermo 1 Palermo'yu Unutmak"la
( 1 990) modern !talya hakkındaki

1 4 1 toplumsal ve siyasi eleşti risine
devam etti. Ton i no Guerra ve
Gore Yidal'le birlikte yazdığı
senaryo, bir yandan kökenierini
yeniden keşfetmek için Sici lya'ya
giden bir New York belediye
başkanı adayının öyküsünü
anlatırken, uyuşturucuların
yasallaşması ve siyasi seçim
konularına da son derece eleştirel
bir gözle bakar. Rosi 1 992'de,
"Kentin Üzerindeki Eller"den tam
otuz yıl sonra, Napoli hayatının
evrimine ve çürümesine tarih
düşmek için bu kenti yeniden
gözden geçiren bir TV filmi olan
"Diario Napoletano 1 Napoli
Günlüğü"nü yönetti. Son filmi "La
tregua 1 Ateşkes" ( 1 997) ise,
Yahudi yazar Primo Levi'nin, Nazi
temerküz kamplarında nasıl
hayatta kaldığını ve savaşı n
ardından Torino'ya yaptığı
karmaşık yolculuğu ayrıntılarıyla
anlatan anılarının bir
uyarlamasıdır.
Francesco Rosi, "Saivatore
Giuliano"yu yaptığından beri
genelde "gerçek yaşam öyküleri
üzerine kurulu militan sinemanın
ustası" sayılmıştır. Ancak Rosi,
yoz sistemlerin temellerini
sarsmak için belgesel-dramalar
yapan bir uzman olmanın çok
ötesindedir. Gerçekliği, belki de
film en gerçekçi haliyle bile daima
kurmaca kaldığı için, filme kopya
etmez. Onun için gerçeklik,
sadece bir hammadde; parçalarına
ayırıp etrafımızdaki dünyanın daha
net, daha doğru ve daha iyi
tanımlanmış bir tablosunu
yaratmak için farklı bir şekilde
yeniden bir araya getirdiği
muazzam bir parçalı bulmacadır.
Filmlerinde çoğu kez bir esrarı
çözmeye çalışır - Giuliano'yu kimi
öldürdü, Enrico Mattei'ye aslında
ne oldu, müteahhit Nottola'nın
Napoli'de yaptığı evler niye
yıkıldı? Ama, tipik Amerikan
gerilim filmlerinin aksine, o kesin
bir çözümle tatmin olmaz, gerçek
hedefi bu suçların işlenmesine
meydan veren karmaşık
toplumsal ve siyasi yapıları ve
bütün bunları mümkün kılan
insanları açığa çıkarmaktır. Başlıca
karakterleri çoğu kez iktidara
duydukları açlığın yiyip bitirdiği ve
bunun bedelini ödemeye hazır
yalnız adamlardır. Bu klasik bir
temadır elbette, ama Rosi'nin
bunu modern bir bağlama
oturtmaktaki yeteneğiyle çok az
kişi aşık atabilir. Yeni-gerçekçiliğin

kendi ülkesindeki en dolaysız
varisi olan Francesco Rosi,
geleceğini arayan bir ulusal
sinemayı hala tüm dünyanın saygı
duyduğu bir geçmişe bağlamayı
sürdürüyor.

Kean. His fırst solo directing eredir

came i n 1 95 8 w i dı "La sfıda 1 The
Challenge", a bard h i t t i ng

unromanric look at organized erime
in lıis native Naples. A ehril ler very
much roored in neorealist trad i tion,
"La Sfıda" won a prize ar rhe

"Rosi'nin filmleri güçlü yaylarla
geri çekilen ve serbest bırakılınca
içlerinde tuttukları gerçeği hiçbir
şeyden kuşku duymayan
izleyicinin yüzüne fırlatan sıkılı
yumruklar gibidir." - Michel
Ciment

Yenice Film Festival for rlıe best
fi lm by a fırsr-rime d i rector. H is
nexr fi l m , " I magliari 1 The

Swindlers" ( ] 959), is a sharp
comedy abour immigrarion
characrerized by the social
criricism, civic passion, and moral
rigor which would become the

"Ben filmlerimle her şeyden çok
ülkemi anlamaya ve onun
öyküsünü anlatmaya çalıştım." Francesco Rosi

Giuliano" ( 1 96 1 ), considered by

• Born on 1 5 November 1 922 i n

The film is a penetrat i ng, neotealist

ballmarks of h is larer works.
Rosi's nexr fil m was "Salvatore
many crirics to be his masrerpiece.

Naples, I taly. As a young m a n he

look at rhe historical facrs, rhe

was enormously influenced by the

social envitonmenr, and the

rich i n rellecrual and cu1rural

sociological conrexr rhat forced the

fermenr of Naples, an i nfluence

Sic i lian band i r to form a separarist

that was to be srrongly felr in his

army. I r was shor ar aurlıenric

later work. Many of his friends

locarions, i ncluding rhe si re of rhe

from the early years i n Naples wenr

notorious Portel l a della Gi nesrra

on to become promi nenr

massacre. "Salvatore Giuliano"

inrellecruals and remained his close

won, among orher prizes, rhe Silver

friends in Rome, after the war.
When Rosi was a child, an uncle

Bear at the Berli n Film Festival.

gave him his fırsr rasre of rhearre

rlıe City" made in 1 96 3 , rakes a

"Le mani sul la ci rra 1 Hands over

and show-business, raking him to

critial look at the devastation

the circus, operettas, and

caused by consrrucrion specularion,

Neapoli ran variety rheatres. Rosi

corrupr pol i r icians, and organized

wenr to classical high school, then

erime i n Naples.

srudied law at the University in
Naples and was very int1uenced by

W irh " II momenro della verira 1

the anri-fascisr armosphere rhere.

The Moment of Trurh", from 1 96 5 ,

Rosi has a srrong incerest in comic
books, influenced perhaps by his

Rosi shifted his visian t o Spain,
showing the reality of a roreador's

farher, a successful i llusrrator, and

l i fe, out of the ring. "C'era una

d id his own i l lusrrarions of " A l ice

vol ta", from 1 967 , is a modern fairy

i n Wonderland". I mmediarely

rale abour i nnocence and

fol lowing Liberarion, he worked at

exploirarion. Rosi rerurned to the

Radio Napol i.

same arena of social and palirical
criricism in 1 970 w ith "U om ini

I n 1 946, Rosi moved to Rome. He
acred in several plays, rhen worked
as an assistant di rector to dıeatre
director Ettore Gian n i n i .
Transfering his efforrs t o rhe world

conrro", a fil m set during wwı
wirb a srrongly anti-m iliraristic
theme. He followed i t wirb "II caso
Mattei 1 The Mattei Affair" i n
1 97 1 , a n inquiry inro the

of cinema, he worked as an

mysterious death of a highly placed

assistant director to Luchino
V isconri ( " La rerra rrema", "Senso",
" Be l lissi ma"), Miclıelangelo

governmenr fıgure. "Lucky

Anronioni , and Mario Monicell i .

Luciano", from 1 97 3 , is an
i nsightfu l profıle of the well-known
Mafıa boss, tbe historical period of

He began wri r i ng and co-wri r i ng

his rise to power, and the beg i nn i ng

film seripts i n 1 95 1 , and his credirs

of rhe indusrrial ized Mafıa.

i nclude " Bellissima" wirh Visconri.

"Cadaveri eecelenci 1 Excellenr

H i s fırsr d i recting experience came

Corpses", from 1 97 5 , based on the

in 1 95 2 when he subsritured
d irector Goffredo Alessandrini on

Sciascia, portrays political

book by Sicil ian wrirer Leonarda

the ser of " Red Shirrs". In 1 95 5 he

corruprion and the impossibiliry of

and Virtorio Gassman co-di recred
rlıe fılmed version of a play by

gain i ng power withour join i ng the
ranks of the corrupr.
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In "Cristo si e fermato a E bol i 1

He does not copy rea l i ty ro fil m,
possibly because even at i rs mosr

F i lmleri

Chrisr Sropped ar Eboli " from
1 97 7 , based on che book by Cari o

real isric, fı l m always remains

1 955 A nilti Garibalt/i
(co-director·
ortak yönetmen)
1 958 La sfida Meydan Okuma
1 959 1 magliari Dolandırıcı lar
1 96 1 Salvt1tore Giuliauo
1 963 Le mt�ui sullr1 cil/tt
Kentin Üzerindeki Eller
1 965 Ji momeu to dellti ı•eriht
Gerçek Anı
1 967 C'era uua t'O!ta
Bir Masal Gibi
1 9 70 Uomini cou/ro
1 9 7 1 l l cmo tiltil/ei Mattei Olayı
1 973 Lucky Lucirtl/0
1 97 5 Ca.daı,eri eeceleu li
Muhteşem Cesetler
1 979 Cristo si e femwlo tl E bo/i
lsa Eboli'de Durdu
1 980 Tre fratelli Üç Kardeş
1 984 Carmeu
1 987 Crouaca di llllti mor/e
ti11111111Cillla
Kırmızı Pazarresi
1 990 Dimeulicare Palermo
Palermo'yu Unutmak
1 99 2 Diario Napo/eta no
Napoli Günlügü (TV film)
1 99 7 La tregutl Ateşkes

Lev i , Rosi reflecrs on the erernal

fıcrion. For him, real i ty is j usr the

problems of sourhern I raly, from

raw marerial, a huge puzzle that he

the point of view of a wrirer exiled
to the south d uring the Fascisr

i n a clifferenr manner, ro ereare a

Brothers" , from 1 98 1 , recounrs the

clearer, more accurare and berrer
defıned picrure of the world araund

period. "Tre frarell i 1 Three

rakes aparr and purs rogerher again

pai nfu l and anxious homecoming of

us. In his fıl ms, he is usuall y rrying

a j udge, a reacher, and a factory

ro solve a mysrery - who ki l led

worker, called back ro rheir smail

Giul iano, whar reall y happened ro

homerown i n the south of l raly by

Enrico Marrei, why did the houses

rheir morher's dearh. The srory

of buiJeling conrracror

unfolds in che conrexr of the social

collapse in Naples. Bur unlike che

d isinregrarion, and fear of

typical American dıril ler, he is not

rerrorism. lt received an Academy

sarisfıecl wirh a clear cur solu tion,

Awarcl namination for Best Foreign

his real goal is ro unveil rhe
complex social and po! irical

Film.

ortola

srrucrures which allawed rhese
"Carmen", s hor on Joeario n in

crimes ro be perperrared and the

Andalusia in 1 984, brings Bizer's

people who made ir all possible.

srory ro the screen in whar many

H is lead i ng characrers are ofren

crirics cansicler ro the besr fi l m
version ever made o f a n opera.

for power and w i l l i ng ro pay any

"Cronaca di una morre annunciara 1

Chronicle of a Dearh Forerold " ,
shor in Columbia in 1 987, is a

lonely men devoured by rheir rhirsr
price for ir. A dassic rheme, ro be
sure, bur very few can march Rosi's
ralenr ro place i r i n a modern

screen adapeation of Gabriel Garcia

conrexr. As neorealism's most

Marquez' visionary book, and

d i rect inheriror ar home, Francesco

conrinues Rosi's explorarion of rhe

Rosi conrinues ro link a national

problems of violence i n rhe culrure
of the Lar in South.

ci nema i n search of a furure ro a

W ith "Dimenricare Palermo 1 To

Filmography

pasr that stil i wins the respecr of
the whole world.

Forger Palermo" ( 1 990), Rosi
resumed his social and pol i rical
cri rique of modern l raly. His

" Rosi 's fıl ms are l ike elencheel fısrs
pul led back by powerful springs

script, co-written wirh Tonina

they hold i n ro che face of rhe

Guerra and Gore Vidal, rakes a
sharp critica! look ar rhe

unsuspecring audience." - Michel
Ci menr

that, once released, rhrow the rrurh

legal izarion of drugs and pol irical
polis, w h i le recounring the story of

"Wirh my fıl ms, I have erieel more

a

who goes ro Sicily ro rediseover his

rhan anyrhing else ro understand
my counrry and ro teli i ts srory . " 

own roors. I n 1 992, Rosi di reeceel

Francesco Rosi

ew York mayaral canelidare

" Diario

apolerana 1 Napoliran

Diary " , a macle for TV fil m that
revisi ts Naples, 30 years afrer his
own "Man i sul la cirra" to ch ran icle
rhe evolurion and decay of
Neapol iran l i fe. Rosi's lasr fi l m ,

" La rregua 1 The Truce" ( 1 997), is

an adapeation of Jewish wrirer
Primo Levi's memoir which derails
his survival of a N azi concenrrarion
camp and his subsequenr torruous
journey home ro Turin.
Ever si nce he made "Salvarore
Giul iano", Francesco Rosi has been
generally consiclered the "master of
mil itane ci nema based on real-life
srories" . B ur Rosi is m uc h mo re
rhan a docu-drama specialisr
maki ng fi lms ro shake the
foundation of corrupr sysrems.

Rosi filmlerinin gösterimi
Cinecitta International kurumu
ve ltalyan Kültür Merkezi
(lstanbul)'un de�erli işbirli�iyle
gerçekleştirilmiştir.
The presenrarion of Rosi's films
has been realised widı rhe
valuable cooperarion of rhe
Cinecirra l nrernarional, division
of Enre Cine ma S.p.A., wir h rhe
supporr of Presidenza del
Consiglio dei Min isrri,
D ipere i me n to del lo Sperracolo,
and lralian Cul rural Cemer
(lsranbul).
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SALVATORE G I U LIANO
• Öykü S Temmuz 1 9SO'de,
Sicilya Mafyası'nın babalarından
Salvatore Giuliano'nun kurşun
dolu cesedinin aydınlık bir avluda
bulunmasıyla başlar. Cenaze
yemeği ve töreni sırasında,
gangsterin hayatı geri-dönüşlerle
anlatılır. Onun, savaşın ardından
Sicilya'daki gangster çetelerine
ilişkin gerilla etkinliklerine
katıldığını görürüz. Daha sonra da,
bir komünist gösterisinde bir grup
köylüyü kıyıma uğratır. Bu olay
Giuliano'nun grubuyla kanunu
kanlı bir çatışmada karşı karşıya
getirir. Sonunda Giuliano öylesine
şiddete kapılır ve zalimleşir ki,
kendi adamları da onu terkeder.
Yardımcısı bile ayrı lıp gider. Ancak
şanssız adam yakalanır ve
Giuliano'yu terk ettikten sonra
katıldığı Mafya tarafından
zehirlenir . . .
Francesco Resi'ye uluslararası
şöhret getiren film olan
SALVATORE GIULIANO, onun
gerçek karakter ve olayları
sergilediği, kendine özgü mozaik
üsiGbunun ilk örneğidir. Bu suç
dünyası dramı, sonradan Mafya
patronu olmuş ve savaşın
ardından Sicilya'nın gerilla
bağımsızlık hareketinde önemli bir
rol oynamış Sicilyalı haydut ve
halk kahramanı Salvatore
Giuliano'nun yaşamı üzerine
kuruludur. Tümüyle Sicilya'da
çekilen film, Giuliano'nun
cesedinin görüntüsüyle başlar ve
geri dönüşlerle onun hayatını ve
dönemini, sonra da ileri giderek
ölümünden sonra olanları anlatır.
Giuliano'nun kendisi filmde çok az
görülür, ancak Sicilya'nın harap
peyzajı önünde çizilen ihanetin ve
otoriteyle uzlaşmanın bu portresi
(gangsterler ve devlet, köylülerle
kentli yoksullara hadlerini
bildirmek için danışıklı döğüş
halindedir), bu ünlü cesedi ortaya
çıkaran yaşam hakkında çok şey
açıklar. Resi'nin söylediğinden
fazlasını anlatan üsiGbu, tarihsel
olayların gerçekliği üzerinde değil,
canalıcı ve sonu gelmez olan
gerçeği arama edimi üzerinde
durur. Yönetmen polisin, basının,
yargının, Mafya'nın ve köylülüğün
birincil "karakterler"e dönüştüğü,
kendi deyimiyle "kurumlar

üzerine bir söylev" yapısı
kurmuştur. Sinema tarihçisi
Georges Sadoul, Resi'nin yeni
gerçekçi teknikleri görünürde
"dramatik" bir yapıya belki de en
eksiksiz biçimde aşıladığı, hoyratça
bir şiir ve canlı bir kompozisyon
sergileyen bu filmini " 1 960'1ı
yılların başının en önemli italyan
filmi" olarak tanımlamıştı.

exposes of real cl1aracrers and
incidents. This erime d rama is based
on the facrual account of Salvarore
Giuliano, a Sicilian bandit and folk
hero turned Mafia boss who, after the
war, became an im portant player in
Sicily's guerri lla independence
movement. Shot emirely in Sicily,
rhe film opens on Giul iano's corpse
and unfolds back ro his life and
times, and forward ro events

Yönetmen Director: Francesro
l?osi Senaryo Screen play: Smo
Cerchi o ·A miro. Enzo Proamzule.
Frruıro So/inas & Franresco Rosi
Görüntü Yön. Cinematography:
Gimmi Di Venanzo Kurgu Edicing:
illario Seranc/ı·ei Müzik Music: Piero
Pitfioni Oyuncular Casr: Sm1111ffio
Benelii. Max Cartier. Scdvo l?cmdone.

Ugo Torrente. Frank \flo/ff Federico
Zarcli Yapımcı Producer: Frcmco

Cristalcli Yapı m Production Co.:

L11x. Vides. Galatea. /?ome. /TA L Y
Dünya Hakları Exporc Agenc:

Cinefina 1 nternatimwl. Virt Tmrolmıa

• The srory begins on July 5, 1 950,

fallawing his dearh. Giuliano himself

as rhe Sicilian Mafıa don, Salvarore
Giuliano's bullet-riddled corpse is

is barely gliınpsed; bur this porrrair

1 05 5 . 00 1 73 !?ome. ITALY: Pbone:
39 6 722 86 1 : Fax: 3 9 (ı 722 3 1 3 1

found in a bright courryard. During

of berrayal and coınproınises with
authoriry - gangsrers and srare in

1 96 1 1 35 1111.11 1 Siyah-Beyaz
(B&W) / /25 '

his wake and funeral, the gangsrer's

coll us ion ro keep the peasants and

life is chronicled in flashback. He is

urban poor in their place - ser against

seen participaring in gangsrer-relared

the scarred landscape ofSicily,

guerrilla activities in Sicily after rhe

explains ınuch about the l i fe that

war. Later he is seen slaughrering a

produced this i l l usrrious corpse.

group of peasants at a communist
rally. This precipirares a bloody
confrontation between his group and
the law. In the end, Giul iano is so
violent and cruel that his own men
desert him. Even his own assistant

Rosi's elliprical style is nor concerned
with the rrurh of historical evenrs,
bur w ith rhe acr of seeking the truth,
wbich is crucial and unending. The
director consrructed what he called
"a discourse about instirutions" in

leaves, bur soon the hapless second

which rhe police, press, judiciary,

in-command is captured and sent to

Mafia, and peasantey become priınary

prison where he ends up poisoned by

"characters." Perhaps Rosi's ınosr

the Mafıa, a group he joined after

coınplete grafring of neorealist

leaving Giul iano . . .

techniques onto an ostensibly
"draınatic" treatment, this film of

The film that broughr Francesco Rosi

harsh poetry and vivid coınposition

international prominence,
ALV ATORE GIULIANO is the

was called by film hisrorian Georges

first of his signature mosaic-sryle

fil m of the early sixties".

Sadoul "the most importaııt ltalian
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KENTiN ÜZERi N D EKi E LL E R
LE MANI SULLA CITTA
HANDS OVER THE CITY
• Yoksul bir semtteki bloklardan
birinin ölümcül çöküşünden sonra
başlatılan soruşturma, belediyece
değerlendirilen arazilerden gelen
karların nereye akıtıldığını ortaya
çıkarır. Kentin işadamları ve
inşaatçı ları aynı zamanda
iktidardaki sağcı partinin belediye
meclis üyeleri oldukları için, bu
skandalın aslında pek şaşılacak
yanı yoktur. Gene de suçlu
inşaatçı Nottola, Sağ'daki
üssünden atılır. Ne var ki, bir
süre sonra merkez "reformcu"
olarak muzaffer bir dönüş
gerçekleştirir . . .
Napoli kentinin silüeti önünde
gelişen ve başrolünde Rod
Steiger'in oynadığı, bu
duygusallıktan uzak ama inceden
ineeye işlenmiş ve sinik siyasi
analizde, iktidarın yapısı ile
demokrasinin göstermelik yüzü
irdelenir. Hem toplumsal
konulara gönülden bağlı bir
yönetmen, hem de yeni
gerçekçiliğin gerçek mirasçısı
olduğunu kanıtlamış olan Rosi,
arazi değerlendi rmesi ile modern
kent planlaması arasındaki yoz
ilişkiyi ortaya koyan KENTIN
ÜZERI NDEKI ELLER'i gerçek
mekanlarda ve belgesel üslubCıyla
çekmişti. Film gerilimini, taraflar
arasındaki çatışmadan çok,
Nottola'nın manevralarını ve bu
manevraların kentin tuğlaları ve
harcı üzerindeki etkisini ayrıntılı
olarak gözlemesinden alır. Rod
Steiger bu rol için doğru
entelektüel kumaşa sahip olan bir
aktördü, ve onun duygusallıktan
uzak, kontrollu performansı tıpkı
başarılı bir kumarbazı izlemenin
insanı büyülernesi gibi seyirciyi
baştan sona büyüler. Bu arada
Rosi becerikti bir iş yapıp, fılmde
ellerini havada saliayarak
"EIIerimiz temiz!" diye haykıran
temsilcileri, Napoli kentinin
gerçek belediye meclisi üyelerine
oynatmıştı.

landing; as che ci ey' s busi nessmen
and builders are alsa counci lors i n
rhe righr-wing ruling pany, t h is i s
scandalous b u t n o t surprising. S r i l l ,
che guilry developer,

fiber for che pan, and his dry,
controlled performance consranrly
fasci nares i n rhe way rhar warch i ng
any s uccessful gambler fascinares.
I n a bril l ianr coup, Rosi had acrual

otrola, i s

casr o u r from his power base on che
R ighr, only ro make a rriumphanr

Neapo l i ran rown counci lors play
rhe depuries who wave rheir hands
in rhe air, serearning "Our hand are
clean!".

comeback as a centrisr
"reformisr" . . .

Yönetmen Director: Francesro
l?osi Senaryo Screenplay: Franresro
!?osi. Ralfaele La Caprio. Enzo
Prol'enza/e & Enzo Fo Görüntü
Yön. Cinemarography: Gianni Di
Venanzo Kurgu Edi ring: illario
Serandrei Müzik Music: Piero
Picrioni Oyuncular Cast: l?od
Steign·. Salvo Randone. G11ido A lberti.
illareel/o Camıavale. Dante Di Pinto.
A lberto Conon·hia. Carlo Fermarie/o.
TN'tllzio Cordot'tt. Dall)' PariJ
Yapımcı Producer: Lionel/o Sami

Yapı m Production Co.: Galatea

The srrucrure of power and the

Film. Rome. ITALY: Sotiiti

facade of democracy are explored i n

Ciuimatographiqlle L)Te. Paris.

r b i s dryly sophisricared and cynical

FRANCE Dünya Hakları Export

pot irical exposure, ser agai nsr rhe

1055. 001 73 /?ome.
3 9 6 722 86 1 :
3 9 6 711 3 1 3 1
Tmrolana

Naptes skyline and tarring Rod
Sreiger. Rosi who has proven

ITALY: Phone:

h imself ro be a di rector of grear
social comm i t ment and legiri mare
heir ro

eorealism , shor LE MA

SULLA CITT A, whicb reveals che

I

corrupr relarionship berween real
esrare development and modern
ci ry-planning, on locarion i n
documenrary sryle. Rosi i s a
pragmatist where rhe Neorealisrs
were romanric. The fi l m derives i rs
rensian not so much from rhe
conflicr berween rhe panies as from
che derailed observarion of

• Fallawing che fatal collapse of a

Norrola's maneuverings and rheir

renement bui ld i ng, an

effecr on che bricks and monar of

i nvesrigation reveals where profırs

rhe ciry. Rod Sreiger is an acror

from m un ic ipal developnıents are

w i rh rhe righr ki nd of i n rellecrual

Agenc: Ciuedtttt lmenıational. Via
Fax:

1 963 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz
(B&W) / / /0'
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i SA EBOLi'DE D U RD U

CRISTO S I E FERMATO A EB OLI

CHRIST STOPPED AT EBOLI
• Torinolu entelektüel, yazar ve
tıp doktoru Carlo Levi, gemi
azıya almış bulunan faşizmin
egemen olduğu italya'da politik
nedenlerle, üç yıl için güneydeki
yoksul Lucania bölgesindeki ıssız
bir köye, Eboli'ye sürülmüştür.
Doktor Levi, bu uzak güney
köyünde, kentlere özgü tüm
yaşam ve düşünce öğelerinin
dışında bir süreçle karşılaşır.
Köylüler, kuzeyden, yani
kentlerden gelen her şeyi - bu
ister bir düşünce ya da siyasal
eğilim olsun, ister bir eşya tedirginlikle karşılamakta,
yadırgamaktadırlar. Doktor,
yerleştirildiği evden başlayarak,
köy sakinlerini tanımaya, onlarla
sadece insancıl ilişkiler kurmaya
çalışır. Doktor olduğu için,
köylüler ondan yardım isterler
elbette. Ama bir yandan da
geleneksel büyü ve hu rafeleri
terketmezler. Köy yöresinde
faşist rejimin adamları da vardır.
Ama köylüler bu olaya da yabancı
kalırlar. Tıpkı, Doktor'un ilerici
düşüncelerine de hiçbir ilgi
göstermedikleri gibi. Ama gene
de insandırlar ve Doktor orada
yaşadığı süre boyunca onlara
kendi içlerinden bir kardeş gibi
davranır, onların güvenini
kazanmaya çalışır. Zaman içinde
bu batıl inançlara sahip, yoksul
düşmüş köylüleri, "çorak
topraktakı hareketsiz uygarlık"ı
sevmeyi öğrenir ...
Sürgüne yollanan italyan siyasi
radikali Carlo Levi'nin
otobiyografık romanından
uyarlanan bu düşündürücü,
incelikli d ram Levi'nin, M ussolini
iktidarda olduğu sırada, ilkel ve
tecrit edilmiş bir ltalyan dağ
köyünde yaşamaya zorlandıktan
sonraki yaşamını anlatıyor.
Francesco Rosi, Levi'nin anılarını
bir yeni-gerçekçilik ve lirik
meditasyon karışımına
dönüştürmüş. Önce dört
bölümlük bir TV dizisi olarak
çekilen, daha sonra sinemalarda
gösterime giren iSA EBOLI'DE
DURDU büyük başarı kazanmıştı.
Filmin ağırbaşlı bir ciddiyeti ve

esrik görüntüleri var; görüntü
yönetmeni Pasqualino De Santis
(Rosi'nin sürekli görüntü
yönetmeni Gianni Di Venanzo
ölünce onun yerini almıştı) peyzajı
bir şair gözüyle yakalıyor. Gene
de az sayıdaki gösterişli dramatik
ya da komik sahne, bu hayranlık
uyandıran çalışmanın içine sinmiş
ipnotize edici yavaşlığı sarsıyor.

agems of the fascisr regime. I n
ri me, w i t h a hunıanitarian
approach , the Docror w i ns rheir
trust and grows ro love tlıese
superstirious, improverished
peasams, the "motionless
civi lization on barren soil " . . .
Based o n exiled I talian pal i rical
radical Carlo Levi's
autobiographical novel, this

• Exiled for rhree years ro an

rhought-provoki ng, subtle drama

isolared v i iiage in rhe des ri tur e

clıronicles his l i fe afrer he is

sorhem region of Lucania by the
l 930s fascist government, Turin

forcibly sent to l ive i n a pri nıirive

i nte!lectual, writer, and medical

viiiage when Mussolini was i n

doctor Carlo Levi faces the peasam

power. Francesco Rosi turned Levi's

and isolared southern ltalian alpine

culture of E bol i, remote from all

memoir into a m ix of neorealism

elements of civilised metropoli tan

and lyric med i tation. I n irially

society. The peasants look askance

made as a four-part TV series, then

at all that comes from the nortlı,

released ro tlıeaters as a feature

from the "ciry", be ir an object, an
idea or a poli r ical ideology. The

fil m , CHRIST STOPPED AT

Doctor tries somehow to reach a

E BOLI scored a triumph. The fil m
has a solemn grav i ry and ecstatic

!eve! of understand i ng w ith the

images; cinemarographer

villagers, beginning with the
people with whom he resides. The

succeeded rhe Iate Gianni Di

villagers ask h i m for help because
he is a doctor but refuse to ler go of

Venanzo as Rosi's only lenser)
caprures rhe landscape wirh a poer's

rheir traditional belief i n

eye. Yet the few set pieces of

supersririon and magic. They reject

dramaric or conıic flamboyance

Pasqual i no De Samis (who

the Doctor's progessive ideas as

jostle againsr a pervasive, hypnoric

rhey alsa rejecr the influence of

slowness of this adm i rable work.
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/?osi Senaryo

Screen play: Francesro
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ATEŞKES
LA TRE G UA
THE TRUCE
• 27 Ocak 1 945'te, dört Kızıl
Ordu askeri Auschwitz'e gelir ve
kapıları açarlar. Kurtarılan
mahpuslar arasında Yahudi asıllı
büyük !talyan eczacı ve yazar Primo
Levi de vardır. Levi, Auschwitz'i
terk eden ilk kamyonlardan birine
atlar. Ancak Yahudi Kıyımı'ndan sağ
çıkanlardan pek çoğunun
keşfedeceği gibi, eve gitmek o
kadar kolay değildir. Levi'nin
yaşama dönüşü ise, Kızıl Ordu
konvoylarının izlediği dolambaçlı
güzergah nedeniyle karmaşık bir hal
alır. Zahmetli yolculukta, bir farsa
dönüşecek kadar acayip olan
koşullar nedeniyle Krakov'ın
karaborsasından, Katowice'nin
yeniden iskan kamplarından,
harabolmuş Beyaz Rusya ve
Ukrayna'dan geçilir ve ancak
sonbahar sonlarında italya'ya
vanlmadan önce Romanya,
Macaristan ve Avusturya'ya da
uğranır. Levi, korkunç hatıraların
ağırlığını hissettirdiği yolculuğu
sırasında, aralarında Yunanlı bir
dalavereci, bir grup !talyan ve
fiziksel arzusunu yeniden ateşleyen
Rus bir hemşirenin de bulunduğu
bir dizi insanla karşılaşır. Bu arada
yaşamı, umudu ve vakarı da
yeniden keşfeder ama, aynı
zamanda, Kıyım üzerine hem en
dokunaklı, hem de konunun özüne
en doğrudan inen eserlerden
bazılarını yazmasına yol açacak bir
ahlaken rencide olma duygusuna da
kapılır . . .
Francesco Rosi, Primo Levi'nin
intiharının ardından hayatının on
yılını, Levi'nin 1 963'te yazdığı
otobiyografik destan üzerine kurulu
bu sevgi dolu armağanı
gerçekleştirmeye adadı. Fondaki
edebi kaynaklardan okumalar,
öyküye daha da fazla derinlik
katmakta. Sonuçta ise ortaya,
otobiyografinin ruhunu fizik ve
metafizik düzeylerde otantik olarak
ileten, etkileyici bir yapıt çıkmış:
umut ve umutsuzluk arasında
yaşayan, yıkılmış bir adamın öyküsü.
'Temerküz kamplarının dehşeti ve
ıstırabı iyi belgelenmiştir. Beni asıl
ilgilendiren Levi'nin kitabında
öylesine olağanüstü bir başarıyla

gerçekleştirdiği şeyi perdeye
aktarma çabamdı: yaşanan küçüklü
büyüklü gündelik olaylara dayanan,
yeniden uyanma, tekrar yaşama
dönme, ve yeniden umut edinme
sürecini, fevkalade maceraları
aracılığıyla nakletmesiydi bu." 
Francesco Rosi

and digniry, bur also a sense of moral
ourrage rhar w i ll give rise ro some of

• On January 27rh 1 945, four Red

of his life, si nce rhe suicide of Primo

Army soleliers arrive ar Auschwirz

Levi, ro making rhis loving rribure,

Iralians and a Russian nurse who
ignires his physical desire once again.
Meanwhile he rediscovers life, hope

rhe mosr poignanr and incisive
wriring abour rhe Holocaust. . .
F rancesco Rosi has devored ren years

and pull down rhe gares. Among rhe

based on rhe aurobiographical saga

prisoners liberared is Primo Levi, rhe

which Levi wrore in 1 963. In rhe

grear Iralian-Jewish chemisr and

background, lending grearer deprh ro

wrirer. Levi jumps on one of rhe fırsr

rhe srory, are readi ngs from rhe lirerary

rrucks our of Auschwirz, bur going

source. The resulr is a movi ng crearion

home, as so many Holocausr survivors

which aurhenrically rransmirs rhe

were ro discover, isn'r rhar easy. In

spirir of rhe aurobiography on rhe

Levi's case rhe rerurn ro life is

physical and meraphysical levels - rhe

complicared by rhe circuirous roure

srory of a broken man who lives

raken by rhe Red Army convoys. The

berween hope and despair. "The horror

laborious rrek, rhrough circumsrances

and rhe suffering of rhe concenrrarion

o groresque rhey become farcial,

camps have been well documenred.

leads rhrough rhe black markers of

Whar i nreresred me more was rrying

Cracow, rhrough rhe reserrlemenr

ro bring ro rhe screen whar Levi

canıps of Karowice, rhrough a

succeeded in doing so exrraordinarily

devasrared Byelorussia and Ukraine

well in his book: recounring rhrough

and down inro Romania, Hungary
and Ausrria before arriving in Iraly i n

rhe rales of his remarkable advenrures,
rhe process of re-awakening, of

lare aurumn. During h i s journey,

coming back ro l i fe, and of rhe re

am id flicker of ghasrly memories,

acquisirion of hope rhrough rhe

Levi encounrers a series of people,

experience of daily evenrs, smail and

i ncludi ng a Greek husrler, a group of

large." - Francesco Rosi

Yönetmen Director: Francesco

Rosi Senaryo Screenplay: Francesco
Rosi. based on ·La Tregua'" by Primo
Levi Görüntü Yön.
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MACARiSTAN HUNGARY

I STVAN SZAB6
• 1 938 yılında Budapeşte'de
doğdu. 1 956'da Budapeşte Tiyatro
ve Sinema Akademisi'nde
öğrenime başladı ve 1 96 1 'de Film
Yönetmenliği diplomasını aldı.
Diplema çalışması olan ilk kısa
filmi dünyanın çeşitli ülkelerinde
gösterildi. Genç filmcilerin
kurduğu Bela Balasz Stüdyoları'nın
bir üyesi olarak i ki kısa film daha
gerçekleştirdi ve 1 964'de, 26
yaşındayken, kendisine birçok
ödül kazandı ran ilk konulu uzun
metraj filmini yönetti.
Szab6'nun filmleri ülkesi dışında
gösterilmeye başlandığında,
sinema yazarları onu "Macar Yeni
Dalga'sı"nın en tipik yönetmeni
olarak tanımlamakta gecikmediler.
Haksız da değillerdi. Gerçi ilk kısa
filmi " Konser" ( 1 96 1 ) gerçeküstü
özellikleriyle 1 950'1erin Polonya
filmlerini akla getiriyordu. Savaşı
senfonik bir yapıda ele alan bir
sonraki kısa filmi "Bir Tema
Üzerine Çeşitlemeler"!e de,
Polenyalı M unk'un belgeselleri
arasında koşutluklar kurulabilirdi.
Ancak "Sen" ( 1 963) uçarı
yumuşak havasıyla T ruffaut'lara,
Godard'lara daha yakındı. Kaldı ki
Szab6, ilk konulu uzun metraj filmi
"Aimodozasok kora 1 Düş Görme
Çağı"nda ( 1 964), "Jules ve Jim"de
Jeanne Moreau'nun söylediği
şarkıya ve "400 Darbe"nin afişine
de yer verecekti. ..
Szab6, Fransız Yeni Dalga' cı ları
gibi, savaş sonrasının, savaşı çocuk
olarak yaşamış sinemacısıydı.
Neyin düş, neyin gerçek
olduğunun ayırdedi lemediği bir
anılar yığını vardı arkalarında.
Önlerindeyse çok büyük gelecek
düşleri. Anılar, çocukluk ve
gelecek düşleri Szab6'nun
sinemasının değişmez temaları
olacaktı. "Düş Görme Çağı" işte
bunlara bulanmış bir arkadaş
topluluğunun, beş mühendisin
öyküsüydü. Geleceğe ilişkin
tutkularını gerçekleştirmek için
heyecanla yola çıkan gençler
zamanla bezecek, uzlaşacak ve
dağı lacaklardı . Acı verse de "olgun
olma"nın benimsenmesi,
uzlaşmalar, kaygılar ve
yeniyetmelik döneminin ülküsel,
gerçek dışı düşlerinin kayboluşu ...

Szab6'nun sinemasının bir yarısı
çocukluğun ve gençliğin coşkusu,
öteki yarısı da bu hüzünlü
temalardı. Ve tümü, Szab6'nun
deyişiyle " Kuşağının
otobiyografisiydi".
"Düşlerin yükselişi ve çöküşü"
biçimindeki bir gelişim çizgisi,
Szab6'nun ikinci uzun filmi "Apa 1
Baba"nın ( 1 966) da konusunu
oluşturur. Filmin ilk bölümünde
küçük bir çocuk, babasını büyük
bir adam olarak gördüğü düşler
kurar, ikinci bölümde ise düşler
yavaş yavaş yerini gerçekiere
bırakır. Filmin düş ve gerçek
düzlemleri artık çok daha
karmaşık bir biçimde içiçe
geçmişti. Geçmiş ile bugün, düşler
ile gerçek kolay kolay
ayırdedilemiyordu. Aynı kare
içinde bile birlikte yer
alabiliyorlardı.
Szab6'nun, bu düş, bellek ve
zaman düzlemlerini içiçe geçirişi
"Szerelmesfilm 1 Aşk Filmi"nde
( 1 970) daha da belirgenleşti.
Birlikte büyüyen, birbirine aşık
olan ama 1 956 Ayaklanması
sonrasında ayrılmak zorunda kalan
Kata ve Jansci'nin yeniden
karşılaşmaları üstüne gelişen film,
gençlik aşkının bir kez daha elde
edilerneyişini anlatır. Ama geçmişi,
bugünü ve geleceği biraraya
getirip yepyeni bir zaman boyutu
oluşturması bakımından film akla
Resnais'nin sinemasını getiriyordu.
Szab6'nun önceki filmlerinde zor
da olsa kendini gösteren geriye
(ve ileriye) dönüşler artık ortadan
kalkmıştı. Bir kare içinde, bir
kamera hareketiyle başka bir
zaman dilimine geçilebiliyordu.
Dün ile bugün, anılar ile yaşanan
zamanı birbirinden ayırmak
mümkün değildi. Resnais'de
bugüne yıkıcı etki yapan "geçmiş",
Szab6'da bir masumiyet, umut ve
sevgi dönemidir. Bugün bunların
yokolmuş olması ise acıdan çok
bir hüzün verir. Hatta bir ironi
bile içerir. Hayat böyledir.
Bir toplumun hayatı bir kuşağın
hayatından daha uzundur. Szab6,
kimi eleştirmenlerce, Bergman'ın
"Persona"sı, Fellini'nin "Sekiz
Buçuk"u ve Resnais'nin "Geçen

Yıl Marienbad'da"sı ile bir tutulan
"Tüzolt6utca 25 1 itfaiyeciler
Sokağı 25 Numara"da ( 1 973)
kendi kuşağının yaşamından ayrılıp
Macar toplumunun yakın tarihteki
serüvenine alaycı bir havayla el
attı. Bir apartmanın geçmişi,
bugünü, geleceği, yaşananları,
ölüleri, gerçekleri ve düşleri
birarada perdeye geliyordu.
Görüntüler, serbest çağrışımlı
metaforlar gibiydi ama
gerçeküstücülüktekinden farklı
olarak görünen anlamlarını ve
işlevlerini de yitirmiyorlardı.
Yönetmenin bir sonraki filmi
"Budapesti mesek 1 Budapeşte
Öyküleri ( 1 976) hem kendi başına
bir serüven, hem de savaş dönemi
ve sonrası Macar toplumunun
ironik bir alegorisiydi. Szab6'nun
filmlerinin değişmez aracı olan sarı
tramvay (belki de hayatın kendisi)
bu kez bir avuç insana barınak
görevi görüyor ve bu insanlar
tramvayı yürüterek başkente
ulaşmaya çalışıyorlardı.
·

"itfaiyeciler Sokağı 25 Numara"yı
bir ölçüde tekrarlayan "Budapeşte
Öyküleri"nden sonra Szab6'nun
sinemasında belirgin bir değişim,
bir ikinci dönem başladı. Bir
kişinin hayatı artık bir toplumun
hayatından daha önemlidir. 1 979
tarihli filmi "Bizalom 1 Güven"de

1 48

Szab6 tarih ile birey arasındaki
ilişkiye yöneldi ve kendi deyimiyle
"20. yüzyılın insanoğluna neler
yaptığını araştırmaya" başladı.
I nsanın hayatını tarih belidiyordu
ve 20. yüzyıl insana güvensizlik
duygusundan başka bir şey
vermemişti. Berlin'de "Gümüş
Ayı" kazanan "G üven"de, savaş
sırasında zorunlu olarak biraraya
gelen iki insan ("Aşk Filmi"ndeki
gibi adları Kata ve Jansci'dir)
arasında bir aşk doğacak, ancak
birarada olma zorunluluğu
ortadan kalkınca aşklarını
sürdüremeyecek ve ayrılacaklardı.
"Güven"le birlikte Szab6, ilk kez
kendi özgün senaryosundan değil
de, bir edebiyat metninden yola
çıkmıştı. Ayrıca bu filmle daha düz
ve duru bir anlatıma yönelmişti.
Artık zaman içinde gidip gelmeler,
geriye dönüşlerle ve öteki anlatım
teknikleriyle değil, film
kahramanlarının belleklerinde,
duygu ve bilinç dünyalarında
ortaya çıkıyordu.
Szab6 1 980'1i yıllarda meslek
hayatında önemli bir değişim
gerçekleştirerek, neredeyse
ortadan kalkmış bir Macar orta
sınıfı mantalitesinden melankolik
anımsamalara demir atmış lirik
soyut üsiCıbunu geride bıraktı.
Onun yerine, uluslararası bir
izleyici kitlesinin ulaşabileceği bir
biçemle ifade edilmiş ve Doğu
Avrupa'da kişisel kimlik
sorunlarını odak noktası olarak
alan bir dizi filme başladı. "En Iyi
Yabancı Film Oscarı"nı kazanan
1 98 1 yapımı "Mephisto 1 Mefisto",
Szab6'nun bu yeni döneminin ilk
ve en gösterişli filmi oldu. Önceki
filmlerinde de insanlık onurunu
korumakta direnen tiplerle,
sürekli uzlaşarak kişiliğini yitiren
tipler vardı. "Mefisto"dan itibaren
Szab6, bu ikincilerin yükseliş ve
çöküşlerini, "güvence için
kendilerini satış süreçlerini" izledi.
"Mefisto", Nazi ideolojisinin ve
kendini onlara satan bir tiyatro
oyuncusunun; 1 984 yapımı "Redi
ezredes 1 Albay Redi" ise
imparatorluklar çağının ve
yükselrnek için kendini onlara
adayan bir köylü çocuğunun
filmiydi. Szab6'nun önceki filmleri
hüzünle karışık bir ironiyle
biterken şimdi yapayalnız kişilerin
kendilerini yokedişleriyle
noktalanıyordu. Önceki
kahramanları doğal ve canlı
insanlarken, son iki filminin baş
kişileri maskeler ardına

sığınıyordu. Düşler çağından
güvencesizlik çağına bir yolculuktu
bu. Ve "Güven" dışında, önceki
filmlerinde hep uçarı, bisiklet yaka
kazaklı "Yeni Dalga" tipi Andas
Balint oynamışken, son iki filminin
başrolünde soğukkanlı ama hırslı
ve sinsi Klaus Maria Brandauer'in
görülmesi bir rastlantı olmasa
gerekti.

When Isrvan Szab6's fil m s firsr
began ro be shown ourside his own
counrry, film crirics were quick ro
defi ne h i m as rhe d i recror mosr
rypical of che "Hungarian

ew

Wave". They were nar m israken. Ir
i s rrue rhar che surrealisr quali ry of
his firsr shorr fi l m "Concerr"
( 1 96 1 ) is rather reminiscem of che
Polish filnıs of che 1 950s, and
parallels could be drawn berween

"Hanussen" ( 1 988), "Mefisto" ve
"Aibay Redi" ile başlanmış olan,
benzer temalar hakkındaki
üçlemeyi tamamladı. Nazi dönemi
öncesi Berlin'inde, gaipten haber
alışıyla ünlenmiş birinin
deneyimleri üzerine kurulu olan
"Hanussen", ana karakterinin
portresini, bilinçli şovmen ile acı
içindeki mistiğin bir karışımı
olarak çizerken, yetersiz senaryo
ya da oyunculuk yüzünden
yönetmenin daha önceki
çalışmalarının başarısına
erişemedi. 1 99 1 yılında
Hollywood'a giderek "Meeting
Venus 1 Venüs'le Buluşma"yı
çeken Szab6 bir sonraki filmi
"Edes Emma, dniga Böbe 1 Tatlı
Emma, Sevgili Böbe"de ( 1 992), iki
ilkokul öğretmeninin, onlara
temel bir güvence sağlamış olan
(komünist} sosyal sistemin
çöküşünden sonra maddi ve ahlaki
ayakta kalma mücadelelerinin
öyküsüyle, Macar toplumsal
gerçekliğine döndü. Film
yönetmene Berlin'de bir Gümüş
Ayı kazandırdı.
lstvan Szab6, yeni Macar
sinemasının önde gelen bir çağdaş
yönetmenidir. Aynı zamanda
belgesel filmiere ve TV
yapımiarına da imza atan
Szab6'nun filmleri, yakın geçmişin
gaddar, karmaşık toplumsal ve
siyasi konuları ile, yönetmenin
geleceğe ilişkin idealist
hayallerinin son derece sembolik
şekilde birleşti rilmesiyle
oluşmuştur.

h is nexr sh on fi I nı, "Variarions on
a Theme" ( 1 962), in which war is
rreared in a symphonic framework,
and rhe docunıenraries of rhe
Pol ish d i recror Mu nk, bur rhe
render, volari le armosphere of
"You" ( l 96 3 ) is obviously m uch
ciaser ro rhe filnıs of Truffaur anel
Godard . Ir only remained for Szab6
ro i nclude rhe song by Jeanne
Moreau in "Jules er J i m " and rhe
posrer for "Quarre cem coups" in
his fi rsr ful l - lengrh feawre fil m

"Almadozasak k or a 1 The Age of
Day-Dream i ng" ( 1 964).
Szab6, I i ke rhe crearors of rhe

ew

Wave i n France, was a posr-war
ci neasre who had experienced rhe
war as a child. Beh i nd rhenı lay a
hosr of menıories in which ir was
i mpossible ro separare rhe real from
rhe i maginary. Before rhem,
marvellous dreams of rhe furure . . .
Menıories, rogerher w i rh childhood
dreams and dreams of rhe fmure,
were ro form rhe consram rhemes
of Szab6's fil ms. "The Age of Day
Dreaming" is rhe srory of a group
of friends, five engineer graduares,
all affecred in rhis way. These
young people, who ser our full of
enrhusiasm ro realise rheir
ambirions for rhe furure, finally
lose i meresr, beconıe reconci led ro
rhi ngs as rhey are, and gradually
break up and separare. The
resignarion ro rhe necessiry,
however birrer, of "becoming
nıarure", rhe lass of idealisric,
unarrainable dreams in an age of
compromises and anxieries and
adolescence ... Szab6's cinenıa is

• Born in 1 938 in Budapesc. I n

based parrly on rhe emhusiasm of

1 95 6 h e became a snıdem o f rhe
Academy of Thearre and Film Arr

childhood and yourh, parrly on
such melancholy rhemes, wirh rhe

and received his diplama as a fi l m

whole consriruring, i n Szab6's own

d i recror in 1 96 l . H i s fi rsr shorr,

words, "rhe aurobiography of a

which was his d iplama work, was

generarion"

shown in numerous counrries of rhe
world. As a member of rhe young

The "rise and fall of dreams" was ro

fi l mmakers' Bela Balasz Srudio, he

form rhe subjecr of Szab6's second

made rwo more shorr fi lms and in

ful l - lengrh fi l m "Apa 1 Farher"

1 964, ar rhe age of 26, he di recred

( 1 966). In rhe firsr parr of rhe fi l m

his firsr fearure fi lm which carried

a l i rrle boy dreanıs o f his farher as a

off many prizes.

grear man, while, in rhe second

I 49 part, rhese dreams gradually give

yellaw rram, a constanr fearure of

rhemselves for the sake o f securiry.

way ro real ity. The planes of dream
and reality are much more

Szab6's fi lms and perhaps a symbol
of l i fe i rself, serves as a shelrer for a

" Mephisto" is rhe srory of

i nextricably involved. Ir is now

handfu l of people, who artempr to
reach rhe capi ral by push i ng i r .

al most i mpossible ro separare past
from present, dream from reality.

azı

ideology and an acror who sells

h imself to ir, w h i le " Redi ezredes 1
Colonel Redi" ( 1 984), tel ls rhe
srory of rhe age of Empires and a
peasam boy who devared bimsel f ro
rhem in order to rise in the world.

They can even be set in the same
frame.

Afrer "Budapesr Stories" which i s ,
t o a cerrain exrenr, a ceperition of

The i n tersecrion of the planes of
dream, memory and rime is even

definite change in Szab6's films,
which now enter a new period. The

a blend o f melancholy and irony,

more conspicuous in "Szerelmesfi lm

l i fe of the i ndividual assumes
grearer importance rhan the l ife of a

rhese later films end wirh rhe self
desrrucrion of people lefr urrerly

"Firemen Street, 2 5 " , rhere is a

1 Love Film" ( 1 970). Kata and

W here as his earlier fılms ended i n

love, bur where forced ro separate

communiry . In "Bizalom 1
Confidence" ( 1 979) Szab6 rrears the

afrer the R ising of 1 956, and the

relarion between history and the

b ur in each of his lasr rwo fil m s the

fi l m rells how they nıeet again, but

i ndividual, and, in his own words,

hero conceals hi mself beh ind a

now they are unable ro regai n rheir
combines the past, the present and

begins "an i nvesrigarion i nro what
the rwenrierh century has done to
man " . The l i fe of man is

age of dreaming to rhe age of
i nsecurity. And ir is surrely no

the future to form a new d imension

determined by h istory, and the

more coi ncidence rhat the lead ing

in rime, one is remi nded of the

rwenrieth century has given man

role in all his earlier films aparr

films of Resnais. The possibility,

norhing bur a sense of insecurity. I n

from "Confidence" was played by

however d i ffıcult, of turn i ng back

"Confidence", which was awarded

(or forward) which can be felr i n

the Golden Bear in Ber l i n , a love

Andas Blinr, rhe vivacious, " ew
Wave" rype in his roll-collar

Szab6's earlier films, i s now wholly

springs up berween rwo people

swearer, where as in his lasr rwo

removed . I t had been possible to

fılms rhe principal part is played by

pass from one ri me plane to

(their names are Kara and Jansci as
in "Love Film") forced rogerher i n

anorher, by means of a mavement of

the course o f the war, bur when this

scheming, Klaus Maria Braııdauer.

the camera wirbin a si ngle frame. l t

consrrainr is l i fred rheir loves

Jansci grew up together and fel l in

youthful love. I n the way the fi lm

alone. Previously, Szab6's heroes
had been people of genuine viral iry.

mask. This is rhe journey from rhe

cannot endure, and they fı nally

" Hanussen" ( 1 988), complered a

from present, memories from acrual

separate. I n "Confidence", Szab6,

rri logy on simi lar rhemes, begun

experience. The "pasr", which in

for rhe first time, uses a l irerary rexr

wirh "Mephisro" and "Colonel

Resnais has a desrrucrive effect on

rather rhan his own screenplay. He
also chooses a more srraighrforward,

Redi". Based on rhe experiences of a
clairvoyanr famous in pre-Nazi

denser rrearmenr. In rhis case rhe

Berli n , the fi lm attempred ro

film is realised, not in backward
and forward mavement in rime or

portray i rs main clıaracrer as a
m ixrure of conscious showman and

of rhese quali r ies in the present
gives rise ro melancholy rather rhan
bi tterness. 1 t even comprises a

orher such narrative rechniques, bur

tormenred mysric who ends up a

cerrain irony. That's the way l i fe is.

in rhe worlds of feel ing and
consciousness in rhe memories of

pal irical vicr i m . Due ro ei rher
i nadequare scripting or acring,

The l i fe of a communiry is langer

rhe main characrers.

" Hanussen" d id nor enjoy rhe
success of rhe direcror's earlier

than that of a single generarion . I n
the opi nion o f a number o f film

critics, in "Tuzolr6 Urca 25 1
Firemen Street, 2 5 " ( 1 973), which

In the 1 980s Szab6 m ade an

work. Szab6 went

i m porranr career shift, leaving
behind his lyrical-absrracr sryle,

to direct "Meering Venus'' i n 1 99 1 .

has been compared ro Bergman's

anchored in melancholic

Em ma, Dear Böbe" ( 1 992), he

"Persona", Fel l i n i 's "8 1Jı'' and
Resnais' ''L'annee demiere a

rem i niscences of a near-obsolere

rerurned to H u ngarian social

H ungarian middle-class menral iry.

reality , w i rh a story abour rhe

Marienbad ", Szab6 rurns away from

I nsread, he embarked on a series of

srruggle of rwo elememary school

the l i fe of his own generatian to

fil ms focusing on issues of personal
idenriry in Eastern Europe, couched

reachers for marerial and moral
surviva1 afrer rhe collapse of a

dea! i n an ironical manner wirh the
recent history of the H ungarian

to

I n " Edes E mma, dniga Böbe 1 Sweet

in a form accessible to an

(communisr) social sysrem rhar had

i nternational audience. "Mephisto"

the past, present and furure of a
black of flars, the living and the

( 1 98 1 ), which was awarded an
Oscar for rhe " Besr Foreign F i l m " ,

provided rhem wirh basic security.
The fil m broughr Szab6 a Silver

dead, dreams and reality. The

is r h e firsr and mosr specracular of

Bear in Berl i n .

i mages resemble metaphors in free

rhe films belongi ng to Szab6's new

lsrvan Szab6 is a prom i nenr

associarion bur, unlike the images

period. I n his previous films we had

of surrealism, they preserve their
d isri ncr funcrion and meaning.

conremporary director in rhe
Hungarian new c i nema. He is alsa

srruggling to preserve rhe honour of

Szab6's nexr fil m , "Budapesri mesek

humani ry, alongside otlıers who

a maker of documenrary and TV
fil ms. His picrures are h ighly

1 Budapesr Stories" ( 1 976), is rhe

1 964 Almodoıasok kora
Düş Görme Çağı
1 966 Apa Baba
1 9 70 Szerelmesfi/m Aşk Filmi
1 9 73 Tiizolt6 utea 25
!tfaiyeciler Sokağı 25
Numara
1 976 B udapes/i mesek
Budapeşte Öyküleri
1 979 B izalom Güven
1 98 1 Mepbisto Mefısto
1 982 KatzemjJiel Kedi Oyunu
1 983 Bali ( TV j>lay TV oyunu)
1 984 Redi ezı·edes Al bay Redi
1 988 Ha1111Heu
1 99 1 1\•!eeting Venm
Venüs'le Buluşma
1 992 Ec/es Emme!. drdga Böbe
Tatlı Emma, Sevgili Böbe
1 996 Offenbac/}.< Seeret
Offenbach'ın Sırrı
Steadyiug tbe Boat
Tekneyi Hazırlarken
( dowmenhiiJ' belgesel)

the Hollywood

narion. The fi lm bri ngs together

met characrers who persisred i n

Filınography

rhe calm, bur ambitious and

was i mpossible to separate pasr

the present, is, in Szab6, an age of
innocence, hope and love. The lass

Filmleri

Szab6 filmlerinin gösterimi
Magyar Filmuni6'nun değerli
işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir.

sacrificed rheir i ntegrity rhorough

symbolic blending of rhe gri m,

story of an i ncidem in his own l i fe

compromise afrer comprom ise.

complex social and palirical issues

and ar rhe same rime an ironical

A fter "Mephisto'', Szab6 rraces rhe

of rhe recenr pasr coupled wirh rhe

allegory of H u ngarian sociery

rise and fal ! of rhe !arter, and rhe

d i recror's idealisric dreams for rhe

valuable cooperarion of the

during and afrer rhe war. The

process by whicb rhey sel i

furure.

Magyar Fi l m u n i6.

The presemarion of SzabıS's fı l ıns

has bee n realised

w i dı rhe
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BABA
APA
THE FATHER
• Küçük bir oğlan olan Tako,
I kinci Dünya Savaşı sonunda
babasını yitirir. Kendini işine
adamış bir doktor olan babanın
kalbi, fazla mesainin gerilimine
dayanamamıştır. Baba, rahibeler ve
yaralı Rus askerlerinin gözleri
önünde, hastanenin bahçesine
gömülür. Tako'nun
muhayyelesinde babası, çocuğa
eziyet eden kapıcıyla akrabalarının
hesabını görecek, etten kemikten
bir gerçekliğe dönüşür. Dış
dünyaya ilk adımlarını atarken
baba ona güç verir, yalnızlığını
giderir, dost kazandırır. Tako
savaşta acı çekenlerin gerilimini,
yeni bir toplum kuran insanların
gizemli tutkularını yaşar. Ve babası
bir kahraman olur; hastanenin
bodrumunda partizan saklayan,
onu izleyenlerden çatıdan çatıya
atlayarak kaçan, hepsini salt
yumruklarıyla kuka gibi deviren bir
adamdır artık o. Tako'nun sınıf
arkadaşları hikayesini yutarak onu
kendilerine lider seçer. Çocuk
mutludur, her seferinde babası
sayesinde yüzde yüz başarı elde
etmektedir... Tako büyüyüp bir
yetişkin olur. Babasının giysileri
ona küçük gelmeye başlar, onun
saatini takar. Ve babası oğluna
yardımcı olmayı sürdürür. Artık
babası hakkındaki öykülerinde o
modern bir kahraman olmuştur,
Tako'ya sevgililer kazandırır; ancak
öyküler de daha fazla gerçek
yansıtmaya başlamıştır bile. Tako
1 956'da, tam bir kaosun ortasında
üniversiteye girer. Heykeller
yıkılmaktadır, bu onun daha önce
hiç rastlamadığı bir şeydir.
Babasına gittikçe daha az
gereksinim duymaya başlar, kendi
başına davranma dürtüsü edinir ...
Son derece ustaca yapılmış bir film
olan BABA. 1 94S'in
Budapeşte'sinde partizanlarla
Almanlar arasındaki çatışmalar ile
onbir yıl sonra Rus hakimiyetine
karşı gerçekleştirilen
ayaklanmaları, çocuk ve erkek
olarak tek bir kişinin yaşadığı
şekliyle, mukayese ediyor. Açıkça
kişisel bir film bu, ve büyüyen
kahramanı olgunluğa belki de,

annesiyle babası Auschwitz'de
ölmüş Yahudi bir kızla olan ilişkisi
sayesinde ulaşıyor. "Saygı
göstermek insanca bir davranıştır
ancak üzerine bir şey inşa etmeye
yeterli değildir, çünkü gerçek
yaşamı çarpıtır ve insandan
hakikatı gizler." - lstvan Szabo
• Tak6, a l irrle boy, loses his farher

happy; he w i ns hands down every
rime wirh farher. . . Tak6 becomes an
adulr. He our-grows farher's clorhes
and can wear farher's warch. And
father conrinues ro help h i m . Now
his srories about father whom he
nıade i nro a modern day hero, win
girlfriends for h i m ; but already
there is more reality in rhe rales.
Tak6 enrers the university in 1 95 6

ar rhe end of rhe World W ar I I . A

i n the midst o f complere chaos.

dedicared docror, farher's hearr gives

Statues are being demolished; this is

our under rhe srrain of overwork,

somerhing that he has never come

and he is buried in rhe garden of rhe
hospiral as nuns and wounded

up againsr before. The boy feels less
need of farlıer, an i nıpulse ro act on

Russian soleliers look on. In Tak6's

his own . . .

imaginarion, farher becomes a bone
and flesh reali ry ro square wirh his

An exrremely well-crafred fil m ,

rormenrors, rhe concierge and his

T H E FATHER conrrasts the bardes
berween rhe partisans and rhe
Germans i n B udapest in 1 945 wirh

relarives. As he rakes his firsr sreps
our inro rhe world, farher gives him
srrengrh, dispels his loneliness, wins

rhe uprising against Russian

him friends. Tak6 relives rhe war

damination eleven years larer, as

sufferers' srrain, rhe esoreric

experienced by one person, boy and

ambirions of people build ing a new

man. I r i s clearly a personal film,

sociery. And farher beconıes a hero,
a panisan hiding man in rhe

wirh irs grown hero perhaps finding
mamriry in his relarionship wirh a

hospiral basemenr, escaping his

Jewish gir! whose parenrs died ar

pursuers over rhe house-rops and

Auschwirz. "To do reverence is only

knocking rhem down ! i ke skirrle

human, but i t is not enough ro

pins wirh his bare fisrs. Tak6's srory

bui id on, because ir disrorrs real l i fe

is swalloweel by his classmares, who

and hides rhe rrurh from man. " 

elecr him as rheir leader. The boy is

Isevan Szab6

Yönetmen Director: lm•dn Szabli
Senaryo Screen play: lstl'dn SzabO
Görüntü Yön. Cineınatography:

Sandor Sara Kurgu Editing:}tiiiOJ
Rozsa Müzik Music:}anos Gonda
Oyuncular Cast: MiklOs Gdbor.
Kldri Tolnay. A ndrcfJ Bcf!im. Kati
Sofyom. Danief Erde/yi. Glza
Büszijrminyi Yapı m Produccion
Co.: Jlolafilm St11dio lll. B11dapest.
H UNGA R Y Dünya Hakları
Exporc Agenc Cmemagyar.
Hımgarofilm Expoı·ı Ltd. . Bdthori 11.
1 0. H-1 054. 811dapest. HUNGARY:
Phone: 36 1 l l 1 46 14: Fax: 36 1
153 13 1 7
1 967 1 3 5 111111. 1 Siyah-Beyaz
(B&W) / 95 "
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G ÜVEN
BIZALOM
CONFIDENCE
•

1 944 sonbaharında tarihi
olağanüstü hal (savaşın kapanış
evrelerinde yükselen faşist terör)
bir adam ile bir kadını bir araya
getirir. Her ikisi de kaçak olan
Janos Biro ile Kata evlidirler, ama
birbirleriyle değil. Çift, Nazilerden
kaçmak için istemeye istemeye
kendilerine karı-koca süsü verir.
Garip bir banliyö dairesinde kapalı
kalmış ikili birbirine yabancıdır,
sadece saklanmanın ve tam bir
güvenlik duygusu yoksunluğunun
ortak gerekliliği onları bir arada
tutar. O savaş günlerinde, bir
kişinin diğer insanlara karşı
benimseyeceği tek doğal davranış,
korku ve güvensizlik tavrıymış gibi
görünür. Kata gene de, ilk korkusu
geçince, açık kalplilik ve güvenle
Janos'a döner, ondan sempati ve
destek bekler. Ancak adamın
kuşkusu ve nüfuz edilemeze
benzeyen ihtiyatlılığı karşısında
umutsuzluğa itilir. Gelişmeler
sonucu çocuğundan ve kocasından
hayli beklenmedik şekilde kopan ve
önceki hayatından son derece uzak
bir noktaya sürüklenen Kata, bir
insan ilişkisine, üzücü yalnızlığını
kıracak bir arkadaşa fena halde
gereksinim duyar, Jan6s da artık
öyle hissetmektedir . . .
GÜVEN hem dokunaklı bir aşk
öyküsü, hem de güven olmaksızın
hayatın yaşamaya değer olup
olmayacağının, hatta mümkün olup
olmayacağının bir sorgulanması.
Koşulların insanları nasıl
değiştirdiği, hatta bu değişimin, acılı
olsa bile, bazen daha hayırlı olduğu
hakkında bir film. Daha sonraki
filmlerinin uluslararası başarısının
gölgesinde kalan GÜVEN
Szab6'nun, ona Berlin Film
Festivali'nde en iyi yönetmene
verilen Gümüş Ayı'yı kazandıran,
gözden kaçmış başyapıtıdır. lncelikli
karmaşıklıkları ve sakin güzelliğiyle
bu olağanüstü film, Yabancı Dilde
En Iyi Film dalında Akademi
Ödülü'ne aday gösterildiği halde,
Oscar'ı alamadığı gibi, hakettiği
daha geniş seyirci kitlesinden de
yoksun kaldı. "insana yaraşır bir
hayat yaşamak için bir güven
atmosferine sahip olmalısınız . . .

Güvensizliğin daha meşum
yollarını . . . gösterebilmek için,
güvenin ölüm kalını meselesi
olduğu bir döneme ihtiyacım
vardı." - lstvan Szab6

enorınous clisrance from her former

Yönetmen Di rector: / rtıtin S::aiJIJ

l i fe, baelly needs a human

Senaryo Screen play: lrmfn S:<�M.

relarionship, a companian rhar

L.a;or Koltai Kurgu

sol i rude - and so eloes he . . .

C.wka nJ Oyuncular

CO

aurumn of 1 944 - mounring fascisr

poignaıır love srory anel a

rerror during rhe dosing srage of

quesrioning of w herher l i fe is worrh

FIDENCE is a r once a

rhe war - rhrows rogerher a man and

l iving - or even possible - wirhour

woman. Fugirives ]<in os Bi ro and

rrusr. Ir is also abour how condirions

Kara are married, rhough nor

change people permanenrly.

ro

ro

escape rhe

Nazis, rhe pair musr relucranrly

somerimes for rhe berrcr if nor
wirhour pai n. Edipsed by rhe

pose as husband anel wife. Shur up

inrerııarional success of his

in a srrange suburban flar, rhey are

subsequenr picrures, CONFI DENCE

srrangers ro each orher, only helcl
togerlıer by rlıe common necessiry
of h id ing anel rhe roral absence of a

is Szab6's overlooked masrerpiece
which broughr him a Si lver Bear for
Besr Director ar rhe Berlin Film

feel i ng of securiry. In rhose clays of
war, rhe arri rude of fear and

Fesrival. Alrhough has been
noııı i nared for an Acadeıny Award

misrrusr seems ro be one's narural

for Besr Foreign Film, rhis

disposirian rowards one' s fellow

exceprional picrure wirh subrle

humans.

complexiries and quier beaury d id

everrheless, once her

Görüntü Yön. Cinenıarography:

would break elown her disrressing

• H istorical emergency i n rhe

eaclı orher. In order

buscd m1 a S/01) b; Enka Szdnlrl

in irial frighr wears off, Kara rurııs ro
Janos wirh openness and rrusr,

wider public ir cleserves. "You've

expecring from him symparhy and

gor to have an armosphere of rrusr

supporr, bur is elriven ro despair by
his suspicion anel apparenrly

for human beings . . . To be able ro

impenerrable reserve. Kara, whom

demonsrrare . . . rhe more sinisrer

rhe developmenrs quire

parhs of misrrusr, 1 needed a period

nor win eirher rhe Oscar or rhe

in oreler ro be able to li ve a l i fe fı r

unexpecreclly rore away from her

in wlıiclı confıclence is a quesrion of

ch i Id anel husbanel anel carried to an

l i fe and dearlı . " - lsrvan Szab6
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M E F i STO
MEPHISTO
• 1 920'1er Almanyası. Hırslı aktör
Hendrik Höfgen, dramatik formun
kabul gören sınırlarından sıkılmış
başarılı bir tiyatro oyuncusudur.
Daha yenilikçi bir şeylerin özlemi
içinde olan Höfgen'in çığır açıcı
fikirleri, ticari bir kayıtsızlıkla
karşılanır. Ancak bir profesörün
kızı olan Barbara Bruckner'le
yaptığı avantajlı evlilik, Berlin'deki
Devlet Tiyatro Kumpanyası'nın
kapılarını ona açar. Burada siyasi
yelpazenin her tonundan kişilerin
nabzına göre şerbet vererek,
alkışlarla karşılanan bir Faust
prodüksiyonunda Mephistopheles
rolünü kapar ve bir Nazi generalin
dikkatini çeker. 1 933'te Naziler
iktidara gelince, Barbara Paris'e
kaçar ama Höfgen Almanya'da kalır
ve onların daha da gözüne girer.
Ne var ki, başarısının bedeli,
Barbara'dan boşanmak ve eski
meslekdaşlarına ihanet etmek olur.
Aktris Nicoletta'yla evlenir, ve
General tarafından aşağılanması ne
kadar güvensiz bir durumda
bulunduğu gerçeğinin altını
çizmeden önce, Hamlet yorumuyla
yeniden övgü alır . . .
lstvan Szab6'nun, Klaus Mann'ın
1 936 basımı romanından
uyarlanmış, Faust efsanesinin
modern bir versiyonu olan
MEFISTO'sunun başrolünde, ünlü
Alman aktör Gustav Gründgens
üzerine kurulu bir karakter olduğu
söylenen Hendrik Höfgen'i oynayan
Klaus Maria Brandauer var. Film,
hayatı oynadığı tüm rollerin
toplamından ne fazla, ne de eksik
olan bu oportünistin çizgini izliyor.
Kişisel kazanç için ahlaklarını satan
Almanlar için bir metafor olarak
kullanılan kahramanın kişiliği o
kadar çok yönlü ki, ilk izleyişte
fılmin inceliklerini kavramak zor.
Szab6 ayrıca 1 920'1i ya da 30'1u
yılların özgür düşünce ortamından
Üçüncü Reich'ın dehşet verici
gerçeğine geçişi da olağanüstü bir
başarıyla veriyor. 1 98 1 yılında En Iyi
Yabancı Film Oscar'ını alan
MEFISTO'nun görüntüleri ise
zengin ve fevkalade ayrıntılı:
kahramanının hızlı başarısını ve
kendinden başkasını düşünmeyişini
ima eden bir renk ve hareket
girdabı. "Filmimiz bir bireyin uyum

sağlama konusundaki parlak
yeteneğinin öyküsü. Hayatta
başarabiieceği tek şeyin, başkalarına
kendini kabul ettirmek olduğunu
sanan bir adamın öyküsü bu." lstvan Szab6

A n update o f the Fausrian legend,
adapred from Klaus Mann's 1 936
novel, Isrvan Szab6's MEPHISTO

Yönetmen Director: lstııcfn Szabrf
Senaryo Screen play: lstvdn S zaM
&

somerhing more innovarive, his

for personal gai n, his personal i ry is

groundbreaking ideas are mer wirh

so nıulrifaceted that ir's d i fficulr to

commercial indifference. Yer his

comprehend irs ubderies the firsr

advanrageous marriage ro Barbara

Peter Dobai. bmed on tht noı-el b;
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Bruckner, the daughrer of a professor,

MEPH ISTO, which gor an Oscar as

rakes him ro the Srate Thearre

Best Foreign Fi I nı of L 98 l , Szab6

srars K laus-Maria Brandauer as
Hendrik Höfgen - a clıaracrer
al legedly based on the famous
German actor Gusrav Gründgens.

• L 920s Germany. Ambirious acror

It deli neares the course of this

Hendrik Höfgen is a successful
rhearrical performer who has grown

opporrunisr whose life is norhing

bored wirh rhe accepred confines of
che dramaric form. Yearning for

nıore or less rhan rhe su m of all the
roles he plays. As a meraphor for
Germans who sold rheir moraliry

Company in Berlin where he placares

also does an exrraordinary job

all shades of rhe palirical specrrum
and wins the role ofMephisropheles

showing the transition from the
freethinking of rhe 20s and 30s in

in an acclaimed producrion of Fausr

Germaııy to the rerrifying reality of

rhar brings him ro rhe atrenrion of a
azi General. When rhe azis
assume power in 1 933, Barbara Aees

rhe Third Reich, while the film's
ci nematography is rich and
elaborarely derailed, a whirlwind of

ro Paris bur Höfgen remains and
wins i ncreasing favour, however the

color and morion that suggesrs i rs
proragonisrs's rapid success and

price of his success is a divorce from

self-absorprion. Our fi l m is the

Barbara and the berrayal of his

story of an ind ividual's bril l iant

former colleagues. He marries the

capaciry for self-adaprarion. It is rhe

acrress

icolerra and is hai led afresh

story of a man who feels that the

for his Hamler before humiliarion ar

only rhing he can achieve i n l i fe is

the hands of rhe General underlines

co make ochers accept him." -

rhe precariousness of his posirion . . .

Isevan Szab6
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ALBAY REDL
OBERST REDL
COLONEL REDL
• Yirminci yüzyılın başında yoksul
bir Ukraynalı olan Alfred Redi,
canla başla çalışarak Avusturya
Imparatorluk Ordusu'nun en üst
kademesine yükselir. Redi yükselişi
sırasında Yahudi kökeni ile
biseksüelliğini herkesin gözünden
saklamayı başarmıştır. Birkaç dili iyi
bildiği için lmparator Franz Joseph
tarafından Ruslar aleyhine casusluk
etmeye gönderilir. ikili oynayan
Redi, eşcinselliği dışarıya sızıp
şantaja uğrayana kadar, casusluk
yelpazesinin her iki tarafından gelen
cinsel ve parasal lütufların sefasını
sürer. Onu suçlayanları satın
alabilmek için, Ruslar lehine yaptığı
karşı-casusluk etkinliklerini
arttırmak zorunda kalır. Sonunda
kendi aldatmacalarının tuzağına
düşen Redl'e, şerefini kurtarmak
için kendini öldürme fırsatı tanınır . . .
ALBAY REDL, Birinci Dünya Savaşı
arifesinde Avusturya askeri
istihbaratının başındayken intihar
eden bir albayın defalarca filme
alınan gerçek öyküsünün son sinema
versiyonu. Szab6'nun meşhur
"Mefisto"su gibi, bu da hem
muazzam bir hırsın öyküsü, hem de
epik bir boyut taşıyor. Hataları
hayatına malolan mütevazı kökenli
bu adamı da Klaus Maria Brandauer
oynuyor. Hapsburg'lara olan
sadakati, onun başkalarına, tıpkı
sonunda kendisine ihanet edildiği
gibi ihanet etmesine yol açıyor. Hırsı
ruhunu yiyip bitiriyor; Yahudi oluşu,
kendisi gibi Yahudi olan talihsiz bir
subayı kurtarmasını engelliyor.
Eşcinsel eğilimleri yüzünden,
tanınmış bir casusu baştan çıkararak
kendi kaderini de tayin ediyor.
Ancak bu öğelerin hiçbiri Szab6'yu,
Redi'in içinde çeşitli manevralar
yapmaya resmen zorlandığı
toplumun ayrıntılı bir incelemesini
yapmak kadar ilgilendirmiyor.
Yönetmen adamın kendisini, ancak
Redi'in sıkışıp kaldığı yokedici
dünyayla olan ilişkisi oranında teşrih
ediyor. Bütün bunların üzerinde de,
özenle inşa edilmiş dramatik bir güç
ve hafiften akademik bir üsiCıbu pek
de saklayamayan görsel bir görkem
var. Ama bu görkem hiç değilse
filmi tantanayla süslüyor. wVe

Brandauer bir kez daha, tam da
artık daha fazlasını yapamayacağını
sandığınız can alıcı anlarda, şaşırtma
yetisini gösteriyor.

scale. Ir again srars KJaus Maria

• Alfred Redi, a poverry-srricken

origins whose flaws prove faral ro

Ukranian of rlıe early 20rlı cenrury,
laboriously works his way inro rhe

birn. H is loyalry ro rhe Hapsburgs
canses him ro berray odıers i n

higlıesr circle of rhe Imperial Ausrrian

precisely r h e way h e is fınally

Army. Throughout h is upward

berrayed himself. His arnbirian ears

eve of rlıe Firsr World W ar. Like
Szab6's famous "Mephisro", rhis is a
film of lıuge ambirion as well as epic
Brandauer as a man of lıumble

ascene, Redi is able ro keep his Jewislı

i nro his soul; b is Jewishness prevenes

becoming public knowledge. Because
of his masrery of several languages,

indinations push him ineo seducing

Redi is sene by Emperor Franz Joseplı
ro spy on rhe Russians. Playing one

a known spy and rhus sealiııg his fare.
B ur none of rhese facrors ineeresrs

counery againsr rlıe orher, Redi

Szab6 more rhan his derailed
examinarion of rhe sociery in which

enjoys rhe sexual and monerary favors
from bodı sides of rlıe espianage

Redi is virrually forced ro maııoeuvre.

specrrum uneil word of his gayness

He dissecrs rhe man himself only so

leaks our and he is blackmailed. To

far as rlıar dissecrion relares ro rhe
desrrucrive world ro which Redi is
pinned. All rhis is craversed wirlı a

pay off lıis accusers, Redi is obliged
ro increase b is couneer-espionage
acriviries on behalf of rlıe Russians.
Finally rrapped by his many
deceprions, Redi is given rhe oprion
ofkilling h i mself ro save his lıonor..

carefully consrrucred dramaric force
and a visual sumpruousness rhar may
nor quire h ide a sliglırly academic
sryle. Bur ar leasr i r embellislıes ir
wirlı some exrravagance and

COLONEL REDL is rlıe laresr movie
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him saving a luckless fellow officier,
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splendour. And once again,
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USTALARA SAYGI TRI B l.TES
POLONYA POLAND

A N D RZEJ WAJ DA
• 6 Mart 1 929'da Polonya'da
Suwalki'de doğdu. Öğretmen bir
anne ile 2. Dünya Savaşı sırasında
ölen süvari subayı bir babanın
oğlu olan Wajda, bir yandan
kiliselerin iç duvarlarını
resimiemek de dahil çeşitli
işlerde çalışı rken, öte yandan da
1 6 yaşından itibaren, Polonya
di renişçileriyle birlikte savaştı.
Savaştan sonra, Cracow Güzel
Sanatlar Akademisi'nde ( 1 94548) resim öğrenimi, Lodz Yüksek
Sinema Okulu'nda ( 1 950-52)
yönetmenlik eğitimi gördü. Daha
sonra "Piatka z ulicy Barskiej 1
Barska Sokağında Beş Çocuk"
filminde Aleksander Ford'un
asistanı olarak çalıştı. Ford ise,
Wajda'nı n 1 954 yılında
gerçekleştirdiği ilk konulu filmi
"Pokolenie 1 Bir Kuşak"ın sanat
yönetmenliği ni üstlenmişti.
Wajda'nın ilk filmi " Bir Kuşak",
Nazi lşgali altında yaşayan bi rkaç
genç insanın kaderlerini izliyordu.
Bu filmi, 1 957'de yaptığı, Kızıl
Ordu birimlerinin kentin
yardımına gelemediği ya da
gelmek istemediği 1 944 Varşova
Ayaklanması'na umutsuz bir
selam olan "Kanal" izledi. Wajda,
I kinci Dünya Savaşı'nın etkileri
hakkında yaptığı üçlemesini; en iyi
bilinen ilk dönem filmi olan ve
anti-komünist Vatan Ordusu ile
Komünist Parti'nin baskın olduğu
hükümetin güvenlik güçleri
arasında 1 945-46 arasındaki ilan
edilmemiş iç savaşı ele alırken
tartışmalara yol açan "Popoil i
Diament 1 Küller ve Elmaslar"la
( 1 958) tamamladı. Jerzy
Andrzejewski'nin bir romanını
temel alan fi lm, mücadelenin her
iki yanında da görülen yozlaşma
ve idealizmi iyice deşerek
resmediyordu. Wajda'nın
Polonya tarihi konusu ndaki traj ik
yaklaşımına uygun olarak, iki
hizbin de idealist temsilcileri
öldürülüyor ve her iki taraf da ya
açgözlü politikacılar, ya da
kendini beğenmiş aristokratlar
gibi yozlaşmış kişilerin
kontrolunda kalıyordu.
Wajda'nın bir üçleme oluşturan
bu ilk fi lmleri, Polonya
sinemasında bir dönüm noktası

oluştururup "Polonya Ekolü"nü
yaratı rken, Wajda'yı da önemli
bir Avrupalı yönetmen olarak
tanıttı. Sanatçının tüm bu
yapıtlarında duygusal bir tarih
yaklaşımı ile romantik bir insan
yazgısı görülür. Wajda'nı n fi lmleri
Batı'da büyük ölçüde izlenen ilk
savaş sonrası Polanya filmleri
arasında yer alarak onu hak ettiği
u l uslararası üne kavuşturdu.
Yönetmenin daha sonra sinema
ve TV için gerçekleştirdiği fi lmler
tema ve içerik açısından büyük
çeşitlilik gösterdi. Wajda'nın
filmleri çağım ızın farklı evreleri ni
yansıtır; çağdaş konu lu filmleri,
tarihsel filmler; yaygın bir
toplumsal olayın ele alı ndığı
fi lmleri, insanların en özel
deneyimleri üzerinde yoğunlaşan
filmler izler.
Wajda'nın tüm yapıtlarında diğer
bir birleşti rici öğe de onun
yazı nsal ve sanatsal kaynaklara
bağlılığıdı r. Büyük bir bölümü
edebiyattan kaynaklanan
fi lmlerinin görsel yönü Romantik
sanat geleneğinden esinlenm iştir.
Filmierindeki genel eğilimi
belirleyen, büyük tarihsel
sentezleri, mecazları ve
sembolleri yansıtmasına olanak
sağlayacak biçimde seçtiği
temalardır. Yönetmen sürekli
olarak, bireylerin ve grupların
yollarının kesişmesiyle,
kaderlerinde bir dönüm noktası
oluşturan, trajik sonuçlu olaylara
yönelir. Filmlerinde ölüm, yaşam,
aşk. yenilgi, bir seçim yapma
zorunda kalmanın trajik ikilemi ve
büyük hayalleri gerçekleştirmenin
olanaksıziiğı gibi insanın
varoluşunun temel motifleri içiçe
işlenmiştir. Tüm bu motifler,
hatta aşk gibi son derece öznel
duygular bile tarih bağlamında ele
alınmıştır.
Edebi eserleri beyazperdeye
uyarlamanın yanısıra ("Brzezina 1
Kayın Orman ı" ( 1 97 1 ), "Wesele 1
Düğün" ( 1 972), "Panxiy z Wilko
1 Wilko'lu Genç Kızlar" ( 1 979)),
Wajda tutarlı bir şekilde Polonya
tarihinden kendi trajik
duyarlılığına uyan malzemeleri
aldı: bunlar "Popioly 1 Kü ller"de
( 1 965) Napoleon'a hizmet eden

mızraklı süvari erlerin i n
kaderinden, "Ziemia Obiecana 1
Vaatler Ülkesi"nde ( 1 975)
L6dz'un insafsızca
sanayileşmesine kadar geniş bir
yelpaze oluştururlar. Filmlerinin
toplumsal huzursuzluk ve isyanın
gerçek bir barometresine
dönüşmesi ise, 1 970'1i yılların
sonundadır.
Wajda 70'1i yılların hemen
başında, genç sinemacı ları
yüreklendirmek amacıyla Film
Polski'nin bir yan dalı olarak,
"X Film Ünitesi"ni kurdu. Burada,
Agnieszka Hol land ile Ryszard
Bugajski'yi de içeren genç
yönetmenleri bi raraya getirdi ve
uluslararası konumunu politik
yönden "zorlayıcı" projeleri
hayata geçirmek için kullandı.
1 976 yılı nda, nihayet, 1 96 1 'den
beri sarkan bir projesini,
"Czlowiek z Marmur 1 Mermer
Adam"ı gerçekleştirmek üzere
izin aldı. "Mermer Adam" ( 1 977)
ve "Bez Zwieczulenia 1
Uyuşturmadan" ( 1 978), sırasıyla,
çağdaş Polonya'da işçilerin ve
entelektüellerin baskı altında
turulmasını anlatı r. i kinci fi lmde
bir gazeteci edebi bir ödül
tartışmasında yanlış tarafı
tuttuğunu fark eder ve bunun bir
sonucu olarak hem öğretim

1 5 5 üyeliğin i, hem de yabancı haber
dergilerini okumak gibi özel
ayrıcalıkları yitirir. Aynı anda
evli liğinin de çöküşüyle başa
çıkamayarak, intihara itilir.
"Mermer Adam" ise "Yurttaş
Kane"in yankılandığı bir olay
örgüsüyle, öğrenci bir
sinemacının esrarengiz bir şekilde
itibarını yitiren ve 1 967
huzursuzluğundan sonra isimsiz
bir mezara gömülen sabık
propaganda kahramanı, ünlü
duvarcı ustası Birkut'un
öyküsünü ortaya çıkarmaya
çalışmasını izler. Polonya'nın
yakın geçmişindeki Stalinist
propaganda mekanizmasını
cüretkar bir biçimde sergileyen
bu film, "ahlaki huzu rsuzl uk
sineması"nın da öncüsü olmuştur.
Bu fı lmin devamı niteliğindeki
"Czlowiek z Zelaza 1 Demir
Adam" ( 1 980) ise, haber
filmlerinden yararlanıp,
Dayanışma lideri Lech Walesa'ya
hem belgesel, hem de kurmaca
bölümlerinde rol vererek,
Dayanışma hareketinin
başlangıcına ışık tutar. 1 980
Ağustosu olayları, gizli polisin
hareketi lekelemek için
yararlanmaya çalıştığı alkelik
muhabir Winkiel'in bakışından
gösterilir. Aslında Dayanışma'nın
başarısını selamladığı halde, film,
bir Parti görevlisinin sendika ile
hükümet arasındaki uyumu, bir
kağıt parçası diye gülerek
yoksaymasıyla sona erer.

·

1 972'de "X Film Ünitesi"nin
başkanlığına, 1 979'da da Polonya
Sinemacılar Sendikası
Başkanlığı'na seçi len Wajda,
Polonya'daki politik durum
nedeniyle 80'1erin başı nda her iki
görevinden de istifa etmek
zorunda kaldı. 1 98 1 'de askeri
idarenin yönetimi ele almasından
sonra Wajda çalışmaların ı tiyatro
oyunları ve yabancı stüdyolada
ortak gerçekleştirdiği film
yapımiarı üzeri nde yoğunlaştırdı.
Kısa bir süre sonra yurt dışına
çıkmak zorunda kalan Wajda
Paris'e yerleşti. Burada, devrimin
ikili doğasını ele alan "Danton"u
( 1 982) çekti. 1 983 yılında
h ükümet Wajda'nın stüdyosunu
feshederek "X Film Ünitesi"ni
devletleştirdi. Sanatçı o yıl
Almanya'da " Ein Liebe In
Deutschland 1 Almanya'da Bir
Aşk"ı yönetti. 1 984'te hükümet,
Si nemacılar Sendikası'nın varlığın ı

sürdürmesine izin vermek için
Wajda'dan başkanlıktan
çekilmesini istedi. 1 986'da Askeri
Cuma'nın ortadan
kaldırılmasından sonra ülkesine
dönen Wajda, Dayanışma
hareketi nin güç kazanarak
Polonya hükümetinde söz sahibi
olmasının ardından, 1 989 yılında
yeni Polonya Halk
Cumhuriyeti'nde senatörlüğe
seçildi. Bu yeni özgürlük
ortamında Wajda ilk olarak, uzun
süredir ilgilendiği gönlüne yakın
bir projeyi, koruması altındaki
çocuklarla birlikte bir Nazi
kampında ölen Yahudi-Polenyalı
pedagog Janusz Korezak'ın
öyküsünü anlattığı "Korczak"ı
( 1 990) gerçekleştirdi. Yönetmen
90'1 ı yıllarda da politikanın
yanısıra sinemayla olan ilişkisini
yoğun bir şekilde sürdürdü ve üç
fi lme daha imza attı.

Wajda's fearure debur "Pokolenie 1
A Generarion " rraced rhe fare of
several young people liv i ng under
the Nazi Occuparion. Jr was

fol lowed i n 1 95 7 by " Kanal 1
Cana!", a grim rribure to rhe
Warsaw Uprising of 1 944, when
Red Army u n i rs were unable or
unw i l l i ng to come to rhe aicl of rhe
c i ry. Wajcla complerecl this rri logy
on rhe effecrs of W W I I wirh his
best-known early fi l m , the

controversial "Popiol i Diamenti 1
As hes and Diamonds" ( I 958),
which elealt wirh the undeclared
ci vii war of 1 94 5-46 berween
elements of rhe anticommunisr
Home Army and the securiry forces
esrablishecl by rhe Com munisr
Parry-domi na red govern men r.
Based on a Jerzy Anclrzejewski
novel, rhe film i ncisively depicred
the corruprion and idealism
coloring borh sides of rhe srruggle.
In keeping with Wajda's rragic

40 yılı aşkın bir süredir Polonya
sinemasının yı ldızı ve dünya
çapında bir şöh ret olan Andrzej
Wajda çağımızın en bol ödüllü
yönetmenlerinden de biridir.
1 99 1 yılı nda sinemadaki başarıları
ve Polonya'nın yeni kültürel ve
politik ortamına katkıları
nedeniyle özel bir Felix ödülüyle
onudandırılan sanatçının aldığı
ödüller arasında şun lar da vardı r:
"Küller ve Elmaslar"la Venedik'te
Si nema Eleşti rmenleri Ödülü;
"Krajobraz po Bitwie 1 Savaştan
Sonraki Manzara"yla ( 1 970)
Milane'da Altı n Küre; "Düğün"le
San Sebastian'da Gümüş lstiridye;
"Vaatler Ülkesi"yle Moskova'da
Altın Madalya ve Chicago'da Altın
Hugo; "Wilko'lu Genç Kızlar"la
1 978'de Yabancı Film Oscar
adayı. .. ve liste böylece uzayıp
gider.

subsequenr work for rhe ci nema

• Born in Suwal k i , Poland on 6

eliverse in rheme anel content.

March 1 929. Son of a school
reacher and a cavalry officier who
was ki l led in rhe WW2, Wajda

sense of Polis h h i story, rlıe
ideal is tic representarive of eaclı
facrion is k i l lecl, anel borh sides
remain controllecl by the corrupr 
wherher greedy pol i ricians or
arroganr aristocrars.
Wajcla's firsr fearure films which
form a rrilogy esrablished him as a
major European el i rector anel
markeel a turning poi n t in Polish
cinema, launc h i ng the "Pol ish
School" . I n rhese fi lms we see rhe
foundation of Wajcla's own artisti c
sramps, his crearing method, which
consisrs of an emorional approach
to history, a romantic conceprion of
human fare. Wajda's fearures were
among rhe firsr posr-war Polish
films to be widely seen i n rhe W esr
and deserved l y brough r h i ın
i n ternational acclaim. His
anel TV has been remarkably
Wajda's work reveals ınany forms
anel many layers of our r i me:
hisrorical films alrernare wirh fi l ıns

faughr in the Polish Resisrance

on conremporary subjecrs; films

from rhe age of 1 6 while working
i n a succession of jobs i nciueling

w i rh a broacl social sweep alrernare
wirh filıns that concentrare on

pai nting church interiors. Afrer rhe

intiınare human experiences.

war, he srudied pai n t i ng ar Fine
Arrs Academy of Cracow ( 1 94 5 -48)

Anorher unifying element i n

and fi l m d irecring ar Lodz School
ofCi nematography ( 1 950- 5 2 ) . He

Wajda's oeuvre i s his fairhfulness
ro l i rerary anel arrisric sources. A

became Aleksander Ford's assistant

significant portion of his fi l m s

Boys from Barska Srreer" and Ford

picrorial aspecr fi nd s i ts i nspi rarion

on "Piarka z ulicy Barskiej 1 Five
was rhe arrisric supervisor on

Wajda's firsr fearure, "Pokolenie 1
A Generarion " ( 1 954).

came from l irerarure, white rhe
i n rhe romantic arrisric rraclirion.
The affi ni ty among his fi l ıns is
derermined by a clıoice of rhe
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rhemes which enables h i m

attempt to reconsrrucr che story of

Jewish-Polish pedagogue Janusz

depice grear h isrorical synrheses,

B i rkur, a famous bricklayer and

Korczak, who clied, along wirh his

Filmogmjıby

nıeraphors and synıbols. He is

fornıer propaganda hero who

wards, i n a Nazi eleatlı camp. In

constandy drawn to those momenrs

mysreriously fel l from favor and

aclcli rion

in che desrin ies of i nd ividuals and

wem

che accomplished el i rector

1 9 50 Kiedy ty s{Jisz
Sen Uyurken
(sbori kısa film)
Zly cblopiec Kötü Çocuk
(sborl kısa film)
1 9 5 1 Ceremica 1/zeckıı
llzecka Çömlekçili�i
(documenlary belgesel)
1 95 5 1 de k u S loucu
Güneşe Dogru
(sbor·J kısa film)
Pokolenie Bir Kuşak
1 9 5 7 Kanal
1 9 5 8 Popiol i Oiameuti
Küller ve Elmaslar
1 959 Lotilli
1 960 Nieu•inui Czarodzieje
Masum Büyücüler
1 96 1 Samsou
1 962 Pou•iatou •a /..LI(/y /llacbetb
Sibiryalı Lady Macbeth

co

an unmarked grave after

to

to

his potirical acciviries,

groups that are crossroads of evenrs

che 1 967 unresr. This daring

com i n uecl

wirh rragic consequences. On his

expose of che Stal i nise propaganda

ci nema and di reeceel rhree ıııore
films in che '90s.

co

work i mensely in

films che main morifs of human

machine of Poland's recem pas c

exisrence are i ıırerwoven - deach

paved the way for the "cinema of

and l i fe, love, defear and che rragic

moral unrest".

A world-class clireccor, Andrzej

That fi lm's sequel, "Czlowiek z

aspirarions. All rhese mot ifs are

Zelaza 1 Man of I ro n" ( 1 980),

cinema for over forcy years. In

subordiııared ro history, even a

charted che beg i n n i ngs of che

autobiography, "Double Vision:

feel i ng as subjecrive as love.

Solidarity movemenr, using

My Life in Film". I n 1 99 L he was

newsreel foocage and fearuring

awarded a Felix for his

In addition co adapting l irerary

Solidariry leader Lech Walesa in

achievemenrs as a fi l mmaker anel

works

both i ts documenrary anel d i recteel

his conrriburion to rhe ereari on of a
new culrural and polirical eli mare

Wajda has deminared Polish

di lernma of having ro choose, che
i mpossibil i ry of real izing grear

co

the screen ("Brzezina 1

The B i rchwood" ( 1 97 1 ), "Wesele 1
The Weddiııg" ( 1 972), " Paııxiy z
W i l ko 1 The Young Girls of

1 990, he published his

segmenrs. The evenrs of Augusr
1 980 are seen through che eyes of
\XI i nkiel , an alcoholic reporrer

in Poland. Wajcla is one of rhe
mosr awardecl film-makers of our

W ilko" ( l 979)), Wajda has

whom rhe seeret police rry ro use in

rime: "Ashes and D ianıonds·· rook

consisrendy drawn on Polish

orcler

the Fipresci Prize i n Venice;

to

defame the movemenr.

" K rajobraz po Birwie 1 Landscape

hiscory of material sui red ro his

Al rhough essemially a rribure

rragic sensi bilicy-from the fare of

Solidariry's success, rhe fil m ends

Afrer Barde" ( 1 970) che Golelen

lancers serving under Napoleon i n

wirh a Parcy offıcial laughiııgly

Globe in M i lan; "The Wedding"

to

" Popioly 1 Ashes" ( 1 96 5 ) ro che

dismissing che accord berween

the Si lver Shell in San Sebasrian;

harsh i ndusrrial izarion of L6dz i n

union anel government as a mere

"The Promisecl Lancl" che Gold

piece of paper.

Meda! in Moscow anel rhe Golden

1 970s, however, that his fi l nıs

Elecced chairman of "Film U n i t X"

H ugo in Chicago; an Acadenıy
Award nomi narion for "Maids from

became a vircual barometer of

i n 1 97 2 , and Presiclenr of the

W i lko" in 1 978 . . . che l isr is

social unresr and rebe l l ion.

Polish Filmmakers U nion i n 1 979,

endless.

"Ziemia Obiecana 1 Land of

Promise" ( 1 97 5 ) . I r was in the Iate

Wajcla had ro resign rhese rwo
I n the early 1 970s Wajda formed

posrs i n the early '80s because of
che po! i rical siruarian in Polancl. J n
1 98 1 , following che m i l i rary

his own fi l m unir, " F i l m U n i t X " ,
a prod uccion branch o f Film Po Iski
nıeam ro e neo u rage young

crackdown anel imposirion of

fil nı makers. There he garhered a

marcial law, Wajcla concemrared

group of young direccors, including

on rhearrical projeers i n Poland and

Agnieszka Holland and Ryszard

on film producrions in cooperarion

Bugajski, and used his
international srarus ro push

w i rh non-Polish sruclios. Wajda
soon serded i n exile i n Paris and

through polirically "difficulr"

rhere he made " Danron" ( 1 982), a

projeccs. I n 1 97 6 he finally gained

considerarion of che dua! nar u re of

permission ro fil m "Czlowiek z
Marmur 1 Man of Marble", a

governmenr clissolved Wajda's

project dari ng from 1 96 1 . "Man of

studio and film producrion group

Marble" ( 1 97 7 ) and " Bez

"Film U nit X". The same year, he

revolurion. In 1 98 3 che

Zwieczulenia 1 W irhour

shot " E i ne Liebe in Deurschland 1

Anesrhesia" ( 1 978) depice che

A Love in Germany" i n Gernıany.

oppression, respecrively, of che

In 1 984, the governmem

worker and che imellecrual in

demandeel Wajda's resignarion as

conremporary Poland. In che larer
fi l m , a journalise discovers that he

head of fi l mmakers associarion i n

has raken che wrong side i n a

exisrence of che organization. I n

rerurn for allowi ng com i nuecl

li rerary prize d i scussion and

1 986, w i r h c h e abolishmenr of rhe

subsequenrly loses his un ivers i ty

Mil irary J uma, Wajda returneel to

lecrureship, as wel l as such special

his narive coumry. When

privileges as che opporruııiry co

responsibiliry in che Polish

Unable co cope wirh che

governmenr in early 1 989, he

simulcaııeous collapse of his
ro

suicide.

L'amour ri viugt nus:
\.Va rszau'ıt

Yirmi Yaşında Aşk:
Varşova
1 96 5 Popioly Küller
1 967 Gates l o Paratiise
Cennetin Kapıları
1 968 P.rzeklada n iec (TV)
\Vszystko '"' Sprzedt�z

Herşey Sarılık
1 969 Poloıl'tlnie na Mucby
Sinek Avı
1 9 70 Krajobrr1z jJO Bitll'ie
Savaştan Sonraki Manzara
1 9 7 1 Brzeı:ina Kayın Ormanı
1 97 2 \flesele Dügün
1 973 Pilttllls u u d A ndere
Pilatus ve Digerleri
1 974 Ziemia Obiecnnc1
Vaatler Ülkesi
1 976 Smuga Cieuic1
Gölge Çizgisi (TV)
1 9 77 Czloll'iek z 1\larwur
Mermer Adam
1 9 78 Bez Zuıieczuleuia
Uyuşturmadan
Tbe Oecd Class

Anlaşma Sınıfı (TV)
1 9 79 Panxiy z If!i/ko
Wilko'lu Genç Kızlar
Noc Listopctdou·a

Kasım Gecesi (TV)
1 980 D;wygenl Orkestra Şefi
1 9 8 1 Czlou•iek z Zelaza
Demir Adam
1 982 Ortnion
1 983 Ein Liebe in Deufschlnnd
Almanya'da Bir Aşk
1 985 Kronika \f!yjJculkow
Milosnycb

Aşk Olayları Günlüğü
1 9 87 /..es possidls Ecinniler
S!JIIIde und Siilme

Suç ve Ceza (TV)
1 990 Korezak
1 993 Piersciouek z Orlew u•
Korouie

Kartal Taçlı Yüzük
Nasrasya

Naslazja

1 99 5 \flielki Tydzien
Kutsal Hafta
1 99 7 Panilli Nikt
Bayan Hiç Kimse

olidariry rose co share power anel

read foreign news magazines.

marriage, he i driven

Filmleri

became a senator of che new Polish
People's Republic. In the new

"Man of Marble", wirh a plor

armosphere of freedom, Wajda was

which echoes "Cir izen Kane",

able

traces a srudem fil mmaker's

long-cherished project abour

to

realize " Korczak" ( 1 990), a

Wajda filmlerinin gösterimi
Film Pelski'nin değerli
işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir.
The presentation of Wajda's fılms
has been realised with the valuable
cooperation of the Film Polski .
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KANAL
KANAL
CAN A L
• 1 944 Eylülü sonu, Nazilerin
Polonya istilasına karşı bir hafta
sonra çökecek Varşova
Ayaklanması'nın 56. günü. Büyük
kısmı yok edilmiş bir Ulusal Ordu
bölüğü, Mokotow semtinin hala
ellerinde olan birkaç sokağını
savunmaktadır. Tecrit edilmiş kadın
ve erkekler grubuna merkeze
doğru ilerlemelerini isteyen bir
emir gelir. Vatanseverler üç gruba
ayrılır: Ona aşık olan kurye kız
Stokrotka'nın ("Papatya") yardım
ettiği yaralı Korab ("Brik"); Metresi
Halinka ile yarı çılgın bir müzisyenin
eşlik ettiği, alkol yüzünden zayıf
düşmüş Madry ("Bilgin"); Komutan
Zadra'nın ("Kıymık") önderliğinde
Smukly ("Narin") ve Kula'dan
("Top") oluşan ana grup.
Kanalizasyon sisteminden geçişleri,
ölümün korkunç bir saçmalık halini
aldığı bir cehennem yolculuğudur!
iki ayı aşkın süredir harabeler ve
alevler içinde tanklada
bombardıman uçaklarına karşı
savaşmış olan bu insanlar, orada
çaresiz ve umarsız, lağım fareleri
gibi durup ölümü beklemeyi
reddederler . . .
Wajda'nın "Savaş Üçlemesi"nin
ikinci filmi, Polonya başkentinin tam
anlamıyla yokoluşunun en trajik
olaylarından birini ele alıyor. Filmin
başlıca karakterleri kurmaca olduğu
halde, korkunç maceraları, çoğu
sivil 200 bin kişinin yaşamını
kaybettiği Varşova Ayaklanması
sırasında yaşanan trajik deneyimleri
hatırlatıyor. Wajda ve Stawinski,
insanların beklediği gibi trajik zafer
anısına bir anıt dikmektense,
yenilginin kabusunu ve Ulusal Ordu
Komutanlığı'nın hatalı siyasi, askeri
stratejisi sonucu kahramanlıklarının
kıymeti kalmayan, tükenmiş
insanları anlatırlar. Direnişçi
mitolojisine doğrudan karşı çıkan
Wajda, bir ideal uğruna ölmenin
ölüınierin en soylusu olmadığını
savunur. KANAL'ın kendi ülkesinde
hakkı, ancak uluslararası başarısının
ardından ( 1 957 Cannes Film
Festivali'nde Gümüş Palmiye),
istemeye istemeye teslim edilmişti.
"KANAL, eylem sırasında
yaşamlarını yitirenlere bir selamdır;

'Bir daha asla insanların böylesine
korkunç ölümlerle yok olduğu bir
döneme tanık olmayalım!' diye
seslenen bir uyarı ve andaçtır." Andrzej Wajda

wait for elearlı - helpless and hopeless,
like rars . . .
The second film of Wajda's "Warrime
Trilogy" eleals wirb one of the most
rragic episodes of che urrer desrrucrion

• Lare Seprember 1 944, the 56rh

of Poland's capital. Alrhough the

day of the Warsaw Rising against

main characrers of che film are

Nazi invasion of Poland which was to

fıcririous, rheir rerrible adventures

collapse a week larer. A decimated

recall rhe rragical experiences of

Home Army company defends the few

many during the Warsaw Rising in

sereers of the Mokotow d isrrict of the

which nearly 200,000 people, mostly

ciry which are stili in the insurgenrs'

civilians, lost rheir lives. Insread of

hands. The order arrives teli i ng the

making a monument

isolared group of men and women to

as is expecred, Wajda and Srawinski

proceed to the center; the only line of

show the nighrmare of defeat and the

retreat is through the sewers. The
patriors splic into three groups: the

exhausced people whose heroism was
useless i n view of rhe false polirical
and milirary srraregy of Home Army

wouncled Korab ("Brig") assisteel by a
courier girl Stokrorka ("Daisy") who

to

rragic glory,

Command. Flying in the face of

is in love wirh him; weakened by

Resisrance myrhology, Wajda argues

alcohol, Maclry ("Wise") is

that

accompanied by his misrress Halinka

not che most noble of dearhs. I c was

ro

die in the service of an ideal is

and a half-ınad ınusician; the main

only afrer irs international success

group is ]ed by Zadra ("Splinter"),

(the Silver Palm ar the 1 95 7 Cannes

che commander, wirh Smukly
("Slencler") and Kula ("Bali"). Their

Film Festival) that KANAL was
grudgingly given j usrice at home.

passage through sewers is a journey

" KANAL is a rribure to those who

into hell where eleatlı becomes a

losr cheir lives in acrion; ir is a

horrible nonsense! Those who had,

warning and memento which rells:

for over rwo months, foughr in ruins

ler' s never more wimess a rime when

anel flames, against tanks and

men can die such a rerrible dearhı" -

bombers, refuse to sray rhere and

Andrzej Wajda

Yönetmen Director: Andı·zej
\'1/ajda Senaryo Screenplay:jerzy

Stefan Stau•iıiski Görüntü Yön.
Cinenıarography:Jerzy Lipman
Kurgu Ediring: Halina Nau•rorka
Müzik Music:Jan Krmz
Oyuncular Casr: Teresa lzeıl'ska.
\'1/ienrzyslau• Glimki. Tademzjanrzar.
Emi/ Kareu•icz. Stanislau· illikulski.
Vladek Sheybal, Teresa Berezou•ska.
Tademz Cll'iazdou•ski. AdtmJ
Pcul 'likowski Yapı m cı Producer:
Stanislaıl' Ad/er Yapı m Producrion
Co.: "KADI? " Unit. 02-595 \'1/arsau·.
Pulau·ska 6 1 . POLA D Dünya
Hakları Exporr Agem: Film Po/ski
Film Agenı) . Mazou•ierka 6/8. 00-048
\'1/arsau•. POLAND: Phone: 48 22
827 5 7 84: Fax: 48 22 826 40 5 1

1 956 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz
(B&W) 1 96'
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DÜG Ü N
WESELE
THE WEDDING
• 1 9. yüzyılın sonu. Olaylar, o
sırada bölünmüş olan Polanya'nın
Avusturya ve Rusya sınırında,
Krakovlu popüler bir ressam ile
basit bir köylü kızın düğünlerinin
yapıldığı küçük bir köyde geçer.
Tabii o sıralarda bir entelektüel ile
bir köylü kızın evlilikleri dengi
dengine olmayan bir birleşme
sayılır ve bir skandaldır. Gittikçe
daha garipleşen kutlama töreninde,
damadın arkadaşları çeşitli hayaller
görür, vahiyler yaşarlar. Insan
sesiyle konuşan ruhlar uykulu
topluluğa hitap eder, insanlara
günün dans edip keyif çatma günü
değil, ülkesini, hayattaki amaçlarını
düşünme günü olduğunu söylerler.
Ressamı bir peygamber ziyaret
ederek ona "köylüleri silahlandırıp
devrime hazırlama" sorumluluğu
yükler. Kendilerini küçük işlerine
adamış, gizem dolu danslarının
sefasını süren bu insanlar, mesihin
sunduğu olasılıkların farkına
varacaklar mıdır? . . .
Stanislaw Wyspianski, sadece Jean
Cocteau ile mukayese edilebilecek
bir sanatçıydı. Cocteau gibi onun
da pek çok yeteneği vardı: şair,
ressam ve oyun yazarıydı. Sadık bir
vatansever de olan Wyspianski,
kesinlikle Rönesans dehalarının
çeşitliliğinin son Leh temsilcisiydi.
Meşhur sahne oyunu "Düğün",
kolay bir oyun olmadığı halde,
onun en olgun yapıtı olarak kabul
edilir. "Düğün", 1 9. yüzyıl
ortalarında, Polanya'nın bir ulus
olarak yok olup üç ülke arasında
taksim edildiği can alıcı bir
dönemde, Leh toplumunun şiirsel
bir incelemesidir. Özellikle Polanya
usulü sembolizmle dolu Wajda'nın
beyazperde uyarlaması da
anlaşılması kolay bir film değil.
Diyaloğun büyük bölümü manzum,
aktörler mitik konumlarını
gösteren abartılı makyajlar
yapmışlar, sahneler de sanrısal bir
biçimde filme alınmış. Wajda,
"Popi61 i diament 1 Küller ve
Elmaslar"dan bu yana en iddialı
filmini yapmak için Daniel
Olbrychski, Maja Komorowska ve
Andrzej Lapicki gibi ülkeleri dışında
da tanınan en iyi Polenyalı aktörleri

bir araya getirmişti. "Filmin amacı,
sınıf çatışmasını göstermektir . . .
Ancak yerel renkler nedeniyle bu
amaç Polanya dışında pek açıkça
anlaşılmayabilir." - Andrzej Wajda

Wyspianski was a n arrisr who m ighr
be compared only to Jean Cocreau.
Like Cocreau he was a man of many
ralenrs: poer, painrer, playwrighr. A
devoured parrior, he cerrainly was rhe
lasr Pal is h represenrarive of

• E nd of rhe 1 9dı century. The
anion rakes place on rhe border of
rhe rhen parririoned Poland, on rhe

"The Wedding" is believed

Ausrrian and rbe Russian border, in

maruresr work, alrhough ir is not an

a smail viiiage where rhe wedding of

easy d rama. Ir is a poetic explorarion

a popular Cracow arrisr and a simple

of Pal i sh sociery i n a crucial period

ro

be his

luring rhe nıid- 1 9th cenrury when

times of course, rhe marriage of an

Paland had di sappeared as a narian

inrellecrual and a peasam gir! is a
misalliance and seandaL Ar an ever

and was divided among three
differenr counrries. Drenebed in

srranger celebrarory garhering, rhe

specifically Polish symbolism,

bridegroom's friends experience

Wajda's screen adapeation is not an

visions and revelarions of various
kinds. Spirirs whicb speak wirb
human voices appeal to rhe drowsy

easy film

communiry, to rell people rhar ir is

faslıian i ndicaring rheir nıyrhical

not time to dance and have a good

status, and rhe scenes are filnıed i n a

rime; ir is rime

to

thin k abour the

ro

llndrzej Kijou·ski. basetl on tbe pla; b;
Stanislau• \'(lyıpiamki Görüntü
Yön. Cinemarography: lVito/d
Sobocimki Kurgu Editing: Nalina
Pmgar Müzik Music: Tademz
Wlybult & t\laciej PIIIOII'ski

versariliry of rhe geniuses of
Quarrocenro. His famous srage play

counrry girl is being held. In those

Yönetmen Director: ll ndrzeJ
\Vajda Senaryo Screen play:

understand eirher. Much

of rhe dialogue is in verse, rhe acrors
are made up in an exaggerared

hallucinarory sryle. For his most

counrry, abour aims in life. The

anıbirious film si nce the making of

arrisr hinıself gers a vis i r from a
propher who charges birn wirh

''Ashes and Dianıond" Wajda
garhered all rhe besr Polish actors,

responsibiliry to "arnı rhe peasanrs

many of whom are alsa well-known

and prepare for a revolurion." W i l i

abroad. "The ai m of rhe film is ro

rhese people dedicared t o rheir petry

show rhe class conflicr. . . rhough this

affairs, enjoying rheir mysrerious

may not be clear outside Paland

dance, beconıe aware of rhe prospecrs

because of che local colour." -

presenred by rhe bard ? . . .

Andrzej Wajda

Oyuncular Casr: Daniel 0/bt)'cbski.

Euw Zietek, llndrzej Lapicki.

Kazi111ierz Opcdinski. Frmıcisuk
Pieczka \Vojciech PJZoniak. illcmk
.
Wakzewski Yapım Producrion

Co.: Poliıh Corporation for Film

. .
Produaion "Zeıpoly Filmou� .. . X ..
Unit. Warsall'. POLIIND Dünya
Hakları Exporr Agenr: Film Potski
Film Agem;. Maıoıl'iecka 6/8. 00-048

lrlarıau·. POLIIND: Phone: 48 22
827 5 7 84: Fax: -18 22 826 40 5 1
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M E R M E R ADAM
CZLOWIEK Z MARM UR U
MAN OF MARBLE
•

1 976. Genç ve atılgan bir sinema
öğrencisi olan Agnieszka, diplema
filmini 1 9SO'Ii yılların meşhur şok
işçileri üzerine yapmayı seçer.
Filmine bir kahraman ararken
ziyaret ettiği bir müzenin deposunda
bir mermer heykel bulur. Heykel,
1 9SO'Ii yılların sadece unutulmamış
ama aynı zamanda itibarı da
zedelenmiş bir halk kahramanının,
meşhur bir duvarcı ustası olan
Mateusz Birkut'un heykelidir.
Agnieszka kazayla keşfettiği bu izin
ardından gider. Genç kız hem cesur,
hem de gözüpektir. Birkut'u
tanıyanları itirafa zorlarken, ya da
onu başlangıçta halk kahramanına
dönüştüren propaganda filmini
izlerken, çevresinde beliren suç ve
kuşku atmosferinden yılmaz. Birkut,
diğer işçilere örnek gösterilmek
üzere Parti tarafından seçilmiş,
rekor kırmış bir duvarcıdır. Ona yol
göstermesi için bir de Parti üyesi
görevlendirilmiştir. Ama eğer ima
edildiği gibi en iyi arkadaşının
tutuklanmasını alenen protesto
ettiği için mahvolmuşsa, neden bu
adam da ortadan kaybolup sonra da
yüksek dereceli bir Parti görevlisi
olarak yeniden ortaya çıkmıştır?
Agnieszka filmini çekme konusunda
daha büyük güçlüklerle karşılaşır...

filmde, öykü de yakın zaman
Polonya tarihi bağlamında gayet
anlamlı sonuçlara varan, ancak
eleştirdiği sisteme karşı da adil
olabilen siyasi bir belgesel gibi
gözler önüne seriliyor.
• 1 976. Agnieszka, an aggressive

young film srudenr chooses ro make

Andrzej Wajda'nın iki "Dayanışma"
filminden biri olan M ERMER ADAM,
bir film içinde filmin içinde filmdir.
Parti'ye bu kadar eleştirel gözle
bakan bir film yapması için Wajda'ya
izin verilmiş olması alışılmamış bir
durumdur. M ERMER ADAM, daha
sonra yasaklandığı halde, gösterime
girmesinin ardından Ikinci Dünya
Savaşı ertesi Polenyası'nın en fazla iş
yapan filmi oldu. Ancak, hükümetin
iyi gözle bakmadığı yönetmen
yardımcısının, günümüzün ünlü
yönetmeni Agnieszka Holland'ın adı,
jenerikten çıkartıldı. Film,
Agnieszka'nın söyleşilerinden siyah
beyaz propaganda filmlerine, oradan
da Birkut'un yaşantısının renkli
dramatizasyonuna geçiyor.
Agnieszka'ya ilişkin bölümler çok
yoğun. Onun tutkusu aracılığıyla
Stalinizm'in vaatlerini ve
başarısızlıklarını açıkça görüyoruz.
Bütün ekibin mükemmel oynadığı

her diplama piece on rlıe f.'Ulıous
slıock workers of rhe Fifries. Looking
for a hero for her film she visirs a
m useum. Samewhere in rhe back of

rlıis gemleman also disappear, ro
teappear as a higlı Parry offıciaP
Agnieszka has evet nıore rrouble widı
making her film . .
The firsr o f Andrzej Wajda's rwo
'"Solidarity" filıns, MAN OF
MARBLE is a ınovie wirbin a ınovie
wirbi n a ınovie. The fa([ dıar rhe
direcror was perınİrred ro make a
pi([ure so crirical of rhe Parry is
renıarkable. Aldıough banned larer

rlıe nı use um srore room she fi nds a

on, MAN OF MARBLE became rhe
highesr grossing film in posr-WWII

marble srarue lying around. Ir

Paland afrer irs release, even rhough

picrures a once famous bricklayer,

the name of irs assisranr direcror, now

Mareusz Birkur, a folk-hero of rhe
Fifries who has been nor only
forgorren bur discredired. Agnieszka

famous Agnieszka Holland, was
srricken from rhe credirs because she
was in disfavout with the

follows rhe accidenrally discovered

governmenr. The fi l m swirclıes from

rrail . Slıe is borh brave and foo! hardy,
undererred by rhe armosphere of guilr

Agnieszka's inrerviews in the presenr

and suspicion araund her as she forces

foorage, ro color dtamarizations of

ro black-and-white propaganda

confessions from rlıose who knew

Birkur's life. The porrions of the film

Birkur or warches rhe propaganda

dealing wirh Agnieszka are inrense.

film which nıade him people's lıero in

Through her passian we al so see rhe

rhe firsr place. He was a record
breaking bricklayer selecred by rhe

promises and fai lures ofSralinism all

Parry ro be adverrised as an example

the emi re casr, and rhe srory unfolds

roo well . The acri ng is excellenr from

for odıer workers, wir h a Parry man

!ike a palirical doclllnenrary, one

ro guide him. Bur if, as is iınplied, he

whose conclusion nıakes sense i n the

was desrroyed by publicly protesting

conrexr of recenr Polish hisrory yer is

rlıe arresr of his besr ftiend, why d id

fair ro the system ir criricizes.

Yönetmen Director: A ndrzej
\Vctjdt1 Senaryo

Screenplay:

Alekumder Sribor-l?ylski Görüntü

Yön. Cinematography: Edtl'tlrd
Klosimki Kurgu Edi ring: Halinet
P11rgarowa Müzik

Music: A ndruj
Casr:

Korzymki Oyuncular

Kı)'Sf)'lltl Jandct. jerzy l?adziu•ilou•irz.
Jacek Lomnicki. Taclemz Lonmirki,
Kt)'SIJ!Itl Zttdıu'tltOu 'irz. J\1icbal
Tarkowski. Piotr Cieslak. \Vieslau•
\Vojrik Yapım

Producrion Co.:

Polish Co>poralion for Film Prod11r1ion
.. ..
""Zespoly Fihnou·e"' . X U nil.
\Varsaw. POLAND Dünya

Hakları Exporr Agen r : Film Po/ski
Film Agenq. Mtlzou·iecka 618, 00-048
Waı·ulu '. POLIINO: Phone: 48 22
827 57 84: Fax: 48 22 826 40 5 1
1 976 1 35 """·
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BAYAN H i Ç Ki M S E
PANNA NIKT
MISS NOBODY
• Yoksulluk içinde yetişen I S
yaşındaki Marysia, kısa süre önce
anne ve babasıyla birlikte kente
taşınmıştır. Utangaç bir kız olan
Marysia, yeni çevresinde arkadaş
edinmekte zorlanır. Ama sınıfındaki
iki kız, hayat dolu ve kendine
güvenen Kasia ile güzel ve zengin
Ewa dikkatini çeker. Kasia ile
arkadaş olur. Yeni arkadaşı son
derece sanatçı ruhiudur ve besteler
yapar. Kasia, Marysia'yı daha önce
varlığından bile haberdar olmadığı
halde hemen çekiciliğine kapıldığı
bir sanat dünyasıyla tanıştırır.
Marysia'ya, insanın bu dünyada
rahat etmek ve içindeki yaratıcılığın
tomurcuklanmasına izin vermek
istiyorsa, her şeyi geride
bırakmasının şart olduğunu da
açıklar. Kasia aynı zamanda, bir
cinin kendisine hakim olduğuna ve
ancak kendisini kayıtsız şartsız bu
cine teslim ettiğinde müzik
bestelemeye uygun bir hale
geldiğine inanmaktadır. Evdeki
yaşamının dar sınırlarıyla taban
tabana zıt tüm bu yeni izienimler
Marysia'nın başının dönmesine yol
açar. Bu gizemli sanat dünyasına
girebilmek için sonunda Tanrı'yı
inkar eder. Ne var ki tam bu anda
çok ileri gittiğini fark eder.
Kasia'dan uzaklaşıp Ewa'ya
yakınlaşır. Aniden kendini gene
tanımadığı bir başka dünyada,
dünyevi serveti n, göz alıcı bolluğun
ve maddi ayartıimanın dünyasında
bulur. Öne çıkmaktan çekinen
utangaç bir genç kız olan Marysia
gelişerek güzel, zarif bir genç kadına
dönüşür. Ewa ile ilişkisi neredeyse
lezbiyenliğe kadar uzanır, ve yeni
arkadaşına ayak uydurmaya
çalışırken Marysia doğasının en
karanlık yönleriyle tanışır. Önünde
yeni ufuklar açıldıkça annesiyle
babasına tepeden bakmaya, hatta
onları hor görmeye başlar. Kasia
ansızın yeniden sahneye çıkar ve
onunla bir kez daha arkadaş olmak
ister. Marysia ne yapacağını
bilemez. Bu iki dünyayı hiçbir
şekilde bağdaştıramayacağını fark
eder...
Tomek T ryzna'nın 1 994 yılında
yayımlanan romanına dayanan

Wajda'nın bu son filmi, yeniyetme
bir kızın ruhsal dünyasının farklı
yönlerini araştırdığı büyüme
sürecini ele alıyor.

narrow confines of her l i fe ar home.
In order ro enter this ınysrerious

Yönetmen Di rector: Andrzej
Wajda Senaryo Screenplay:

arristic world slıe fınal ly rejecrs
God. Ar this momenr, lıowever,

noı�l by Tomek Tryzna Görüntü

• 1 5 -year-old Marysia coınes from

she realises rhar she has gone roo
far. Slıe rurns away from Kasia and

a poor background. She has

rowards Ewa. All of a suclclen, she

recenrly moved ro rhe ciry w i rh her

fınds herself in yer anorlıer

parenrs. A shy g i r!, Marysia fı nds

unknown world, a world of earrhly

ir lıard to make new friencls in her

riches, gl i trering opulence and

new environmenr. Her artenrion is
clrawn ro two gi rls i n her class, rhe

marerial remprarions. Marysia
develops from being a shy retiri ng

l ively and self-confıdenr Kasia anel

young g i r! i neo a beaurifu l , eleganr

a beaurifuJ rich called Ewa.

young woman. Her friendslıip

Marysia makes friends wirh Kasia.
Her new girlfriend is exrreme!y

w i rh Ewa almosr develops lesbian
overrones and in relaring ro her,

arristic and composes her own

Marysia gers in rouch wirh rhe

music. Kasia inrroduces Marysia ro
a wlıole new world of art she never

clarkesr aspecrs of her nature. As
new horizons open rhemselves ro

knew exisred bur ro which she

her, she begins ro look down upon

i mmediarely feels arrracred. Kasia

and even despise her own parenrs.

rries ro explain ro lıer rhar, i n

Our of rlıe blue, Kasia reappears on

order r o feel ar home in t h i s world
anel ro al low one' s i n ner creariviry

rhe scene wanring ro be friends
once more. Marysia doesn'r know

ro blossom, one ınusr put

whar ro do. She real i ses rhar rhere

everyrhing else behincl. Kasia also
bel ieves sh e is passessed by a

is no way she can reconcile rhese
rwo worlds . . .

dernon and, only by surrendering
herself urrerly ro this eieınon is she

I n Wajda's lasr fi l m , based on a

i n a fır srare ro write m usic.

1 994 novel by Tomek Tryzna, a

Marysia is swepr off her feer by all

reenage g i rl comes of age wlıile

rhese new i mpressions. They

exploring aspecrs of her

prov icle a sharp comrast ro che

spiri rualiry.

l�adoslall' Pi11•oımrski. based on !he

Yön. Cinemarography: KrzysZiof

Edicing: Wanda Ze111an
Müzik Music: Andrzej Koı·zymki

P1ak Kurgu

Oyuncular Cas c: Anna \'(/ielgllcka.
A mıa J\111cha. Anna Pou•ieıw.
Stanislall'a Celimka. Jan jmıga
To111aszesll'ki. Malgoru11a Po1oduı.
Leszek Teleszymki. Malgorutla
Pieczymka Yapımcı

Producer:

)anmz i\lorgemlern Yapı m

Production Co.: Srtttlio Filmou•e.
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ATl F YI LMAZ

r

• 1 926 yılının Aralık ayında
Mersin'de, orta halli bir memur
ailesinin çocuğu olarak dünyaya
geldi. lik ve ortaokulu Mersin'de
bitirdi. Ortaokuldayken şimdi
anımsayamadığı bir arkadaşının
taktığı "rejisör" lakabının, yıllar
sonra seçeceği meslekte
belirleyici olduğu söylenebilir.
Lise eğitimini lstanbul'da, yarılı
okuduğu Işık Lisesi'nde başladı.
Tek eğlencesi haftasonları gidilen
sinemalardı. Özellikle de müzikal
filmler. Sınıf arkadaşlarının
arasında ilerde sinemanın çeşitli
alanlarında ün yapacak,
sinemamızın sevimli kötü adamı
Ahmet Tarık Tekçe, macera
filmleri yönetmeni Natuk Baytan
ve sinema eleştirmeni Kami
Suveren vardı. Babasının işleriyle
ve maddi durumuyla ilgili olarak
lise eğitimine Adana, Kabataş.
Bursa Liseleri'nde devam etti.
Lise eğitimini yeni açılan Mersin
Lisesi'nde zar zor tamamlayabildi.
Lise son sınıfta Sofokles'in "Kral
Oidipus" trajedyasını sahneye
koymaya kalktı ama oyun çeşitli
nedenlerle sahnelenemedi.
Edebiyat hocasının verdiği bir
kompozisyon ödevini
senaryolaştırıp, hem senaryosunu
pazarlamak, hem de üniversite
sınaviarına girmek için yeniden
Istanbul'un yolunu tuttu. Niyeti
Güzel Sanatlar Akademisi'nin
Mimari Bölümü'ne girmekti. Giriş
sınavını kazanamayıp, yedekte
tuttuğu, H ukuk Fakültesi'ne
kaydoldu. Bütün arkadaşları ve
aklı Akademi'de olduğu için,
öğrencisi olmadığı halde
Akademi'nin Resim Bölümü'ne
devam etmeye başladı. Uzunca bir
süre sonra öğrenci olmadığı
farkedilip okula girmesi
yasaklandı. Kültürel
formasyonunu bu defa
Akademi'nin kanrininde
tamamlamaya başladı. Üç beş
arkadaşının Nuri lyem'in
atölyesinde sanatçıdan resim
dersleri aldığını duyup, onlara
katı ldı. Bu grubun "Tavanarası
Ressamları" adı altında Fransız
Konsolosluğu Galerisi'nde açtığı
sergiye katıldı. Aynı dönemde
Orhan Hançerlioğlu ve
arkadaşlarının çıkardığı Beş Sanat
dergisine tiyatro, sinema yazıları

yazmaya başladı, film afışleri yaptı.
Senaryosunu pazarlayamamıştı
ama ressam, edebiyatçı dostların
yanında, sinemacı dostlar da
edinmeye başlamıştı. Bunlardan
birinin önerisiyle iki filmde
yönetmen yardımcılığı yaptıktan
sonra, ilk senaryo yazarlığı ve
yönetmenlik teklifini aldı .
Fakülteyi bitirip, yargıç, savcı ya
da avukat olmaya pek niyeti
yoktu, iyi bir ressam
olamayacağını da farketmişti.
Delice bir cesaretle sinema
alanına daldı. lik senaryosunu
yazdığı film "Mezarımı Taştan
Oyun"( 1 95 1 ). ilk yönetmenliğini
yaptığı film " Kanlı Feryat"tır
( 1 95 1 ). Çoğu ticari başarı kazanan
popüler romanların sinema
uyarlamalarıyla kısa bir süre
içinde piyasanın güvendiği bir
yönetmen konumuna geldi. Bu
arada, acemisi olduğu sinema
dilini de öğrenmeye çalışıyordu.
ilk önemli ve piyasa dışı filmi bir
kasaba güldürüsü olan "Gelinin
Muradı"dır ( 1 957). Bu çizgi dışı
filmin ticari başarısı ve
eleştirmenler tarafından
beğenilmesi Yılmaz'a çeşitli
türlerde öncü, denemeci filmler
cesareti verdi.
1 95 1 'den günümüze kadar 1 OO'ün
üzerinde filme imza atan Atıf
Yılmaz'ın ilkleri arasında
senaryolarını Yaşar Kemal'le
birlikte yazdıkları "Bu Vatanın
Çocukları", " Karacaoğlan'ın Kara
Sevdası", "Aiageyik", "Murad'ın
Türküsü", "Ölüm Tarlası" gibi
yerel, folklorik, geleneksel örf ve
adetlerimizin farklı boyutlarda
sergilendiği filmler vardır. Bunlara
çoğu edebiyat uyarlaması olan
"Suçlu", "Pembe Kadın", "Cemo",
"Kuma", "Selvi Boylum Al
Yazmalım", "Berdel" ilave
edilebilir. Başarılı epik sinema
örnekleri "Keşan'lı Ali Destanı",
"Asiye Nasıl Kurtulu r?", yarı
belgesel "Adak", sosyal içerikli,
politik güldürüler "Ah Güzel
istanbul", "Deli Yusuf', "Işte
Hayat", "Dolandırıcılar Şahı",
"Kibar Feyzo", "Talihli Amele",
"Dolap Beygiri", "Değirmen",
çeşitli kesimlerden kadınların
kimlik arayışı ortak temasını
işleyen "Mine", "Bir Yudum

Sevgi", "Dul Bir Kadın", "Kadının
Adı Yok", "Düş Gezginleri", aynı
zamanda fantastik öğeler taşıyan
"Adı Vasfıye", "Ahh Belinda",
"Arkadaşım Şeytan", "Nihavend
Mucize" dir.
Atıf Yılmaz si nemayla ilgili
anılarının ve düşüncelerinin bir
bölümünü Söylemek Güzeldir adlı
kitabında toplamıştır. Şu sıralarda
Sinema Vakfı'nın gerçekleştirdiği
kurslarda uygulamalı yönetmenlik
dersleri vermekte ve 1 998
sonbaharında çekmeyi planladığı
"En Uzun Yolculuk" adlı filmin
senaryosu üzerinde çalışmaktadır.
• Born in December of rhe year
1 926, m a family of m iddle-class

c i vii servanrs, he fı nished J u n i or

High School in Mersin, the ciry of
his birrh. A classmare, whose name
Y ı lmaz has forgorren, gave him rhe
nickname " Rej isör", which means
"direcmr" and may be said m have
forerold h is furure. He arrended rhe
Işık Lycee in Istanbul and was a
boarder. His sole enrerrainmenr on
weekends was rhe ci nema and he
showed a decided preference for
musical conıedy. Among his
classmares were people who would,
larer on i n l i fe, make a name for
rlıemselves in various aspecrs of
fı lm-making; Ahmer Tarık Tekçe,

1 62

the "bad-guy" beloved of Turkish

adaptations of popular novels,

Ö n e m li F i lmleri

audiences, Natuk Baytan, d i rector

many of which achieved fi nancial

Selecrive Filmography

of advennıre movies and Kami

success, he became a d i rector who

1 95 7 Gelinin Muradı
The Dream of the Brirle
1 958 Bir Şoförün Gizli Defteri
The Seeret Diary of tt
Driver
1 959 Bu Yaranın Çocukları
This Native Land's
Children
Karacoğlan'ın Kara
Sevdası
Karauıoğla1/s Al ad Loı·e
Alageyik The HiJl(l
1 960 Suçlu The Guilty
1 96 1 Dolandırıcı/ar şah ı
The King ofSll'iudlers
1 963 Yarın Bizimdir
Tomorrow Belongs to Us
1 964 Erkek Ali
Ali, the i\'lau
Keşanlı Ali Desranı
The Legeud of Ali from
Keşau
1 966 Murat'ın Türküsü
The Ballıul of Murat
Pembe Kadın
Pink lfloman
Toprağın Kanı
The Blood of the Earth
Ölüm Tarlası
The Field ofDeath
Ah Güzel Istanbul
Oh, Lovely İstanbul
1 9 7 1 7 Kocalı Hürmüz
Hiirmiiz with 7 H11sbands
1 972 Cem o
Utanç The Shame
1 9 74 Kuma The Second \Vife
Zavallılar The Poor Oues
(Yılmaz Güney'le birlikte
co-directed with Ytlmaz
Giiuey)
1 9 75 Deli Yusuf Crazy Ymuf
Işte Hayat This is Life
1 976 Mağlup Edilemeyenler
U ndefeatables
1 97 7 Selvi Boy/um A l Yazmalım
The Red Sct�tf
1 978 Kibar Feyzo
Feyzo1 the Gentlemııu
1 979 Adak The Sacrifice
1 980 Talih/i Amele
Tbe Lucky Worker
1 9 8 1 Deli Kan Hot Blood
1 982 Do/ap Beygiri
Tbe Workhorse
Mine
1 983 Seni Seviyorum 1 Loı•e You
1 984 Bir Yu du m Sevgi
A Sip ofLove
1 985 Dağınık Yatak Uııtidy Bed
1 986 Adı Yasfıye
Her Name is Vıısfiye
Aaahh Belinda
Obb Belinda
1 987 Değirmen The Mill
Asiye Nasıl Kurtulur?
Cau A siye Be Sa ved.>
Hayal/erim, Aşkım ve Sen
My Dreams, My Love
aud }"ou
Kadının Adı Yok
\floman Has No Name
1 988 Dul Bir Kadın
A \flidou'ed \ti'omttn
1 989 Arkadaşım Şeyran
Mepbisto, My Friend
Ölü Bir Deniz A Dead Sea
1 990 Serdel Bride Bm·ter
Bekle Dedim Gölgeye
Distant Shlldou•s
1 992 Düş Gezginleri
Walking After Midnigbt
1 994 Gece, Melek ve Bizim
Çocuklar
Tbe Nigbt, The A ugel.
tnıd Our Gang
1 99 7 Nihavend Mucize
Miraele Ma Non TropjJO

Suveren, the fi l m critic.

i nspired trust i n the fil m market.

Flucruation in the fam ily's forrune

At this rime, he was also gai n i ng

obliged h i m ro cont inue his

technical experrise i n rhe arr of

educarion ar the Adana, Bursa and

direct i ng . H is fi rst i mporranr

Kabaeaş Lycees. H i s odyssey of

arrisric success was a small-rown

secondary educarion came ro an end

comedy, "The Dream of rhe Bride"

when he finally graduared from the
Lycee i n Mersin. During his lasr

( 1 9 5 7 ). The financial and cri tica!
success of this i n novarive fil m may

year ar school , he unsuccessfu l l y

b e said ro have encouraged Yılmaz

rried ro srage the rragedy, " Ki ng

in adapting an avant-garde,

Oedipus". H e also wrore a

experimenral cinemaric l i ne.

screenplay, i nspired by a
composi rion ser by his l i teramre
reacher. He subsequenrly ser off for
Istanbul i n order

ro

fi nd a market

From 1 95 1 ro rhe presenr day, A t ı f
Yıl maz has been rhe crearor of over
one-lıundred fi lms, rhe firsr of

for this work and alsa ro rake rhe

which are "This Narive Land's

national exams for university
enrrance. H is goal was to be

Children", i rs script co-wrirren by
Yılmaz and Yaşar Kemal ,
" Karacaoğlan's Mad Love", "The

accepred by the Deparrmenr of
Archirecrure of rhe F i ne Arrs

H i nd", "The Ballad of Murat" ,

Academy, bm agai n unsuccessfu l ,

"The Field of Dearh " . These are

he was obliged to enroll i n rlıe
Faculry of Law. Despire this

cusroms and rrad i r ions from a new

serback, rhe srubbornly arrended
classes ar the Art Deparrmenr of

films wlıiclı porrray Turkish
perspecrive. Adaptarions from
l i rerarure such as "The Guilry",

rhe F i ne Arrs Academy, encouraged

" P i n k Woman", "Cemo", "The

by the fact that many of his friends
were rhere, u n r i l he was caughr by

Second Wife", "The Red Scarf' and

rhe aurhoriries and prohibired from

menrioned along w i rh his epic
films "The Legend of A l i from

arrending. Undaunred, he
con r i n ued his arrisric education i n
rhe Fine Arrs canreen. Learni ng
that so me of h is friends were
smdying pai n r i ng ar N uri İ yem's

" Bride Barrer" musr alsa be

Keşan" and "Can Asiye Be Saved ' " ,
his semi-documenrary "The
Sacrifice", his socio-polir ical
comedies "Oh, Lovely Istanbul " ,

arelier, he roo began ro attend. As a
member of this group, which called

"Crazy Yusuf', "This is Life", "The

irself the "Garrer Painrers", he
exhibired pain r i ngs ar the French

Genrleman", "The Lucky Worker",
"The Workhorse" , "The M i l l " his

Consulare's arr gallery. During the
same period, he began ro write

fi l m s panraying women from
vari o us backgrounds searching for

abom the cinema in a magazine

K i ng of Swi ndlers", " Feyzo, the

rlıeir idenr i ry , " M i ne", "A Sip of

called Bej Sanat 1 Five A rts
publi slıed by Orhan Hançerlioğ l u

Love", " A W idowed Woman",

and friends, and alsa ro make fi l m

"Walking Afrer M i d n iglır" and h i s

posrers. Though be was unable ro

fi l ms wirh marked elemenrs of

market his screenplay, he bad

fantasy " Her Name Is Vasfiye",
"Ohlı Beli nda", "Mephisro, My

become acquainred wirlı people

"The Woman Has No

ame",

from rlıe fil m world along w i rh

Friend" and "Miracle Ma Non

painrers and wrirers. Afrer working

Troppo" .

as assistant d i rector for one of rlıese
aquainrances, he was offered a job
as scriprwrirer and d i rector. He
realised rlıar he did not have
enough ralenr ro become a reall y

Atıf Yılmaz b as calleered so me of
his rhoughrs and memoirs of the
world of cinema i n his book
enrided, lt's Nice to Say . Ar presenr,

good painrer and he had no

he reaches a course on appl i ed

i nrenrion of becomi ng a lawyer or

d i recrorial rechniques ar rlıe

judge so be rqok the plunge i nro

Cinema Foundation and is alsa

rhe world of ci nema. H i s firsr

working on the script of "The

screenplay was wrirren for the fil m

Longesr J ourney which he plans ro

"Carve My Grave From Srone"

beg i n fi l m i ng in the aurumn of

( 1 95 1 ) and he made his d i recrorial

1 998.

debur w i r b rlıe fi l m "Cry of Blood"
( 1 95 1 ). Afrer a relarively shorr
period of rime spenr making fi l m

"
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TRIBCTES

AH GÜZEL i STAN B U L
OH, LOVELY I STANBUL
• Sokak fotoğrafçılığı yapan,
güngörmüş eski istanbul efendisi
Haşmet, içki yüzünden herşeyini
yitirmiş, ufak bir barakada
yaşamaktadır. Haşmet bir gün
artist olmak için evini, köydeki
sevgilisini terkedip lstanbul'a
gelen ve burada fuhuşa
sürüklenen Ayşe'yle tanışır. ikisi
arasında sıcak, içten bir ilişki
başlar ...
• Haşmet, who has seen better
days, be ing the son of an old and
respecred fam i l y of Istanbul, has
fal len on hard t imes through h i s
propensity for drink. At presenr, h e
ekes our his living as a free-lance
phorographer and l ives in an
delapidatecl shack. One day
Haşmet meets Ayşe, a woman who
has abandoned her home, her
vi Ilage and her sweethean, anel has
come ro Istanbul in the hope of
becom i ng a movie srar but i nsread
has been drawn i nro the world of
prosriturion. A warm relarionship
grows between the two outsiders . . .

Yönetmen Director: At1[ Ydmaz
Senaryo Screenplay: Safa Önal
Görüntü Yön. Cinematography:
Gani Turan/1 Kurgu Editing: isak
Dilmm1 Müzik Music: Metin Biikey
Oyuncular Cast: Sadri Ah[1k. A;la
Algan. Diclehem Baban. Fe,.idun
Çolgeıen. Danyal Topatan Yapımcı
Producer: Nusl'et ikbal Yapı m
Production Co.: Be-Ya Film.
istanbul. TURKEY Kaynak
Source: l\1imar Sinan O niııersitesi.
Sinema-TV Merkezi. Kiflao·nii. Be[iklaf
80700. TURKEY: Phone: 90 2 1 2
2 7 4 9 8 70: Fax: 90 2 1 2 2 1 1 6 5 99

1 966 1 3 5 mm. 1 Siyah-Beyaz
(B&W) / 97 '
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ADAK
THE SACRIFICE
• Oğlunu Tanrı'ya kurban eden
M üslüm ile kara yazgılı eşi
Gülbahar'ın hazin öyküsüdür bu ...
M üslüm kaçırdığı Gülbahar'la
evlenip bir kasabaya yerleşir.
Yoksul bir yaşam süren bu iki
kişilik ailenin bir oğulları olur.
Müslüm biraz daha para
kazanabilmek için toprak işçisi
olarak Çukurova'ya çalışmaya
gider. Bir gün birlikte çalıştığı
işçilerden birinin altını çalınır.
M üslüm, hırsız olarak suçlanıp
tutuklanır. Müslüm, dini
inançlarına içten bağlı
olduğundan, eğer bu iftiradan
kurtulup kendini temize çıkarırsa
ilk doğacak çocuğunu Tanrı'ya
kurban edeceğine söz verir. Ve
bir süre sonra gerçek suçlu
bulunur. Müslüm köyüne
döndüğünde karısı Gülbahar'ın
hamile olduğunu öğrenir. Çocuk
doğduktan sonra M üslüm adağını
hatırlar. Her geçen gün
yoksullukları giderek artmaktadır,
büyük oğlu hastalanır, köyde
kuraklık başlar. M üslüm, tüm bu
felaketierin adağın ı yerine
getirmediği için ortaya çıktığına
inanır ...
Erzincan yakınlarındaki Kargın
köyünde yaşanan gerçek bir
öyküye dayanan ADAK, Atıf
Yılmaz'ın zengin filmografisi içinde
bir doruk noktası, belki en iyi
filmi olarak değerlendirilmiştir.
Yönetmenin çok dramatik bir
olaya getirdiği akılcı yaklaşım
Türk sineması için bir dönüm
noktası sayılabilir. Filmde dikkat
çeken bir öğe de yörenin adet ve
geleneklerini yansıtan olgulara
önemli bir yer ayrılmış olmasıdır.
Yılmaz, bize, yörenin toplumsal
sınıfsal konumunu pek açmasa da,
adetlerini yoğun bir biçimde
gösterir. Örneğin bir imam nikahı,
bir yağmur duası, hiçbir Yeşilçam
filminde bu denli ayrıntılı
verilmemiştir. Bu yönleri ADAK'a
görüntüsel bir zenginlik
getirmiştir.

• This is the tragic srory of a

ma y b e d i rectOr Atıf Yılmaz's

husband and w i fe; G ülbahar and
her husband Müsl i m , who sacrifices
their son ro God . . . Müslim elopes

masterpiece. His rational approach
to an exrremely dramatic subject is
a turning point for the Turkish

with Gülbahar, marries her, and

cinema. In this film, he has also

they setde i n a new rown.The

thrown l ight on the customs and

couple have a son ro provide fo and

tradi tions of the region though he

find it hard ro make ends meer. I n
order r o earn some extra money for

has not examined the subjects of
societal or class-inspired concepts.
Ri tual prayers for rain, a religious

his fam ily, Müslim goes to
Çukurova in Adana as a seasonal

wedding ceremony conducted by

agricultural worker. One day, the

an i mam have never before been

gold coins of a fellow worker are
srolen and Müslim is arrested for

porrrayed in such derai l . As a
result, the fil m is rich in i magery.

the theft. Müsl i m , a man of srrong
religious beliefs , swears that i f his
name is deared of the aspersions
cast upon i t , he w i l l sacrifice his
next born child to God. The true
cri m i nal is apprehended and
Müslim returns to his v i i iage to
find that his w i fe is pregnant. After
the child is born, Müslim
remembers his pledge. The fam i ly's
poverry worsens with each passing
day, their elder son becomes i l i and
draught strickens the v i llage.
Because he has not bonored his
pledge, Müslim believes himself to
be responsible for these d isasters . . .
THE SACRIFICE, based o n a rrue
l i fe story which took place in the
viiiage of Karg ı n , near Erzurum ,

Yönetmen Director: AtrfYdmaz
Senaryo Screenplay: Bajar
Sabunm Görüntü Yön.

Cinemarography: İzzet A kay
Kurgu Editing: Özdemir Antan
Müzik Music: Yalf!n Tura
Oyuncular Casr: Tank Akan.
Necla Nazır. Yaman Okay. Erol
Keskin. Celile Toyon. Çetin İpekka;a.
Dmiz Tiirkali. Tuncer ecmioğlu.
Gokhan Mere Yapınıcı Producer:
Arrf Ydmaz Yapı m Production
Co.: Yejilcam Filmrilik, İuiklal Cad. .
Bekar Sok. 1 212. Beyoğlu 80080.
İstanbul. TURKEY: Phone: 90 2 1 2
2 5 2 7 9 1 3 : Fax: 9 0 2 1 2 249 8 9 94
Dünya Hakları Export Agent:
Yejilj'alll Filmcilik. fstiklal Cad. ,
Bekar Sok. 1 212. Beyoğlu 80080.
İstanbul. TURKEY: Phone: 90 2 1 2
2 5 2 7 9 1 3 : Fax: 9 0 2 1 2 249 8 9 94

1 979 1 35

111111.

1 Renkli Color 1 90'
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A D I VASFiYE
HER NAME I S VASF İ YE
• I lginç bir konu bulmakta güçlük
çektiği için bunalıma giren genç
bir yazar, bir sabah erkenden
lzmir sokaklarında yürürken
gözüne bir afiş ilişir. Afişte Sevim
Suna diye tanıtılan kadının
gerçekte kim olduğunu
düşünürken yan ına gelen genç bir
adam, onun asıl adının Vasfiye
olduğunu söyler ve kadının yaşam
öyküsünü anlatmaya başlar. Kadın
ile anlatan adamın çocukluklarını
ve gençliklerini de kapsayan
yaşam öyküsünün bir yerinde
adam ortadan kaybolur. Ama
onun yerini hemen bir başkası
alarak, yine Vasfiye'yi bir başka
gözle aniatmayı sürdürür. Böylece
Vasfiye adlı kadının portresi, onu
tanımış olan erkeklerin gözünden
peşpeşe çizilmeye başlar.
Vasfiye'nin çocukluğu, ilk gençliği,
sevdaları, evlilikleri, çektiği acılar,
mutlulukları, kısaca tüm bir yaşam
öyküsü, ilk bakışta birbirine
benzemeyen ama temelde ortak
özellikler taşıyan erkeklerin
bakışıyla perdeye yansır. Bu kadını
tanımış değişik kişilerin
aniattıklarından gitgide daha çok
etkilenen genç yazar, sonunda
afişte adı geçen pavyona gidecek
ve Sevim Suna'yla, belki de
Vasfiye'yle tanışacaktır ...

• Early one morning, a young

Yönetmen Di rector: Auf Yrlmaz

wrirer walks rhe srreers of !zmir.

Senaryo Screenplay:

Feeling frusrrared by a lack of
i nreresring marerial ro wrire abour,
his arrenrion is caughr by a posrer.
The subjecr of rhe posrer is
adverrised as being a woman called
Sevim Suna. As our wrirer is
wondering who and w har rhis
woman really mighr be, he is
sudden Iy accosred by a young man
who rells him rhar her rrue name is
Vasfıye. The young man goes on ro
re la re rhe srory of her life which also
encompasses his own childhood and
yourh. The srory is cur shorr by rhe
narraror's sudden d isappearance.
l mmediarely, anorher characrer rakes
his place, describing Vasfıye from a
differenr poinr of view. Thus, a
porrrair of a woman called Vasfıye
emerges, seen rhrough rhe eyes of rhe
men who knew her. Her childhood
and her yourh; her loves, her
marriages, her pain and happiness . . .
In shorr, her life i s i nrerprered by
men who seemingiy have norhing in
common bur are basically siıııilar in
rheir ourlook. The young wrirer is so
affecred by rhis narrarion rhar he
decides ro go ro rhe nighr cl ub
adverrised by rhe posrer and meer
Sevim Suna or perhaps even rhe
mysrerious Vasfıye . . .

Bm·ı1

Pirhma11. based on ıhe ıales b) Neraıi
C11malı Görüntü Yön.

Cinematography: Orha11 Oğ11z
Müzik Music: Au/la Özdemiroğl11
Oyuncular Casr: /lliljde Ar. A)far
A mıan. Yilmaz Zafeı·. t\lm·it Koper.
Lwem Yrlmaz. A rol 011ral Yapı mc ı
Producer: Cengiz f.rgmı Yapım
Producrion Co.: Promete Film )�apım
Ltd Şti .. Hem Hallilli Sokak. Berikaya
Apt. No: 6//. GiimiiJSIIJII. Taksim.
istanb11l. TURKf.Y: Phone: 90 2 1 2
292 1 3 68: Fax: 9 0 2 1 2 292 1 3 6 9
Dünya Hakları Export Agenr:
Promete Film Yap1111 Lıd. Şti. . Hem
Hatliiii Sokak.

GiimiljSII)/1.

Balka)a Apt.

No:

61 / .

TakSim. İucmb11!.

TURKf.\': Pho11e:
Fax:

90 2 1 2 292 13 68:
90 212 292 13 69

1 986 1 3 5

111111.

1 Renkli Color

1 ss·

7 66

USTALARA SAYGI TRI B l TFS
TÜRKiYE TURKEY

N i HAVE N D M U C iZE
MIRACLE MA NON TROPPO
•

Bir film stüdyosunun sahibi
olan Erol, ortağı Nejat'ın tam
tersine, özellikle kadınlarla ilişki
kuramayan, mutsuz bir kişidir.
Bunun nedeni 25 yıl önce,
babasının yaptığı bir trafik
kazasında kaybettiği annesine olan
takıntısıdır. Bu yüzden, onu çok
seven ve büyük bir otelin halkla
ilişkiler müdürü olan, sevgilisi lris'i
mutsuz etmektedir. Erol'un
sürekli "anne, anne" diye
sayıklaması, öteki dünyada rahatı
kaçan annenin dünyaya geri
gönderilmesine neden olur. Işin
hoş tarafı, insanlar öteki dünyada
yaşlanmadıkları için, anne Suzan'ın
oğluyla aynı yaşta görünmesidir.
Annesini çevresinden saklama
imkanı bulamayan Erol, onu
yabancı bir ülkeden gelen teyzesi
olarak tanıtır. Çok güzel bir kadın
"olan Suzan, Iris'in de yardımıyla
oğlunun derdini öğrenir. Tek
çözüm, Erol'u, kendisinin de diğer
kadınlardan farklı olmadığına
inandırmaktır. Erol onu unuttuğu
an, hayata daha sağlıklı bakacak,
kadın da öteki dünyanın huzurlu
ortamına dönebilecektir. I şe
oğlunun hayalindeki anne imajını
yıkmaya çalışarak başlar. Ilk işi,
kendisini görür görmez çarpılan,
oğlunun ortağı Nejat'la flört
etmeye başlamak olur. Mesleği
icabı bi raz erkeksi davranan ve
giyinen lris'e cazip bir kadın
olmanın yollarını gösterir. Erol'u,
kendisini öldürmekle suçladığı
babasıyla barıştırır. Babası Asım'a
annesini şikayete giden Erol'a,
Asım'ın da annesinin
fingirdekliğinden şikayet etmesini
sağlar. Erol bir taraftan ortağı
Nejat'ı kıskanıp onunla kavga
etmekte, bir taraftan da lris'i
yakışıklı erkeklerle görüp ilk kez,
onu kaybetmekten korktuğunu
farketmektedir...

• Erol, che pan owner of a fi lm

studio, u n l ike his partner Nejat,
has a melancholy disposirian and is
i ncapable of susraining a posirive

"morher" i mage Erol has builr up.
She flirrs wirh her son's parrner,
Nejat, who was arrracred ro her che
moment he saw her. Susan also

relarionship wirh a wonıan. The

rakes Iris in hand , giving her

u nderlying cause of rhis srare of
affairs is his obsession wirh his

advice on how ro acr and dress in a
more al luri ng and fem i n i ne

morher who has been dead for 25

manner. Susan brings abour a

years, killed i n a rraffıc accidenr

reconcil iarion berween Erol and his

caused by his farher. His girlfriend

farher, Asım, whom Erol has
always blamed for his nıorher's

Iris, the publ ic relarions manager of
a big hotel, loves him dearly

dearh. She arranges ir so thar when

rhough he makes her miserable.

Erol goes ro his farher ro complain

Susan, his morher, gerring no peace

abour his morher coquerrishness,
Asım agrees wholehearredly. On

in rhe nexr world because Erol cal l s
our

h e r every nighr i n his sleep,

is senr back ro rhis world ro resolve

one hand , Erol is jealous of his
parrner ejat and is conrinually

rhe si tuation. S ince spirirs don ·r

arg u i ng wirh him. On rhe orher

ro

grow old, Su san' s appearance is rhat

hand, Erol becomes aware that

of a young woman. Erol, unable ro

orher men are inceresred in I ris and

keep her hidden, presenrs her ro all

for rhe fırsr rime in his l i fe realises
rhar he is afraid of losing her . . .

and sundry as a long losr aunr.
Aided by I ris, Susan d iscovers
exactl y w har her son' s problem is.
The only solution is ro prove ro
E rol that "Morher" is no d i fferenr
rhan any orher woman. As soon as
Erol is freed from h is obsession, he
will be able ro lead a normal,
healrhy life and his morher will be
free ro return ro her peaceful
exisrance in rhe nexr world. Susan,
who is i ncidenrally a very beauriful
wonıan, begins by deserayi ng rhe

Yönetmen Direcror: A tıf Yılmaz
Senaryo Screen play: ipek Çaltflar

& Au/ Yılmaz Görüntü Yön.
Cinemarography: Erdal Ktthraman
Kurgu Ed iring: /lltı'liit KOfak
Müzik Music: E.-lıa/1 Şak&11·
Oyuncular Casr: Tiirka11 Şoray.
Hal11k Bilginer. Lnle /llam11r. Beyctı.
Şiikrclll Giingo·r Yapınıcı Producer:
A u/ Yılmaz Yapım Producrion
Co.: De/ta Film. htiklal Cad.. Bekm·
Sok. 1 2/2. Bryoğ/11 80080. istallbiJI.
TURKEY: Pho11e: 90 2 1 2 252 79 1 3 :
Fax: 9 0 2 1 2 2 4 9 8 9 9 4 Dünya
Hakları Exporr Agenr: De/ta Film.
İstik/al Cad. . BekarSok. 1 1/2.
Be;oğ/11 80080. İsta11b11/. TUNKEY:
Pho11e: 90 1 1 2 252 79 13: Fax: 90
1 1 2 249 89 94
1 99 7 f 35 mm.

f Renkli

Color f 94 '

VON TRI ER' i N KRALLI G I
VON TRIER'S KINGDüM
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VON TRiER'iN KRALLIGI \'ON TH.IER'S K JN(,DOM
DANIMARKA DENMARK

LARS VO N TRI E R
• 1 956 yılında Danimarka'da
doğdu. Kopenhag
Üniversitesi'nde sinema,
Danimarka Sinema Okulu'nda
yönetmenlik eğitimi gördü.
Sanatçı eğilimlerinin ve gelecek
vaadeden yeteneğinin ilk
belirtileri daha öğrencilik
yıllarında ortaya çıktı. ilk filmi
"Nocturne 1 Noktürn" ( 1 98 1 ) ve
1 982'deki mezuniyet filmi
"Befrielsesbilleder 1 Bir
Rahatlamadan Görüntüler"
Münih'teki Avrupa Film Okulları
Yarışması'nda özel ödüle layık
görüldü. 1 984 yılında ilk uzun
metraj konulu filmini
gerçekleştirmeden önce yerli ve
yabancı kuruluşlar için yaklaşık 40
reklam filmi ve rock grupları için
tanıtım amaçlı video-kl ipler çekti.
Bir üçlemenin ilk filmi olarak
çekilen "Forbrydelsens element 1
Suç Unsuru" Cannes Film
Festivali'ne seçildi ve Teknik
Ödül'ü kazandı. Aynı film
Chicago'da da ödüllendirildi.
Üçlemenin ikinci fi lmi "Epidemic 1
Salgın" ( 1 987), bir milyon
Danimarka kronuna (yaklaşık
1 50.000.-$) bir film çekilip
çekilemeyeceği hakkında,
yönetmen ile film danışmanı Claes
Kasthelm Hansen'in girdikleri
iddia sonucu ortaya çıktı. Film,
Cannes Film Festivali'nin "Un
Certain Regard" bölümünde
gösterildi ve daha sonra çeşitli
uluslararası ödüller kazandı.
Yönetmenin 1 988'de
gerçekleştirdiği "Medea",
Fransa'da "Jean d'Arcy" ödülünü
kazandı. Üçlemesini tamamlayan
"Europa 1 Avrupa"nın ( 1 99 1 ) ilk
dünya gösterimi yine Cannes'da
yapıldı ve burada Jüri Özel Ödülü
ile Teknik Ödül'e layık görüldü.

"Söyleyeceğimi söyledim işte, çok
hoş bir duygu bu. 'Çocukça bir
hayal', 'her şeyi kucaklayan bir
alçakgönüllülük' gibi bütün
hoşgörüleri bir kenara bırakın,
çünkü bu benim itirafım. Ben Lars
Von Trier, bir beyazperde
mastürbasyoncusuyum", demişti
o günlerde 35 yaşında olan
Danimarkah "muhalif' yönetmen.
"Filmin büyüsü görevini
tamamlasın, ve yarattığı yoğun
duygular orgazm dalgaları gibi

vücudu yalasın ... Benim ardına
düştüğüm deneyim bu işte.
Yalnızca bu duygu. Yapıtlarımın
ardındaki tek itici güç hep bu
duygu olmuştur. Başka bir şey
değil." Fransızların itirafçı felsefe
geleneğini benimseyen Von Trier,
üçlemesini filmeilik özelliklerini
sınamak ve sergilemek amacıyla
kullandığını belirtmişti: "Sanatın
amacı ve gerekliliği hakkındaki
safsaraların gölgesinde
kaybolmaya çalıştım. Ne var ki
içimdeki tutkuları, cinsel
arzularımın acınacak sis perdesi
ardında bastırmayı başaramadım!"
Izleyiciler açısından yönetmenin
gerçek patlaması ise, Krallık
Hastanesi'ni temel almış ve
Danimarka ulusunun durumunu
hicveden, başlangıçta TV için
yapılmış "Riget 1 Krallık"la geldi.
Bu dizi ve onun bir sonucu olarak
ortaya çıkan sinema versiyonu
Danimarka'da muazzam başarı
kazandı, Lars von Trier'i herkesin
bildiği bir isme dönüştürdü. 270
dakikalık film, ağırlık noktasını
aktörlerin performansların ı daha
fazla vurgulayan, daha güçlenmiş,
daha kolay erişilir bir anlatım
biçimi yönüne götürdü. 1 996
yapımı filmi "Breaking the Waves
1 Dalgaları Aşmak" ta ( 1 996
Cannes Büyük Ödülü) "Krallık"ın
üsiObu daha da evrim geçirdi ve
sahnelerin çoğu portatif
kameralarla çekildi. Von Trier
bundan sonra artık bir kült haline
gelmiş dizisini sürdürerek 1 996
yazında dört bölüm daha çekti.
"Riget ll 1 Krallık ll" ilk kez 1 997
Venedik Film Festivali'nde
gösterildi. Lars von Trier'in kısa
süre önce tamamladığı, daha
önceki filmlerinin görsel üsiObu
ve sanatsal ifadesine sahip bir
komedi olan yeni filmi "ldiots 1
Ahmaklar" bu yıl Cannes'da
gösterilecek.

Relief', both won the special award
at the European Film School
Cantest at Municlı. He has real i zed
approxi marively 40 commercials
for domesric and foreign cusromers,
and various promorional video clips
for rock bands before d i recting his
firsr fearure fil m i n 1 984.

" Forbrydelsens element 1 Element
of Crime", which was announced as
firsr pan of a rrilogy, was selecred
for Cannes where ir won a rechnical
prize as well as a later award in
Chicago. Tlıe second pan of the
rrilogy, "Epidemic" ( 1 987), was rlıe
producr of a ber berween rlıe
director and film adviser Claes
Kasrholm Hansen, who claimed it
was possible to make a fil m for Dkr
l

m i l l ion (approximately
1 50,000). Ir was subsequently

screened at Cannes in "Un Cerrain
Regard" and also garnered a few
i n ternational prizes. His next
fearure, "Medea" ( 1 988), has been
awarded "Jean d 'Arcy" Prize ar
France. " Europa" ( 1 99 1 ), wlıich

• Born in 1 95 6 in Denmark. He

complered lıis rri logy, bad i rs

has srudied cinema at Copenhagen

world premiere ar Cannes and won

University and d i rect i ng at the

rhe Special J u ry Prize and a

Danish Film School. During his

rechnical award rhere.

studies, he showed early signs of
his i ndinations and promise. His

"There! I have said it and ir feels

film debut "Nocrurne" ( 1 98 1 ) and

good. Forger all rlıe excuses - the

1 982 graduation piece,

" Befrielsesbilleder 1 I mages of a

"childish fascination" or the "all
embrac i ng humil iry" - for rhis is

my confession: I , Lars von Trier,
am bur a simple masrurbaror of rhe
si lver screen", srared ar the r i me
rhe conrroversial 3 5 -year-old
Danish direcror. "When the magic
of rhe fı l m really works and the
sensuous feeling i r ereares sweeps
through the body in orgasmic
waves ... that is the experience I
seek; that and that alone has always
been the driving force behind my
work. Norhing else . " Von Trier,
who has adopred rhe French
phi losophical rradi tion of
confessing, has used his "tri logy" as
a way of exa m i n i ng and exposing
his fı lm making ethos. " I have rried
ro lose myself i n a shadow of
sophisrries about the purpose and
essence of art. B ur I have never
succeeded in repressi ng my i nner
passion through the pitiful
smokescreen of my carnal desire!"
The direcror's real breakrhrough, as
far as audiences are concerned,

came w ith " R iger 1 The K i ngdom"
( 1 994), a sarire on the state of the
Danish narion, based around the
Ki ngdoın Hospiral, ini rially made
for TV. The series, and the
resulring thearrical version, was a
huge success i n Denmark and made
Lars von Trier a household name.
The 270-minure fıl m rook von
Trier's cenrre of gravity further i n
the d i rectian o f a n enhanced, more
easily accessi ble narrative form
with greater emphasis on acrors'
performances. In his 1 996 fı lm
" B reaking the Waves" (winner of
Grand Prix at Cannes 1 996), the
style of "The K i ngdom" was
further evolved, meaning that most
scenes were shor wirh hand-held
cameras. Von Trier rhen conrinued
w i th the now culr series and ınade
a furrher four episodes during the
suınıner of 1 996. " Riget II 1 The
Kingdom I I " was released at
Yenice I n ternational F i l m Festival
in 1 99 7 . Lars von Trier has now
completecl his new feature, " Idiots"
- a comedy i n the same visual style
and wirh the same arristic
expressian as seen i n his previous
fılıns, which will be presenred this
year at Cannes.

F i l m leri

Fi1mography
1 98 1 Nocturne Noktürn
1 98 2 Befrielsesbi/leder
Bir Rahatlamadan
Görüntüler
1 984 Forbrydelsew Element
Suç Unsuru
1 987 Epidemic Salgın
1 988 Medea
1 99 1 Europa Avrupa
1 994 Riget Krallık
1 996 B reliking tbe W11ves
Dalgaları Aşmak
1 997 Riget l l Krallık ll
1 998 ldiots Ahmaklar
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KRALLI K
R I GET
THE K INGDüM
• "Krallık" Kopenhag'da devasa,
labirent gibi bir hastanedir. Uzun
zamandan beri bilimin hakim
olduğu bu hastaneyi yeraltı ruhları
ele geçirmeye kalkınca düzeni
bozulmaya başlar. Hastane
asansöründe ruhuna rastladığı
küçük bir kızın gizemini çözmeye
karar veren, ve hastanede yatan
bir medyum olan Mrs. Drusse
beyin cerrahisi bölümüne burnunu
sokar. Burada bölüm şefi olan
saygıdeğer Profesör Moesgaard,
Mona adında küçük bir kızın
üzerinde yapılan ve büyük
başarısızlıkla sonuçlanıp kızın
bitkisel hayata girmesine yol açan
bir ameliyatın ortaya çıkmaması
için elinden gelen her şeyi
yapmaktadır. Bu olayın sorumlusu
olan, ve genel olarak
Danimarkalılardan, özellikle de
Moesgaard ve onun bölümü
aptalca yönetmesinden nefret
eden lsveçli beyin cerrahı Helmer
de olayı örtbas etmeye
çalışmaktadır. Ancak tüm bu
çabalar, genç ve şeytani sicil
memuru Hook'un Helmer'ın
suçunu kanıtlamaya girişmesi
sonucunda boşa çıkar. Hook bu
arada başka bir adamdan hamile
kalan kız arkadaşının sorunlarıyla
ilgilenirken, hastanedeki karaborsa
düzenini de yürütmektedir. M rs.
Drusse, Mary diye bilinen ruhun
gizemini çözerken, şefi de
Helmer'i tatlı sözlerle ondan daha
kıdemli doktorların "kardeşlik"
dayanışmasından yardım istemeye
ikna eder. Filmin son bölümünde
hükümet görevlileri Moesgaard ve
hastanede uyguladığı "Sabah
Havası Tatbikatı" programını
kutlamak amacıyla geldiklerinde,
hastanenin ruhlar ordusu tüm
şeytansı çeşitliliğiyle ortaya çıkar...
iki kez Altın Palmiye ödülüne aday
gösterilen Lars von Trier'in
dördüncü konulu filmi olan
KRALLlK, taşlama, dehşet ve
pembe dizi romantizmi içeren acılı
bir karışım. Aslında dört bölümlük
bir televizyon dizisi olarak çekilen,
çağdaş toplumun bir metaforu
olarak modern teknolojiyle
donanmış bir hastaneyi ele alan ve
çılgınca eğlendirici bir yanı olan bu

sürprizlerle dolu ve zengin
aniatımlı film maratonu, dizilerin
oynadığı her yerde filmlerdeki her
karakterin acayipliklerine iyice
aşina olan ve bunlardan büyük
keyif alan geniş bir fanatik izleyici
kitlesi yarattı.

look ing for evielence rhar w i ll
ineriminare Helmer - in berween his
commirmenrs ro girlfriend Judidı,
pregnanr by anather man, and his
black market of hospital supplies.
While Mts. Drusse unravels rhe
ideıırity of the spirit, known as Mary,
Helmer is coaxed by his superior ro

Yönetmen Director: Lars t·on
Trier Senaryo Screen play: Lar t'Ofl
Trier. Niels Voml & Tomas Gislason

Görüntü Yön. Cinemarography:
Eric Kress Kurgu

Ediring: }arob

Th11m11 & Mo/Iy !ılarlwe Stemgaard

Müzik Music:)oacbim Holbek
Oyuncular Casr: Ernst Hugo
}iireg(lrd. Kirsten l?o/ffes. Ho/Mer)111d
Ht��ısm. Spren Pilmark. Gbita Norby.
)em Okking. 011o

Brandmburg. Birgille
Producers:

• "The K i ngdom" is a colossal

seek aid from the "brotherhood" of

labyri nthian hospital in Copenhagen

senior sraff. In the fina! act, where

0/e l?eim & Bo Lindkuist Yapım

- irs edifice beginning

nıi n isrry officials have come ro pay

Producrion Co.:

Enteı-tainments ApS. Ryesgmle 1 06 A .

ro

ruprure as

Raabjeı·g Yapınıcılar

Zentropa

imposing spirirs from rhe

their respects ro Moesgaard and his

4. .

underworld perforare rhe bounds of

ward progranıme, "Operation

Phone: 4 5 3 1 42 42 33: Fax: 4 5 3 1

a world where science has reignecl

Morning Air", rhe hospiral's esprit

2 1 00 Copenbagen. DEN!ılARK:

42 42 99 Dünya Hakları

Age nt:

Exporr

Ze!llropa Emertaimnmts AjJS.

for roo long. Dererm ined ro sol ve

du corps is laicl bare in all i ts

rhe mysrery of rhe spirit of a lin le

diabolical diversity . .

OENJIIA I?K: Phone: 45 3 1 42 42 3 3 :

hospiral l ife, spiritualisr and patient,

A stinging blend o f satire, horror,

1 994 1 35 111111. 1 Renkli

Mrs. Drusse feigns her way i mo the
neurosurgical ward. Here gullible

and soap romance characterizes
twice Palme d'Or competitor Lars

heacl of staff, Professor Moesgaarcl, is

von Trier's fourth fearure film THE

gir! encounrered i n rhe shafr of rhe

doing his urmosr ro conceal rhe

KlNGDOM. Riorously enrertaining

gravesr of surgical blunders, an

with an unpreclicrable and

offense commitred agai nsr a young

nourishing narrative, this mararhan

gir! called Mona, now a vegetable.
The culprir, Swedish neurosurgeon ,

of a film - originally made as a TV

Helmer, who bears a ferocious

high-rech hospiral, a meraphor of

series in four episodes - abour a

harred rowards Danes in general and

modern sociery, anracted crowds of

Moesgaard and his snıltifying ward

fanatics and fol lowers famil iar with

policy in parricular, is also working

rhe idiosyncrasies of each and every

on a cover-up. All efforrs, however,

characrer, who cheer rhenı on and

are u ndermineel by rhe devilish

arnuse rlıenıselves with rlıem
wherever rlıe series is exlıibired.

junior regisrrar, Hook, who is

l?yesgade 106 A. 4. . 2 1 00 Copmhagm.
Fax: 45 3 1 42 42 9 9

Color 1 .?69 '
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RIGET 2
THE KINGDüM

2

• Kopenhag'daki saygın Krallık
Hastanesi'nde her şey eskiden
olduğu gibidir; ama aslında hiçbir
şey aynı değildir. Beyin cerrahı Stig
Helmer Haiti'den döner dönmez
bir sürü sorunla karşılaşır.
Başarısız bir ameliyatın ardından
küçük Mona'nın beyninde hasar
bıraktığı için hakkında soruşturma
açılmıştır; meslektaşı Rigmor ise
yakasına yapışıp onu evlenıneye
ikna etmeye çalışmaktadır. Tüm
bunlar yetmiyormuş gibi bir de
hastalık hastası olma telaşına
kapılır. Bir cankurtaranın ölümcül
biçimde yaraladığı Mrs. Drusse
bilinmeze doğru yola çıkar. Ancak
ruhların ve şeytanın bir meydan
savaşına girişmiş oldukları
Krallık'ta olup biten gizemli
olaylarla başa çıkması için geri
dönmeye zorlanır. Doktor
J udith'in bebeği, Küçük Kardeş,
akıl almaz bir hızla büyürneyi
sürdürmekte ve kanserli bir organ
takılan Profesör Bondo gibi yaşam
mücadelesi vermektedir. Mogge,
Sanne ve Christian arasındaki aşk
üçgeninin yarattığı sorunlar
çalışmaya ayırmaları gereken
zamanın neredeyse tümünü
almaktadır. Krallık'taki tüm bu
entrikalar ve karışıklıklar göz
önüne alındığında, Profesör
Moesgaard'ın bir psikiyatra ihtiyacı
olacağı kesindir! ...
Dünyanın dört bir yanındaki
izleyiciler, Lars von Trier'in tarz
açısından cüretkar, konu açısından,
etrafta dört dönme ve voodoo
büyülerinin en başarılı iyileştirme
yöntemi olarak kullanıldığı bir
devlet hastanesinde modern tıp
bilimi ile büyü gibi gizli güçleri bir
potada eriterek meydan okuyan
anlatımından çok etkilendiler.
1 994'te büyük sansasyon yaratmış,
bir anlamda "Twin Peaks 1 Ikiz
Tepeler"in Avrupa versiyonu
sayılabilecek bu Danimarka filminin
uzun süredir beklenen bir devamı
niteliğinde olan, ve acımasız bir
mizah, keskin bir toplumsal eleştiri
ve kanları donduran garip olaylarla
dolu bu film, Danimarkalllardan
nefret eden lsveçli beyin cerrahı
Helmer'den, ölen ve intikamlarını

almak isteyen hastaların ruhlarıyla
ilişki kurabilen hastası M rs.
Drusse'a kadar, hastane
personelinin ve hastaların çarpıcı
portrelerini çizmeye devam
ederken, ilk filmin sonunda dehşet
içinde doğan bebek de izleyiciye
tüyler ürperten anlar yaşatıyor.

cancer i m planr. The love rriangle
of Mogge, Sanne and Chrisrian
absorbs rhem more rhan rhei r
swdies. Considering all rhe
imrigues and conflicrs ar rhe
K i ngdom, no wonder Professor
Moesgaard feels compelled

ro

seek

psych iarric hel pı . .

• Ar rhe presrigious Kingdom

Audiences worldwide were

Hospiral in Copenhagen, everyrhing

enrhralled by Lırs von Trier's

is as ir was - and norhi ng is.

sryl isrically daring, rhemarically

Consulranr neurosurgeon Srig

challenging aureur por au feu of

Helmer has rerurned from Hai ri,

modern medical science versus rlıe

and iınmediarely runs inro

forces of rhe occulr in a supposedly

problems. He faces prosecurion for

srare-of-rlıe-arr hospiral, where

his unsuccessful operarion on poor
li rrle brain-damaged Mona, and his
colleague Rigmor is hell-benr on

wlıeeling and voodoo dea! i ng ger
rhe upper hand of heal ing. In rhe
long-awaired sequel ro Europe'

enricing him i nro marrimony. If

1 994 muclı sensarionalized

rhar weren'r enough, he is afflicred
by hypochondriac rrepidarion of a

Danislı "Twin Peaks", rurhless wir,

more serious narure. Mrs. Drusse is

acid social commem, spine-ch i l l i ng
evems and pungem porrrairure of

morrally wounded by an ambulance,

hospiral sraff and pariems (from

and sers off on her journey i mo rhe

Danophobe Swed ish chief neuro

un known. Bur she is forced ro rurn

surgeon Helmer and his alrernarely

back in order ro dea! wirh

pariem Mrs. Drusse who happens

mysrerious going-ons ar rhe
Kingdom, where spirirs and dernon

ro be in rouch wirh dıe ghosrs of
former pariems wirh a score ro

do barrle. Dr. J ud irh's baby, Lirrle

ser ri e) are back i n force, and so is

Brorher, is growing ar amazing pace

rhe baby whose rag i ng birrh

and fighring for his l i fe, j usr

rerminared "The K i ngdom", ro give

!ike Professor Bondo, who has a

rlıe audience more dıri l l .

Yönetmenler Directors:

Ltm I'OII

Trier & Morten Arnfred Senaryo
Screen play: Ltm 1'011 Trieı· & iels
Vom/ Görüntü Yön.
Cinemacography: Erik Kms. Dff
Kurgu Edicing: Mo/Iy 1\'ltdene
Stemgam·d & Peı·nille Berh Christemen
Müzik Music: joadıim Holbek
Oyuncular Casc: Ermt H11go
}iiregJrd. Kinten l?olffis. Ghita Norby.
Soreti Pilmark. )em Okking. Birthe
Ne11mamı Yapımcılar Producers:
Vibeke \flindelol' & S1•end Abrahammı
Yapım Produccion Co.: Zentropa
Enteı·taimııellls ApS. Ryesgade 106 A .
4. . 2 / 00 Copenht�gen. DENMARK:
Phone: 45 3 1 42 42 33: Fax: 45 3 1
42 42 99 Dünya Hakları Exporc
Age ne Zentrofl�' Emert(IJnments ApS.
Ryesgade 106 A. 4 .. 2 1 00 Copenhagen.
DEI\'MARK: Phone: 45 3 1 42 42 3 3 :
Fax: 45 3 1 42 4 2 99
1 997 1 3 5 11111.1
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--I BARDOLOI

KAÇ lŞ

Ünlü bir aktris olan yönetmen,
ilk kez okul sıralarındayken
Henrik lbsen'in "Vahşi Ördek"
oyununun Assam
uyarlamasında rol almıştır.
O zamandan beri, sahnede,
radyoda ve televizyonda seçkin
yapıtlarda görev almıştır.
Ayrıca Guwahati Tıp
Okulu'nda eğitim görmüş ve
Dibrugarh'daki Assam Tıp
Okulu'ndan pediyatri dalında
uzman doktor olarak mezun
olmuştur. lık yönetmenlik
deneyimi "Aranyak" adlı kısa
metrajlı bir televizyon filmidir.
Bunu "Madhyayartini" adlı bir
kısa film izledi. Bunların yanı
sıra AIDS bilincini işlediği
belgesel filmi "Avakhyay"
büyük beğeni toplamıştır.
KAÇlŞ ( 1 997) yönettiği ilk
konulu uzun metraj filmdir.

ADA]YA
THE FLIGHT
Yönetmen Director: Dr. Santwana
Bardoloi Senaryo Screen play:
Or. Santu•ana Bardoloi, based on the story by
Or. lndira Gosu'tlmi Görüntü Yön.
Cinematography: Mrinalkallli Das Kurgu
Ediıing: A Sreekar Prasad Müzik Music:
Sher Choudhury Oyuncular Cası: Tom
A lter. Bishmt Khaı-ghoria. Trisha Saikia.
Tı·iı•mi Borft. Bhagirothi. Chetana Das, lndin'l
Das. Milllll Bama Yapı m Producıion Co.:
Purbanrhal Fi!IIIJ Co·operative Soriet) . t\!.C.
Road. Gmmhati. 78 1 003. 1 OlA: Phone: 91
361 524 840: Fax: 9 7 361 542 426 Dünya
Hakları Export Agenı: Purbanrhal Films
Co·operative Soriety. M. C. Road. Guu•ahati.
781003. INOIA: Phone: 91 3 6 1 524 840:
Fax: 91 3 6 1 542 426

1 99 7

•

1 35 mm. 1 Renkli Color 1 94 '

1 940'1arın ortalarında Brahman
kastından dul bir kadının yaşamı
bugünkünden çok daha farklı ve
çok daha zordu. Bu film
Damodardev tarikatındaki bir
Sattra reisinin ailesindeki üç dulun
öyküsüdür . . . Satradhikar'ı n kız
kardeşi Durga yeğeni tarafından
evine geri getirilmiştir.
Satradhikar'ın erkek kardeşinin
dul karısı ise sadık bir uşağının da
yardımıyla topraklarını ve yan ında
çalışanları yönetme çabasındadır.
Evin küçük kızı Giribala da kocası
ölünce genç bir dul olarak eve
geri döner. Durga dul bir kadının
yaşamındaki tüm zorluklara, bir
gün Kashi'ye gidip ölmüş
kocasının son törenini yapacağını
umarak katlanır. Bu amaç uğruna
sahip olduğu son parça mücevheri
bile satmaya hazırdır. Ancak
kader ona başka şeyler
hazırlamaktadır. Tatsız· bir olay
sonucu Durga Kashi'ye gitme
umudunu; yengesi de insanlara
olan inancını yitirir. Genç Giribala
ise, dul bir kadının, bir insan
olarak, nasıl ve nerede
yaşayacağına kendisinin karar
verme hakkı olduğuna
inanmaktadır. Bu hakkı yoksa en
azından nerede ve nasıl öleceğine
karar verebilmelidir . . .

SANTWANA

• I n che m iddle of 1 940's, l i fe o f a
Brahman widow was differenc and
d i ffıculr. This is a swry of rhree
such widows in che fam i ly of che
head of a Sarrra of Damodardev's
secr . . . Durga, che you nger siseec of
che Sarradh i kar has been broughr
back co che house by her nephew.
The widow of che younger brocher
of Sarradh i kar is rrying w rake care
of her own !and and cenancs
chrough a rrusred servanc. G i ribala,
che young daughrer of che house
also comes back as a fcesh widow.
Durga acceprs all che hardships of a
widow's l i fe hoping rhar someday
she would go w Kashi ro do che
fınal cices of her dead husband. For
rhac purpose she is even prepared w
seli che lasr piece of jewelry c har
she has. Bu c fare has somerhing else
in swre for her. I n a s i ngle srroke of
m isforcune, Durga loses all her
hope of even going ro Kashi and
che au m loses her rrusr in human
beings. Bur young G iribala
bel ieves char a widow, as a human
bei ng, musr have che righr ro
decide how and where ro l ive. If
nor, she m usr be able ro decide how
and where ro die . . .

Basically an acrress of repure, she
m ade debur on s rage i n l:ıer
school days rhrough rhe
Assamese version of Henrik
Jbsen's "Wild Duck". Since
dıen, she has been performing in
seleccive works on srage, rad io
and relevision. She also srudied
ar rhe Guwahari Medical College
and earned her MD i n Pediarrics
from Assarn Medical Col lege in
Dibrugarh. Her fırsr direcrorial
venrure was a slıorr TV-fı lnı,
"Aranyak". I r was fol lowed by
anorl:ıer shorr, "Mad hyavarr i n i " .
Besides rhese, "Avakhyay", a
docunıenrary on AIDS
awareness, also earned
acclamarion. THE FLIHGT
( 1 997) is rhe fırsr fearure fil m
she d irecred.
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NICHOLAS BARKER

DAG I N I K YATAKLAR

2 1 Ağustos 1 995'te Büyük
Britanya' da, Basingstoke' da
doğdu. Antropoloji eğitimi aldı.
BBC'de yapınıcı olarak
çalışmaya başladı. Radyo için
pek çok sanat programı
gerçekleştirdi. Live Aid'in
dünyaca ünlü konserinin
yayınianmasına yaptığı katkıd;ın
dolayı BAFTA ödülünü aldı. Uç
dizi çekti: "Sign of the Times 1
Çağın Işareti" ( 1 992), "From A
to B 1 A'dan B'ye" ( 1 994) ile
beş saatlik, reklam spotlarının
kolajlarından oluşan ve
Ingiltere üzerine bir belgesel
olan "Washes Whiter 1 Daha
Beyaz Yıkar" ( 1 996). DAGINIK
YATAKLAR ( 1 997)
yönetmenin ilk konulu uzun
metraj fılmidir.

UNMADE BEDS
Yönetmen Direccor: Nicholc/S Barker
Senaryo Screenplay: Nicholas Baı·keı·
Görüntü Yön. Cinemacography:
Wli//icll/1 Rexer l l Kurgu

Edi ring:

Pa11/ Bi11m

Miizik/1\'lmic: Rupert Lord Oyuncular

Casr:

Brenda t\lome. t\lichael de Srej{wo. A imee Cof!/!.

Producer: Steve Wax
Yapım Proclucrion Co.: Chelsett Pimms.

1\l ikey l?uJJo Yapınıcı

122 Hudson Street. Neu· York. N Y 1 00 1 3 .
USA: Phone: 1 2 1 2 43 1 3434: Fttx: 1 2 1 2
43 1

O 1 99: Baltic !vledia: BBC-Modern Times:

1/BO-Cineuwx: La Sept II rt: Post Pcıfect: Les
Produrteurs /ndepmdant 1\ssorii.r Dünya

Hakları Exporr Agenr:jane Balftun· Films,
Bmgh/ey /-/ome. 35 FortreJJ Rd. : London
N W5 1 !I D. ENGLAND: Phone: 44 1 7 1 2 6 7
5 3 9 2 : Fttx: 44 1 7 1 267 424 1

Born on

21 Augusr 1 95 5 i n

Basingsroke, Grear B r i rai n . H e
srudied anrhropology before
1 997 1 3 5 111111. 1 Renkli

entering B B C as radio procl ucer.

Color 1 95 '

He real iz ed many series of art

• New York'un balta girmemiş
bir ormana benzeyen karmaşık
seks ortamında, iki erkek ve iki
kadın ulaşılmaz düşlerinin
peşinden koşmaktadırlar. Hayal
kırıklığı, kadın düşmanlığı, yahudi
düşmanlığı ve eşcinsellik korkusu
dolu dört kişidir bunlar. Brenda,
mali sorunlarına çözüm getirecek
yaşlı ve zengin bir erkek
aramaktadır. Michael I S yıldır
gönül postası köşelerinde
kendisine bir eş bulmaya
çalışmaktadı r. 28 yaşındaki Aimee
30 yaşına kadar evlenmeyi kafasına
koymuştur; bu nedenle elini çabuk
tutması gerekmektedir. 54
yaşındaki eski zampara Mikey,
sonunda cazibesini kaybetmek
üzeredir. Brenda, Michael, Aimee
ve Mikey bir heteroseksüel
fiyaskonun eşiğindedirler...
Yarı-belgesel (ya da yönetmeninin
adlandırdığı gibi "gerçek
kurmaca") tarzında çekilen
DAG I N I K YATAKLAR, çağdaş
Amerika'da arzu ve kibir üzerine
sıradışı bir kara komedi. Pek çok
yönden zorlayıcı bir yapıt
olmasına karşın son derece de
eğlendirici. " i ngiliz televizyonunun
en sadist yönetmeni" diye
tanımlanan Nicholas Barker,
filminde kullanacağı potansiyel
karakterleri bulmak için New
York'un altını üstüne getiren bir
araştırma ekibi tutmuş. Yaptıkları
araştırmalar onları New York'taki
bekarlar dünyasının derinliklerine
sürüklemiş. Bekar partilerine
gitmişler, gönül postasını
izlemişler, New York

gazetelerinin arka sayfalarına
küçük ilanlar vermişler. Aradıkları
"oyuncuları" buluncaya kadar, av
peşindeki bekar kisvesi altında
Manhattan'ın çeşitli köşelerindeki
barları ve cafeleri taramışlar. Daha
sonra Barker "oyuncuları"nı
kurmaca bir fılmin çekim
ortamında, 1 996-97 yazı, güzü ve
kışı boyunca yönetmiş.
Bu dönemde karakterlerin
yaşamlarındaki gelişmeler
doğrultusunda senaryoyu
defalarca elden geçirmiş.
"Diyebilirim ki, senaryonun %90'ı
dört ana karakterin gerçek tavır
ve konuşmalarına dayanıyor.
Gerisi ise bir yalan kutusu." Nicholas Barker
• In rhe sexual j u ng le of rhe New
York singles scene rwo men and
rwo women are fraıırically chasing
rheir i m possible dreams. Four
people loaded wirh ample

exrraordi nary black comedy abour
vaniry and desire in modern
Anıerica. This i s a very challenging
fi l m , on many levels, and ir i s also
exrremely enrerraining. Deseribed

as th e mosr saelistic direcror in
Brirish relevision", icholas Barker
"

hi red a research sraff who combed
New York for porenrial characrers.
Their search led rhem deep i nro
New York single scene. They
arreneleel singles evenrs, played rhe
personals, and ran ads in rhe back
page of rhe New York Press.
Disguisecl as si ngles on rhe prowl ,
rhey canvassed bars anel c afes i n
Manharran's eli verse neighborhoods,
unril rhey found rhe "casr". Barker
rhen d irecred his "casr" under
fearure fı l ııı condirions during rhe

summer, fal! and winrer of 1 99697. Duri ng rhis period he w ro re

and rewrore his scripr in response ro
rhe unfold i ng evenrs in rheir lives.

provisions of self-dellusion,

"''d say 90% of rhe script was based
on rhe acrual behaviour anel

nı isogyny, aıırisenı irisnı and
honıophobia. Brenda is looking for

language of rhe four pri ncipal
characrers. The resr is a pack of

a rich old man who w i l l solve her

li es. " -

fı nancial problems. Michael has
been looking for a wife rlırough rhe

personal ads for rhe pasr 1 5 years.
Ai mee, 28, i s derernı i ned ro be

married by rhe age of 3 0 , and so is
in quire a hurry. Ar 54, M i key, a

dedicared lorhario, is fınally l osi ng
hi

ro uc

h . Brenda, Michael, Aiıııee

and Mikey are on rhe road

ro

hereresexual fıasco . . .

Shot on a semi-docunıenrary s r yle
(or as " real-fıction" as rhe direcror
calls ir), UNMADE BEDS is an

icholas Barker

programs for rhe rad io H e won a
BAFT A awarcl for rhe hi tarical
broadcasri ng of Li ve Ai d. S i nce

1 990 he has been wporking for
BBC Television. H e made three
serial s: "Sign of rhe Times"

( 1 992), " From A ro B " ( 1 994)
and " W ashes W h i rer" ( 1 996)
which i s a clocunıenrary on
England through a five-hour
collage of commercial spors.
U N M A DE BEDS

0 997) i s the

firsr fear u re fi l m he cli recred .
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NADIA FARES

BAL VE KÜLLER
MIEL ET CENDRES
HONEY AND ASHES
Yönetmen Director:

Nadia Fares

Senaryo creenplay: Nadia Fares
Görüntü Yön. Cinematography: lsmael

Ramirez Kurgu Editing: Kahe11a Attia
Bward
Oyuncular Casc: Nozha Khonadı·a, A mel
Ledhili. Naji Najeh. Samia Mza/i, Lara
Chaouachi, SIim Larnao11t, )ome/ Sassi
Yapımcılar Producers: Samir & Lot/i
Layonni Yapı m Production Co.: Dschoint
Ventschı· AG. Zemralstrasse 1 5 6. CH-8003
Ziirich. S \YIITZERLAND; Phone: 4 1 1 456
30 20: Fax: 41 1 456 30 25: CTV Servifi!J
Andiovisnelles, Ttmis. TU /SIA Dünya
Hakları Export Agent: Dschoint Ve11tschr
AG. Zmtra/Jtrasse 1 56. CH-8003 Ziirich.
S\YI1TZERLAND: Phone: 4 1 1 456 30 20;
Fax: 4 1 1 456 30 25

Riveille Müzik Music:jea11-François

1 996 1 35

mm.

1 Renkli Color 1 so·

• Öğrenci olan Leyla kişisel
özgürlüğü için sürekli mücadele
eden asi bir gençtir. Üniversite
mezunu olan Emine, maddi
durumunu güvence altına almak
için otuzunda evlenmiştir; ancak
şimdi kocasını terk etmeyi
düşünmektedir. Otuz beş
yaşındaki Naima ise, yaşam
deneyimlerini kızına aktarmaya
çalışan bir doktordur. Öteki iki
kadının öyküleri Naima aracılığıyla
kesişecektir . . .

daha fazla oldu. BAL VE KÜLLER
filmi beni kökenierime götüren
dolambaçlı yoldaki ilk adım." Nadia Fares
• Leila, a srudenc, is a young rebel

who is farever fıght i ng for her
personal freedom. Amina, an
un iversity graduate, gor nıarried ar
rhi rry for the sake of fınancial
security, but now she would ! i ke ro
leave her husband. Naima is a
rhirry-fıve-years-old docror who
rries ro hand her experience down

BAL VE KÜLLER günümüz Kuzey
Afrikası'nda sıkışıp kalmış üç
kadının öyküsünü anlatıyor. Hepsi
de hem geleneklerine, hem de
modern dünyaya derinden bağlı
olan bu üç kadın, gerek meslek
yaşamlarında gerekse de
erkeklerle ilişkilerinde başarılı
olmaya çabalamaktadırlar. Yaşları
ve sosyal konumları çok farklı
olmasına karşın, kaderin onları
biraraya getirmesi, bu üç kadına
toplumda karşıianna çıkan değişik
engelleri aşmalarında yardımcı
olur. Bu üç yaşam aracılığıyla
yönetmen Nadia Fares hayatın üç
ayrı önemli dönemini inceliyor.
" Ebeveynlerimin sayesinde annem lsviçreli, babam ise
Mısırlı'dır - iki değişik kültürü
içimde taşıyorum. Çocukluk ve ilk
gençlik yıliarım boyunca, doğulu
köklerim gölgede kalır gibi oldu;
onları ancak daha sonraları
keşfedebildim. Bu da gerçekten
bir keşif oldu. O zamandan beri
bu doğu geleneği hiç peşimi
bırakmadı; üzerimdeki etkisi ise

ro her daughrer. It is rhrough
ai ma that the srories of the other
rwo women i ntercross . . .
HONEY A N D ASHES tells the
srory of three women rrapped in
presem-day Norrh Africa. They are
all deeply anchored by cradirian
and rhe modern world, searching
for success i n the ir careers and al so
in their relarionships wirh men.
Alrhough rheir age and social
posirion di ffer so much, the fact
that fare has brought thenı
together helps the three women
overcome che d i fferenc obsracles
that society has prepared for thenı.
Through these three l ives

adia

Fares invesrigares che three
im porram stages of l i fe. "Thanks ro
my parents - my morher was wiss

and my farher Egyprian - I carry

rwo differenr culnıres wirbin me.
During my chi ldhood and
adolescence my orienral roots
seemed ro remain i n the shadows
and I only discovered rhem larer.
That really was a d iscovery. Si nce

rhen this orienral cradi rian has
been wirh me consranrly, i rs effecr
on me is ever grearer. The fi l m
HO EY AND ASHES is t h e fı rsr
step along the crooked path leading
back ro my roors. " -

adia Fa res

1 965'te lsviçre'nin Bern
kentinde do�du ve 1 985'te
burada ö�retmenlik diplaması
aldı. 1 986 yılında Kahire'de
yaşadıktan sonra, New York
Üniversitesi'nde sinema e�itimi
görmeye başladı. 1 995 yılında
yüksek lisans derecesi aldı. Bu
süre içinde, "Magic Binoculars 1
Sihirli Dürbün", "Letters from
New York 1 New Yark'tan
Mektuplar", "Projections on
Sundays 1 Pazar Gösterimleri",
"Semi-Sweet 1 Yarı Tatlı" gibi,
hepsi de siyah-beyaz ilk kısa
metrajlı filmlerini çekmeye
başladı. 1 996'da "Sugarblues"
adlı, Stanley Johnson Vakfı
Ödülü'nü kazanan ilk orta
metrajlı filmini yaptı. 1 6 mm.
olarak çekilen "Sugarblues",
şeker hastası olan kocasına
sürekli yemek yedirerek onu bu
yolla öldüren bir kadının
öyküsünü anlatır. Bu filmin
ardından 1 992 yılında "Love and
Fresh Water 1 Aşk ve Temiz
Su" adında bir komedi filmi
çekti. 1 993'ten bu yana !sviçre
Televizyonu için çalışmaktadır.
Bu kanalda "A Portrait of a
Serum Positive Woman 1
Serumlu Bir Kadının Portresi"
( 1 995) ve Şimdiki Zamanlar adlı
programda yayınlanan uzun
metrajlı belgesel "When My
Time Comes 1 Zamanı m
Gelince" ( 1 995) gibi yapıtiara
imza atmıştır.
Bom in 1 965 in Bern,
Swirzerland, where she attained
her reacher's d ipioma in 1 98 5 .
After her sray in Cairo in l 986
she srudied fılm ar New York
U niversity, graduating in 1 995
with a Master of Fine Arrs
degree. During that period she
srarred making her fırst shorr
acred fılms - "Magic B inoculars'·,
"Lerrers from New York",
"Projecrions on Sundays", "Semi
Sweer" - al l in black-and-white.
She made "Sugarblues" ( 1 996), a
medium-lengrh acred fıl m which
was awarded the Stanley Johnson
Foundation Prize. "Sugarblues"
made on 1 6 mm. fı l m , rells rhe
srory of a woman whose husband
suffers from diaberes and yer she
sruffs him wirh food - and ki l l
him rhar way. Then rhere
fol lowed a comedy " Love and
Fresh Water" ( 1 992). Since l 993
she has been working for Swiss
Television, where she made e.g.
"A Porrrair of a Serum Posirive
Woman" ( 1 995) and "When My
Time Comes" ( 1 995) a full
lengrh documenrary that was
broadcasr on the programme
Presenr Times.
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AY l N KARA VE D E N iZ ARAS I N DAKi D EY i N i M i
GIR O DI LUNE TRA TERRA E MARE
MOON SPINS BETWEEN LAND AND SEA
Yönetmen Director: C ittSeppe AL Ga"'lino
Senaryo Screenplay: Giuseppe i\1. Gaudino.
lsabella S, mdri & Heidrım Schleff Görüntü
Yön. Cinemarography: Tarek Ben Abdallah
Kurgu Ediıing: GittSeppe M. Gaudmo
Oyuncular Cası: 0/impia Cariisi. Tina
FelllldiiO. Salı•atore Gmsso. Aldo Bıifi UI/Jdı.
Vinrenıtt Modictl, A nlonio Pemltlre/la
Yapı m cı Producer: lsabella S"ndri Yapı m
Producrion Co.: Gmmdri Film. ııia dei
Gonzaga 56. 00163 Ron"'. ITAL\': Phone &
Fax: 39 6 666 38 99: ZDF-Zu�ites DeutscheJ
Fermehm. GERMAN\' Dünya Hakları
Exporr Agenc lstillltrJ Lure. via Tmcolana
1 05 5 . 001 73 l?owa. ITALY: Phone: 3 9 6 722
24 96: Fax: 39 6 722 24 93

1 99 7 1 35

111111.

1 Renkli Color 1 125 '

•

1 970'1erin başlarındayız; körfez
boyunca uzanan topraklar suların
bir yükselip bir alçalmasından
etkilenmiştir. Insan ile toprağı
arasındaki ilişki bir kopuş
aşamasındadır. Bir balıkçı ailesi
olan Gioia'lar depremden zarar
gören evlerini terk etmek
zorunda kalırlar. Ev, evin terk
edilişi, sürekli göçler ve yeniden
inşa edilen bir şehre taşınma,
yaşamlarını yeniden ku rmaya
çalışan bir ailenin öyküsündeki
simgesel aşamalardır...

• W e are i n rhe early l 970s and

rhe land along the gulf is affected,
cyc l ica l l y, by the rising anel

laweri ng of the so i 1. I t is a ph ase of
ruprure in the relationship berween

man and his !and. The Gioias, a
fam i 1 y of fıshetmen, are forced to
abandan their home, eroded by the
slow earthquake. The house, i ts
abonclonmenr, the repeated
exocluses, and the new serrlement
where the city is being rebu i l t are
the em b lematic steps of rhe srory of
rhis fam i l y in rhe arrempr to
rebuild a l i fe . . .

Bu film, Fl igriya Çayırları'nın tam
ortasında bulunan, Baia ile Miseno
kentleriyle aynı körfezde yer alan
Pozzuoli'nin tarihini M .Ö. 538'den
1 984'e kadar anlatır. Değişen
zamanlar, tarihler arasında aslında
fark yoktur; bunlar gelişmelerle
değil, konuyla ilgisizmiş gibi
görünen aniatılada verilir.
Görüntülerin en eskisi,
Agrippina'nın öz oğlu Neron
tarafından öldürülmesine
odaklanır. Cumae'li Sibyl'in
kehanetlerinin ortalığı delice
karıştırmasını, okul arkadaşlarının
hoşgörüsüzlüğü yüzünden
öldürülen genç Artema'nın
husursuzluk veren varlığını, şehri
kurtaracak olan savaşçı-kahraman
Deli Maria'nın zorlu yolculuklarını
izleriz. Yakın geçmişte yaşanan
olaylar tarihle örtüşürler.

The fi l m relares rhe history of
Pozzuol i , ar rhe center of the
Phlegraean Fields, on rhe same gulf
as che rowns of Baia anel Miseno, in
a span of rime that goes from 5 38
B.C. to 1 984. There is no

separation berween rhe ri mes,
between historical ciares that
alternare nor by progression but by
digression. The most ancienr of the
images center upon the drama of
the k i l l ing of Agrippina by her son
ero, on the maci interweavi ng of
rhe oracles of the Sibyl of Cumae,
on the d isquiering presence of the
young marryr Arrema, killecl
because of rhe i n tolerance of his
schoolmares, on the harci
wanderings of Maria rhe Maci, the
warrior-heroine who will save the
ciry. Events of rhe srory closer in
rime are superimposecl upon the
pasr.

GIUSEPPE M. GAUDINO
1 957 yılında ltalya'nın Napoli
kentinde doğdu. Napoli Güzel
Sanatlar Akademisi'nden sahne
sanat yönetimi dalında mezun
oldu. Roma'daki sinema okulu
Centro Sperimentale di
Cinemarografia'dan 1 982
yılında set tasarımı, 1 983
yılında da film yönetmenliği
dallarında diploma aldı. Tiyatro
ve sinema set tasarımı alanında
uzun bir referans listesine
sahiptir. 1 983'ten beri pek çok
1 6mm. kısa film ve video
çalışması gerçekleştirmiştir.
1 997 yılında ilk konulu uzun
metraj filmi olan AYlN KARA
VE DENIZ ARASINDAKI
DEYINI MI'ni yönetmiştir.
Born in N ap les , l raly in 1 95 7 .
He graduared in scenic art
direcrion from ap l es Academy
of Fine Arrs. In 1 982 he received
a degree in ser design and i n
1 98 3 i n film direecing from
Cenrro Speri menrale cl i
Cinemarografıa in Rome. He has
a very long curriculum as rhearre
scenographer and cinema ser
designer. Since 1 983 he has
made several 1 6m m shorts,
video fılms before directing his
fırsr fearure, G I R O DI LU N E
TRA TERRA E MARE, in
1 997 .
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1-------t HARALAMBOPOULOS

HAD ES

1 958'de Atina'da doğdu.
Yunanistan'da ekonomi ve
sinema eğitimi gördü, mezun
olduktan sonra Paris'te
eğitimini sürdürdü. "Graphi"
sanat dergisinin yayımcısıydı.
Yunan devlet televizyonu ve
Avrupa televizyon kanalları için
belgeseller yaptı. Ödül alan
birkaç kısa ve orta metrajlı
belgeselin ardından
gerçekleştirdiği HAD ES ( 1 996)
yönettiği ilk konulu uzun
metraj fılmdir.

ADES
HAD ES
Yönetmen Director: Sre/ios
Haralambopoulos Senaryo Screen play:
Thanos Ltnubropoulos & Stelios Haralambopoulos
Görüntü Yön. Cinemarography: Yannis
Van•arigos Kurgu Ediring: loanlltl
Spiliopoulou Müzik Music: Panayolis
Kalamzopou/os Oyuncular Casr: Giorgos
Moroyannis. Evri Sofroniadi, Perir/es
Momlakis, Nadia Deliyamıi. Marialllbi
Somaki, Dimilris Tzomnakis Yapımcı
Producer: Thrmos lAmbropoulos Yapı m
Production Co.: Greek film Cenfet·. 10.
Panepislimiou A ı•ome. A1hens 1 0 6 7 1 .
GREECE; Phoııe: 30 1 36 3 1 733: fax: 30 1
36 14 336: Perip/m Ltd , ET-I. Greek
Telwision: A i\ 1 /P, fRANCE Dünya
Hakları Exporr Agenr: Greek film Cemer.
10. Panepislimiou A ı•eıme. A!lıem 1067 1 .
Gl? EECE: Pbone: 3 0 1 36 3 1 733: Fax: 3 0 1

Bom i n Arhens i n 1 95 8 . He
srudied economics and fil m i n
Greece, followed b y post
graduate studies in Paris. He
was the publi sher of the arr
magazine "Graph i". He has
made documencaries for G reek
public relevision and for
European relevision channels.
Following a couple of shorrs and
a medium-lengrh docunıenrary,
which won awards, H ADES
0 996) is his firsr full-lengrh
fearure film.

36 14 336
1 996 1 35 111111.

1 Renkli Color 1 90 '

• Manos, mesleki nedenlerle,
onayı olmaksızın satılamayan bir
evin sahibi olan kayıp bir kadını
aramaya zorlanır. Araştı rması
gittikçe kendi gündelik hayatını,
ailesini ve işini yeniden
değerlendi rmesine yol açan, bir
sırlara vakıf olma yolculuğuna
dönüşür. Böylece onu Arnavutluk
sınırının ötesine, belirsizliğe ve
meçhule götüren sembolik bir
cehenneme iniş başlar . . .

uyandırır ve adama örnek
oluşturarak onun kendi sınırlarını
saptamak için gönüllü bir
yolculuğa çıkmasına, bir arınma ve
yatıştırma girişiminde
bulunmasına yol açar." - Stelios
Haralambopoulos

her husband, Adınetus, underscores
and "borrows" from E uripides'
rragedy the "ethos" which is a l i fe
srance. Evanthia's sacrifice awakens
and sets an example for Manos,
lead i ng h i m on a voluntary guest ro

• For professional reasons, Manos
is forced ro search for a m i ss i ng

eletermine his own l i m i rs, an
attempt at catharsis and

woman, che owner of a house which

propiriation . " - Stelios

can ' r be sold wirhour her consenr.

Haralanıbopoulos

Gradually his i nvestigation

" Filmin kahramanı kendi
dünyasının, yani evinin, işinin ve
ailesinin güvenliği ile güvencesini
terk ederek öteki dünyaya,
meçhul olanın, belirsiz olanın
dünyasına iniş girişiminde
bulunur. Böylece Hades'e
sembolik iniş - Ephyra'daki Ölüler
Kahini'ni ziyaret, fılmde Hades'in
ikili varlığına işaret eder ve
sınırlarını tanımlar. Bir yandan, bir
adamın iç dünyasına yolculuk
vardır (hayatının girdiği yol
üzerine düşünüp taşınma ve
geçmişe bakış); bu "diğeri"nin
içine, komşu Balkan ülkelerinde
meydana gelmekte olan
beklenmedik toplumsal
değişimierin sonucu olarak bir
yerleşmemişlik durumundaki
tarihsel çevreye gömülür. I kinci
bir Alkestes gibi, kocası
Admetus'un yerine Hades'e
inecek olan Evnthia'nın öyküsü,
Euripides'in trajedisini vurgular ve
ondan, bir yaşam duruşu olan
"ethos"u "ödünç alır".
Evanthia'nın fedakarlığı Manos'u

who ! i ke anather Alcestes, w i l l
deseenel i nto Hacles, i n t h e place of

becomes an i n i ciatic voyage
through which Manos reassesses h i s
day-ro-day l i fe, his fam i ly a n d his
job. Thus begins a syınbolic
descent i nto hell that leads h i m
beyond rhe Albanian border,
rowards uncerrainty anel rhe
un known . . .
"The hero of che fil m abandons the
safery anel security of his world home, work, family - and artemprs
a descent i nto rhe orher world char of rhe un known, rhe uncerrain.
So rhe symbolic descent i nto Hades
- the visit ro the Oracle of the Dead
ar Ephyra, clefines rhe l i m its and
signals the dua! presence of Hades
in rhe film. On the one hancl, a
journey i n to one man's i n ner world
- ci rcumspection and retrospecrion
on the course his l i fe has raken - a
sinking into this "other", i n to a
hisrorical environment that is i n a
sta re of f1 ux as a resul t of che
unexpected social changes taking
place in the neighbouring Balkan
countries. The srory of Evanthia,

Filmleri
Filmography
1 980 On a b/ank page
Boş Bir Sayfada
(sbor/ kısa film)
1 987 Tbe Stı·o/1 Yürüyüş
(short kısa film)
1 993 Wben Ti111e Stood Stil/
Zaman Durduğunda
(medium-length documeutary

orta metraj belgesel)
1 996 Hades
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NAOMI KAWASE
1 969 yılında Japonya'nın Nara
vilayetinde doğdu. 1 989'da
Osaka Görsel Sanatlar
Üniversitesi'nin sinema
bölümünden mezun oldu.
1 994'te, kendi filmleri ile diğer
bağımsız yapımiarı Japonya'da
dağıtmak üzere "Kumie"
örgütünü kurdu. Eğitimi
sırasında yaptığı belgeselleri
"Embracing 1 Kucaklama" ve
"Katarsumori"de, "Aile nedir,
kan bağı nedir?" gibi temel
soruları ele aldı. Bu temaları
geliştiren ilk konulu uzun
metraj filmi SU ZAK U ( 1 996 ).
Cannes Film Festivali'nde en iyi
ilk filme verilen Altın Kamera
ödülüne layık bulundu.

S UZAK U
MOE NO SUZAKU
S UZAK U
Yönetmen Director: Naomi Kau,ase
Senaryo Screenplay: Naomi Kaıuase
Görüntü Yön. Cinenıatography: Masaki

Tai!Uira Kurgu Editing: Shmrhi Kakes11
Müzik Mu sic: Illasamiebi Sbigeno
Oyuncular Cas t: }11n K11nim11ra. Machiko
Ono, Sarhiko lu1111i. Kotm·o Sbibata. YaJ/Iyo
Kamimura Yapımcılar Producers:
Takmoı·i Sento & Koji Kobayashi Yapı m
Production Co.: Billers End Ine. . / O l Vi/la
Neıl' Ce11111r)'. 10-5 Sak11ragaoka-cho, Shib11ya
k11, Tokyo.}APAN: Pbone: 81 3 34 62 03 45:
Fax: 8 1 3 3 4 62 06 2 1 Dünya Hakları
Export Agem: Seau•e/1 Films. 45, me Pieıre
Cbaı·ron. 75008 Paris. FI?ANCE: Phone: 33 1
47 20 18 73: Fax: 33 1 4 7 20 1 5 43

1 996 1 35

111111.

1 Re nkli Color 1 95 '

•

Nishiyosino-mura, Yoshino sedir
ağaçlarıyla ünlü bir ormandaki bir
köydür. Kozo Tahara ise, kuşaklar
boyunca ormancılık işinde çalışmış
bir ailenin reisidir. 1 97 1 'de iktisadi
bunalım köyü etkileyerek
sakinlerinin çoğunun köyü terk
etmesine yol açar. Aynı yıl köye bir
giriş tüneli inşa etme projesi
açıklanır. Annesi Sachiko, karısı
Yasuyo, yeğeni Eisuke ve sevgili
küçük kızı Michiru ile mütevazı bir
yaşam sürdüren Kozo, tünel
projesinden heyecan duyar.
Gelecek için ümitleri bu tünele
bağlıdır. Ancak inşaatın orta
yerinde, tünelden vazgeçilir. Aradan
onbeş yıl geçer. Tahara ailesi şimdi
yoksulluğun sınırında yaşamaktadır
ve köy dışında bir barda çalışan
Eisuke'ye mali olarak bağımlıdır.
Yasuyo da barda part-time
çalışmaya başlamıştır. Michiru artık
bir yeniyetmedir ve o zamana
kadar bir ağabey gibi sevdiği
Eisuke'ye karşı olan duyguları
kolaylıkla fark edilmeyen değişimler
geçirir. Eisuke'nin Yasuyo için
hissetikleri de benzer bir değişime
uğramıştır...
29 yaşındaki Japon film yönetmeni
Naomi Kawaseshe, adını dört Çin
tanrısının birinden alan ilk konulu
uzun metraj filmi SUZAKU ile, bir
Japon ailesinin sorunlarını
derinlemesine inceliyor. Film, basit
olay örgüsü çözümlerinden uzak,
yok olmaktaki bir dünyayı inceleyen
minimalist bir dram. Sanayileşmiş
Japonya'da artık emeğin geleneksel

biçimlerine yer yoktur. Filmin özü,
katı bir üsiOp, ender rastlanan bir
görsellik duygusu, zarif
kompozisyon, profesyonel olmayan
oyunculardan oluşan ölçülü ve
etkileyici bir ekip ve harika
mekanların yarattığı bir atmosfere
dayalı. "Bu filmle ilgilenmem,
çekimden çok önce başladı. Filmin
yapımına, ben doğayla ve filmin
geçtiği köyün yaşantısıyla, köy
sakinleriyle yaptığım görüşmeler
sırasında bir yakınlaşma geliştirince
başladım . . . Karakterlerin hem
kendi aralarındaki, hem de dağlar
ve rüzgarla olan ilişkilerini, ani bir
rüzgarla köye inen ve sonra da
büyükannenin ruhuyla havaya
karışıp yok olan Tanrı Suzaku'nun
gözüyle yakalamaya çalıştım." Naomi Kawase
• Nishiyosino-mura is a viiiage in a

dependem on Eisuke, who works in a
bar outside the village. Yasuyo has
also raken a part-rime job in the bar.
Michiru is now a reenager and her
feelings for Eisuke, whom she always
loved as a brorher, undergo subrle

changes. So, roo, do Eisuke's feelings

Bom i n Nara prefecnı re, J apan
in 1 969. S he graduared i n
fılnımaking from che Osaka
Visual Ares College i n 1 989. In
1 994 she founded the " Kunıie"
organization ro distribute her
own and other independent
fı lms i n ]apan. She has dealt
with same fundamental
questions such as "whar is a
fam i ly, what i s a blood
relationship?" in her
documencaries "Enıbracing" and
" Katatsunıori" rhar she made
during her studies. Her debut
fearure SUZAKU ( 1 996), which
develops rhese rhemes, won che
Camera d'Or for best fırsr fılm ar
Cannes Film Festival.

for Yasuyo . . .

I n her first fearure film, SUZAKU,
the rirle of which is derived from the
name of one of rhe four Chinese gods,
the 29-year-old Japanese film
directOr Naomi Kawaseshe rakes a
deep look ar the problems of a
Japanese family. It is a m inimalist
d rama devoid of simplisric plor
solurions, which examines a
vanishing world. I n indusrrialized
]apan rhere is no longer room for rhe
rradirional forms of labor. The
essence of the film resrs on an
armosphere creared by a rigid style,

foresr famous for irs Yoshino cedars.

rare visual sense, elegam

Kozo Tahara is the head of a family
that has worked in foresrry for

composirion, a resrra.ined and
impressive team of non-acrors and

generarions. In 1 97 1 , rhe economic

wonderfuJ locarions. "My

erisis hirs the village, forcing many of
irs inhabirams to leave. The same

involvemem in this film began long
before the acrual shooring. The

year a project ro bui Id an access

filmmaking began when I staned

runnel to the village is announced.

developing a rapporr with narure and

Kozo, who lives modestly wirh his

rhe life of rhe village, where rhe film

morher Sachiko, his wife Yasuyo, his

is ser, in rhe course of discussions

nephew Eisuke and his beloved smail

wirh irs inhabirams ... I rried ro

daughrer Michiru, is excired by the

caprure the relarionships berween rhe

cunnel project. Ir embodies his hope

characters, rhe mounrains and rhe

for the furure. Bur, halfway through

wind, as seen by rhe God Suzaku,

consrrucrion, the runnel is

who comes down ro rhe village i n a

abandoned. Fifreen years elapse. The

gust of wind and rhen vanishes i mo

Tahara fami ly now lives on the edge

rhe air wirh rhe soul of rhe

of povercy and is financially

grandmorher." - Naomi Kawase

F i l mleri

Filnıography
1 993 Embraciug Kucaklama
(short docmneııtary
kısa belgesel)
White Mooıı Beyaz Ay
(short kısa film)
1 99 5 Kt1ta.tsmnori
(short docummtary
kısa belgesel)
1 996 This World Bu Dünya
(co-director ortak yönetmen)
1 99 7 Moe /lo S maku Suzaku
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DÜNYA SiNEMASININ GENÇ YILDIZLARI YOL'NG STARS OF THE
HOLLANDA THE NETHERLANDS

BAŞKA B i R AN N E
ANOTHER MOTHER
Senaryo Screenplay:

Pa11la mn deı· Oest
Pa11la l'tlll der Oest &

Stan Lopinski Görüntü Yön.
CinematOgraphy: Brigit 1-/illwim Kurgu
Edi ring: Mwno Boerema Müzik Music: Fons
Merkies Oyuncular Casr: Janis Reinis. A rys
Adamsom. Geert dejong. Eı•ert dejageı·.
Ha1wah wm Lmlferen Yapımcı Producer:
Rwi Scholten Yapı m Producrion Co.: St11dio
Nieuu� GrOflden. Van 1-/allstraat 52. 105 1 HI-/
A msterdam. THE NETHERLANDS: Phone:
3 1 20 686 78 3 7: Fax: 3 1 20 682 43 67
Dünya Hakları Exporr Agenr: Seau·ell
Fibns. 45. me Pitrre Charron. 75008 Paris.
FRANCE: Phone: 33 1 4 7 20 18 73: Fax: 3 3
1 47 2 0 1 5 43

Born i n 1 96 5 . She graduated
from the etherlands Film and
Television Academy in l 988.
She worked as an assistant
d irecror i n several shon and
feanıre fı lms. Sh e has w ri rten
and d irecred several Television
producrions. She received prizes
for her screenplays and shorr
fılms. A OTHER MOTHER
( L 996) i s the fırsr fearure film
she direcred.

1 996 1 3 5 111111. 1 Renkli Color 1 95 '

• Riga 1 992. Letonya, Sovyetler
Birliği'nden bağımsızlığını kazanalı
iki yıl olmuştur. 1 O yaşındaki
Letonyalı Elvis (ailesi bu adı, çok
sevdikleri Batılı yıldızdan
esinlenerek koymuş) annesinin
ölümüne tanık olup şok geçirdiği
için konuşamamaktadır. Çaresiz
kalan babası Juris, oğlunu
hastaneden kaçırır ve onun için
başka bir anne aramaya karar
verir. Letonya'daki ekonomik ve
sosyal şartların zorluğunu
gözönüne aldığında, tek bir çıkar
yol olduğunu düşünür: çocukken
mektup arkadaşlığı yaptığı
Hollanda! ı Marie. Film, Juris ve
Elvis'in Hollanda'ya giderken ve
yeni anneyi bulduktan sonra
başlarından geçen serüvenleri
anlatır . . .

• R iga 1 992. Larvia has been
i ndependent of the Sovier Union
for rwo years. Elvis, a l O-year-old
Larvian boy named by his parenrs
afrer rheir Wesrern "hero", has
been srruck dumb by rhe rraumaric
experience of w i messing his
morher's deadı. H i s desperare
farher J uris kidnaps him from
hospiral and goes off in search of
anorher morher for his child. I n
view o f the d i fficulr economic and
social siruarion in Larvia, he only
sees one way out, namely Marie, his
Dutch childhood pen-friend . The
fil m re lls the srory of J ur is and
E lvis' trip ro and across Holland
and rhei r advenrures afrer rhey fi nd
the new morher . . .
In A

OTH E R MOTHE R , her

fearure debur, Paula van der Oesr

Yönettiği ilk sinema filmi olan
BAŞKA BiR AN N E' de, Paula van
der Oest, hem Doğu hem de Batı
açısından, 60'1ı yılların mirasını
90'1arın gerçeğiyle bağdaştırmayı
bilmiş. Nostalji ve mizalı dolu,
rafine bir öyküyü anlatan, akla
yakın, çarpıcı ama dengeli bu film,
insanı etkilerken düşünmeye de
itiyor.

PAULA VAN DER OEST
1 96S'te doğdu. 1 988'de
Hollanda Sinema ve Televizyon
Akademisi'nden mezun oldu.
Pek çok kısa ve uzun metrajlı
filmde yönetmen yardımcılığı
yaptı. Bazı televizyon filmlerini
yazdı ve yönetti. Senaryoları ve
kısa filmleriyle ödüller kazandı.
BAŞKA BIR ANNE ( 1 996)
yönettiği ilk uzun metraj
konulu filmdir.

DE NIEUWE M.OEDER
Yönetmen Director:

WORLD CINEMA

has succeeded i n relari ng che
herirage of rhe Sixries ro rhe real i ty
of the N i neries, for borh the East
and rhe W esr. Tel l i ııg a refined,
nosralgic and fuııııy srory, this is a
sensible, bold and yer balanced fil m
rhar ıııoves a n d makes you rhink.
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B E Ş i N C i M EVSi M

1 966 yılında lran'da, Mashad'da
doğdu. Merkezi Londra
Politeknik Okulu'ndan sinema
ve fotoğrafçılık dallarında
mezun olduktan sonra. 30'u
aşkın kısa fılmin yanısıra iki
uzun metrajlı fılmde. Leos
Carax'ın yönettiği "Les amants
du Pont-neuf 1 Köprüüstü
Aşıkları" ( 1 99 1 ) ve Jacques
Doillon'un yönettiği "Le jeune
Werther 1 Genç Warther"de
( 1 992) asistanlık yaparak
çıraklık dönemini tamamladı.
1 990'1ı yılların başlarında 1 6
mm.'lik filmler çekmeye
başladı. Bunların arasında çeşitli
uluslararası festivallerde ödül
kazanan "In a Foreign Land 1
Yabancı Bir Diyarda" ( 1 99 1 ) ile
"Salandar" ( 1 994) da vardı.
BEŞINCI MEVSIM ( 1 997),
yönettiği ilk uzun metrajlı
fılmdir.

FASSLOH PAD]OM
THE FIFTH SEASON
Yönetmen Director: Rafi Pmı Senaryo

Screenplay: Bahram Beyuıi Görüntü
Yön. Ci nematOgraphy: Nemal llaghighi
Kurgu Ediıing: Ha.rıt111 HaJJtll!dooıl
Oyuncular Cas ı: A li Sarkh"'1i. /?oya
'm�t�bah. Paıı•iz PoorhoJJeni. Co/ab Adineh.
Chorhm1 N(/(ljafi Yapınıcılar Producers:
Sophie Co11pil & i\lohamt�d Rfljt�bl Yapı m

Producıion Co.: Le PoiJJOII Volt�TII. 34. me

deı Cllt<��rx. 7501:! Pam. FRANCE: Phone:

33 1 �O Ol 911 119: Ft�x: 33 1 �O Ol 90 30:
Fm·ah1 Cmema Fwmdation. Tehrtlll . II?A

Dünya Hakları Exporı Agent: Ce//!1/oid
Dreams. 24.

me Lamartiue.

75009 Parıs.

FI?ANCE: Pbo11e: 33 1 49 70 03 70: Fax: 33
1

.jl)

70 113 71

1 997 1 35 """· 1 Renkli

Color 1 so·

• Uzaklardaki bir Iran köyünün
bellibaşlı iki ailesi olan
Jamalvandiler ile Kamalvandiler
öylesine uzun süredir birbirine
düşmandı r ki, artık neden düşman
olduklarını bile unutmuşlardır.
Ancak öykü, bir barışma
umuduyla başlar. Kamalvandi
ailesinden bir delikanlı olan
Karamat ile Jamalvandi ailesinden
Mehrbanou evleneceklerdir. Ne
var ki bu bir aşk birliği değil,
başkalarınca kararlaştırılmış
anlaşmalı bir evliliktir ve delikanlı
nişanı bozma kararı verir.
Huzurlu atmosfer bir anda yok
olur. Iki aile arasındaki düşmanlık
hortlar ve kızın büyükbabasının
bir kalp krizi geçirmesine yol
açar. Bütün köy yaşlı adamın
cenazesine katılır. Birkaç gün
sonra oğlan köye yepyeni bir
minibüsle döner, bunun ailesine
rekabetlerinde belirgin bir avantaj
sağlayacağının pekala farkındadır.
Köylüler daha önce hiç böyle bir
ulaşım aracı görmemiştir.
Karamat minibüsüyle onları
köyden kente, kentten köye
taşımaya başlar. Mehrbanou
minibüsü durdurmaya çalışır ama
bunu başaramayınca topraklarını
satıp benzer bir araç alır. Aileler
arasındaki rekabet yoğunlaşır.
Sonra bir gün köye yalnızca bir
minibüs döner. Mehrbanou
aniden Karamat'a karşı gerçek
duygularını fark eder. Genç kız
bir keşif ekibi toparlar . . .

RAFI PITTS

::!!!I!!E!i:l!li!!�;;;:,���-�---""',:,;;;"'=1
• The Jamalvandis and rhe
Kamalvand is, rhe rwo principal
fam i l ies of a remote Iranian vil lage,
have been enemies for so long rhar
rhey can'r remember why rhey are
enemies. Yer rhe srory begi ns wirh
rhe hope of reconcil iarion.
Karamar, a boy from rhe
Kamalvandi family and
Mehrbanou, a gir! from rhe
Jamalvandi family, are scheduled ro
be married. This is an arranged
marriage, however nar a union of
love, and rhe boy decides ro break
rhe engagemenr. The idyllic
armosphere is abruprly sharrered.
The feud berween rhe fam i l ies
resumes and causes rhe girl's
grandfarher ro have a srroke. The
enrire vii iage arrends his fu nera l .
Several days larer, r h e boy rerurns
ro rhe vii iage wirh a brand new
m i n ibus, fully aware rhar rhis will
give his fam i ly a disri ncr acivancage
in rheir feud. The vil lagers have
never had such rransporrarion.
Karamar begins using ir ro shurrle
rhe vil lagers ro and from rhe ci ry.
Mehrbanou rries ro srop rhe
minibus bm when rhar fails, she
sells her !and and buys a similar
vehicle. The rivalry berween rlıe
fam i l ies i n rensifıes. Then, one day,
only one minibus rerurns.
Mehrbanou suddenly real izes her
rrue feelings roward Karamar . he
organizes a search parry .

Born i n Mashad, I ran in 1 966.
1- le graduared i n film and
phorography from Cenrral
London Polyrech nic College and
apprenriced as an assistanı
d i recror on over rhirry shorr
fı lms and rwo fearu res, "'Les
Amanrs du ponr-neuf" ( 1 99 1 )
di recred by Leos Carax and "'Le
jeune Werıher"' ( 1 992) by
J acques Doillon. He began
d i recting 1 6 m m . shorrs in rlıe
early "90s, including ·· ı n a
Foreign La nd"' ( 1 99 1 ) and
"'Salandar'" ( 1 994), which won
prizes ar several international
fesıivals. THE F I FTH E ASO
( 1 997) marks his d i recrorial
dcbur in features.
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DÜNYA SiNEMASININ GENÇ YILDIZLARI Y-Ol Ne, STAHS OF THE \X'OHLI) CINEMA
FRANSA FRANCE

i LiŞKi D E N SON RA
POST COlTUM, ANIMAL TRISTE
Yönetmen Director:

Brigitte Roiian
Brigitte Roiian.
antiago Amigorena, Guy Zylberstein,Jean
Louis Richard & Philippe Legay Görüntü
Yön. Cinematography: Pierre Dupouey
Kurgu Edi ri ng: Laure711 Roiian Müzik
Music: Michek Musseau & Umberto Tozz
Oyuncular Cast: Brigitte Roiian, Patrick
Chesnais. Boris Terral. Ni/s Tavernier,Jean
Lottis Richard, Françoise Arnout Yapımcı
Producer: Hmnbert Balsan Yapı m
Production Co.: Ognon Pictures. 1 4 . me
Montmarte, 75001 Paris, FRANCE; Phone:
33 1 40 26 56 08: Fax: 33 1 40 26 02 09
Dünya Hakları Export Agent: Flach
Pyramide lmenıational. 5, r11e Richepame,
75008 Paris, FRANCE; Phone: 33 I 42 96
02 20: Fax: 33 1 40 20 05 5 1
Senaryo Screen pl ay:

1 99 7

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

• Kırklı yaşlarında bir zevce ve
anne olan Diane Clovier, Paris'te
oturur, küçük bir yayınevinde
çalışır. Işini de, avukat kocasıyla
iki küçük oğlunu da sever. Hayat
ona iyi davranmıştır. Derken bir
gün yirmi küsur yaşında yakışıklı,
hoş bir hidrologla, bir yardım
kuruluşunda çalışan Emilio ile
tan ışır ve dünyası paramparça
olur. l htiyatı bir yana bırakarak
Emilio ile coşkulu, yakıp kavurucu
bir ilişkiye girişir. Diane'ın ihtirası
sınır tanımaz, bu uğurda işini ve
evliliğini tehlikeye atar. Çalışıyor
olması gerekirken Emilio ile
yolculuğa çıkar, ona ayırdığı
zamana, patronu ve müşterilerle
olan randevuları karşısında
öncelik tanır. Diane'ın kocası
Philippe onun kendisine sadık
olmadığından şüphelenmeye
başlar ve şüpheleri kulağına
çalınan bir telefon görüşmesiyle
doğrulanır. Karısının bu aşki
hezeyanı zamanla tedavi olur
umuduyla, sesini çıkarmaz. Karısı
zina ilişkisini sürdürürken o da,
zampara kocasını çatalla öldüren
bir kadını savunmakla
meşgOidür . . .

• Diane Clovier, a w i fe and
morher i n her forties, l ives i n Paris
and works for a small publishing
house. She l i kes her job and she
loves her lawyer husband and her
two young sons dearly. Life has
been good to her. Then one day she
meets rwenry-somethi ng E m i lio, a
handsome, charming young
hydrologist who works for an aid
ageney, and her world collapses.
Throwing all caurion to the w i nd ,
s h e begins an ardent, all
consuming affair with E m i l io.
Diane's passion knows no bounds;
she risks her job and her marriage
for it. She takes E m i l io with lıer on
a trip when she is supposed to be
on busi ness and her time spenr
wirh him takes priority even over
appoinrmenrs w ith her boss and
cl ienrs. Diane's husband P h i lippe
begins to suspect her i nfıdelity and
his suspicious are confırmed by an
overheard phone conversation. He
says nothing , however, hoping that
time will cure her anıorous
delirium. And w h i le his wife is off
conducting lıer adulterous affair,
lıe's busy defending a woman who
k i l led her phi landering h usband
with a fork . . .

" 1 990'1ı yıllar için cüretkar ve
hayli güzel bir "Brief Encounter 1
Kısa Tesadüf' olan film, iyi bilinen
bir konuyu, zindeleştirici bir
tazelik ve tutkuyla yeniden keşfe
çıkmış." - David Stratton
(Variety)

"A bold and quite beautifu l " Brief
Encounrer" for the '90s, the fil m
explores wel l -chaned territory but
w i th a freshness and passi on that' s
i nvigorari ng . " - David Stratton
(Variety)

BRIGITTE ROÜAN
1 96S'te Toulon'da doğdu.
Sinema kariyerine aktris olarak
başladı. Aralarında "Mon oncle
d'Amerique 1 Amerikalı
Amcam" (Aiain Resnais, 1 979),
"Les mois d'avril sont
meurtriers 1 Nisan Ayları
Öldürücüdür" (Laurent
Heynemann, 1 987), "Oiivier,
Olivier" (Agnieszka Holland,
1 99 1 ) ve "Les Caprices d'un
fleuve 1 Bir Nehrin
Kaprisleri"nin (Bernard
Gireaudeau, 1 996) de
bulunduğu filmlerde oynadı. lik
yönetmenlik denemesini
1 986'da "Grosse 1 Şi ş man Kız"
adlı kısa filmle yaptı. Ilk uzun
metraj! ı filmi 1 990'da yönettiği
"Outremer 1 Deniz Aşırı"ydı.
I LIŞKIDEN SONRA ( 1 997)
yönetmenliğini üstlendiği ikinci
konulu uzun metrajlı fılmdir.
Born i n Toulon i n 1 96 5 . She
began her fi l m career as an
acrress. She played in, among
orhers, "Mon oncle d ' Amerique"
(Alain Resnais, 1 979), "Les mois
d'avril sonr meurrriers" (Laurenr
Heynemann, 1 987), "Oiivier,
Olivier" (Agnieszka Holland,
1 99 1 ) and " Les Caprices d'un
fleuve" (Bernard G i reaudeau ,
1 996). She made her d i recrorial
debut wirh rhe shorr fi l m ,
"Grosse" i n ı 986 and d i recred
her firsr fearure, "Ourremer" i n
1 990. POST COITUM,
A IMAL TR ISTE ( 1 997) is her
second fearure fi l m as d irecror.
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ERiK SKJOLDBJJERG
1 965 yılında Norveç'te doğdu.
Stephan Frears, Gavin Millar ve
Michael Redford'un hocalık
yaptığı Londra'daki Ulusal
Sinema ve Televizyon
Okulu'nda eğitim gördü.
Bitirme tezi olarak çektiği filmi
"Ciose to Home 1 Eve Yakın"
1 99S'te Chicago Uluslararası
Film Festivali'nde Altın Plaket
kazandı ve Clermont-Ferrand
Kısa Film Festivali'nde
gösterildi. En son
gerçekleştirdiği kısa metrajlı
filmi "Spor" 1 996 Norveç Kısa
Film Festivali'nde En Iyi
Yönetmen ödülünü kazandı.
UYKUSUZLUK ( 1 997) ilk
konulu uzun metrajlı fılmidir.

UYKUSUZLU K
INSOMNIA
INSOMNIA
Yönetmen Direcror: Erik Skjoldbjcerg
Senaryo Screenplay: Nikolaj Frobeui11s &
Erik Skjoldbjıerg Görüntü Yön.

Cinematography: Eriing Thurmamı
A ndersen Kurgu Edi r i ng: Hakon 0ı•erJs
Müzik Music: Ceir)emsm Oyuncular
Casr: Stellan Skarsgard. Sverre A nkeı· Omdal.
Bjonı Floberg. Gisken A rmand. !Httria Bomıeı,ie

Yapımcılar Producers: Peller). Boı·gli.
Tom l?emloı• & Tomas Baekstrbin Yapı m

Producrion Co.: Norsk Film ASINardie
Screen Prod11rtion AS. Wedel)arlsbeıxs ı;ei 36.
1342jaı·..

NOI? \Vt\ Y: Phom:

4 7 6 7 52 54

60: Fax: 47 67 42 37 73 Dünya Hakları

Export Agenr: Sea u•ell Films. 45 r11e Pie1-re
Chamm. 75008 Pari.r. FI?ANCE: Phone: 33 l
47 20 /8 73: Fax: 33 1 47 20 1 5 43

1 997 1

•
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Ortaöğrenim çağındaki Tanja
adında bir kız zalimce öldürülüp,
cesedi de Norveç'in kuzeyindeki
küçük bir kasabada
bulunduğunda, yerel polis bu
olayın kendilerinin sınırlı
imkanlarını aştığını düşünür ve
Oslo'dan yardım isterler. Oslo'da
çalışan isveçli cinayet masası
dedektifi Jonas Engström ile yaşlı
ortağı Erik Vik araştırmayı
yürütmekle görevlendirilirler.
Olay yerine vardıkları nda yerel
polisin olayı üstlenmekten neden
kaçındığını anlarlar. Katil olay
yerini sistemli bir biçimde
temizlemiş, kurbanın saçiarına
varıncaya kadar herşeyi yıkamış
ve giysilerini yok etmiştir. Yerel
polisler Engström'e büyük itibar
göstermektedirler, ama bu olay,
dedektifın Oslo'da zaten iyice
gerilmiş olan sinirlerini daha da
bozar. Cinayetin hunharca ustalığı
ve bölge koşullarının zorluğu
onun profesyonelliğini etkilerneye
başlar. Tanja'nın arkadaşlarını çok
sıkı bir biçimde sorguya çekip en
ufak ipucunu bile izleyerek gitgide
olayın derinliklerine dalar ve
sonunda katile ineeli kle
düşünülmüş bir tuzak kurar. Yem
genç kızın sırt çantasıdır, tuzak
yeri ise deniz kıyısında uzak bir
yerdedir. Büyük bir talihsizlik
sonucu, kurulan pusu yerel polisin
beceriksizliği yüzünden
tasarlandığı gibi gerçekleşmez;
şüpheli kaçmayı başarır ve o
sırada çıkan kargaşada Engström
yanlışlıkla kendi ortağı Vik'i vurup

öldürür. Engström hemen kazayı
örtbas eder ve Vik'in nasıl öldüğü
konusunda yalan söyler. Artık
Engström'ün amacı sadece katili
bulmak değil, cinayeti kendi
hatasını ortaya çıkarmadan
çözmektir. Buna ise, bir dedektif
olarak övündüğü uzmanlığı bile
yetmeyebilir . . .

gerring on his nerves. The
viciousness of the erime and the
d i ffıcult local conditions beg i n
affect i ng his professional isnı. He
gets drawn cleeper i nro the case,
gri l l i ng Tanja's friencls, follow i ng
up even the fl i nısiest of leads and
finally ser t i ng an elaborate trap for
the killer. The bai t is the gi rl's
backpack and the location of the

Dramatik gelişmelerle ve
beklenmedik bir sonia biten, son
derece iyi düşünülmüş ve
kotarılmış bir ilk film olan
UYKUSUZLUK, günümüzde
moda olan kanlı gerilim
filmlerinden çok daha karmaşık,
heyecan verici ve sürükleyici bir
öykü sunuyor.

escape, Engsrrönı accidenrally

• When a teenage gir! , Tanja, is

the case wi thout d ivulg i ng his own

rrap is a remote area along the
seashore. Unforrunately the local
potice spoil the anıbush, and in the
confusion fol lowi ng the suspect's
shoots anel kilis his own partner,
V i k. He quickly covers up his
m israke ancl l ies about how V i k
eli ed . Now E ngström 's task is not
only ro fınd the k i l ler but ro solve

brurally nıurclerecl anel her bocly

ınisconcluct. This ınay be beyanel

clunıpecl i n a smail rown i n

even his vaunrecl experrise as a

northern Norway, t h e local palice

detective . . .

clecicle that the case is beyanel their
l i m i ted means and they ca l ! i n help
from Oslo. Jonas Engström, a
Swedish hom icicle dereeti ve
work i ng in Oslo, and his agi ng

A renıarkably polisbed and
thoughtful first feature with
clraınatic rurns anel a surprising
end i ng, I MSOMNIA i s offering a
more coınplex and enıotionally

partner Eri k V i k , are dispatched ro
conduct the i nvestigation . When

conıpel l i ng rale than the cop

they ger there, they quickly realize

ehriller gore c urrenrly in vogue.

why the local palice were so
hesitant. The ki ller has
methoclically cleanecl up the scene
of the erime, even washi ng the
vicr i nı's hair and gerri ng ricl of all
her clothes. The locals rreat him as
a k i nci of superstar cop, but
E ngströnı, who has been uncler
srress in Oslo, fınds this case

Born i n 1 965 in Norway. He
was educared ar rhe arianal
F i l m and Television School in
London u nder Srephan F rears,
Gavin M i l lar and M ichael
Redford. H i s chesis fi l m "Ciose
ro Home" won the Golden
Plaq ue in rbe 1 995 Chicago
l nrernarional F i l m Fesrival and
has been shown ar the Clermonr
Ferrand Shorr F i l m Fesriva l . His
laresr shorr fil m "Spor" was
awarded rhe prize for Besr
Di recrion ar the 1 996
Norwegian Sborr F i l m Fesrival.
1NSOMNIA ( 1 997) is his
fearure film debur.
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M A X FA C T O R
I N T E R N AT I O N A L

M AX FACTOR I NTERNATIONAL'ın
değerli katkılarıyla
gerçekleştirilm iştir.
W e should l i ke to thank
M A X FACTOR INTERNA T IONAL

for their con rributions.
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RUSYA RUSSIA

ALEXEI BALABANOV

B i RADER

1 959 yılında, Rusya'nın
Sverdlovsk kentinde dogdu.
1 98 1 'de Gorky'de Yabancı
Diller Üniversitesi'nden
diplema aldı. Daha sonra
Sverdlovsk Film Stüdyosu'nda
yönetmen yardımcısı olarak
çalışmaya başladı. 1 990 yılında
Moskova' da, senaryo yazımı ve
yönetmenlik konusunda yüksek
düzeyde kurslara katıldı.
Mezuniyetten sonra Lenfilm'e
girdi ve burada, 1 99 1 yılında,
"Mutlu Günler" filmiyle parlak
bir başlangıç yaptı. Yönettigi bu
ilk film birçok uluslararası
fescivalde gösterildi ve ödüller
kazandı. 1 994'te bir Rus
Alman-Fransız ortak yapımı
olan "Kale"yi yönetti.
Bl RADER ( 1 996) yönettigi
üçüncü konulu fılmdir.

BRA T
BR OTHER
Yönetmen Director: Alexei Balabanov
Senaryo Screenplay: A lexei Balabtmoı•
Görüntü Yön. Cinemarography: Serguei
Auakhov Kurgu

Ed iring: Marina Lıparti;a

Müzik Music: Viatcheslaı• Boutoımoı
Oyuncular Cası: Sergei Bodroı•. Vıktor
Soukhoroukoı•, Sı•etlana Pimıitchenko. Maria
Joukova. louri Kouwetzoı•. VıatcheJiaı•
Boutoussoı• Yapımcı
Selianov Yapı m

Producer: ergeı
Producrion Co.: STiff

Film Company. /0 Kameımoostrovski, St.
Petersburg. R USSIA: Phone: 7 8 1 2 237 0322:
Fax: 7 8 1 2 237 03 1 7: Roskomkino Dünya

Hakları Exporr Agenr: Gork; Film Studıo.
8 ergei Einmllein Street, 129126 MoscoU '.
RU

lA: Phoııe: 7 095 1 8 1 2091: Fax: 7

095 181 2 5 1 4

1 996 1 35 111111. 1 Renkli

Color 1 96'
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Danila Bagrov, çoğunluğu bir
masanın ardında oturmakla geçen
iki yıllık askerlik görevini
tamamlamıştır. Taşradaki küçük
kasabasına geri döndüğünde artık
buradaki hayatı çok sıkıcı bulur ve
St. Petersburg'da kendine başarılı
bir yaşam kurmuş olan ağabeyi
Viktor'un yanına gitmeye karar
verir. Danila büyük şehre
geldiğinde, ağabeyi Viktor'un
"Tatar" takma adıyla tanındığını
ve yerel mafya için çalışan bir
kiralık katil olduğunu öğrenir.
Ancak bu durum onun can ını pek
sıkmaz. Kısa süre içinde
ağabeyinin yardımcısı olur ve
"Çeçen" diye bilinen bir gangsteri
ortadan kaldırması için 20.000 $
alır. Danila görevini yerine getirir,
ancak bu sırada yaralanır ve
"Alman" lakabıyla tanınan nazik
bir gangsterin yanına sığınır. Suç
işiemekten arda kalan zamanlarda
Danila, becerilerini karşı cinsle
yakıniaşmaya kullanır, özellikle de
kocasının, evde olduğu zamanlar,
sürekli kötü davrandığı tren
kondüktörü Sveta ile genç
uyuşturucu bağımiısı Kat' le . . .
"Burası insanların McDonald's'da
buluştuğu, silah taşıdığı, Batı
müziği dinlediği ve uyuşturucu
kullandığı "yeni" St. Petersburg.
Burası "yeni" Rusya; ve Danila da
bu düzenin yarattığı vatandaş
örneği." - Alexei Balabanev

complered a rwo-year srinr in rhe
army, mosrly spenr behind a desk.
ow back in his small provi ncial
homerow n , he fınds l i fe roo du l l for
his rasre and decides ro drop in on
his older brorher, Vikror, who has
made a successful l i fe for h i mself i n
St. Perersburg. When h e comes r o
r h e b i g c i r y , however, Danila fı nds
rhar Vikror goes by che nickname
"Tarar" and that he is a hi red k i l ler
for rhe local mafıa. This doesn'r
faze Dani la. He signs on as his
brorher's assisranr and is soon given
a 20,000 conrracr on a mobsrer
known as "che Chechin". Danila
carries out rhe job bur is wounded
in rhe process and seeks refuge wirlı
a kindly gangsrer known as " che
German" . During rime out from
eri me, Danila rurns his ralenrs ro
romaneing che opposire sex, in
parti cu lar a rrain conducror named
Svera whose husband abuses her
when he isn'r absenr and a youg
drug addi cr named Kar . . .
"This is rhe " new" St. Perersburg
where people rendezvous ar
McDonald 's, carry guns, l isren ro
Wesrernized m usic and do drugs.
This is the " new" Russia and
Danila is i rs paradigm cirizen . " Alexei Balabanov

Born in 1 959, i n Sverdlovsk,
Russia. I n 1 98 1 , he earned his
diplama from rhe Foreign
Languages Col lege in Gorky
before becom i ng an assiseane
di rector ar che verdlovsk Film
Srudio. I n 1 990 he rook an
advanced course in scripr
wriring and fılm directing in
Moscow. Afrer graduarion he
senieel ar Lenfı l m , where he
made a noreworrhy debur in
1 99 1 wirh " Happy Days", a fı l m
which was shown and won
awards ar several inrernarional
fesrivals. In 1 994 he made "The
Casrle", a R ussian-German
French co-production.
BRüTHER ( 1 996) is rhe third
feacure fi l m he directed.
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AVUSTRALYA A USTRALIA

BILL B E N N ETT

ÖP YA DA ÖLDÜR
f----ı filmlerine para bulmak için kapı
Avustralya sinemasında

kapı dolaşmasıyla bir efsaneye
dönüşen yönetmen, meslek
yaşamına popüler haber şovu
"Willesee at Seven 1 Yedide
Willesee"de muhabir olarak
başladı. Daha sonra birkaç
önemli belgesel ile TV dizisi
"The Australians 1
Avustralyalılar"ı yönetti. 1 984
y ılında, Sidney Festivali'nde En
I yi Belgesel ödülünü alan
belgesel-drama "Shipwrecked 1
Batık"ı çekti. Aynı yıl Karlovy
Vary Festivali'nde Film
Eleştirmenleri Ödülü'ne layık
bulunan ilk uzun metraj
b_e lgeseli "A Street to Die 1
Olmek Için Bir Sokak"ı yaptı.
ÖP YA DA ÖLDÜR ( 1 997)
yönettiği dokuzuncu filmdir.

K/SS OR K/LL

Yönetmen Director: Bill Bennett
Senaryo Screen play: Bill Bemıett
Görüntü Yön. Cinemarography: Malco/m
lılcCIIIIoch Kurgu Edi ring: Hemy Dangar
Oyuncular Casr: France.r O'Connor. l'da/1

Ot�y. Chris Hayu'OOd. Barry 011o. Andı-eu• S.
Gilbert. Baıry Langrishe Yapımcılar
Producers: Bill & )eımifer Bennetl Yapı m
Producrion Co.: Bill Beıme/1 Prod11r1ions PTY
Limited. do Beyond Filım Limited. 1875 Centmy
Park East. S11i1e 1320, Los Angeles, CA 90067.
USA; Phone: 1 3 1 0 785 22 55: Fax: 1 3 10
785 22 60 Dünya Hakları Export Agent:
Beyond Films Limited. 1875 Ce11t11ry Park East.
S11ite 1 320, Los Angeles. CA 90067, USA:
Phone: 1 3 1 0 785 22 5 5 : Fax: 1 3 1 0 785 22
60 Kaynak Source: Krlrı Film, Yqilıam Sok.
2612. Be;oğl11. 80070 İsranb11l. TURKEY:

Phone: 90 2 1 2 245 1 5 84: Ff/x: 90 2 1 2 244
16 1 2
1 9 9 7 1 35

111111.

1 Renkli Color 1 96'
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Nikki barlarda rastladığı
işadamlarından fena halde
yararlanır. Onları kandırıp otel
odalarına çeker, uyuşturucu verip
yardakçısı ve aşığı Al'in yardımıyla
soyar. "Hedef"lerinden biri kaza
eseri ölünce, genç çift, kurbanın,
içinde futbol yıldızı Zipper
Doyle'u genç bir çocukla
gösteren tehlikeli bir video
kasetin de bulunduğu çantasını
çalıp kaçar. Artık cinayet zan lısı
olmalarından korkan Nikki ve Al,
kenti terk ederek çorak
Nullarbor Yayiası'nı geçip batıya
yönelirler. Bu arada Zipper
Doyle, arkadaşının öldürüldüğünü
ve kasetinin zanlıların elinde
olduğunu öğrenmiştir. Polisler ve
Zipper'ın nefeslerini enselerinde
hisseden Nikki ile Al, gece bir
motelde saklanırlar. Ertesi sabah
motel sahibi ölü bulunur, bir
cinayete kurban gitmiştir. Kasa
boştur, cinayet nedeni soygun gibi
görünmektedir. Çölün daha da
içlerine kaçan iki zanlıya, ıssız bir
yerdeki kulübelerinde yaşayan
egzantrik bir çift barınak sağlar.
Sabahleyin onlar da ölü bulunur.
Nikki ve Al cinayetlerle ilgili
olarak bi rbirlerinden
şüphelenmeye başladıkları gibi,
birbirleri hakkında asla bilmek
istemeyecekleri şeyleri de
öğrenmeye başlarlar. Öte yandan
yerli bir iz sürücünün yardımcı
olduğu polisler gittikçe
yaklaşmaktadı r . . .

akıllıca yapılmış bir yol filmi.
Senarist-yönetmen Bill Bennet,
sağlam bir senaryo, zekice
oyunculuklar ve cüretkar bir
mizah duygusu sayesinde, tanıdık
bir janra taze bir soluk getirmeyi
başaran filmiyle formda olduğunu
gösteriyor. Kaçak aşıklarda "Love
and Other Catastrophes 1 Aşk ve
Diğer Felaketler" filminin genç
yeteneklerinden ikisine, Frances
O'Connor ile Matt Day'e şans
veren film, iyi çizilmiş dört
karakter ve izleyiciyi sürekli
tahminde bulunmak durumunda
bı rakan çok ilginç olay örgüsü
sayesinde, cinsellik ve şiddeti arka
plana itiyor.
• Ni kk i makes good use of che

ecceneric couple ar rhei r isolared
shack. By morni ng, they coo are
found murdered. Nikki and Al
begi n ro suspecr each other of the
ki I 1 i ngs and they also start co learn
rhi ngs abour each other they
wished they never knew.
Meanwhile, the cops are dosing i n ,
helped b y a n aboriginal tracker . . .
KISS O R KILL is a raur, elever
road ınovie that embraces the

Bonnie & Clyde rrad irion while

eschewi ng che cliches. Writec
director B i l l Bennerr is in fine form
w i rh his fi l m which manages to
brearbe fresh life i neo an old genre
rhanks co solid scripring,

businessmen she meers in bars. She

i neelligene acting and a bold sense

l ures rhem co here] rooms where

of humour. Toplining rwo of the

she drugs and robs rhem with the

young ralenrs from "Love and

h elp of her accomplice and !over
A l . When one of her "marks"

Other Carasrrophes", Frances
O'Connor and Mart Day, as che

accideneally d ies, che young couple

runaway lovers, the film downplays

flee, srealing che vicri m 's briefcase
which coneains an incri ın i naring
video of foorball srar Zipper Doyle

sex and vi elence in favour of well
delineared characrers and n i fry
plorring rhar keeps the viewer

rogerher wirh a young boy. Afraid

guessing.

that they are now m urder suspecrs,
N ikki and Al leave rown and head
wesr across rhe barren N u llarbor
Plain . Meanwh i le, Zipper Doyle
has discovered rhar his friend has
been k i lled and che suspecrs have
his video. W i rh the cops and
Zipper hor on rheir rra i l , Nikki
and Al hide our overnighr ar a
ınotel. Nexr ınorni ng , the motel

ÖP YA DA ÖLDÜR, Bonnie ve
Clyde geleneğini benimsemiş, ama
klişelerden kaçınan gerilimli,

Fleeing further i neo the desert, the
two suspects are given shelter by an

owner is dead; murdered. The cash
regisrer is empty and robbery
appears ro have been the ınorive.

He is legendary i n Ausrralian
ci neona for l i rerally knocking on
doors ro raise money for his
fi lıns. He began his professional
career as a reporrer on the
popular current affairs show,
"W i llesee ar Seven" and wenr on
ro direct several i mportant
documenraries and the TV series
"The Australians". In 1 984 he
d irecred "Shipwrecked", a docu
drama which won Besr
Documenrary ar the Sydney
Festival. That same year he made
his first fearure-lengrh fi l m , a
documenrary enri rled "A Street
ro Die" which won che Crirics'
Prize at che Karlovy Vary
Festival. KISS OR K I LL ( 1 997)
is rhe n i neth film he d i rected.

F i l m leri

F i lmography
1 984 A Street to Die
Ölmek Için Bir Sokak
1 986 BacklfiSb Geri Tepme
1 98 7 Deıır Cıırdholder
Sevgili Karrlı
) ilted Terkedilmiş
1 989 Malpractice Kötü Iş
1 990 Mortgage Ipotek
1 994 Spider· ımd Rose
Örümcek ve Gül
1 996 Tll'o If by Sen
Deniz Yoluysa Iki Kişi
1 997 Kiss or Kil/ Öp ya da Öldür
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C LAUDE CHABROL

H l RSlZ VE Ç I RAGI

24 Haziran 1 930'da Paris'te
doğdu. Çocukluk yıllarında
sinemaya ve dedektif
romaniarına ilgi duydu. Yüksek
öğrenimine Paris
Üniversitesi'nde başladı ve
Fransız sinema çevresine
girerek Godard. T ruffaut, Bazin
ve Rohmer'le tanıştı. Mezun
olduktan sonra "Fox"un basın
bürosunda çalıştı ve Cahiers du
Cinema dergisinde yazdı.
1 957'de gerçekleştirdiği ilk
filmi "Le beau Serge 1 Yakışıklı
Serge", daha sonra "Yeni
Dalga" diye tanımlanacak
filmierin öncüsüdür. Bugüne
kadar, senaryolarının çoğunu
kendi yazdığı ya da yazımiarına
katkıda bulunduğu SO konulu
film, bir belgesel ve 20 TV filmi
ya da mini dizisi yönetmiştir.

RIEN NE VA PLUS
Yönetmen Director: Ciande Chabrol
Senaryo Screenplay: Cltmde Chabrol
Görüntü Yön. Cinematography: Eduordo
Seıra a.fr. Kurgu Ediıing: /llonique Fordoulis

Müzik Music: /llatthim Chabt�l Oyuncular
Cası: Isabel/e Huppeı·t. /ılirbel Seırflltit. Franrois
Cluut. )ean-Franıvis

jean Benguigui.

Balmer. )ackie Bmvyer.

Mony Dalmes Yapımcı

Producer: /llm·in Kamutz Yapım
Producıion Co.: /11 /(2 Productiot/J. 55. me
Traı'f!rsib�. 75012 Paris. F/�ANCE: Phone: 33 I
44 67 30 00: Fax: 33 I 43 4I 32 30: TF I
Prodnrtion: CAN Produrtio11s Dünya Hakları

Exporı Agenı: MK2 Productiom. 55. me
Traı<'.-sim. 750I2 Paris. FRANCE: Phone: 33 I
44 67 30 00: Fax: 33 1 43 4 1 32 30 Kaynak

Source: Belge Film. A)'han lpk Sok. Girik Ha11.
2812. Beyoğlu.

ista11bul.

TURKE\': Phone: 90

2 1 2 249 78 57: Fax: 90 212 25 1 36 3 7

1 997 1 3 5 111111. 1 Renkli Color 1 105'

• Victor ve Betty birbirine denk
olmayan bir çifttir. Adam altmış
küsur yaşındadır, kadın ise onun
yarı yaşında. Bu anlaşılması güç
çiftin ilişkilerinin aslında tam olarak
ne olduğunu bilmek imkansızdır.
Küçük çapta dolandırıcılıklarla
geçinirler. Karavanlarıyla Fransa'yı
ve komşu ülkeleri dolaşarak, zengin
profesyonellerin muhtemel avlar
oluşturacağı kongreler ararlar.
Adamlar neye uğradıklarının farkına
varmadan Betty'nin karşı konulmaz
cazibesinin kurbanı olurlar. Neyse
ki, Viktor'un "etiket"i sayesinde aşırıya kaçmak yok - asla
yakalanmazlar. Ancak
çalışmalarındaki küçük bir pürüz
çok geçmeden Betty ile Victor'u
derin sulara sürükler. Betty kendini
lsviçreli bir bankacı olarak tanıtan
seçkin bir adamla, Maurice'le
tanışır. Kız lsviçre'deki dişçilik
kongresinde çuvalladığı için taraf
değiştiriyor gibi görünür ve
"uluslararası bir örgüt"ün sözde
veznedarıyla işbirliği yapar özellikle de işin içinde S milyon
lsviçre frankı olunca. Ama hiçbir
şey göründüğü gibi değildir.
Zekanın kaslara üstün geldiği bu
dünyada, herkes kendi başının
çaresine bakmak zorundadır. Kısa
süre sonra Betty ve Maurice
Karayipler'e doğru yola çıkarlar,
para Betty'nin bileğine
kelepçelenmiştir. Victor da hemen
ardlarındadır. Sonunda Victor,
zekasıyla Maurice'i safdışı eder ve
hem parayı, hem Betty'yi alıp gider.
Ne var ki operaya karşı belli bir
zaafı olan zalim bir mafya patronu
çifti kaçırıp parayı geri isteyince iş

birden beklenmedik ve korkutucu
bir hal alır. Her şey çirkinleşir.
Herkesin mizah duygusunu
kaybetmiş gibi göründüğü bir anda
Betty ve Victor soğukkanlılıklarını
koruyarak canlarını kurtarmak için
güçlerini birleştirebilecekler midir?
Ahlak zafere ulaşabilir mi' . . .

man, Maurice, who makes h i mself
our ro be a Swiss banker. Her Swiss
denral convenrion is a busr so she
seems ro change camps, associaring
w i rh rhe so-ca lled rreasurer of rhe
"inrernarional organizarion" 

especially since 5 million Swiss francs
are involved. Bur rhings are nor as
rhey appear. In rhis world where wir

Çeşitli sürprizlerle renklenen
HlRSlZ VE ÇIRAGI, büyük Fransız
yönetmen Claude Chabrol'ün
parlak meslek yaşamındaki SO. filmi.
Chabrol'un kendini gene gözde
oyuncularıyla çevirdiği sette, şeref
mevkii bu kez keyifli bir ruh hali ile
komedi duygusuna ait. Film
gerçekten de yönetmen, oyuncu
yardakçıları ve izleyiciler arasında
yapılmış bir şaka. Çocukça tavrı en
beklemediğiniz anda ortaya
çıkıveren, 68 yaşındaki bir
yönetmenden gelen iyi niyetli bir
şaka bu. "Filmim sabun köpüğüne
benzemeli." - Claude Chabrol.
• Vicror and Berry are an ill-marched

ourweighs brawn, every man is for
himself. Soon Berry and Maurice are
off ro rhe Carribean wir h rhe money

Born on 24 ) u ne 1 930 in Paris.
As a child he felr anracred
cowards cinema and dereeri ve
scories. Larer on he wenr co
study ar the U n iversity of Paris
and began his conracrs with the
French cinema environment
meering with Godard, Truffaut,
Bazi n and Rohmer. After
obtaining his university degree,
he worked for " Fox" (press
office) and wrote in Cahiers du
Cinema. H i s fırst fi l m , "Le beau
Serge", produced in 1 95 7, is the
fırst among the fı l ms later
defıned as " ouvelle Vague".
Since then he has d i recred 50
feature fı l ms , one documentary
and 20 TV fılnıs or m i n i -series
that he has w ri tren or col laborated
on most of the scriprs.

handcuffed ro Berry's wrisr. Vicror
isn'r far behind. In rhe end, Vicror
cleverly oursmarrs Maurice and walks
off w i rh borh rhe money and Berry.
However, rhings rake an unexpecred
and frighrening wrn for rhe couple
when a vicious mob boss wirh a
definire weakness for opera abducrs
rhem and demands rhe money back.
Things rurn ugly. When everyone
seems ro Jose rheir sense of h u mor,
can Berry and Vicror keep rheir cool
and band rogerher ro save dıeir skin '
Can moraliry rriumph' . . .

pair. He is a man in his sixries, she is

RIEN

E V A PLUS i s rhe SOrh fi lm

half his age. An ambiguous couple,
rhe acrual nawre of rheir relarionship

in rhe grear French direcror Claude
Chabrol's i l lusrrous career. On rhe ser

is anybody's guess. They li ve off

where Chabrol has surrounded

smail-rime swindles. Travelling

himself again wirh his favorire acrors,

France and irs neighbouring

good mood and rone of comedy had

coumries in rheir mororhome, rhey

rhe place of honour. The film is

search for convemions where weal rhy

indeed a joke berween rhe

professionals are likely pigeons. They

filmmaker, his acrors-accomplices,

unwirringly fal l prey ro Berry's

and rhe audience. And ir is a well

irresisrible charm. Bur rhanks ro

meanr one, ar rhar, coming from a

Vicror's "eriquerre" - norhing in

68-years-old direcror, whose boyish

excess - rhey are never apprehended.

arrirude never sropped popping up

A lirrle hirch i n rheir operarion soon

where you leasr expecred ir. "My film

carries Berry and Vicror i mo deep

should look l i ke a soap bubble." -

warers. Berry meers a disringuished

Claude Chabrol

Ö nemli F i l mleri

Selective Filmography
1 95 8
1 9 59
1 96 7
1 968
1 969
1 978
1 980
1 983

Le berw Serge Yakışıklı Serge
Les comim Kuzenler
Les bicbes Ceylanlar
ut je111111e infide/e

Aldatan Kadın
Le boucber Kasap
Violelle Noziiire

Le cbeml d'orgueil Kibirli At
Le umg des fiilires
Başkalarının Kanı

1 984 Potdel '"' vinfligre
Sirkeli Piliç
1 986 !ılfiJques Maskeler
1 988 Une affaire de femmes
Bir Kadın Meselesi
1 9 9 1 Mfldttme B ovary
1 992 Be/Iy
1 995 ut cıfrimouie Seremoni
1 997 Rim 11e Wl plus
Hırsız ve Çırağı
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ANNE FONTAIN E

KURU T E M iZLE M E

1 959'da Lüksemburg'da dogdu.
Önce dansçılık ve altı yıl
süreyle aktrislik yaptıktan
sonra. yönetmenlik yapmaya
karar verdi. Celine'in "Voyage
au bout de la nuit 1 Gecenin
Sonuna Yolculuk" adlı eserinin
bir sahne uyarlamasını yönetti,
yazımına da katkıda bulundu.
Sinemaya da kalemi aracılıgıyla
girdi. Senaryosu üzerinde
Charles Arnaud ile birlikte iki
yıl süreyle çalıştıgı "Les
histoires d'amour fınissent mal
en general 1 Aşk Öyküleri
Genellikle Kötü Biter" ( 1 993)
yönettiği ilk konulu uzun
metraj film oldu. Bunu KURU
TEMIZLEME ( 1 997) izledi.

NETTOYA GE A SEC
DRY CLEANING

Yönetmen Direccor: Anne Fontaine
Senaryo Screen play: Gitfes Taımmd &
A nne I'onıaine Görüntü Yön.

Cineınatography: Caroline Chnmpetier, A l'C
Kurgu Edi ri ng : L11r Bnrwit:r Müzik
M us ic: Krishna LeıJ' Oyuncular Casr:
Alio11-Aiio11. Charles B<rling. Sımm/as Merhar.

!ılaıbildt: Seigneı· Yapomeolar Producers:
Philıppe Cawmoıwe

& Alain Sarde Yap om

ProdLıction Co.: CIN E A . 87 me Taiıboıll.

75009 Paris. I'RA NCE: Phone: 33 1 44 9 1
94 14: I'ax: 3 3 1 40 1 6 1 9 l l , Les l'ilniJ
A lain Sm·dt: Dünya Hakları Export

Age ne: Plarh Py,.amicle lmenltltional. 5. rue
Richepame. 7 5008 Pari.r. FRAN E: Pho11e: 33
1

�1

96 02 20: Fax: 33 1 40 20 05 5 1

1 997 1 3 5 111111. 1 Renkli Color 1 9 7 '

• Onlara "kötülük batakhaneleri"
denir, ama bir taşra kentinde
istasyonun yakın ındaki Ranch, hiç
de öyle ahım şahım bir yer değil,
sadece bar kızları ve striptiz
numaraları olan sıradan bir gece
klübüdür. Hepsi aynı sokakta
dükkan sahibi olan bir grup
arkadaş bir gece cümbüş yapmak
için bu klübe uğrarlar. Aralarında
Jean-Marie Kunstler ile karısı
Nicole de vardır. Kentin
merkezindeki, lekelere karşı
boğuştukları kuru temizleyici
dükkaniarında onbeş yıl süreyle
aşk ve sadakati yaşamışlardır. Hep
çalışmış, hiç eğlenmemişlerdir. Hiç
bir gün izin yapmamış, hiçbir gece
dışarı çıkmamışlardır. Derken bir
akşam her şey değişir. Ranch'in
sahnesinde, rahatsız edecek
derecede çekici genç bir adam
kızkardeşiyle birlikte kadın
kılığında şov yapmaktadır. Adı Lo'ı'c
olan bu delikanlı bir meleğin
yüzüne sahiptir ve zaman zaman
başka numaralar da yapar. Nicole
ve Jean-Marie için bu yeni bir
hayatın başlangıcıdır. Gündüzleri
kuru temizleme, geceleri serbest
bir hayat başlangıçta içierini
titreten heyecanlar demektir.
Ancak zaman geçtikçe, daha derin
duygular yerleşir.
Düşünülemeyecek bazı duygular . . .
Zeki ve şaşırtıcı senaryosu ve
oyuncularının müthiş
performansıyla dikkat çeken KURU
TEMIZLEME uzun süre etkisinde
kalacağınız, çarpıcı bir film.

• They used ro cal l them "dens of
vice" bll[ the Ranch is no big dea!,

just an ordi nary nightclub with bar
g i rls and striptease acts, sornewhere
near the station i n a provi ncial
rown. A bu nch of friends, all
shopkeepers on the same street,
srop by one night ro whoop it up.
Among them are Jean-Marie
Kunstler and his w i fe, Nicole.
They've been through fifteen years
of love and fidel i ty in the ir
downrown dry-cleaning shop,
slav i ng against spots and stains. All
work and no play. Never a day off,
never a n ight OLI [ . Then one

even i ng , everyth i ng changes. On
stage at the Ranch, a disturbingly
attractive young man cloes a d rag
act with his sister. The boy, Lo'ı'c,
has an angel face and rurns tricks
on occasion. For Nicole and Jean
Marie, it' s the start of a new l i fe.
Dry-clean i ng by day and loose
l iv i ng by night, i t's all tlırills and
excitement ro beg i n w i th. But as
time goes by, deeper feel i ngs set i n .
Some unrhinkable feel i ngs . . .
With an i ntelligem and stu n n i ng
screenplay brought to l i fe by
i mpeccable performances of the
lead acrors, DR Y CL EAN I NG is
an i nıpressive fi lm that is harci to
fotger.

Born i n 1 959 i n Luxembourg.
After having been a dancer and
later an actress for six years, she
rook the decision of d i recting.
She d i recteel a srage adaptation
ofCeli ne's "Voyage au bour de la
nu it" which she co-wrore. She
came ro che movies through her
wri r i ng. She worked two years
on che script of "Les H isro i res
d'aınour fı n issenr mal en
general" ( 1 993) w i r h Charles
Arnaud. l t also became the fırst
fearure she has direcred. She
fol lowed i t w i th DR Y
CLE AN!NG ( 1 997).
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ROBERT G U EDIGUIAN

MARI U S VE J EANN ETTE
MARIUS ET ]EANNETTE
MARIUS AND JEANNETTE
Yönetmen Director: Robert Gu!diguia11
Senaryo creenplay: Jeaii-Louis 1\fi/eıi &
Robert Guidiguia11 Görüntü Yön.

Cinematography: Bemard Caı,alie Kurgu
Ediıing: Bemard Sasitı Müzik Music:
Viva/di. Stra/IJI, Di Capua/Capurro &
llleniche/li Oyuncular Cası: A riaile
Ascaride, Girard Meyltm. Pasca/e l?obei'II.

3 Aralık 1 953'te Marsilya'da
do�du. 1 979 yılında "Fernand"
senaryosu Rene Feret
tarafından yönetildi�inden bu
yana, birbirine koşut olarak
yazarlık, yapımcılık ve
yönetmenlik mesleklerini
sürdürüyor. Agat Films ve Ex
Nihilo'nun ortak
yapımcılarından biri olan
sanatçının ilk yönetmenlik
denemesi, 1 980 tarihli
"Dernier ete 1 Son Yaz"dı.
Born i n Marseille on 3
December 1 95 3 . He has led
parallel careers as wrirer,
producer and direcror si nce 1 97 9
when his script for " Fernand"
was d i recred by Rene Ferec. One
of rhe associare producers of
Agar Films and Ex Ni hi lo, he
made his own d i recrorial debur

Jarqueı Boudet. Fr!dfrique Bomıal. jean-Pierre
Dai'I'OIIIJin Yap ı mc ı Producer: Cil/es

Sandoz Yapım Producıion Co.: Agat Films
& Cie. 52. mejta11-Piem Timbaud. 7 50 1 1

Paris. FI?ANCE; Phone: 3 3 1 5 3 3 6 3 2 32;
Fax: 33 1 43 57 00 22 Dünya Hakları

Exporı Agenı: 1\fermre Distribution, 2 7 rııe
de la Bum aux Cailleı, 75 0 1 3 Paris,
FI?A

'

FROi\1 THE \X'ORLI) OF FESTI\' ALS

CE; Phom; 33 1 44 16 88 44: Fax: 33
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• Estaque diye anılan,
Marsilya'nın kuzey varoşları.
Marius ve Jeannette, hayatlarının
olgunluk çağındadır. Marius semte
bakan muazzam, metruk bir
çimento tesisinde kalır. Kısa süre
sonra yıkılacak bu fabrikanın
bekçisidir. Jeannette iki çocuğunu,
yeni yetme kızı ile küçük oğlunu,
süpermarkette kasiyer olarak
aldığı küçücük maaşla
yetiştirmektedir. Komşuları
Caroline ve J ustin, Monique ve
Dede'nin gülme krizleriyle ve
arada sırada patlak veren
gürültülü protestolada onu
gönülden teşvik ettikleri, Akdeniz
stilinde tipik bir avluya açılan
minicik bir evde oturur. Marius
ile Jeannette'in buluşması hiç
kolay olmayacaktır, çünkü
toplumsal konumlarıyla ilgili
zorlukların dışında, her ikisini de
hayat incitmiştir. M utluluğun
anahtarını yeniden keşfetmeleri
gerekecektir . . .

• The nonhem suburbs of
Marse i l le - The Estaque. Marius
and Jeannette are in the pri me of
their l ives. Marius lives alone in an
immense, disused cemenr works
that overlooks the d isrricr. He is
the watchman for this soon-ro-be
demolisbed facrory. Jeannette
brings up her two children, a
teenage daughter and a young son,
on a meagre salary of a su permarket

Filmography
1 980
1 983
1 985
1 989

cashier. She lives in a tiny house

1 99 2

that opens out on a typical

1 994

Mediterranean-style courtyard
where her neighbours, Caroli ne and
J ustin, Monique and Dede, hearri l y
encourage h e r w i t h their fıts of
laughter and occasional loud
protestations. The encounrer
between Mari.u s and Jeannerre w i l i
not be easy, because, apart from the
d i ffıculties l i nked ro their social
situtation, they have both been
hurt by life. They will have ro
rediseover the key ro happiness . .
" A charming , easygoing porrrait of

"Marsilya'nın bir semtindeki bir
grup karakterin cana yakın,
kaygısız portresi olan MARIUS VE
JEANN ETTE, uluslararası arenaya
çıkan benzer filmi "Ölüm Bizi
Ayırana Kadar"ın ardından bu
filmi yapan, o yörede yetişmiş
yönetmen Robert Guediguian'ın
hayranlarının çok hoşuna gidecek
küçük boyutlu, ama yüreği büyük
bir film". - Derek Elley (Variety)

F i l m leri

a bu nch of clıaracters in a Marseille
neighbourhood, MARIUS ET
JEANNETTE is a small-sized but
big-heaned fil m that will delight
fans of local-bred helmer Robert
Guediguiaıı, following his move
i nro the i nternational sporling with
the s i m i lar 'Til! Death Do Us
Part'". - Derek E lley (Variety)

1 99 7
1 998

Demier ele Son Yaz
Rouge midi Kızıl Ögle
Ki lo sa.>
Dieu vomit /es liedes
Tanrı Çekingenlere Kusar
L 'argent /ait /e houheur
Para Saadet Getirir
A la vie, ft la 111ort!
Yaşama, Ölüme!
l\1arim el jeannet/e
Marius ve jeannette
A la place du coeur
Yüregin Yerine
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Y E D i N C i C E N N ET

1 947 yılında Paris'te doğdu.
Üniversiteden mezun olduktan
sonra, hem çeşitli
yönetmeniere asistanlık yaptı,
hem de kendi kısa filmlerini
gerçekleştirmeye başladı.
1 970-76 yılları arasında,
aralarında J.D. Salinger ve
Marguerite Duras'nın da
bulunduğu çeşitli edebiyatçılar
üzerine bir dizi belgesel
gerçekleştirdi. 1 975'te ilk
konulu uzun metraj filmini
yönetti. O tarihten beri hem
sinema, hem de televizyon için
çok sayıda film çekmiştir.

LE SEPTIEME CIEL
THE SEVENTH HEA VEN
Yönetmen Direcror:

BeTJoit }"cq11ot

Senaryo Screen play: Bmoıtjarq11ot
}frômt Bea11jo11r Görüntü Yön.

&

Cinemarography: Romaili \flmdmg Kurgu
Editing: Pasca/e Char•tmce Oyuncular Cast:

Smıdrine Kiberlain. Vinrent Lindon, FrallfOis
BeıNa11d, Fra11ri11e Bergi. Pieı-re Cassig11ard.
Philippe Mag11an. Flormre Loir·et Yapınıcılar
Producers: George Be11ayomr & Philippe
Carrassomıe Yapı m Prod ucrion Co.: Daria
Films. 3 me de Liege. 75009 Paris. FRANCE:
Phone: 33 1 40 15 48 10: Fax: 33 1 49 81
97 O 1, Cinea. Lc1 Sept inema. elitre National
de Cinematographie Dünya Hakları Export
Agent: Flach Pyı·amrde lmmıatioıwl. 5. me
Rirhepame. 75008 Pari1. FRANCE: Phone: 3 3
1 -11 96 0 2 20: Fax: 3 3 1 40 2 0 0 5 5 1

1 997 1 35

111111.

Born i n Paris, i n 1 94 7 . Afcer
graduacing from che university,
he worked as assistant ro various
fı l m di recrors, while at the same
time he began mak i ng his own
shorr fılms. From ı 970 ro ı 976
he made a series of
documenraries on various
li terary fıgures, inciueling J .D.
Salinger and Marguerite Duras.
In 1 97 5 he made his fırsc feature
fı 1 m. Si nce the n he has made
n umerous fılms for bodı ci nema

1 Renkli Color 1 9 1 '

• Mathilde hastadır.
Süpermarketlerden düzenli olarak
oyuncak çalar. Bazen bayılır. Artık
işe gitmekten de vazgeçmiştir.
Kocası Nico ise Mathilde'in ona
gösterdiği hiçbir şeyi görmez, ya
da belki göremez. Nico bir
cerrahtır ve bu tür semptomlar
onun dikkatinden kaçar. Mathilde
onu hipnozla tedavi eden bir
doktorla tanışır. Yoksa bu doktor
da, onun kendisinden kaçmak için
yarattığı bir fanteziden mi
ibaretti r? Mathilde kendini daha
iyi hissetmeye başlar ve çok
geçmeden tamamen iyileşir.
Ancak bu sefer de Nico çok
hastalanır. Karısını çok sevdiği
konusunda hiç kuşku yoktur, ama
karısı artık sevemediği birine
dönüşmüştür. Hem acınacak hem
de komik bir halde olan Nico
şüphelenir ve araştırır; kendini
kaybeder ve bulur, gözü kararır
ve sonra yeniden açılır: Mathilde
hala oradadı r . . .

• Marhi lde is ili. She regularly

shop! i fes roys from deparcınem
srores. From time

ro

rime she

fai nrs. She has sropped going w
work.

ico, her husband, does not,

or perhaps cannot, see anythi ng she
shows him. He is a surgeon, and
these types of symptoıns escape h is
notice. Mathilde meets a docwr
who treats her with hypnosis. Or is
this docror merely a fantasy that
she e reares ro escape from herselP.
Marhilde begins

to

feel berrer, and

is soon coınplerely cured. Now it is
ico who has become very i l i . He
loves his w i fe, rhere's no doubt
about that, but she has changed
i neo sameone he is unable ro love.
Pitiful and camical at the same
ri me,

i co suspects and searches;

loses and rhen fı nds himself; is
blind, and rhen can see - Mar h i lde
is sri l l rhere . . .
An origi nal fi l m that will certainly
deligbt audiences inceresred i n
human psychology.

Özellikle insan psikolojisine
meraklı sinemaseverlerin mutlaka
keyif alacakları sıradışı bir film.

BENOIT JACQUOT

F i lmleri

Filmography
1 97 5 L'assassiu musicien
Müzisyen Katil
1 97 7 Le1 m[trn/1 du phrcard
Gömme Dolaptaki Çocuklar
1 98 1 Le.< rrileJ de lrr co/ombe
Güvercinin Kanatları
1 986 Coıp1 et hiem
Vücutlar ve Mülkler
1 987 Le1 mendirmis Dilenciler
1 990 La diJenchaııtee
Üzüntülü Kız
1 995 La fiile Jellle Yalnız Kız
1 997 lllariaıme
Le sefıtieme ciel
Yedinci Cennet
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KI RI LGAN

1 959 yılında doğdu. Bir süre
Amsrelhorn'daki Academie
Sociale'e devam ettikten sonra,
Hollanda Sinema ve Televizyon
Akademisi'nde eğitim gördü.
1 983'te mezun oldu ve ilk
konulu filmi "In krakende
Welstand"i altı yıl sonra çekti.
1 993 yılında Locarno Film
Festivali'nde ödül kazanan
ikinci konulu filmi
"Hartverscheurend", karşılıklı
iletişim kuramayan, dolayısıyla
da anlaşamayan bir çiftin
ayrılmalarını anlatır. Bu ayrılığın
geri planında politik bağlılıklar,
"yuppileşme" ve kent kargaşası
gibi konular vardır. Belgesel
çalışması "Stil ls" ( 1 995) intihar
edip ölen bir arkadaşını anlatır.
1 997 yapımı KI RILGAN
yönettiği son filmdir.

BR OOS
FRAGILE
Yönetmen D i rector: M ijke dejong
Senaryo Screen play: M ijke dejong & jolein
utamtttn Görüntü Yön.

Cinemarography:
Edi ring: Memıo
Boerema Oyuncular C as r : lılaartje Neı•ejan.

joost va rı Starrenb11rg Kurgu

Marnie Blok. Adelheid Roosen. Leonor Pa11u•.
Limeke le Ro11x Yapınıcı
Goossens Yapı m

Producer: Reni
Producrion Co.: St11dio

Niellu•e Gronden. Van Hal/strat 52, 105 1 HH
Anmerdam. THE NETHERLA 'DS: Phone:

Fax: 3 1 20 682 43 6 7
Dünya Hakları Exporr Agenr: Su11vell

3 1 20 686 78 3 7:
Films.

45,

R11e Pierre Charron, 7 5008 Paris.

I'RANCE: Phone: 33 1 47 20 1 8 73: Fax: 33

1 4 7 20 15 43

1 99 7 1 35 m m . 1 Renkli Color 1 so·

•

Beş kız kardeş anne babalarının
kırkıncı evlilik yıldönümleri için
bir video kasedi doldurmaya
karar verirler. Aileye büyük
bağlılıklarına karşın, kısa sürede
birbirleriyle rekabete girişider ve
karmaşık gerçeklerle yüz yüze
gelirler. Eski, bazen de acı verici
anılar canlanır. Yavaş yavaş
babalarının tam 1 8 ay süren
esrarengiz yokluğu hakkında bir
sırrı paylaştıklarını öğreniriz.
Aslında, hiç kimse adamı n neden
ortadan kaybolduğunu bilmez,
ama hepsinin bu konuda kendine
göre bir fikri vardır. içlerinden
biri daha çok şey bilir gibidir.
Kardeşler enerjilerini bi raraya
getirdiklerinde çok mutlu olurlar,
aynı zamanda da kırılgan bir
birliktelik oluştururlar. Ancak
birbirleriyle tartışmaya
başladıkları zaman amansız
savaşlar yaşanır . . .

• Five sisters decide to make a

video for rheir parencs' forcierh
wedding anniversary. Despire
fam i ly loyalty, they q u ickly start
compering with one anather and
become embroiled i n a
confroncation . Old and soınetimes
pai n ful memories resurface. We
gradually learn rhar rhey share a
seeret concerni ng rheir father's
mysterious absence, which lasted
for 1 8 monchs. In fact, no one
knows why he d isappeared, but
each of rheın has her own li tt le
idea. One of rhem it seeıns, knows
more rhan the orhers. When they
combine their energies, rhey can
achieve euphoric h ig h poinrs and a
fragile u niry. Bm when turn rhey
againsr each orher pirched batdes
ensue . . .
'Tm i nceresred i n rhe choices
people make, in rheir principles, i n
what i n fluences rhem , i n the

"I nsanların yaptıkları seçimler,
ilkeleri, nelerden etkilendikleri,
onları düşündükleri şeyleri
söylemekten vazgeçiren nedenler
çok ilgimi çekiyor. Başka bir
deyişle insan ruhu ve onu
çevreleyen dünya . . . KIRILGAN,
özel olma ihtiyacı ve hakkı, tahrip
etmenin terörü ve güçleri
birleştirme arzusu hakkında. Bu
film nasıl bir kız çocuk olmalı ve
nasıl bir anne olunur konularını
tartışmaya açıyor." - Mijke de
Jong

M IJ K E DE J O N G

reasons that srop them from saying
whar rhey rhink. I n orher words i n
t h e h u man soul a n d in t h e world
which surrounds i r . . . BROOS is
abour rhe need and the righr ro be
special, the rerror of levell ing and
the desire ro join forces. The film
asks how ro be a daughrer and how
ro become a morher. " - Mijke de
Jong

Born i n 1 959. She attended the
Academie Sociale i n Amsrelhorn
before emering the Nerherlands
Film and Television Academy.
She graduated i n 1 983 and
d i recred her fı tst feature six
years later. "In krakende
Welsrand". Her second feanıre
" Harrverscheurend", l 993
Locarno prize-winner, te l ls of a
couple who, undermined by
murual incomprehension, break
up; in the background lurk
issues of political comnıitments,
"yuppifıcation" and urban
wandering. Her documenrary
"Sti l ls" ( 1 995) evoke a friend
who k i l led hi mself. B ROOS
( 1 997) is the last film she
d i rected.
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HONG KONG HONG KONG

WONG KAR-WAI

M UT LU B E RA B E RLi K

1 958'de Çin'de Şanghay'da dogdu.
Büyüdügü Hong Kong'ta grafik
sanatlar egirimi gördü. Hong
Kong TV Yayın Kurumu'nda
geçen yetişme sürecinin
ardından, birçok TV dizisinde
yapınıcı yardımcılıgı görevini
üstlendi. 1 982'de televizyon
dünyasından koparak kendini
bütünüyle senaryo yazımına
verdi ve beş yıl içinde çeşitli
türlerden oniki senaryo yazdı.
Scorsese'nin "Mean Streets 1
Kirli Sokaklar"ının büyük etkisini
taşıyan ilk konulu filmi "As Tears
Go By 1 Gözyaşları Aktıkça"
( 1 989) alışıimam ış görsel
anlatımıyla dikkatleri topladı.
1 990'da dönemin en gözde genç
oyuncularını biraraya getirerek,
beş ulusal film ödülü alan "Days
of Being Wild 1 Vahşi Günler"i
çekti. 1 992'de, yine ünlü
yıldızlardan oluşan bir kadroyla,
tamamlanması iki yıl alan tarihi
melodram, "Ashes of Time 1
Zamanın Külleri"ni yaptı. O
fılmin kurgusunu erteleyerek,
Hong Kong'ta gişe rekorları
kıran ve kendisine uluslararası
piyasada ün saglayan "Chungking
Express 1 Chungking Ekspresi"ni
( 1 995) tamamladı. Bunu 1 996
yapımı "Fallen Angels 1 Düşkün
Melekler" izledi. MUTLU
BERABERLIK ( 1 997) yönettiği
son fılmdir.

CHUNGUANG ZHAXIE
HAPPY TOGETHER
Yönetmen Director: \Vong Ktır-\flai
Senaryo Screenplay: \flong Ktır-\flai
Görüntü Yön. Cinemarography:
ChriSiopher Doyle Kurgu Edi ring: lViilialli
hang uk-Ping & \Vong Ming-LAm Müzik
Music: Damıy Chung. Frank Zappa. Astor
Pantaleon Pıazzo!la & Caetano Ve/oso
Oyuncular Casr: Leslie C hang. Tony Lesmg
Chiu-\flai. Chang Chen Yapımcı Producer:
\florıg Ktır-\Yiai Yapım Producrion Co.: jet
Tone Prodımıom. Ka/am Court. 3E. 9 Grampain
Road, Kotd()()n Ciıy. Kow/()()n, HONG KO G:
Phorıe: 852 2 336 l l 02: Fax: 852 2 33 7 98
49 Dünya Hakları Exporr Agenı:
Foı·ıissimo !'ilm Sa/es. Herenmarkt, 10-2. 1 0 1 3
Amsterdmn, THE NETHEI?LANOS; Phone:
3 1 20 627 32 1 5 : l'ax: 3 1 20 626 l l 5 5
Kaynak Source: Mineilla Medya Ltd. Şıi. ,
Taksim. Imklaf Cad . Taksim Pa/as Apt. o:
27-29 K: 4. 80090 Be;oğ/11. İstmıb11l. T11rkey:
Phone: 90 2 1 2 292 06 22; l'ax: 90 2 1 2 292
06 25
1 997 1 3 5 mm. 1 Renkli
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• Lai Yiu-Fai ile Ho Po-Wing
Hong Kong'dan Arjantin'e
geldiklerinde bi rbirlerine
aşıktırlar. Ancak güneye doğru
macera aramak için çıktıkları
yolculukta bi rşeyler yolunda
gitmez. Bir gün, yolda, Ho Po
Wing sevgilisini bırakıp gider. Lai
de Buenos Ai res'te bir tango
barında kapıcı olarak çalışmaya
başlar. Evine dönebilmek için
uçak bileti parası
biriktirmektedir. Ho bir kavgada
yaralanmış olarak yeniden
yaşamına girdiğinde, ona yatacak
bir yer verir; ancak onunla
yeniden cinsel il işki kurmaya
yanaşmaz. Mazbut ev yaşamı, kısa
bir süre sonra gecelerini dışarda
geçirmeye başlayan Ho'ya göre
değildir. Lai işinden ayrı l ı r ve bir
Çin lokantasının mutfağında
çalışmaya başlar. Burada Taiwan'lı
bir çocuk olan Zhang'la arkadaş
olur. Farkında olmadan Lai'nin
yaşamı değişmeye başlar. Bu
sırada Ho tepe taklak gidişini
sürdürmektedir . . .
"Hong Kong'lu bağımsız
yönetmen Wong Kar-Wai,
bambudan yapılmış bir flüt kadar
narin, ancak en az sıradışı ve
belki de en olgun fi lmi olan ve
Hong Kong'lu iki eşcinselin
Arjantin'de geçen çalkantılı yatak
odası öykülerini anlatan M UTLU
BERABERLIK'te, epik filmi
"Ashes of Time 1 Zamanın
Külleri"nin h üznü ile "Chungking
Ekspresi"nin çarpıcı görsel ve

müziksel öğelerini karıştırarak,
bildik bir konuyu yeni bir biçimde
ele almayı başarmış." Derek Elley (Variety)
• Lai Yiu-Fai and Ho Po-Wing
were in love when they artived in
Argentina from Hong Kong. But
somerhing wenr wrong on dıeir
rrip south in search of adventure.
One day, on the road , Ho PoW i ng walked out on his !over.
Now Lai works as a doorman at a
tango bar i n Buenos A i res. He is
try i ng ro save enough ro buy a
plane ticket home. When Ho re
enters h is l i fe, bruised and
bleeding from a figh t , he gives
h i m a bed bur refuses ro ger back
into a sexual relationship.
Domesriciry doesn't suit Ho, who
is soon spending n ighrs out on the
rown. Lai q u i ts his job and starrs
working in the k i tchen of a
Chi nese restaurant, where he
befriends Zhang, a kid from
Taiwan. W i thour realizi ng it, Lai's
l i fe begi ns ro undergo changes.
Ho, meanwhile, cont i n ues ro fal !
apart . . .
"Maverick Hong Kong d i rectOr
Wong Kar-Wai manages ro pour
old w i ne i nro new jars with
HA PPY TOGETHE R , a fizzy
chamber yarn abour rwo gay Hong
Kongers in Argentina that's as
slim as a bamboo f1ure but is hi
mo r l i near and most marure work
for some r i me . . . meldi ng rhe
melanclıolia of his swordplay ep i c

" Ashes of Ti me" w ith some of the
poppy visual and musical elements
of "Chungki ng Express . .
Derek E lley (Variety)

"

Born i n Shangai i n 1 958. He
grew up in Hong Kong where he
snıdjed graphic ares. Afrer
rraining ar che Hong Kong TV
B roadcasr Lrd. , he became
producrion assiseane on a number
of TV series. He lefr the relevision
i ndusrry in 1 982 ro devore his
rime ro screenwriring, turning
out a dozen seripts in a variety of
genres in fıve years. Heavily
influenced by Scorcese's " Mean
Srreers", his fırsr fearure, "As
Tears Go By" ( 1 989), was
disringuished by irs unusual
picrorial sryle. l n 1 990, he
wounded up che mosr popular
young acrors of rhe mornem ro
make "Days of Be i ng Wild" which
won fıve national fılm awards. In
1 992 he again assembled an all
srar casr for his marrial ares
melodrama, "Ashes of Time",
which was shor over a two-year
period. He suspended rhe ediring
of rhis fılm ro shoor "Chunking
express" ( 1 995) which became a
box office success i n Hong Kong
and made him famous i n
inrernational circuirs. H e
followed i ı w i t h "Fallen A ngels"
in 1 996. HAPPY TOGETHE R
( 1 997) is the lasr fı 1 m h e d i recred.
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ERIC KHOO

1 2 KAT

27 Mart 1 96S'te Singapur'da
doğdu. Sinema eğitimi aldı ve
1 992'de Avusturalya'nın Sidney
kentinde City Arts
Institute'dan mezun oldu. Aynı
yıl, yönetmenlik yaşamına orta
metrajlı filmi "Carcass" ile
adım attı. Bu filmi, her biri ödül
kazanan üç kısa metrajlı film
izledi: "Symphony 92.4 FM 1
Senfon i 92.4 FM" ( 1 993), ''The
Watchman 1 Bekçi" ( 1 993) and
"Pain 1 Acı" ( 1 994). lik konulu
uzun metraj filmi "Mee Pak
Man" ( 1 99S) uluslararası
festival çevrelerinde büyük
başarı kazandı. 1 2 KAT ( 1 997)
yönetmenin ikinci konulu uzun
metraj filmidir.

1 2 STOREYS
Yönetmen Director: Enr Khoo Senaryo

Screen play: Eı-ir Khoo & James Toh
Görüntü Yön. Cinemarography: Ho Yoke
Weng Kurgu Ediring:jasmine NG Kin Kia
Müzik Music: Keı•in Jll,ıthews Oyuncular
Casr:}ark eo. Koh Boon P/11. Chuang Yi
Fong. Ma; Yee. Lurilla Ttoh Yapımcı
Producer: Brian Hong Yapım Producrion
Co.: Zhao Wei Fibns. 22 Scotts Road #O 1 -28.
22822 1 , SINGAPORE: Phone: 65 734 87
18: Fax: 65 7 3 7 81 95: Br/llk Springro/1
Dünya Hakları Exporr Agenr: Zhao \Yiei
Films Pte Ltd. . 22 Scotts l?oad #01 -28,
22822 1 . SINGAPOI?E: Phone: 65 734 87
18:

Fax: 65 73 7 81 95
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•

Singapur'daki gökdelenlerden
birinde oturan bir grup insanın
yaşamından 24 saat. Orta yaşlı,
geçimini tofu'dan sağlayan Ah Gu,
Çin'den evine genç ve güzel bir
eşle dönmüştür; ancak onun
bitmez tükenmez istekleriyle ve
Singapur'daki yaşam karşısında
sürekli artan tedirginliği ve düş
kırıklıklarıyla uğraşmak
zorundadı r . . . Başka bir dairede,
oldukça şişman ve bekar bir kadın
olan San San, sürekli dırdır eden
annesiyle birlikte yaşamaktadır.
Gerek basında sürekli yer alan,
gerekse annesinin sık sık
yenilediği evlenmek ve çocuk
sahibi olma gerekliliği karşısında
intihar etmekten başka bir çözüm
yolu düşünemez ... Bunların yanı
sıra Meng, Trixie ve Tee vardı r.
Anne ve babaları şehir
dışındayken, son derece otoriter
bir kişiliği olan büyük ağabey
Meng, asi kız kardeşi Trixie ile
küçük erkek kardeşi Tee'nin
üzerlerinde egemenlik kurma
fırsatını bulur. Meng'in Trixie'nin
özel yaşamına karşı duyduğu
merak önce bir sorgulamaya,
ardından bir tartışmaya, ufak bir
krize ve sonunda da çok daha
ciddi boyutlu bir duruma yol
açar . . .
Eric Khoo'nun ikinci uzun metraj
filmi 1 2 KAT. ilk filmi "Mee Pok
Man" ne kadar kasvetliyse o
kadar keyifli Yönetmen, ilk
bakışta ruhsuz beton yığınları gibi
gözüken binalarda yaşayan
mutsuz ailelerin komik, ancak
bazen de trajik öykülerine, büyük
bir içtenlikle yaklaşıyor.

• Twenry-four hours in rhe l ives of

a group of i nhabiranrs of one of
Singapore's lıigh-rise housing
projecrs. Middle-aged Ah Gu, who
makes his l i v i ng hawking rofu, has
broughr home a prerry, young wife
from Ch i na, bur he has

ro

cope

wirh her overly lıigh expecrarions
and i ncreasi ng frusrrarion and
disappoinmenr wirh l i fe in
Si ngapore . . In anorher aparrmenr,
San San, an overweighr s i ngle
.

woman, l i ves wirh her nagg i ng
ınorher. Consranrly lecrured by rhe
media, as well as her morher, on
rlıe need ro ger married and have
chi ldren, an San can'r see any way
our save suicide . . . Then rhere's
Meng, Trixie and Tee. White rlıeir
parenrs are away, overbeari ng
eldesr brorher Meng rakes rhe
opporruniry ro lord ir over his
rebe l lious younger sister Trixie and
l i rrle brorher Tee. Meng's
persiscent inreresr in Trixie's
personal l i fe leads firsr ro an
i nrerrogarion, rhen an argumenr, a
breakdown and, u l rimarely,
somerlı ing far more explosive . .
Eric Klıoo's second fearure, 1 2
STOREYS, is as l ighrlıearred as his
firsr efforr, "Mee Pok Man" , was
clark. He brings an inrimacy ro
rlıese funny, bur somerimes rragic
srories of unhappy fami lies l iv i ng
i n what seems on the surface l i ke
sou l -less slabs of concrere.

Born on 27 March l 965 in
Si ngapore. H e stud ied fi l m and
i n l 992 he graduated from the
C i ry Arrs l nsrinıre i n Sydney,
Ausrralia. The same year he
made his di recrorial debur with
"Carcass", a medium-length
fi l m . He followed ir wirh three
prizewinning shorrs: "Symphony
92.4 FM" ( 1 993), "The
Warchman" ( 1 993) and " Pain"
( 1 994). His auspicious debut in
feature fı lıns, "Mee Pok Man"
( 1 995), was a success in
international fesrival circuir. 1 2
STOREYS ( I 997) i s rhe second
feature film he direcred.
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TAKESHI KITANO

HAVAi F iŞEKLER

1 947 yılında Tokyo'da dogdu.
1 973 yılında kurdugu komedi
ikilisi Iki Yuruş'la radyo ve
televizyonun en popüler
simalarından biri oldu. 1 983
yılında, Nagisa Osbima'nın
"Mutlu Yıllar Mr. Lawrence"
adlı filminde rol aldı. O günden
beri hem aktör, hem de
yönetmen olarak faaldir.
Bereketli meslek yaşamı
boyunca romanlar, şiirler ve
makaleler kaleme almış,
resimle ilgilenmiştir. 1 994
yılında geçirdigi motosiklet
kazasında ciddi biçimde
yaralandı; ancak TV ve sinema
dünyasına başarılı bir dönüş
yaptı. 1 996 yapımı filmi "Kids
Return 1 Çocuklar Dönüyor"
Cannes Film Festivali
Yönetmenlerin Gecesi
bölümünde gösterildi ve büyük
il gi uyandırdı. HAYAl
FIŞEKLER 1 997 Yenedik Film
Festivali'nde Altın Aslan'ı
kazandı. Bu ödülü kazanan
üçüncü Japon yönetmendir.

HANA - B I
FIREWORKS
Yönetmen Direcror:

Takeshi Kitano

Senaryo Screenplay: Takeshi Kiltil/O
Görüntü Yön. Cineınatography: Hideo
\'mil({ll/Oto Kurgu Ed iting: Takeshi Kita/lo &
\'oshmori Ot" Müzik Music:joe Hisaishi
Oyuncular Cast: Beat Takeshi. Kayoko
Knhwıoto. Re11 Osugı. Susrmıu Terajima. Tetm
Watmtabe. Hakur;u. YaSIIei \'akmhiji. Taro
!tSIII/11 Yapımcılar Producers: Masa)llki
Jlloı·i. \'asmb1 TSIIge & Takio \ 'oshida Yapım
Production Co.: Office Kitano. 5-4-14.
A kmaka, Jllinato-k11. 1 0 7 Tokyo. }APAN:
Phone: B/3 3 5 88 8 1 2 1 : Fax: B/3 3 5 BB Bt

3 9 Dünya Hakları Export Agent:

Celluloid Oretiii/S, 24, me Lamartille. 75009
Paris. FI?A NCC: Phone: 33 1 49 70 03 70:
Fax: 33 1 .4<) 70 03 71
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• Dedektif N ishi, ortağı v e yakın
arkadaşı Horibe'ye gönderildiği
tehlikeli görevde eşlik etmek
yerine hastaneye kaldırılan
karısını ziyarete gider. Hastanede
Nishi karısının hastalığının
ölümcül olduğunu öğrenir. Nishi
ikinci darbeyi de, bir polis
memurunun gelip Horibe'nin
vurulduğunu haber vermesiyle
yer. Birkaç hafta sonra, Nishi,
vurulduktan sonra felç geçirip
tekerlekli sandalyeye mahküm
olan Horibe'yi ziyarete gider.
Horibe ailesine artık eskisi gibi
bakamadığı için, karısı küçük
kızlarını da alıp onu terketmiştir.
Deniz kıyısında yalnız başına
yaşayan Horibe resim yapmak
istemektedir, ancak bu çok
masraflı bir hobidir. Çevresindeki
kişilerin yaşamlarını etkileyen bu
acı olaylardan etkilenen N ishi
polisliği bırakmıştır. Vicdan azabı
çeken Nishi, Horibe'ye resim
malzemeleri almak ve kocası
görev başında vurulup ölen dul
bir kadına yardım etmek için bir
yakuza tefeciden borç alır. Tüm
bu olan bitenlere rağmen Nishi
moralini yüksek tutmak için
elinden geleni yapmaktadır; en
azından kalan günlerini evinde
geçirmek için hastaneden taburcu
edilen karısının hatrına böyle
davranmaktadır. Nishi bir gün
Tokyo körfezi yakınlarındaki bir
hurdalıktan eski bir polis sireni ile
çalınmış bir taksi satın alır. Bir
bankayı soymayı tasarlamaktadır.
Nishi sahte devriye arabasını

hazırlarken, arkadaşı Horibe
çiçeklerden esinlenir ve resmin
fantastik dünyasına dalar.
Üniformalı ve tepeden tırnağa
silahlı Nishi bir bankayı soymayı
başarır. Ertesi gün dul kadına,
Horibe'ye ve yakuza tefecisine
para dolu paketler ulaşır. Nishi
karısını yanına alarak bir karavanla
Japonya'nın kırsal bölgelerine
doğru yola çıkar. Yolculukları
boyunca Nishi çok hoş sohbettir;
karısına karşı çok sevecen
davranır. Kahkahaları nın amacı
ölüm düşüncesini
uzaklaştırmaktır . . .

the widow of a fel low-offıcer k i lled
ar rhe srakeour. Despire everyrhi ng,
Nisbi rries his best ro keep his
spirirs up; i f anyrhi ng, for rhe sake
of his w i fe, released from rhe
hospiral ro spend her remain i ng
days ar home. One day ar a
scrapyard near Tokyo Bay,

ishi

buys a j unked police si ren and a
srolen raxi. He's planning ro rob a
bank. As Nisbi consrrucrs a fake
parrol car, his friend Horibe fı nds
inspirarion i n flowers and delves
in ro rhe fanrasric world of his
pai n r i ngs. Dressed i n ful l uniform
and armed, Nisbi successfully pulls
off a bank heisr. The following day,

• Dereeri ve Nisbi visirs his

packages are delivereel ro the

hospiral ized w i fe insread of

widow, Horibe and the yakusa loan

accompanying his parrner and close

shark. N isbi rakes off wirh his wife

friend Horibe on a srakeour. Ar the

i n a van for the J apanese

hospiral, Nisbi learns rhar rhe
condirion of his wife is term inal.

counrryside. During rheir rravels,

N isbi receives a second blow when
an offıcer rushes in ro announce
that Horibe has been shor. Weeks
larer,

Born i n Tokyo i n 1 947 . He
becaıne a very popular fıgure on
relevision and radio si nce he
formed a comedy duo, Two
Bear,. in 1 97 3 . In 1 983 he
appeared in Nagisa Oshima's
fı l ın "Merry Chrisrma , Mr.
Lawrence" as an acror. ince rhen
he has been active borh as an
acror and a d i recror. H is prolifıc
career has incl uded wriring
novels, poerry and arricles, and
pai nring . In 1 994, he was
seriously injured when his
mororbike fel l down bur he
made a successful rerurıı ro rhe
world of TV and fılms. " Kids
Return" ( 1 996) was show n ar
Cannes Film Festival Directors
Forrnighr and was highly
praised. HANA-Bi won rhe
Golden Lion ar 1 997 Yenice
International Film Festival. He
is the third J apanese di recror ro
win the award.

Nisbi is render and playful wirh his
wife, using laughrer ro push away
a l l rhoughrs of elearlı . . .

ishi visirs a wheelchair

srricken Horibe, paralyzed si nce
the shooring. Unable ro supporr his
family as before, Horibe's w i fe has
lefr h i m and raken rheir young
daughrer. Now l iv i ng alone ar rhe
seaside, he would ! i ke ro rake up
pai nring, bur i r is roo expensive a
bobby. Nisbi, haunred by rhe
violenr evenrs that affecred the
l i ves of those around him, has s i nce
q u i r rhe police force. Gui lr-ridden,
he borrows money from a yakusa
loan shark ro buy pai nring
marerials for Horibe and ro help

F i l m leri

Filmography
1 989 Souo Otoko Kyoubou ni
Tsuksi Vahşi Polis
1 990 Galw Kaynama Noktası
1 9 9 1 Ano atw, lchibtlll
Shizukt11w U mi
Denizde Bir Sahne
1 993 Sontiline
1 995 Min11a \'({1/emktl
Bir Şey Aldın mı?
1 996 Kids Retm'n
Çocuklar Dönüyor
1 99 7 Hana-bi Havai Fişekler
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ANDREAS KLEINERT

MAS U M iYET ADl NA

1 962'de Berlin'de doğdu.
Çıraklık dönemi DEFA Film
Stüdyoları'nda geçti, Rainer
Simon ve Hermann Zschoche
gibi yönetmeniere asistanlık
yaptı. Daha sonra Babelsberg
Sinema ve Televizyon
Akademisi'ne yazılarak orada
birkaç kısa film ve belgesel
yaptı. Mezuniyet filmi "Leb
wohl Joseph 1 Hoşçakal
Joseph" ( 1 989), öğrenci filmleri
dalında Oscar'a aday oldu.
Ondan sonra iki konulu uzun
metrajlı film çevirdi:
"Yerlorene Landschaft 1 Kayıp
Manzara" ( 1 992) ve "Neben
der Zeit 1 Zamanın Dışında"
( 1 995). Kısa filmi
"Niemandsland 1 Kimsenin
Ülkesi"nin ( 1 995) ardından,
1 997 yılında son uzun metrajlı
filmi MASUMIYET ADlNA'yı
gerçekleştirdi.

IM NAMEN DER UNSCHULD
IN THE NAME OF INNüCENCE
Yönetmen Director: A ndreas Kleinert
Senaryo Screenplay: Torstm Schulz
Görüntü Yön. Cinematography: Sebastian

Richter Kurgu Editing: Guela Zick Müzik
iki Reiser Oyuncular Casr: Barbm·a
Sukoll'a. Udo Same/. Matthias 1-labich. Gudmn
Gabriel. Ulrike Kmmbiegel. Peter Zimmermann.
}iirgm 1-lemsch. Katharina Zapçttka, Dominir
Raarke. Christine Schom Yapımcı Producer:
Rikolt ton Gagern Yapı m Producrion Co.:
TMG Tele-Miinrhen. Kaufingerstram 24. D803 3 1 lıliinrhm. GERMAN Y: Phone: 49 89
29 09 3 1 5 1 : Fax: 49 89 29 09 3 1 09: RTL
2 Fermehen GmbH & Co. PrrxluktioiiSsgese/lsrhaft.
Griiml'ald. GERiılA Y Dünya Hakları
Export Ageııt: TMG Te/e !ıliinrhen Gmppe,
Kaufingemrasse 24, D-8033 1 Miindıen,
GEIUHANY: Phone: 49 89 29 09 30: Fax:

Music:

49 89 29 09 3 1 09
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•

Marie, sanatoryumda
depresyon tedavisi gören annesi
Anna Loeser'i ziyaret ettiği vakit,
kadın bir daha kızını asla
göremeyeceği duygusuna kapılır.
Birkaç gün sonra Marie'nin
cesedi, Schwerin yakınlarında
tecrit edilmiş ormanlık bir
alandaki küçük gölde bulunur.
Almanya'nın birleşmesinden
sonra çok para kazanmış bir
işadamı olan Robert Kunze, ona
tecavüz etmeye çal ışan, sonra da
hummalı bir cinsel şiddet
doruğunda onu vahşice öldüren
adamdır. Polis soruşturmasını
başlatır. Sabık komiser Kurt
Wolf, bir vakitler iki rakip ülkeye,
Doğu ve Batı Almanya'ya ait olan
iki adamı biraraya getiren
sembolik bir ittifakla, Müfettiş
Robert Michaelis'le işbi rliği yapar.
Bu ikisi Marie'nin katilini bulmak
için bir ekip oluştururlar. Ama
yalnız değillerdir: Anna da bu
konuda söz sahibi olmak ister.
Her şeyi göze alan kadın, kızının
haketmediği ölümünün intikamını
alma peşindedir. Katil yakalanıp
delil yetersizliğinden salıverilince,
kanunu kendisi uygulamaya karar
verir. Kızını öldüren adamın
ardına düşer. Elinde silah,
yüreğinde intikamla, tetiği
çekmeye hazırdır. Ama o silahla
ateş etmek Anna'nın intikam
susuzluğunu dindirecek midir
acaba? . . .

MASUM IYET ADlNA adaleti
arayan bir annenin içe işleyen
öyküsüdür. Genç bir kadın
cinayete kurban gitmiştir.
Ölümünün ardından, sekiz kişinin
yolları kesişir. Yaşamlar birbirinin
içine geçer, kişilikler değişir.
Kazananlar kaybeder,
kaybedenler kazanır, zenginler
yoksullaşır, yoksullar zenginleşir.
Doğu Almanya'nın bu küçük
kasabasında artık hiçbir şey eskisi
gibi değildir. Suçun inkarı, kendini
aldatmak, iktidar hırsı ve
açgözlülük, dürüst bir hayat
sürme girişimlerini bozguna
uğratır. Ahlakdışı bir çevrede
yaşayan bir kişi nasıl olur da
vakarını ve onurunu koruyabilir?"
- Andreas Kleinert
• When Marie visirs her morher

ow rhey ream up ro

fınd Marie's ki ller. Bur rhey are nor
alone: Anna wanrs her say in rhe
marrer, roo. She desperarely seeks
revenge for her daughrer's i n nocem
deach. When che murderer is
apprehended buc released for lack
of evidence, she decides ro mke rhe
law i nro her own hands. She srarrs
ro rrack down rhe man who killed
her daughrer. Gun in hand ,
revenge i n her hearr, she is ready co
pul! rhe crigger. Bur w i l l rhe gun
shor quench her rhirsr for
revenge' . . .
"A love srory, a rhriller, a social
drama, IN THE AME OF
I
üCENCE is rhe moving srory
of a morher seeking j usrice. A

Anna Loeser i n che sanacorium

young woman is murdered.
Following her dearh, rhe parhs of

where she is being creaced for

eighr people cross. Lives become

depression, Anna has che feeling

enrangled, personali ries change.

char she will never see her daughcer

Winners become losers and vice

again. A few days larer, Marie's

versa; rich become poor and vice
versa. orlıing is rhe same as ir was

body is found i n a smail lake in an
isolared area in che woods near

in rhis smail cown in Easr

Schweri n . Robere K u nze, a
businessman who made a !or of

Germany. Denial of guilr, self
delusion, l usr for power and greed

money afcer che reunifıcarion of

confound arremprs ro lead an

Germany, is che man who eri ed co

honesr l i fe. How can someone in an

rape her and rhen brurally killed

immoral environmenr salvage h is

her i n a frenzied elimax of sexual

d igniry and credibi l iry'" - Andreas

violence. The police begin cheir

Kleinen

invescigarion. Former Sergeanr
Kurr Wolf reams up wich l n speccor
Robere Michaelis in a symbolic

"Bir aşk öyküsü, bir gerilim filmi,
bir toplumsal dram olan

riva! counrries: Easr and Wesr
Germany.

alliance rhar brings cogerher rwo
men who once belonged ro rwo

Born in Berlin in 1 962. H e
apprenriced ar t h e DEFA F i l m
Srudios and served a s an
assisranr ro direcrors such as
Rainer Simon and Hermann
Zschoche. He rhen enrolled in
the Babelsberg Academy of Film
and Television where he made
several shorrs and
documenraries. H i s graduarion
fi l m , "Leb wohl Joseph 1
Fare we l l , Joseph" ( 1 989), was
neminared for a srudeıır Oscar.
He has si nce direcred rwo
fearure fı lms " Verlorene
Landschafr 1 Losr Landscape"
( 1 992), " e ben der Zei r 1
Outside Time" ( 1 995).
Following rhe shorr,
" iemandsland 1 Mo Man's
Land" ( 1 995), he direcred his
Iasr fearure, I NAMEN DER
U SCHULD, in 1 997.
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DAS SCHWEIGEN DER MANNER
THE SILENCE OF MEN
Yönetmen Director: C/emms Klopfemtein
Senaryo Screen play: C/emem Klopfemtein
Görüntü Yön. Ci nematography: C/emem
Klopfemtein Kurgu Edi ring: Remo Legnazzi
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• B u "ahbap çavuş filmi" efsanevi
isviçreli-Aiman rock müzisyeni
Polo Hofer ile onu "Wankdorfun
Woody Allen'ı" olarak
tanımlayan, tipik acı çeken aydın
örneği aktör Max Rüdlinger'i ve
onların ağız dalaşına tanık olan
Clemens Klopfenstein'ı biraraya
getiriyor. Bir "gevezelik
yolculuğu"na çıkan elli
yaşlarındaki bu üç adam
aralarında işbölümü yaparlar. iki
sanatçı pek çok veeize döktürüp
doğaçlamalar yaparak isviçre'yi ve
ltalya'yı katederler; ve yönetmen
onların lirik sözcüklerini
yakalarken kendilerini Assuan
çölündeki piramitlerin ortasında
bulurlar. Beyin salataları
tüketirken, lsveçli kadınlar,
Federal Meclis ve bunlara benzer
verimli pek çok konu üzerinde
tartışıdar . . .
Yaptığı küçük bütçeli
prodüksiyonlar konusunda: "Az
kişiden oluşan oyuncu
kadrolarından hoşlanı rım. En
ideali, herşeyin büyük bir arabaya
sığmasıdır" diyor Clemens
Klopfenstein. Konuları için de
şunları ekl iyor: "Insan ya lüks
Rolex ya da Swatch marka saat
seçmeli. I kisinin arasındakilerin
hepsi sıradandır."

• This "buddy movie" brings
rogerher rhe myrhic figure of
wiss-German rocker Polo Hofer,
rhe epirome of rhe rorrured
inrel lecrual - rhe "Woody A l ien of
Wankdorf' - accord i ng ro Berne
acror Max Ri.idl i nger, and the
wirness ro rheir orarory duels,
Clemens Klopfenstein. Setring our
for a "walk-ralk", rhese three men
in rheir S Os in search of heights,

divide up rasks. The rwo acrors
spour motroes and improvise w h i le
crossing Swi rzerland and lraly and
enel up in the m idel le of the
Pyramids in the Assouan desert as
rhe d i recror capru res rheir flighrs of
lyricism. Berween brain salads,
rhere are d i scussions concerning
Swedish women, the federal counci l
and or her subjecrs of porenrial
excesses . .
.

" [ !ike smai l crews. Ideal ly i r a l l
firs in o n e b i g car." says Clemens
Klopfensrein about his smail
budget producrions. Of the ir
subjecrs, he adds: "You have

to

choose berween the l uxury Rolex
and the Swarch. Berween the rwo is
med i oc ri ty. "

1 944 yılında do�du. Ressam ve
yönermendir. Bütçe ve
yaratıcılık açılarından oldukça
katı bir minimalist görüşe sahip
oldu�u için, ço�unlukla bir el
kamerasıyla yalnız çalışır.
Görsel bir şiir olan
"Geschichte der Nacht"
( 1 978), macera filmleri
"Transes" ( 1 982) ile "Reiter
auf dem toten Pferd" ( 1 982) ve
belgesel "Das Schlesische T or"
( 1 983) gibi deneysel çalışmalar
yaptı. 1 98 1 'de "E nachtlang
Füürland" adlı filmi Remo
Legnazzi'yle birlikte yönetti. Bu
belgesel komedi gazeteci Max
Rüdlinger'in bir gece başıboş
dolaşmasını konu alır. Daha
sonra Rüdlinger'le birlikte
"Der Ruf der Sybilla" ( 1 984),
"Macao" ( 1 988). "Ston es,
Sto rm and Water" ( 1 989) ve
"Das Vergessene Tal" ( 1 99 1 )
adlı filmleri yönetti. "Füürland
2" ( 1 992) adlı film de, artık bir
aktör olan Rüdlinger'in
avareliklerini izler. "Die
Gemmi - Ei n Übergang" ( 1 995)
başlıklı kısa metrajlı filmden
sonra çekti�i. ERKEKLERIN
SUSKUNLUGU yönetti�i son
filmdir.
Born in 1 944. He is a painrer
and di rector. Preferring a
rigorous mininıalisın in rernıs of
borh budger and crear ion, he
ofren works alone w ith a hand
held camera. He has made
experimenral works inciueling
the visual poem "Geschichre der
Nachr" ( 1 978), flcrion features
"Transes" and " Re i rer auf dem
roren Pferd" (borh 1 982) and the
documenrary "Das Schlesische
Tor" ( 1 983). l n 1 98 l , he co
di recred " E nachrlang Füürland"
wir h Re mo Legnazzi . This
documenrary comedy re lls of rhe
nocnırnal d rifring of journalise
Max Rüdli nger. He rhen co
d i recred "Der Ruf der Sybilla"
( 1 984), "Macao" ( 1 988), "Srones,
Srornı and water" ( 1 989) and
" Das Vergessene Tal" ( 1 99 1 )
wirh Rüdli nger. I n " Flilirland 2"
( 1 992), he follows up on the
escapades of Rüdlinger, now an
acror. Followi ng the short .. Die
Gem mi - Ei n Übergang" 0 99 5 ),
DAS SCHWEIGE DER
MANNER is che lasr fi l m he
di recred.
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ARNO KRANENBORG

V i Ş N E HASADI

1 959'da Hollanda'da do�du.
1 986'da Enschede'deki AKl
Sanat Akademisi'nden 1 6
mm.'lik kısa metrajlı müzikal
filmi "At Paris' Top 1 Paris'in
Tepesinde"nin senaryo
yazarlı�ı ve yönetmenli�ini
yaparak audio-visuel tasarım
dalında mezun oldu. 1 990
yılından beri televizyon için
çekilen pek çok yapımda
yönetmenlik, senaryo yazarlı�ı.
prodüktörlük yaptı ve kendi
yapını şirketi Boom Film'i
kurdu. VIŞNE HASADI ( 1 996)
yönetti�i ilk uzun metraj
konulu fılmdir.

DE KERSENPLUK
THE CHERRY PICK
Yönetmen Director: Amo Kranenborg
Senaryo Screenplay: A mo Kranenborg
tevım t'an Galen Görüntü Yön.

&

Cinemaıography: Goert Giltaij Kurgu
Ediıing: Stefan Kamp Müzik Music: lflouter
l'tl11 Bemmel Oyuncular Cas ı: Finbarr
\'Vilbrink. A nton Starke. Rirky Koole. LukaJ
Dijkema. Dirk Kııik, A nthony Star·ke

Yapımcı Producer: Reni Srholten Yapı m

Produccion Co.: Studio Nie11u't Gronden1 van
Halimaat 52. 1 0 5 1 HH. A mJtl!1'dam. THE
NETHERLANDS: Phone: 3 1 20 686 78 37:
Fax: 31 20 682 43 6 7 Dünya Hakları

Exporı Age nı: Studio

imu•e Gronden. van

HalfJtraat 52. 105 1 HH. AmJterdam. THE
NETHERLANDS: Phone: 3 1 20 686 78 3 7:
Fax: 3 1 20 682 43 67
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• Her yıl vişne hasadı
mevsiminde Jan büyükannesi ve
büyükbabasının yan ında kalmaya
gider. Uzaktan kuzini olan
Marie'yle birlikte vişne hasadında
onlara yardım eder. On üç yaşına
girdiği yıl, her şey değişir. Jan
Marie'ye aşık olur, büyükannesi
ölür. Büyükbaba da büyükannenin
yasını tutar ve Jan Marie'ye
getirdiği bir paket vişne şekerini
bir türlü veremez. O kış
büyükbaba da ölür. Delikanlı
büyükbabasının cenazesi için
kasabaya gelir. Tekrar Marie'yle
karşılaşır. Bu kısa bir
karşılaşmadır; ancak hiç bir zaman
bir araya gelemeyeceklerini
anlamasına yeter. Delikanlı aşk
konusunda bir şeyler öğrenmeye
başlamıştır ...

çalışması, ayrıntılı ve parlak
görüntüler ile bir belirsizlik ve
düşsellik havasının birlikte
yoğrulduğu bir film olan VIŞNE
HASADI'na büyük katkı sağlamış.
• Every year i n the cherry season,
Jan goes ro sray w i rh his Grandpa
and Grandma in rhe counrry. Wirh
his disranr ecusin Marie, he helps
b is grandparenrs wirh rhe cherry

lıarvest . In the year rhar Jan rurns
tbirreen, every rh i ng is d i fferenr.
Jan is in love wirh Marie and
Grandma lıas d ied . Grandpa
mourns for Grandma and Jan can'r
d ispose of rlıe box of cherry
bonbons he broughr for Marie.
Tlıar w i n rer, Grandpa dies. The
boy rerurns ro rhe vi llage ro bury
his Grandfarher. He meers Marie
agaiıı. A brief encounrer, but

Son zamanlarda Hollanda'da
çekilen en özgün çalışmalardan
biri olan VIŞNE HASADI,
yönetmen Arno Kranenborg'un
ilk konulu filmi. Izleyicide belirgin
bir arzu uyandıran bu dürüst ve
içten filmin öyküsü Hollanda'nın
kuzey doğusunun bir ucunda,
yönetmenin doğup büyüdüğü
yerlerde geçiyor. Bu bir ölçüde
yönetmenin yaşamından
esinieniimiş bir film; oyuncuların
pek çoğu da aynı yöreden.
Kranenborg'un geçmişe bakışı
sevecen ve şiirsel. Yönetmenin,
Jos Stelling'in "The Flying
Dutchman 1 Uçan Hollandalı"
filminin de kameramanlığını
yapmış olan Goert Giltaij'le

enough ro make him realize they
w i l l never be uni ted . The boy srarrs
ro learn somerhiııg abour love . . .
One o f rhe mosr original fılms
among recenr Durch producrions,
THE CHERRY PICK is d i rector
Arno Kranenborg's fearure debut.
Tlıe srory of this honesr, upright
fılm thar evakes tangible and
marure desire, is set in the remote
Norrh-east of rlıe Nerherlands, rlıe
fılm-maker's home region. It i s
parrly aurobiographical a n d many
of che cast also come from this area.
TJıe heart of Kranenborg's warm
rerrospective look is render and
poetic. The cooperarion wirh
cameraman Goerr G i l ta i j ("The

Flyiııg Durchman" by Jos Sre l l i ng)
has helped make THE CHERR Y
PICK a fı l m in which a light and
d reanı l i ke mood is embodied i n
detailed and l ucid visual images.

Born i n 1 95 9 in rhe
Nerherlands. He graduaıed in
1 986 i n audio-visual design
from ıhe AKI Arı Academy in
Enschede by directing and
w ri r ing ıhe shorı 1 6m m musical
"Ar Paris' Top". He has been
involved wirh various TV
producıions si nce l 990 as
d i rector, scriprwriıer, producer
andfor iniı iaror wiıh his own
producıion house Boom Film.
THE CHERRY PJCK ( 1 996) is
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TSAI MING-LIANG

NEHiR
HE LIU
THE RIVER
Yönetmen Director: Tsai tHing-liang

Senaryo Scree n p lay : Tsai /lling-liang.

)"mıg Pi-)ing & Tstıi )"i-ch1111 Görüntü
Yön. Cinem acograp hy : Li<to Peng-jtlll!(
Kurgu Edi ring: Cben Sheng-ehang
Oyuncular Cast: Lee Kang-sben!(. Mitto
Tim. L11 Hsiao-ling. Clmt Cbao-jtm!(. Chen
Shiang-ch; i. A mıe 1-/ıti Yapımcı Producer:
Wang Sbilı-fan!( Yapı m Production Co.:
Cemral J\1011011 Picfllre CmJıo,.afiOil. 1 1 6 Han
Chmıg Street. Tnıpeı. TA /Ir
iAN: Phone: 886 2
3 7 1 5 1 9 1 : Fax: 886 2 3 3 1 06 81 Dünya
Hakları Export Agent: Cellıt!oid Dreams.
2.). me Lamartıne. 751JIJ9 Pm·is. FI?A CE:
Phone: 33 1 -i9 70 03 70: Fax: 33 1 49 70
03 7 1
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• Genç bir adam, Tayvan'ın
başkenti Taypei'nin sokaklarında
amaçsızca dolaşmaktadır. Daha
önce de karşılaştığı bir kıza rastlar,
onu motosikletine bindirir, birlikte
bir filmin çekildiği nehre giderler.
Filmin yönetmeni onu filminde
"ceset rolü oynama"sı için ikna
eder, ceset kirlenmiş nehrin
yüzeyinde aşağı doğru yüzecektir.
Delikanlı evine döner, fakat çok
geçmeden ensesinde korkunç bir
ağrı hissetmeye başlar. Onun
annesi ve babasıyla birlikte
yaşadığını görürüz, ancak üçünün
neredeyse hiç iletişimi yoktur. Her
biri kendi dünyasında kendi
yaşamını sürdürür: baba vaktinin
çoğunu kendine bir sevgili bulmaya
çalıştığı saunada geçirir; anne bir
kumarhanede çalışır, hayatını
yasadışı olarak yapılmış porno
teypleri satarak kazanan bir aşığı
vardır ancak adamın onunla ilişkisi
her türlü duygudan yoksundur.
Esrarengiz bir şekilde dairelerine
su sızmaktadır ama kimse suyun
nereden gelebileceğini araştırma
zahmetine katlanmaz. Oğulun
ızdırabı gittikçe artar, başını ve
omuzlarını ancak güçlükle
kımıldatabilmeye başlar,
doktorların sorunun ne olduğu
konusunda en ufak bir fikirleri
yoktur. Babası delikaniıyı başka bir
kentteki bir üfürükçüye götürür . . .
Tsai Ming-liang daha önceki iki filmi
"Rebels of the Neon God 1 Neon
Tanrı'nın Asileri" ve "Vive l'amour!
1 Yaşası n Aşk!"ta da, haddinden

fazla kalabalık bir metropolde
yaşayan ve hem mutlak
yabancılaşmanın, hem de duygusal
yoksunluğun acısını çeken
karakterleri beyazperdeye
aktarmıştı. "Yaşasın Aşk!"ın ağlayan
bir kızı gösteren son planıyla
büyülenmiş izleyiciler, Tsai'nin yeni
çalışmasında, kendi deyişiyle,
özdeşleştiği farklı karakterleri
içiren labirent benzeri bir kimliğin
arayışına çıkıldığını görecekler.
Tüm normal ilişkilerin koptuğu,
sevginin duygusuz ya da tutkusuz
cinselliğe indirgendiği bir aileyi
odak noktası olarak alan NEHIR,
sadece insan doğası üzerine
düşünüp taşınınayı aşarak, ızdırap,
aile tabuları ve intihar etmeyi bile
düşünen karmaşık bir karaktere
destek vermek gibi temel sorunları
ele alıyor.

he rries ro pick up a !over, rlıe
morher works in a gaıning-saloon
anel has a !over who makes his living
by seliing illegally macle porno-rapes
anel whose relarionslı ip rowarcls her
is voicl of any emorion. Water is
clripping inro rlıe aparrmenr in some
ınysrerious way, bur nobocly
i nvesrigares where rlıe water co u Id
be coming from. The son's pains ger
worse anel worse, he can harci Iy move
his lıeacl anel slıoulclers, rlıe clocrors
have no idea wlıar ir coulcl be. H is
farher ra kes rlıe young man ro a f.'1i rh
healer i n anorlıer row n . . .
Alreacly in h i s rwo previous films,
" Rebels of rhe

ean Gocl" anel "Vi ve

l'amourı " , Tsai Ming-liang broughr
clıaracrers ro rhe screen who l ive in
an over-popularecl merropol is anel
suffer from absolure esrrangemenr
anel emorional cleprivarion. Those

• A young man is wanclering

who were mesmerisecl by rhe lasr

aimlessly through rlıe srreers of
Taipei, rlıe capital ofTaiwan. He

shor portraying rlıe face of a crying
gir! in "Vive l 'amour!", will find

comes across a gir! he has mer before

rhar Tsai's laresr work embarks on

anel gives her a ricle on h is
mororbike, rlıey d ri ve ro rhe ri ver

rhe search for a labyri nrhine iclenriry

where a film is being macle. The film
direcror persuacles him ro "play rlıe

embracing, in his own words, rlıe
clifferenr clıaracrers wirh whom he
iclenrifies. Focusing on a family

part of rlıe corpse" i n her film - rlıe

where all normal relarion lıips have

bocl y is ro be floating clown rhe

been severecl, where love is reduced

pollurecl river. The young man

ro sex wirhour emorion or passion,

rerurns home bur soon begins ro feel

THE RIVER looks ar rlıe basic
issues of suffe ring, fumily raboos and

an awful pain i n rhe nape of his
neck. We see rhar he lives wirlı his

rhe burrressing of a complicared

parenrs bur rhe three people lıarclly

cilaraerer who even consiclers

communicare ar all. They each li ve

commitring suicide, going way

rheir own l i fe - rhe farher spencls

beyond siınply pandering on human

mosr of his rime ar rhe sa una where

narure.

27 Ekim 1 957'de Malezya'da,
Ku Ching'de doğdu. Tayvan'a
ilk kez yüksek öğrenim için
geldi ama 1 982'de Çin Kültür
Universiresi'nden sinema ve
tiyatro dallarında mezun
olduktan sonra, oraya
yerleşme kararı aldı. Kendi
yazdığı, yapımını üsttlendiği,
yönettiği ve tek başına oynadığı
(sahnede kendisinden başka
yalnızca bir gardrop vardı) "A
Wardrobe in the Room 1
Odada Bir Gardrop" ( 1 988)
gibi bir dizi deneysel oyunla
kısa sürede adını duyurdu.
Televizyona oyunlar yazıp
yönermeye başladı ve
aralarında 1 99 1 ve 1 992
yıllarında Bir Televizyon
Draması'nda En !iyi Yönetmen
ödüllerinin de bulunduğı çok
sayıda ödül aldı. Senaryolarının
çoğu filme çekildi. Kendisinin
yönettiği ilk sinema filmi
"Rebels of rlıe Neon God 1
Neo n Tanrı'nın Asi leri" ( 1 992),
eleştirmenlerden övgü aldı ve
yönetmenin kendinden emin
kişisel üslubunu ortaya koydu.
I kinci filmi olan "Vive l'amour ı 1
Yaşasın Aşk!", 1 994 Venedik
Film Festivali'nde Altın Aslan
ödülünü kazandı. 1 997 yapım ı
NEHIR ile benzer bir başarıyı
Berlin'de sürdürdü ve Gümüş
Ayı ödülünü aldı.
Born on 27 Ocrober 1 95 7 i n Ku
Ch ing, Malaysia. He fırst came
ro Taiwan for his col lege
educarion, bur afrer grad uaring
in fi l m and drama from the
Chinese Culnıre Un ive rs i ty in
1 982, he decided ro serrle rhere.
l-le q u ickly esrabl ished his
cepuration wirh a series of
experimental plays, such as " A
Ward robe i n r h e Roonı" ( 1 988),
which he wrore, produced,
di reeceel and acred in, alone - rhe
only other on-scage parricipanr
being a wardrobe. He wenr on ro
write and d i reec relevision
dranıa, for which he has won
many awards, i ncluding Besr
Di recror of a Television Drama
in 1 99 1 and 1 992. He has had
several of his screenplays nı ade
inro fı lms. The fırsr fı l nı he
d i recred for rhe cinema, "Rebels
of the eo n God" ( 1 992), was
crirically acclaimed and
demonsrrarecl an assured
personal sryle. H i s second fı lın,
"Vi ve l'anıour!" won the Golden
Lion ar rhe 1 994 Yenice Filnı
Festival. 1 n 1 997 he repeared his
success wirh THE R IVER which
won the Si lver Bear award i n
Berl i n .
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ALAIN RESNAIS

ESKi GÜZEL ŞARKl LAR

3 Haziran 1 922'de Fransa'nın
Vannes kentinde dogdu. lik
amatör Bmm'lik filmini 1 4
yaşında gerçekleştirdi. Sinema
okulu IDHEC'de kurgu egitimi
görmeden önce, tiyatro
aktörlügü üzerine çalıştı. Sinema
kariyerine kurgucu olarak
başladı. 2. Dünya Savaşı'ndan
sonra 1 6mm'lik kısa ve orta
uzunlukta filmler yaptı. Her kısa
filminde biraz daha pekişen ünü,
"Nuit et brouillard 1 Gece ve
Sis" adlı belgeselle doruga ulaştı.
1 959'da "Hiroshima mon
amour 1 Hiroshima Sevgilim" ile
konulu filmiere yöneldi. Ikinci
konulu filmi "L'annee derniere
a Marienbad 1 Geçen Yıl
Marienbad'da" ile 1 96 1 Venedik
Film Festivali'nde Altın Aslan
ödülünü kazandı. Fransız "Yeni
Dalga" akımıyla ortaya çıkan en
önemli yönetmenlerden biridir.

ON CONNAIT lA C HANSON
THE SAME OLD SONGS
Yönetmen Direcror: Alain Remais
Senaryo Screen p l ay: Agnes jaoui &}ean
Pierre Bacri Görüntü Yön.

Cinemarography: Renato Berro Müzik
Music: Bmno Fomaine Oyuncular Casr:
Jean-Pierre Bacri. Agnesjaoui. Pierre A rditi,
Andrl Dtmolier, Sabine A zhna. Lambert
Wilson. jane Birkin Yapımcı Producer:
Brtmo Pesery Yapı m Producrion Co.: Arena
Films, 3 me du Bois de Boulogne. 75 1 1 6 Paris.
FRANCE: Phone: 33 1 45 00 45 02: Fax: 33
1 45 00 45 03 Dünya Hakları

Exporr

Agenr: llllentedia
t
A re Pimtres, 9- 13 Grosı<enor
Street. London \fll X 9F8, E GLA
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44 1 7 1 495 33 22: Fax: 44 1 7 1 495 39 93

Kaynak Sou rce : Minerna MedJo Ltd. Şıi.,
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4, 80090 Beyoğlu, İsıanbul, TURKEY; Phone:
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•

Simon Camille'e aşıktır, Camille
de Simon'un patronu Marc'a aşık
olur. Claude Camille'in kızkardeşi
Odile'le evlidir. Odile bir zamanlar,
birdenbire yeniden ortaya
çıkıveren Nicolas'yı sevmiştir. Bu
küçük dünyadaki insanlar sevişir,
kavga eder ya da barışır, ve bazen
bunları şarkı söyleyerek yaparlar ...
Hiçbir filmi anlatmak bu kadar zor
olmamıştı. Teşekkürler Alain
Resnais! Bir grup insan
düşüncelerini dile getiriyor ve
hayatlarını yaşıyor... hem de şarkı
söyleyerek! Zaten, Hitler'den
Paris'i yerle bir etme emrini alan
General von Scholtitz'in play-back
eşliğinde "Benim iki aşkım var, biri
ülkem biri de Paris" şarkısını
söyleyerek başlayan bir film kötü
olamazdı. Haksız yere, daha çok
"düşünsel" bir yönetmen olarak
algılanan, saygın sinemacı
Resnais'nin, nasıl olup da müzikal
bir komedi yaptığı konusunda
şüphe duyulabilir, ama 75 yaşındaki
ustanın elde ettiği sonuç bunun
tam tersini kanıtlıyor. Çünkü ESKI
GÜZEL ŞARKlLAR aslında müthiş
bir deha örneği ve büyük bir
mutluluk anı. Aslında işin sırrı çok
basit: filmdeki karakterlerin yarı
bilinçaltı düşüncelerini izleyiciye,
Josephine Baker'dan Johnny
Hallyday'e uzanan, Julien Clerc ve
Sylvie Vartan'ı da içeren
sanatçıların söylediği popüler
şarkılar yoluyla anlatmak. Sonuca
gelince: tek kelimeyle muhteşem.
Alain Resnais, senaryo yazarları
Jaoui ve Bacri ikilisiyle birlikte, yeni

fikirler üretmekten bıkmıyor. Bunu
çok etkileyici, kemik ve tatlı bir
filmle bir kez daha kanıtlıyor. Jaoui
ve Bacri'yi, birkaç yıl önce
Festival'de gösterilen "Cuisine et
independance 1 Mutfak Sohbetleri"
filminden hatırlıyoruz. Ama bu kez
kendilerini aşıyorlar. Gerçekten
ustalık gerektiren "şarkılı film"
türünü de göz kamaştırıcı bir
şekilde ketarınayı başarıyorlar. Bu
tür filmlerde en büyük tehlike,
aşırıya kaçarak izleyicilerin
salınelerin sadece şu ya da bu
şarkıya yer vermek için çekildiği
hissine kapılmasına neden olmaktır.
Fakat bu filmde asla bıkıp
sıkılmıyorsunuz ve her seferinde
hoş bir sürprizle karşılaşıyorsunuz.
ESKI GÜZEL ŞARKl LAR çok
etkileyici bir film.
• Simon is in love wirh Camille.

Camille is i n love wirh imon's boss

perceived as being predominanrly an
"inrellecrual" director, Resnais'
arrempt ar musical comedy may
have been mer wirh suspicion bur
the results obtained by the 7 5-year
old master proves the doubrers to be
wrong. ON CO
CHANSO

AIT LA

is a jewel of genius and

a moment of happiness. lrs seeret is
simple: ro enlighren the viewer as to
the semi-subconscious rhoughrs of
the dıaraners through the well
known songs of s ingers such as
Josephine Baker, Johnny Hallyday,
Julien Clerc and ylvie Vartan. The

Born on 3 J une 1 92 2 in Vannes,
France. He made his fırsr
amareur 8mm fi l m ar age 1 4.
He srudied acring for rhe srage
before arrending dasses i n
ediring ar IDHEC and h e fırsr
worked i n the professional
cinema as ediror. After WW2 he
began making L 6mm shorrs and
medium-lengrh fılms. H is
repurarion as a fıl mmaker grew
wirh every successive shorr and
reached a peak w i rh the
documenrary "Nuir er brouil lard
1 ighr and Fog". He turned ro
features wirh " H iroshima mon
amour". H i s nexr feature,
''L'an nee demiere a Marienbad 1
Lasr Year ar Marienbad" won the
Golden Lion ar the 1 96 1 Venice
Film Festival. He is one of most
imporranr direcrors ro emerge
from the ranks of the Frene h
"Nouvelle Vague".

resulr' In a word, magnificenrı The
facc rhar Alain Resnais, rogether
w ith script-wrirers Jaoui and Bacri,
cannot srop producing new ideas, is
proved once again ro be rrue by this
highly effecrive, sensirive comedy.
W e remember Jaoui and Bacri for
their film "Cuisine er
Independance", which was shown ar

Marc. Claude is married to Cami lle' s

the Festival a few years back. This

Ö n e m l i Fil mleri

sisrer, Odile. Odile was ar one rime

rime raund, they surpass themselves.

Selecrive Fi l mography

in love wirh

They manage ro come ro rerms

1 95 5 Nnil et brouillard Gece ve
Sis (Documenlnry Belgesel )
1 959 Hiroshima mon amottr
Hiroşima Sevgitim
1 96 1 L'aunee demiere a
M adenbad
Geçen Yıl Marienbad'ra
1 966 La guerre est fiuie Savaş Bitti
1 977 Providence Kayra
1 980 M on one/e d'A merique
Amerika'daki Arncam
1 983 La ·vie est 11 11 'roman
Yaşam Bir Romandır
1 986 Mi/o
1 993 Smoking - o Smoking
Sigara Içince - Sigara
lçmeyince
1 997 On coımait la chauson
Eski Güzel Şarkılar

icholas who sudden Iy

reappears. In this microcosmic

brillianrly wirh the medium of

world, people sametimes sing songs
as they argue, as they are reconciled

musical comedy which requües real

and as rhey make love . . . Thanks ro

masrery. This is doubrless a diffıcult
rask, i ts grearest danger being that

Alain Resnais, the pracrically

of overdoing the musical aspecc

impossible rask of giving a synopsis

thereby giving the audience the

of this fil m is ar hand! The l ives and

impression that a cerrain scene has

rhoughrs of a group of people,

been shot for the sole reason of

singing! A film which srarrs off widı
General von Scholrirz singing "I

i ncluding one song or anather in the
film. During this film you are never

have rwo loves, one is my counrry

bored; each new scene is a pleasanr

and the other is Paris" as he receives

surprise. ON CONNAIT LA

an order from Hi t ler to o b li terare

CHANSO

Paris, can'r go wrong. Unjusrly

piccure.

is a powerful motion

201 DÜNYA FESTiVALLERiNDEN FROM THE \X'ORLD OF FESTIVALS

A-GERMANY
�RUSYA-ALMANYA
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G_RUSSI
_---------------------------------------�ALEKSANDR
s_o_K_u_Ro_v
A NA V E O LU
1 95 1 'de, Batı Sibirya'da, lrkutsk
__

__

__

__
__
__
__

kentinde doğdu. Once Gorki
Üniversitesi'nde tarih eğitimi
gördü ve aynı zamanda yerel
televizyon için yönetmen
yardımcılığı yaptı. Daha sonra
Moskova Film Enstitüsü VGIK'de
okudu, 1 979'da buradan mezun
oldu. 1 978'de, yirmi dakikalık
bir mezuniyet filmi yerine, bir
sonraki yıl tamamiayacağı
"Odinokij golos celoveka 1
Insanın Yalnız Yolu" adlı ilk uzun
metrajlı filmine başladıysa da,
film ne okul tarafından resmen
kabul edildi, ne de gösterilmesine
izin verildi. Leningrad Belgesel
Film Stüdyoları'nda 1 980'den
sonra çektiği bütün filmler aynı
akıbete uğradı. Filmleri ancak
1 986'dan sonra gösterilebildi.
Bugüne kadar yaklaşık otuz
belgesel ve konulu film yapmıştır.
Çağdaş Rus yönetmenlerin en
önemlilerinden biri sayılır.

MA T'/ SYN

MOTHER AND SON
Yönetmen Director: A lekıandr Sokurov
Senaryo Screenplay: Y11ri A rabov
Görüntü Yön. Cinemarography: Alexei
Fyodoı·ov Kurgu Edi ring: Leda Smıyonova
Müzik Music: Mikhail Glinka. Otmar
N11ssio & Gi11seppe Verdi Oyuncular Cast:
G11dmn Geyer. A lexei Ananishnov Yapımcı

Producer: Thomas Kil/m Yapı m
Production Co.: Zero Film GmbH. Lehrter
Strabe 5 7, D-105 5 7 Berlin. GERMANY:
Phone: 49 30 390 66 30: Fax: 49 30 394 58
34: Film and Sever11j Font!. RVSSIA Dünya
Hakları Export Agenr: Celluloid Dreams.
24. me Lamartine. 75009 Paris. FRANCE;
Phone: 33 1 49 70 03 70: Fax: 33 1 49 70
03 7 1
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mm.
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• Genç bir adam, ölümcül hasta
annesiyle ıssız bir yerdeki bir
kulübede yaşamaktadır. Annesinin
yaklaşan ölümüne rağmen,
normal bir yaşam sürdürmeye
çalışır: Evi temizler, yemek yapar,
annesiyle birlikte anılara dalar,
ona eski mektuplar okur, masallar
anlatır, ortak dostlarından söz
eder, temiz hava alsın diye dışarı
çıkarır. Onları çevreleyen
dünyaya bakılırsa, sonbahar hiç
sona ermeyecek gibidir - bulutlar
hep alçaktadır, tarlalar hasadı
bekler. Anne ölünce oğlu, kendisi
kadar terk edilmiş görünen bir
dünyada tek başına kalır . . .
Aleksandr Sokurov bugün sabık
Sovyetler Birliği'nde film çeken en
büyüleyici sinemacılardan biri.
ANA VE OGLU da, onun önceki
filmleri gibi, hatta belki onlardan
da büyük ölçüde, geleneksel
anlatım üzerine kurulmamış,
çözülmesi zor bir fi lm. Burada da
olay örgüsü, son derece kapalı bir
mekanda gelişiyor ve sinema dili
bildik sını rların ötesine uzanıyor.
Filmde vurgulanan görsel güç ile
çarpıcı imgeler ve uyumlu seslerin
soluk kesici bir karışımı. Film ise
görsel bir ağıt: karanlık ve yavaş,
sade ve ışıklı, düzgün ve acı verici
bir şiir. Rüzgarın fısıltısıyla
doğanın sesleri, kemanların birkaç
nostaljik ve ağır müzik akoruyla
noktaladığı Caspar David
Friedrich'in eserlerini akla
getiriyor. Peyzajlar genç adamın
üzüntüsünü yansıtıyor. izleyiciyle

konuşarak, oğulun ıstırabının
sessiz gizemini ima ediyorlar. Bu
acı deneyimin merkezinde şiddet
de, haykırış da yok, sadece yavaş
yavaş geçip giden zaman var. Film,
alışılmıştan çok daha talepkar
yapısına rağmen ve belki de
izleyicisinden öylesine derin bir
ilgiyi zorla çekip aldığı için, geçen
yıl Berlin Film Festivali'nde
övgüyle karşılandı ve önemli iki
eleştirmen ödülü aldı. "Benim için
bir ilişkilerinde önemli olan sevgi;
başka hiçbir şeye gereksinim
duyurmayan türden, insanların
birbirine özen göstermesini
sağlayan türden bir sevgi." Aleksandr Sokurov

AND SON is nar builr on a
convenrional narrative and is
d i fficulr ro unravel. Here as wel l ,
r h e plor unfolds i n a hermerically
sealed space, and ci nemaric
language is srrerched beyand i rs
fami l iar boundaries. Emphasis is
placed on visual power and on a
brearlırak i ng mixrure of srunn i ng
i mages and precise sounds. The
fi l m is a visual elegy - a clark, slow
poem, simple and l u m i nous,
smoorh and painful. The
w h ispering of rhe w i nd and sounds
of narure recal l rhe "glissandi " of
viol i ns, puncruared by a few

Born i n l 95 1 in lrkursk, Wesrern
Siberia. He firsr srudied Hisrory
ar rhe U niversiry of Gorkij , where
he also worked as assisranr direcror
for local relevision. He srudied ar
rhe Moscow Film Insrirure (VGIK),
from which he graduared in 1 979.
In 1 978, insread of a 20 minure
graduarion film, he began working
on his firsr fearure fil m , which he
finished rhe nexr year: "Od i nokij
golos celoveka 1 The Solirary Parh
of Man". Ir was neirher offıcially
accepred by rhe school, nor given
rhe righr ro be shown. This was
rhe same for all his films which
he shor from 1 980 onwards ar rhe
Leningrad Documenrary Film
Srudios. Only from 1 986 onwards
could his films be shown. He
made almosr rhirry documenrary
and fearure films. He is recognized
as one of rhe mosr im porram
conremporary Russian direcrors.

nosralgic and sober musical chords.
Every i mage is carefully composed,
evaking rhe work of the German

• A young man l ives with h i s

Romantic painrer Caspar David

rermi na l ly i l l morher in a remote

Friedrich. The landscapes reflecr

cabin. He attempts to conducr a

the young man's sorrow. They

normal l i fe, in spite of her

speak to rhe viewer, suggesring the

approaching dearlı - cleans rhe

si lenr mysrery of the son's

house, cooks, remi nisces with her,
reads her old lerters and fai ry rales,
rel l s her about murual friends,

suffering. No violence, no shours,
only the slowly passi ng rime is ar
the heart of this bitter experience.

carries her outside for fresh air.

At rhe lasr year's Berli n Film

From the world surraunding rhem,
i r seems rhar aurumn will never

Festival - despire i rs unusally

end - rhe clouds are always law, rhe

demanding nature, and perhaps
because it wrings such total

fields awair harvesr. When rhe

i nvolvemenr from i ts audience

morher passes away, rhe son is lefr

- the fil m was received wirh praise

behi nd i n a world seemi ngiy as

and was awarded rwo major crirics'

abandoned as h imself. . .

prizes. "For me, love is all rhar
matters in their relarionshi p , the

Aleksandr Sokurov is one of rhe

ki nd of love so serene that it needs

most fasci naring fi l mmakers

nor h i ng else, the kinci dıar makes

working taday i n rhe Former Soviet

people attenrive to each other. " -

Union. Like h i s previous fılms, and
perhaps even more so, MOTHER

Aleksandr Sokurov

Filmleri

Fi 1 mogr a p h y
1 983 Skorbnoe Beschuvst·vie
Hüzünlü Ilgisizlik
1 988 Dni Zatmmiya
Güneş Turulması Günleri
1 989 Spııci 1 Sochrani Sakla ve Koru
1 990 Kmg Vtoroj Ikinci Çember
1 992 Kamen Taş
1 993 Elegiya iz Rossi Rus A�ırı
(docummtary belgesel)
Tichie Stranitsu.i
Fısıldayan Sayfalar
1 995 Duchovnyje Go/osa
Ruhani Sesler
(docımıentary belgesel)
1 996 Vostotshnaya Elegiya
Oryental A�ıt
(documentary belgesel)
1 99 7 Mat'i syn Ana ve O�lu
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JERZY STUHR

AŞK ÖYKÜ LERi
HISTORIE MILOSNE
LOVE STORIES
Yönetmen Director: jerıy Stuhr
Senaryo Screenplay:jeı-z) St11hr
Görüntü Yön. Cinematography: Pall'el

Edelman Kurgu Edi ring: Elzbieta K11rkoll'ska

Müzik Music: Adam NoU'ak Oyuncular
Casr: jerzy St11hı·. Katm"Z)'"' Fig11ra.
Dominik.a Ostaloznka. lrina A/fioroıra.
Karoli11o Ostrozna. Andr:ej Hudziak

Yapımcılar Producers: }ll/imtz 1\fachulski.
)acek !ıloczydloıl'ski & )acek Bromski Yapı m

Producrion Co.: St11dio Filmou•e Zebra. 11/.
P11/au•ka 6 1 . \Varsaw 02-595. POLAND:
Phone & fax: 48 22 45 54 84. Cana/ +
Polska. \flytwornia Filmow Dokmnentalnych i
Fablllarnych Dünya Hakları Exporr

Agenr: Film Po/ski. Film Agenl}. t\fazowiecka
6/8. \flarsaıl' 00-048. POLA

D: Pho11e: 48

22 826 86 30: Fax: 48 22 826 -10 5 1

1 99 7 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 87 .

•

Öğrenci olan Eva öğretmenine
aşıktır. Aşkını itiraf eder ve
kendini adama sunar; ne var ki
onun bu davranışı öğretmenini
isteklendirrnekten çok sıkıntıya
sokar. Kızın duygularına karşılık
vermemekle, istemeden onun
üniversiteden uzaklaştınlmasına
yol açar . . . Bir cemaatin rahibi,
yetişme çağında, annesi öldüğü
için ona muhtaç olan Magda adlı
bir kızın babası olduğunu dehşet
içinde öğrenir. Rahip kızı uğruna
görevini terkeder . . . Bir al bay
karısıyla birlikte yaşamaktadır.
Ancak onlarınki bir mantık
evliliğidir. Bir gün bir Rus kadını
olan Tamara albayı ziyarete gelir.
Tamara albayın bir zamanlarki
büyük aşkıdır. Albay bu eski
ilişkiyi yeniden canlandırmaya
çalışır, ancak mesleğinin
sorumlulukları bunu engeller. Her
zamanki çekingenliği yüzünden
gereken yürekliliği gösteremez ve
gerçek aşkı bulma şansını yitirir . . .
Bir mahkum ile onun tutkun
olduğu kadın, Kryska,
mahkemede birbirlerini
suçlayarak şantaj yaparlar; ama
gene de birbirlerini severler. Bir
yandan birbirlerine ihanet
ederler, birbirlerini aldatırlar, öte
yandan da birbirlerine yardım
ederler. Yaşadıkları ihanetler ve
barışmalar arasında gidip gelen bir
aşk öyküsüdür onlarınki. Şiddetli
krizlerine karşın, adam
Kryska'sının duygularından en
ufak şüphe duymaz ve onun aşkını
acı ve tatlı yanlarıyla kabul eder . . .

AŞK ÖYKÜLERi aynı anda gelişen
ve ortak konuları aşkın gizemiyle
birbirine bağlanan dört ayrı
öyküden oluşuyor. 45 yaşlarında
bir adam her öyküde karşımıza
çıkan baş oyuncu. Filmde bu kişinin
çeşitli yaşlardaki kadınlarla ilişkileri
incelenmekte. Başka bir karakter
de bütün bu öykülerde karşımıza
çıkıyor: öykülerin kahramaniarına
sorular soran ve aldığı yanıtları
kaydeden esrarengiz bir anketör.
Krzystof Kieslowski'nin anısına
adanan AŞK ÖYKÜLERi, artık
aramızda olmayan ünlü yönetmenin
en gözde oyuncularından biri olan
ve bu fılmde de başrolü oynayan
Jerzy Stuhr tarafından yazılmış ve
yönetilmiş. Bu, aşkın acı ya da tatlı
yönleriyle yaşantımıza girip çıktığı
dönemleri irdeleyen, ustaca
kotarılmış bir çağdaş ahlak
öyküleri dizisi.

him. She was his big love of years
pasr. The colonel rries to rekindle
the old affair, but his professioııal
obligarions ger in the way. Ever
ri m id, he chickens out and forfeirs
his clıances for rrue love . . . An
i nmare and his flame, Kryska,
accuse and blackmail each other in
court, bur they love eaclı other
anyway. On the one hand, rhey
betray and cheat, bur on the other,
help each other out. Ir is an on
again and off-again romance of
berrayals and reconciliarions.
Despire his violenr goings-on, rhe
inmare does not doubr his Kryska
and comes ro accepr her love, rhe
bitter w ith rhe sweet. .
LOVE STORIES is made up of four
simultaneously running episodes,
bound togerher wirh the same
subject matter, which is no other

• The srudent, Ewa, has a crush on

rhan the mysrery of love. A 45years-old man is rhe proragon i st of

her reaclıer. She declares her love

each episode. The movie examines

and offers herself to him, which, all

his relarionships wirh women of

in all, makes him rather more

different ages. Anorher clıaracrer

embarrassed rhan willing. By
rejecring her affecrion, he unwirringly

spans all tlıese srories. He is a

causes her to be expelled from the

proragonisrs' repl i es ro his

u niversity . . . A pari sh priesr learns

quesrions. LOVE STORIES, which

m uch to his dismay, rhar he is the

is dedicared to the memory of
Krzystof Kieslowski , was wrirren,

farher of a reenage gir! , Magda who,

mysrerious polister who records the

berefr of her morher, needs him

d i recred by, and stars one of rhe Iate

badly. So the priesr renounces the

grear director's favorire reperrory

cassock for the love of his

players: Jerzy Sruhr. It is a

daughrer . . . An army colonel lives

wonderfully wrirren conremporary

wirh his spouse. Theirs, however, is

morality play abour those moments

a marriage of convenience. One day,

when love, birter or sweet, comes to

Tamara, a Russian, comes to visir

town . . . and when it leaves.

1 947 yılında Polanya'nın
Krakov kentinde doğdu.
Jagiellonian Üniversitesi'nde
Leh Dili ve Edebiyatı okudu.
1 970 yılında mezun olduktan
sonra, şu anda başkanlığını
yaptığı Krakov Devlet Tiyatro
Okulu'nun Oyunculuk
Bölümü'nde eğitim görmeye
başladı. 1 972'den beri
Krakov' daki Stary
Tiyatrosu'nda Konrad
Swinarski, jerzy Jarockiand ve
Andrzej Wajda gibi ünlü
yönetmenlerle çalıştı. Yine aynı
yıldan beri sinemada da
oyunculuk yapmaktadır.
Filmlerinde oynadığı
yönetmenler arasında
Krzysztof Kieslowski,
Agnieszka Holland, Andrzej
Wajda, Feliks Faik, Krzysztof
Zanussi ve diğerleri
bulunmaktadır. 1 980'den beri,
ltalya'da da yönetmen, aktör ve
öğretmen olarak çalışmaktadır.
1 985 yılında, Peter Suskind'in
"Kontrabas" adlı yapıtının
dünya turnesinde başrolü
oynamış ve yönetmenliği
üstlenmiştir. "The List of
Adulteresses 1 Zinacıların
Listesi" yönettiği ilk filmdir.
Bunu _1 997. yılında yönettiği
AŞK OYKULERI izlemiştir.
Born i n Cracow, Po la nd i n
1 947 He srucl iecl Polish
Ph il ology ar the Jag iellon ian
University. Afrer gracluarion in
1 970, he srarred ro srudy ar rhe
Srare Thearer School i n Cracow,
Accor's Department; where he is
chancellor today. Si nce 1 97 2 , he
has workecl widı leading
d i rectors, such as Konracl
Swinarski, Jerzy Jarockiand and
Anclrzej Wajda, ar rhe Srary
Thearer in Cracow. Since the
same year, he has al so worked i n
rhe cinema as an actor. Among
rhe di rectors he has workecl wirh
are K rzysztof Kieslowski ,
Agnieszka Hollancl, Anclrzej
Wajcla, Feliks Faik, Krzysztof
Zanussi and many orhers. Si nce
I 980, he has been working i n
lraly roo, as a d i rector, a n actor
and a reaclıer. In I 98 5 , he
direcred and playeel the leacl i n
Perer Süskincl·s " Double Bass"
world tour. "The List of
Aclul reresses·· was rhe fırsr
fearure he d i recred. He followecl
ir wir h LOVE STO R I ES in
1 997
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SLOVAKYA-ÇEK CUMHURiYETi SLOVAKIA-CZECH REPUBLIC

MARTIN SULIK

O R B I S P ICTUS
Yönetmen Director:
Senaryo Screenplay:
/..esrak &

1 962'de, eski Çekoslovakya'nın
Zilina kentinde doğdu. 1 98 1 -86
arasında Bratislava'daki Müzik
Sanatları Akademisi'nin film ve
televizyon yönetimi bölümünde
eğitim gördü ve ödüller alacak
kısa filmler üzerinde çalışmaya
başladı. Bir belgesel, birkaç kısa
film, televizyon filmi ve video
projesi yönetmiştir, tiyatroda
da etkindir. lik konulu uzun
metraj filmi "Neha 1 Şefkat"i
1 99 1 'de yön etti. Bunun
ardından, birkaç ulusal ve
uluslararası ödül alan "Vsetko
co mam rad 1 Sevdiğim Her
Şey"i yaptı. "Don Quijote from
Krivany 1 Krivany'li Don Kişot"
( 1 993) adlı kısa filmden sonra
çektiği "Zahrada 1 Bahçe"
( 1 995) ile pek çok festival de
ödül kazandı ve uluslararası
şöhrete ulaştı. Bunu ertesi . Yıl
çektiği "Private Skansen 1 Ozel
Dersler" izledi. ORBIS PICTUS
( 1 997) yönettiği son fılmdir.

iliartin SN/ik
Martin SN/ik. i\larek

Ondrej S1tlaj Görüntü Yön.

Cineınarography: Martin Strba Kurgu
Editing: Olisan iıl i/ko Müzik Music:
Vladimir Godar Oyuncular Cast: Dorotka

Alarian Lab"da. Bozidara
TurzollOL'Ot'a. . Julim Satimk) . i\'fi/kt,
VaStiiJ'Olla. Prantisek Kot'ar. Marian Zednikoııie
Yapı m cı Producer: Rlldolj Biermaıın
Yapım Production Co.: Cha..!ies. Spitalska
4. 8 1 1 0 1 Bwislaıw. SLOVAK REPUBLIC:
Phone: 42 1 7 363 430: Fax: 42 1 7 323 678.
Slorıak Telet1iJion 1 Czech TefL.ııision. In Film
Cragl/e Dünya Hakları Exporr Agenr:
Cellllloid Dreams. 24. me Lamartine. 7 5009
Paris. FRANCE: Phon" 33 1 49 70 03 70:
Fax: 33 1 49 70 03 7 1

Nt'O/Otlct.

1 997 1 3 5 nm1. 1 Renkli Color 1 1 05 '

•

O n altı yaşındaki Tereza basit,
neredeyse çocuksu denebilecek
bir dünya görüşü olan, ancak son
derece yaratıcılığı ve espri
yeteneği olan mutlu bir kızdır. Bir
gün dikiş dikmeyi öğrendiği
kurumdan ayrılmak zorunda
bırakılır. Yaşadığı güven ortamını
yiti ren Tereza, Bratislava'ya gidip,
kendisiyle uzun süredir
ilgilenmeyen annesini aramaya
karar verir. Elindeki tek ipucu
üstüne deneyimlerini de not
aldığı, eski bir haritadır. Tereza,
Slovakya'nın kırsal bölgelerini bir
boydan bir boya geçerken,
doğanın güzelliğinin yanısıra bir
dizi garip kişiyle karşılaşı r. Her
yeni deneyimi ona yaşamın temel
konularından birini keşfettirir. ilk
olarak trenlerin artık durmadığı
bir istasyonun şefiyle tanışır.
Daha sonra, işi gücü olabildiğince
çok şeyi yok etmek olan ve bu iş
için kendisine neden para
verildiğini bile bilmeyen bir
adamla karşılaşır. Derken,
vücudu yarısına kadar toprağa
gömülü olan ve bunun vücudu
acıdan arındırmanın çok eski bir
yöntemi olduğunu söyleyen yaşlı
bir kadına rastlar. Daha sonra
kendini garip bir düğün töreninde
bulu r. Damat olsa olsa on sekiz
yaşındadır, tombul gelin ise orta
yaşı çoktan geçmiştir. Bir şirketin
başkanı, yönetim kurulu
üyelerinin kendi görüşüne
katılmalarını beklerken, bir
restoranın mutfağında saklanır.
Bütün bu olan bitenden sonra
Tereza kente ulaşır. Annesinin,
soracağı tüm soruların yanıtların ı
bildiğinden emindir . . .

Festival izleyicileri Slovak
yönetmen Martin Sulik'i Festival
kapsamı nda gösterilen iki
filminden hatırlayacaklar:
"Beğendiğim Her Şey" ile evvelki
sene izleyici lerin en beğendiği film
olan unutulmaz "Bahçe". Geride
bıraktığımız yıllarda Orta
Avrupa'dan çıkan en umut verici
genç yönetmenlerden biri olan
Sulik'in filmleri sıradışı kişilikleri,
umulmadık bir gizemin keyif veren
yanlarını ve çok hoş folklorik
tatları içerir. Genç bir kızın,
kendisini ve içinde yaşadığımız
garip dünyayı anlamasını sağlayan
inanılmaz serüvenler yaşadığı
ORBIS PICTUS da bu kuralı
bozmuyor. Bu filmde de bir kez
daha, gerçek dünya ile düş
arasındaki sınır çoğunlukla aşılıyor
ve günlük gerçek abzürd ve
trajikomik bir mistisizme
karışıyor.

She fırsr meers a stationmaster i n a
sration where trains no longer stop.
She comes across a man whose job is
to destroy as many things as
possible, though she has no idea
why he is paid to do so. Then
Tereza meets an old woman half
buried i n the ground who tells her
it is an anciem method of relieving
the body of pain . Later she happens
upon a srrange wedding parry. The
groom is barely eighteen and the
plump bride is well inro her middle
age. A company chairman hides out
in the kirchen of a resrauram while
wait i ng for the dissenring board
members ro come raund to his
poi nr of view. Evenrually Tereza
reaches the ciry. She is convinced
her mocher will have all the answers
to her quesrions . .
Festival goers w i l l remember Slovak
d i rector Martin Sul ik from rwo of
his fı l ms show n in the Festival,

• Sixteen-year-old Tereza is a

"Everyt h i ng I L i ke" and the

happy g i rl with a si mple, even

unforgettable "The Garden" which

childish view of the world, but she
is highly imaginative and
sponraneously playful . One day she

was the favorite of the audiences the
previous year. One of the most
promising young film-makers to

is forced to leave the i nsritution

have emerged from Central Europe

where she learned to be a

in recenr years, Sulik's fıl ms are

seamstress. Laosing her feeli ng of

graced by eccenrric characrers,

security, Tereza decides to go

Brarislava i n search of her mother,

playful elemenrs of unexpected
magic and a charming folkloric

who has shown no i ncerest in her

flavour. ORBIS PICTUS, where a

to

for years. Her only clue is an old

young g i rl has some unbelievable

map, where she also notes her

advemures which teach her ro

experiences. Tereza's journey across

understand lıerself and this odd

the Slovakian counrryside is

world of ours, is no exception to the

punctuated by idyllic sequences and

rule. Once again, the line berween

by a series of bizarre encounrers.

the real world and i l l usion is ofren

Each new experience is a new

crossed and everyday reality dissolves

discovery of the basic issues in l i fe.

inro absurd, rragicomic mysricism.

Born i n 1 962 i n Zilina, former
Czechoslovakia. Berween 1 98 1 86 he srudied ar rhe Acadeıny of
Musical Arrs i n Brarislava in the
department of film and
relevision d i recrion and began
working on award-winning
shorr fi lıns. He has d i recred a
documentary, several shorrs,
relevision filıns and video
projecrs, and is acrive i n the
rhearre. He realized his firsr
fearure fi l m , "Neha 1
Tenderness", in 1 99 1 . He
followed i r wirh "Vserko co
mam rad 1 Everyrhing I L i ke"
which won a number of narional
and i n ternational prizes.
Following a shorr called "Don
Qui jore from Krivany" 0 993),
he d i recred "Zahrada 1 The
Garden" ( 1 99 5 ) which earned
h i m an international repurarion
as well as a spare of festival
awards. Following "Privare
Skansen 1 Privare Lessons"
( l 996), OR BIS PICTUS ( 1 997)
is the lasr fearure fil m he
d i recred.
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LIV U LLMANN

ÖZE L i T i RAFLAR

Norveçli ana-babadan 1 938
f-------1 yılında Tokyo'da dogdu. Savaş
yıllarını Kanada ve ABD'de
ENSKILDA SAMT,.ll.
AL
Ingiltere'de tiyatro
f--___________________________________----i geçirdi.
egitimi gördükten sonra.
P RI V A T E C O N F E S S I O N S
oyunculuk meslegine
lskandinav tiyatrosunda adım
Yönetmen Director: Li11 UIlmann
attı ve bu çalışmaları yönetmen
Senaryo Screen play: Ingmar Bergman
Ingmar Bergman'ın dikkatini
Görüntü Yön. Cinematography: Sveıı
çekti. Kısa sürede Bergman'ın
Nykviu Kurgu Edi ring: Michal Leszcylowski
gözde oyuncusu oldu, o
Müzik Music: Bach & Shouakovitch
günden bu yana dünyanın her
Oyuncular Cast: Perni/la A 11guu. Max von
yanında filmlerde başrol
Sy®w. Samuel Froler. Thomas Hanzon.
oynadı. Son yıllarda beşeri
Kriuina A d�lphson, Gunnel Fred. Hrms
çalışmalarda da bulundu.
Alfredson Yapımcı Producer: lngrid
UNICEF'te çalıştı, mültecilere
Dahlberg Yapı m Production Co.: SVT
yardım örgütü I RC'nin ikinci
Drama, ValhallavJgen 1 1 7, tockholm 105 10,
başkanlıgını yaptı ve Dünyanın
S\VEDEN: Phone: 46 8 784 67 77; Fax: 46 8
Mülteci Çocukları için Kadınlar
664 57 23 Dünya Hakları Export Agenc:
örgütünün kurucularından biri
The Sa/es Company, Shaftesb11ry A ı•en11e, London
oldu. Biri 1 976'da yayımlanan
\V 1 V 7 / 0E. ENGLAND: Phone: 44 1 7 1 434
"Changing 1 Değişen", digeri
90 6 1 ; Fax: 44 1 7 1 494 32 93
1 984 tarihli "Choices 1
Seçimler" olmak üzere, iki
kitap yazmıştır. 1 992'de,
"Sophie" ile, uzun metraj film
yönetmenliginde gelecek
vadeden bir başlangıç
1 99 7 1 3 5 11111.1 1 Renkli Color 1 1 3 / '
gerçekleştirdi. 1 995 yılında
"Kristin Lavransdatter"ı
yönetti. ÖZEL ITIRAFLAR
yönettigi üçüncü fılmdir.
advice proves ro have deamaric
Forler de gene aynı rolleri
• Anna genç bir kızken, ağırbaşlı
consequences on everybody . . .
tekrarlıyorlar. Resmen aktif
ilahiyat öğrencisi Henrik'le evlenir.

Adamın duygusal gereksinimleri onu
boğar ama ne kadar vahim bir hata
işlediğini ancak kendisinden daha
genç olan, çömez rahip To mas'la
karşılaşınca fark eder. Gayrımeşru
aşk ilişkileri, kadının yıllardan beri ilk
kez yaşadığını tutkuyla fark etmesine
yol açar. Ancak bu mutluluğu aynı
zamanda onun işkence çekmesine
de neden olur. Çok farklı iki dünya
arasında kalan Anna, nihayet hem
rahibi, hem de güvenebileceği eski
bir dost olan Jacob'dan medet
umar. Jacob ona, ilişkisini hemen
kesmesini ve gerçeği kocasına
anlatmasını söyler. Bu nasihat daha
sonra herkesin hayatında dramatik
sonuçlara yol açacaktır...
Ingmar Bergman tarafından kaleme
alınan ve aşkın doğuşu ile sönüşü
arasında yaşanan zevk ve ızdırabın
çarpıcı bir etüdü olan bu film,
Bergman'ın dokuz filminde
kameranın karşısına geçen Liv
Ullmann tarafından yönetilmiş.
Bergman'ın annesiyle babasının
etrafında dönen ve gerçekten de
yaşanmış olan bu öykü, 25 yıllık bir
süreç içinde yer alan beş bölüm ya
da "konuşma"dan oluşuyor. Bu beş
"konuşma"da Bergman, Bille
August'un "The Best lntentions 1
Iyi Niyeti er" ( 1 989) adlı filminin
temelini oluşturan, kısmen
otobiyografik malzemenin bir
bölümünü geliştiriyor. O filmde
Bergman'ın annesiyle babasını
oynayan Pernilla August ile Samuel

sinemacılık yaşamından çekilmiş
olsa bile, Bergman hep aynı
Bergman. Tabii ÖZEL ITIRAFLAR
da, yalın bir yapısı olmasına karşın,
karmaşık ilişkileri katmanlarını
çözerek didik didik eden, sofistike
duyguları başarılı bir biçimde ifade
eden, zengin bir kaleydoskop.
"Bilirsiniz ya, insanlar tayin edici
anlardan söz etmeyi severler.
Özellikle tiyatroda, bu kurmaca
anlar fazlasıyla kullanılır. Aslında
böylesi anlar pek enderdir; sadece
öyleymiş gibi görünürler . . . Daha
dikkatle inceleyince, o anın hiç de
tayin edici olmadığı, duygularla
düşüncelerin uzun süredir, bilinçli
olsun ya da olmasın, aynı yönde
akmakta olduğu anlaşılır. Gerçek
patlama, uzak geçmişte, karanlığın
derinliklerinde yatar." Ingmar Bergman

L i v U llmann, who appeared in from
of rhe cameta in n ine Bergman fılms,
directed this fasci naring, Ingmar
Bergman-scripted smdy of the pain
and joy rhat accompany love as i r
alrernarely blossoms and decays. The
srory - which revolves around, and is,
indeed, based on Bergman's parenrs
- consisrs of fıve segmenrs, or
"conversarions", rhar rake place over
a 2 5-year period. In these fıve
"coııversations" Bergman expands on
some of the partly aurobiographical
material that provided the basis for
Bille August's "The Best Inrenrions"
( 1 989), with Perni lla August and
Samuel Froler repeating their roles
from rhe earlier film as Bergman's
parenrs. Alrhough offıcially rerired
from active fılmmaking, Bergman is
sri ll Bergman and thus PRNATE
CONFESSIONS is a rich

• As a young woman, Anna married

kaleidoscope, simple thouglı

Henrik, an earnesr dıeology smdenr.
She fınds herself srifled by his

expressing sophisricared emorions,

emorional needs but only realizes the

exposing, layer by layer, complex
relarionships. "You see, people !ike

gravity of her mistake when she larer

ro speak of decisive momenrs.

meets trainee priest Tomas, a much

Dramarics in parricular make much

younger man. Their i llicir love affair

of rlıis fıcrion. The rrurh is probably

makes her feel passionately alive, for

rhar such momenrs scarcely exisr;

the fırsr time in years. But her

they merely eem ro . . On closer

happiness is also her rormenr.

inspecrion, rhe moment isn'r ar all

Caught berween two very differenr

decisive, for a long rime, emorions

worlds, she evenmally mrns ro

and rhoughrs have been flowing,

Jacob, who is at once her priest and

consciously or nor, i n rhe same

an old friend she can trust. J acob

direcrion. The acmal breakour lies

.

advises her to end rhe affair and ro

back in rhe disranr pasr, deep in rhe

teli her husband rhe rrurh. This

darkness." - Ingmar Bergman

Born in Tokyo in 1 938 co
Norwegian parenrs. She spenr
the war years i n Canada and the
U n i ted tates. After studying
d rama in England, she launched
her acting career i n the
Scandinavian thearre, where her
work caught the eye of d irector
Ingmar Bergman . She quickly
became Bergman's favorire
acrress and has si nce starred in
fı l ms acound the world. I n
recent years she has been active
in humanitarian work, on behalf
of UNICEF, as v ice-chairnıan of
the refugee aid organization lRC
and as co-founder of the Women
for Refugee Children
Worldwide. She has wrirren two
books, "Changing" i n 1 976 and
"Choices" i n 1 984. I n 1 992 she
made an auspicious debut as a
fearure d i rector with "Sophie".
She d i recteel "Kristin
Lavransdarrer" i n 1 99 5 .
P R I V ATE CONFESSIO S
( 1 997) is the third fı l m she
di recred.

205 DÜNYA FESTiVALLERiNDEN FROM THE \X'ORLD OF FESTI\'ALS
ÇiN-FRANSA CHINA-FRANCE

DOGU SARAYI , BATI SARAYI
D ONG GONG Xl GONG
EAST P ALA CE, WEST P ALACE
Yönetmen Director: Zhang Yuan
Senaryo Screenplay: \Vang Xiaobo &
Zhang Yuan Görüntü Yön.

Cinemarography: Zhangjian Kurgu
Edir ing: Vincelll Leıry 1\fiizik/1\fusic: Xiang
Min Oyuncular Casr: Hujım. Si Han
Yapımcı Producer: Zhang Yuan Yapım
Producrion Co.: Qmlqıı'ım d'Autre

ZHANG YUAN
1 963'te Nanjing'te, Çin Halk
Cumhuriyeti'nde doğdu.
1 989'da Pekin Sinema
Akademisi'nden görüntü
yönetmeni olarak mezun oldu.
1 990'da ilk uzun metrajlı filmini
bağımsız olarak yönetti. Tüm
fımlerinin yapımcılığını
üstlenmiştir. MTV için bazı
video klipler de çekmiştir.
Bom in 1 963 i n Nanj i ng,
People's Republic ofChina. He
graduated from Bei j ing F i l m
Academy i n 1 989 as direcror of
phorography. He direcred his
first fearure independendy in
1 990. H e produced all his films.
He made several video clips for
MTV.

Productions, 45. me \'(/estermeyer. 94200 lvry
sur-Seine, FRANCE; Phone: 33 1 45 21 1 2
1 2 ; Fax: 33 1 46 7 1 82 99: Ocean Films.
Hong Kong, CH/NA Dünya Hakları

Exporr Agenr: Fortissimo Film Sa/es.
Herenmarkt. / 0-2. 1 0 1 3 Amsterdam.
NETHERLANDS: Phone: 3 1 20 627 32 1 5 ;
Fax: 3 1 20 626 1 1

5 5 Kaynak Source:

lllinema Medya Ltd Şti.. Taksim, isıik/al

Cad. . Taksim Pa/as Apt. No: 27-29 K: 4,
80090 Be; oğlu, istanbul. Turkey: Phone: 90
212 292 06 22: Fax: 90 212 292 06 25
1 996 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 90'

•

Çin'in başkentinde, Yasak
Kent'in arkasındaki bir parkın
tuvalederi eşcinsellerin favori
buluşma yeri olmuştur. Duyarlı
genç yazar A Lan, bu parkta
dolaşmayı sever. Bir polis baskını
sırasında kendini polis
merkezinde "kitabına uygun" bir
şekilde sorgulanırken bulur. A
Lan'ın sorgulaması, birden,
çalkantılı yaşamının belleğinde
beklenmedik bir biçimde
canlanmasına yol açar:
çocukluğunu, annesini, babasını,
okulu, ilk cinsel deneyimini,
devlet için kırsal kesimde zorunlu
çalışmasını anımsar; daha sonra
aklına yavaş yavaş gerçek aşk
arayışı gelir. A Lan'ın yaşamından
bu kısa ve içten kesitler onu
sorgulayan polis memurunun ona
karşı olan duygularını bulandı rı r.
Garip bir aşk öyküsü ortaya
çıkar . . .

• Behi nd rhe Forbidden Ciry i n

rhe Chinese capiral, rhe srreer
urinals of a public park have

F i l mleri

become rhe favoured meering poinr

Filmography

for homosexuals. A Lan, a sensirive

1 990 Mother Ana
1 992 Beijing Bastttrds
Pekin Piçleri
1 994 The Squa.re Meydan
(documentary belgesel)
1 99 5 The Son O�ul
1 996 East Palace, West Palace
Do�u Sarayı, Batı Sarayı

young wrirer, l i kes srro l l i ng in rhe
park. During a police raid , he fı nds
himse lf ar headquarrers su ffering a
"buy rhe book" i nrerrogarion. The
quesrioning of A Lan quickly
rransforms i n ro an unexpecred
remi niscence of his rumulruous
l i fe: his childhood, parenrs, school,
fırsr sexual experience, obligarory
srare work in rhe counrryside, and
rhen, a slow drifr i nro rhe quesr for
rrue love. These brief i n rimare
g l impses of A Lan's l i fe blur rhe
i nrerrogar i ng offıcer's fee l i ngs for
his prisoner. A suange love srory
u n folds . .
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BEYKENT
C :'\ 1 \' E R S I T E S !

BEYKENT Ü N iVERSiTESi SiNEMA OYUNCULUGU PROGRAMI'n
değerli katkılarıyla
gerçekleştirilmiştir.
W e should ! i ke to rhank

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SiNEMA OYUNCULUGU PROG R AM I
for rhe i r comriburions.
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ARNAVUTLUK-FRANSA-POLONYA ALBANIA-FRANCE-POLAND

KUTJIM CASHKU

ALBAY KORUGAN

1 950'de Arnavutluk'ta do�du.
1 968- 1 972 yılları arasında
Tiran'daki Güzel Sanatlar
Akademisi'nin Tiyatro
Okulu'nda, daha sonra da
Budapeşte'de Sinema ve
Tiyatro Okulu'nda okudu. Kısa
sürede Arnavutlu�un en ünlü
film yönetmeni oldu. Filmleri
Toronto, Venedik, New York
gibi pek çok uluslararası film
festivallerinde gösterildi ve
ödüller kazandı.

KOLONEL B UNKER
COLONEL BUNKER
Yönetmen Direcıor: K1ttjim Cashku
Senaryo Screenplay: K11tjim Cashku
Görüntü Yön. Cinemaıography: Afim
Spaııin Kurgu Editing: Kahena A ıtia Rivei/1

Müzik Music: Andrzej Kı·aıJZt Oyuncular
Cast: Aginı Qirjagi. A nna ehrebe<ka, Cun
Lajci. Guljem Radoja. Kadri Roshi

Yapımcılar Producers:jean Brehat &

Born i n ı 950 i n Albania. From
ı 968- ı 972 he srudiecl at the
Drama School of the Academy of
Fine Arrs in Tirana, then at the
Film and Theatre School in
Bucharesr. He soo n became the
most famous Albanian film
di recror. H is films were
presented and won prizes at
i n ternational film fesrivals in

K11tjim Cashk11 Yapı m Production Co.:
ORA Film, Rr-H-Hidi, P.82, Ap. 1 7. Tirana.

ALBANIA: Phone & Fax: 355 42 334 90;

Alhtl Film St11dio. ALBANIA; 38 Productions,
FRANCE; Film Studio DOM, POLAND

Dünya Hakları Export Agem: Tadrart
Films, 22 me Daıry. 750 1 7 Paris. FRANCE:
Phone: 33 1 42 63 27 45: Fax: 33 1 42 29
57 59

1 996 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 1 03 '

• Nuro Meto Polonya'da bir
askeri okulda öğrenim görmüş ve
piyanist Anna'yla evlenmiştir. Kısa
bir süre sonra Meto
Arnavutluk'ta önemli bir göreve
atanınca Anna da onun yanına
gelir. Arnavutluğun Doğu
Bloğu'ndan kopmasından sonra,
Meto, totaliter Enver Hoca rejimi
yetkililerince, kuş uçurtmayan bir
savunma sistemi kurmak ve ülkeyi
olası iç ve dış düşmaniara karşı
korumakla görevlendirilir.
Ülkenin dört bir tarafına binlerce
korugan inşa eden Nuro Meto
sonunda Albay Korugan olarak
anılmaya başlar. Halk ani ve
anlamsız alarmlarla canından
bezer. Bu uygulamalar bir
çılgınlığa dönüşür.
" Koruganlaşma" için cinayetlere
bile sessizce göz yuman Albay
Korugan bir süre sonra hükümet
için tehlike oluşturmaya başlar.
Sonunda tutuklanır, işkence görür
ve hapse atılır. Anna bir çalışma
kampına yerleştirilir ve oradan da
ülkesine geri gönderilir.
Komünizmin çöküşünden sonra,
Meto ülkenin her tarafını sarmış
olan koruganların yaratmış olduğu
acıların ve yaşamının
anlamsızlığının farkına varır. Bir
türlü Anna'nın izinini bulamayınca
da yaşama isteğini yitirir . . .

Savaşı'ndan 1 985'teki ölümüne
kadar başkanı olan Hoca, Doğu
Bloğu'nun en totaliter ve
hoşgörüsüz yöneticilerinden biri
olmuştur. Uzun süre Çin
dışındaki tek Maocu rejim olan
Arnavutluk politik, psikolojik ve
fiziksel açılardan Avrupa'daki en
izole toplum olmuştur. ALBAY
KORUGAN yönetmen
Cahsku'nun bu yıllar hakkında
yürek paralayan bir muhasebesi
ve, hiç kuşkusuz, 800.000
koruganın simgeleştirdiği acımasız
bir diktatörlüğün derinden
eleştirisidir.

Enver Hoca yaklaşık kırk yıl
süreyle Arnavutluğu çelik
yumruğu altında yönetmiştir.
Arnavutluk Komünist Partisi'nin
kurucusu ve Ikinci Dünya

Colonel B unker, who tacid y

•

uro Meto srudied at a m i l i tary

tortured, imprisoned. Anna is
inrerned i n a labour camp and
fınally deported back to her own
country. After the fa ll of
Communism, Meto real i zes the
tragedy of the densely la id bunkers,
the futility of his whole l i fe. H i s
fai lure t o rrack down Anna nu m bs
his will to live . .
Enver Hodga ruled A lbania wirh
an i ron fısr for nearly 40 years.
Founder and head of che Albanian
Communisr Parry from the Second
World War unril his dearh i n
1 98 5 , Hodga was one o f che
Easrern Bloc's most totalirarian and

school i n Poland, where he married

intransigem rulers. For a long rime
Albania was che only Maoist

the pianist A n na. She then joined

regi me outside China, and by far

him in Albania, where Meto soon

rhe most isolationise society i n

attained a ptom inent position.
After che split from the Eastern
Block, Meto is enrrusted by the

Europe - poli rically,
psychologically and physically.
COLO EL BUNKER is d i rector

roralirarian Enver Hodga regime

Cahsku's hearr-breaking accounr of

with consrrucring a dense defense

those years, and is cerrainly a

system, to ostensi bl y prorect

crirical portrait of a ruthless

Albania from potential enemies

d ictatorship for which 800.000

borh wi thour and within. uro
Meto who builds thousands of

symbol.

bunkers all over the counrry is duly
given che n ick-name Colonel
Bunker. The population becomes
subjected to sudden and i rrational
alerr operations. The si tuation
reaches che d i mensions of a frenzy.
consenrs r o the crimes comm itted
i n the name of "bunkerisation",
soon becomes a threat to the
governmenr. He is arrested,

bunkers remain as the ultimate

F i l m leri

F i l m og rap hy

1 976 Spriug in O u r Hearts
Yüreklerimizin Baharı
(dowmentary belgesel)
1 97 7 They Were But Four
Sadece Dörr Kişiydiler
1 979 Ft1ce to Face Yüz Yüze
1 980 PosthumoliS Ölümden Sonra
1 982 The Friends Dosrlar
1 983 The Hu11uın Ha.1ul lnsan Eli
1 985 B roken April Kırık Nisan
1 987 /llurdered white Huntiug
Avianırken Öldürüldü
1 989 The Btdlad of Kurbin
Kurbin'in Baladı
1 996 Co/one/ Bmıker
Albay Korugan
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AVUSTURYA-BOSNA AUSTRlA-BO N I A

R l l :\l l

s

NIKO LAUS
i ----------------t G EYRHALTER
-_____'___________
ı--0
A Y T O N D A N S O N RA K Y I L
1 972'de Avusturya'da,

DAS}AHR NACH DAYTON

Viyana'da doğdu. Önceleri
fotoğrafçılık yaptı, daha sonra
belgesel rılmlere merak sardı.

THE YEAR AFTER DAYTON

Born i n Vienna, Ausrria in
1 97 2 . He fırsı worked as a
phoıographer and rhen became
i meresred in documenıary fılms.

Yönetmen Director: Niko/am Gl!)rhalter
Görüntü Yön. Cinemarography:
ikolam Geyrhalter Kurgu Editing:
\Volfgang l'(liderhofeı· Oyuncular Cast:
Amra Arslanagic. Nikola Bobornik. ujla

Buruazoı•ic.juliana Dakovit. Rajko J\lrkajic,
Halid Kurtovic, Salktma A vdic Yapı m cı

Producer: Nikolam Gl!)•rhalter Yapı m
Production Co.: Niko/am Geyrhalter
Filmprodukıion. Hildebranddgasse 2 1 , \'(lien
1 180, A USTI?IA: Phone & Fax: 43 1 40 30
162: Prisma Filmproduktion, \Vim.
A USTRIA; Boma Film DO. Sarajevo.
BOSNIA Dünya Hakları Exporı Agenı:
Amirian Film Commission. Stifıgasse 6. A1070 Vienna. A U TRIA: Phone: 43 1

23:

526 33

Fax: 43 1 526 68 O J

Filmography
1 997 1 Betacam Video 1 Renkli

Eise1ıerı
(docu mentctry belgesel)
A ngeschwemml
(documeutary belgesel)
1 997 Dm )cıhr uach Daytott
(docmueutcıry belgesel)

Co l o r 1 200'

• Sırp teknisyen Rajko ve ailesi,
Dayton Anlaşması'ndan sonra
Bosna'da Müslüman-Hırvat
Federasyonu'nun denetimine
geçen bir bölgede bulunan
evlerinden ikinci kez ayrılmak
zorunda kalırlar. Oyuncu olan
Nermin, savaşta iki bacağını da
kaybetmiştir ve artık bu yeni rolü
oynamayı öğrenmesi
gerekmektedir. Müslümanların
denetimi altındaki Novi Travnik
bölgesi yakınlarındaki küçük bir
kasabada çobanl ı k yapan Halid,
Mostar'ın batısında Hırvat
kesiminde yaşayan arkadaşlarını
ziyaret etmek için hayatını
tehlikeye atar...
DAYTON'DAN SONRAKI YIL
Bosna'da ateşkesten sonraki ilk
barış yılını anlatıyor. Yabancı
ülkeler sayesinde ayakta duran bu
yeni ülkeyi temsil edebilecek
nitelikte olan kimi Bosnalıların
portreleri çiziliyor. Bu, arka
planında savaşın hala hissedildiği,
bazen şartlar imkansızlaştırmış
bile olsa insanların hala birlikte
yaşayabileceğini, ve 1 996'da
ortaya çıkan değişiklikleri anlatan
bir öykü.

• Rajko, rhe Serbian mechanic,
and h is family musr leave rheir
home for rhe second rime, as i r is
locared in an area in Bosnia which
has come under rhe comrol of rhe
Moslem - Croarion Federation in
accordance wirh rhe "Dayron
Agreemen r " . erm i n , rhe acror,
has losr borh legs in rhe war and
mighr have rhe chance ro learn a
new role. Halid, a shepherd from a
smail viiiage near Novi Travnik in
rhe Muslem-controlled region,
risks his l i fe ro visir friends on rhe
Wesrern (Croarian) side of
Mosrar. . .
THE YEAR AFTER DAYTON
depicrs rhe fırsr year of peace in
Bosnia. Some Bosnians, who are
po sibly representative of rheir
young counrry, which is held
rogerher mainly through foreign
influence, are porrrayed . This is a
human srory played out before a
background of a war which sri ll
makes i rself fel r , a srory of a
possible l i fe rogerher, which has on
rhe orher hand become impossible
in many cases, and rhe changes
come i n 1 996.

ro
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BELÇIKA-FRANSA BELG I UM-FRANCE

T.A.R. i . H.'i TUŞLA
DIAL H-1-S-T-0-R-Y
Yönetmen Director: johan Grimonprez
Senaryo Screen play: johan Grimonprez
Görüntü Yön. Cinemacography: johan
Grimonprez Kurgu Ed i c i ııg:johan
Grimonprez Müzik Music: Daı•id She"

Yapınıcı Producer: Ron; Vissers Yapı m
Producrion Co.: K11mtenrwtrum STUC.
E. Van Eı•eımraa/ ld. B-3000 Ulll'<'ll.

BELGIUM: Phone: 32 16 236 773: Fax: 3 1
/ 6 224 676 Dünya Hakları Exporı
Agent: lnrrdem. P.O. Box 1424. B - 1 000

Bmmls 1 . BELGIUM: Phone & Fa>: 32 2
223 59 85

1 997 1 Belaram Video 1 Siyah-Beyaz
(B&W) / 68'

• Uluslararası uçak kaçırma
eylemlerinin gayrı resmi güneesini
izlemek için kemerierinizi
bağlayın! Bu sözde belgesel sizi
altmışlı ve yetmişli yılların
romantik devrimci uçak
korsanlarından doksanların sinik,
kimin yaptığı bilinmeyen bombalı
çanta eylemlerine, hem eğlendirici
hem de kışkırtıcı bir tura
çıkaracak. Arşiv görüntüleri ile
kişisel amatör filmlerden
görüntülerin bir karışımı olan bu
ilginç yapını çağdaş felaket
kültürünün medya politikasını
inceliyor. "White Noise" ve
"Mao ll" adlı iki Don Delillo
romanından ve bu yazarın "Yuva
artık geçerli bir kavram değil"
sözünden esinlenen yönetmen
Johan Grirnonprez, uluslararası
terörizm görüntüleri ile felaket
haberleri izleme isteğinin nasıl
oturma odalarımızı işgal ederek
evimizdeki huzuru tehdit ettiğini
gösteriyor. Yüzyılımızın bomba
gibi patlayan tarihi içinde yapılan
bu hızlı yolculuğun özgün rnüziğini
New York'lu besteci rnüzisyen
David Shea hazırlamış. Tarihsel,
isterik ve çılgınca neşeli bir film
olan T.A.R.I.H.'I TUŞLA'da insanı
içten yakalayan bir etki, bir
kaçınılmazlık duygusu ve iç
burkan duygusal bir saldırı var.

• Buckle up for the unoffıcial
ch ranicle of world w ide airplane
h i jacki ng! This pseuclo
documentary w i l l rake you on a
playful-subversive tour from the
romantic h i jacker-revolurionary of
the s i xr ies and the sevenries to the
cyn ical, anonymous pareel bom bs
of the n i neries. I ts blendi ng of
archival foocage and personal
home-movie imagery investigares
the mecl ia pol itic of conremporary
carasrosrrophe culrure. I nspired by
rwo Don Del i l la novels - " W h i te
Noise" anel "Mao I l " , anel savouring
the wrirer's morro ' Home is a fai led
idea', d i rector Johan Grimonprez
full y dem on crares ho w che
specracle of i n ternational terrorism
and che desire for che ulrimare
d i sasrer i nvade all l i vi ng rooms ro
threaren our domesric bliss.

ew

York composer-musician David
Shea wrore che original soundrrack
to this accelerated journey through
the explosive h istory of this
century. H istorical, hysrerical and
h i larious, DIAL H-I-S-T-0-R-Y
has a visceral impact, a sense of
urgency and a wrenching emorional
attack.

JOHAN GRIMONPREZ
Akademie voor Schone
Kunsten'de, Görsel Sanatlar
Okulu'nda, Whitney Müzesi
Bagımsız Egitim Programı'nda
ve Jan Van Eyek Akademisi'nde
ögrenim gördü. Pek çok ülkede
begeni kazanan "Kobarweng or
where is your helicopter 1
Kobarweng ya da
Helikopteriniz Nerede?"
( 1 992) adlı video filmini ve çok
kanallı video enstelasyonu "lt
will be all right if you co me
again, only next time don't
bring any gear. except a tea
kettle 1 Yine Gel Ama Gelecek
Sefer Çaydanlıktan Başka Bir
Şey Getirme"yi yönetti. Video
koleksiyonu "Beware! In
playing the phantom you
become one 1 Dikkat et!
Hayaleti Canlandırırken Ona
Dönüşebilirsin" Ghent,
Cenevre, Paris, Kassel, New
York and Brüksel gibi
kentlerde g österilmiştir.
T.A. R.I.H.'I TUŞLA.
Documenta X'un en başarılı
keşiflerinden biri olarak
degerlendirilmiş ve Paris, New
York. Graz. Rio de Janeiro,
Leuven, Kopenhag, Cenevre,
Brüksel ve Beston gibi
kentlerde gösterilmiştir. Şu
sıralarda çalışmalarını ve
yaşamını Berlin'de. bir DAAD
bursuyla sürdürmektedir.
He srudied ar Akademie voor
Schone Kunsren, School for
Visual Arrs, Whirney M useum
Independenr rudy Program and
Jan Van Eyck Akademie. He is
the d i recror of rhe
inrernarionally acclaimed video
piece " Kobarweng or where is
your helicoprer" ( 1 992) and of
rhe nı ulti-channel video
insrellarion "Ir will be a l l righr if
you come agai n, only nexr rime
don 'r b ring any gear, excepr a
rea kerde". H is video l i brary
" Beware! In p l aying rhe
plıanrom you become one" has
been shown in Ghenr, Geneva,
Paris, Kassel, ew York and
Brussels. DIAL H - l -S-T-0- R-Y
has been labeled as one of rhe
nıosr imporrant discoveries at
Documenra X and has si nce
been shown in Paris, New York,
Graz, Rio de Janeiro, Leuven,
Kopenhagen Geneva, Bnıssels
and Bosron. He is currenrly
working and living on a DAAD
granr i n Berl i n .
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ADEMIR KENOVIC

KUSU RSUZ Ç E M B E R

1 9SO'de Bosna'da,
Saraybosna'da do�du.
Saraybosna Universitesi Ingiliz
Dili ve Edebiyatı bölümünden
"Shakespeare ve Film" başlıklı
bir tez hazırlayarak mezun
oldu. 1 972-73 yılları arasında
A.B.D.'de sinema okudu;
1 976'da Saraybosna Sinema ve
Tiyatro Akademisi'nden mezun
olduktan sonra ilk konulu filmi
"A Little Bit of Soul"u çekti.
1 989'da, aralarında Istanbul
Film Festivali'nin de bulundu�u
pek çok uluslararası festivalde
gösterilen ve En Iyi Film, En Iyi
Kadın Oyuncu ve En Iyi Film
Müzi�i dallarında Felix
Ödülü'nü kazanan "Kuduz"
filmini çekti. 1 994'te yönetti�i
"MGM 1 Saraybosna" filmi de
Felix Ödülü kazanmıştır.
KUSURSUZ ÇEMBER ( 1 997)
son filmidir.

SAVRSENI KR UG
THE PERFECT CIRCLE
Yönetmen Di recto r: Ademir Kenoııic
Senaryo Screen play: Ade111ir KenOI'ic.
Abdu/ah Sitkan & Pjer Zatira Görüntü Yön.
Cinenıatography: 1\'li/enko Uhet·ka Kurgu
Editing: Christel Tattm tr Müzik Music: Esad
Amailla/ir & Ranko Rihtman Oyuncular
Cast: Mmta/a Nadarevic. Atmedin Le/eta, Almir
Podgoı·ira. josip Pejak01'ic.jasna Dik/ic. !ılirela
L-Lmıhic. Amina BegOt.'ic, Sultona Ome1·begoı•ic
Yapımcılar Producers: S)lı•ain Bunztejn.
Danr1 l?otbe.-g & Peter Van Vogelpoel Yapım
Producrion Co.: Parnasse /nternatio/1(//, 50.
bou/eı>ard du lılotıtparnasse. 75015 Paris.
FRANCE: Pbo11e: 33 1 45 49 06 66: Fax: 33 1
45 48 19 56: Argm Film Prod11ktie. Samjeı'O.
BOSN1A Dünya Hakları Export Agenr:
Parnasse lnh1'11ational. 50. bou/ezıard du
!ılomparnasse. 7501 5 Paris. FRANCE: Pho11e:
33 1 45 49 06 66; Fax: 33 1 45 48 1 9 5 6
Kaynak Source: 1\fonad Film. Yerı:batall Cad
39 K: 3. Sultanahmet. istmıbul, TURKEY: Pbone:
90 2 1 2 5 1 2 04 42: Fax: 90 2 1 2 5 12 09 1 3
1997 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 108'

• Yedi ve dokuz yaşlarındaki
Adis ile Kerim, karısı ve kızı savaş
yüzünden Saraybosna'yı terk
etmiş olan şair Hamza'nın yanına
sığınırlar. Adis ile kardeşi,
Almanya'ya kaçan teyzeleri Ayşe
d ışındaki tüm yakınlarını savaşta
kaybetmişlerdir. Hamza çocukları
terk edemez. Çocukların
teyzelerinin izini sürmelidir.
Günler geçtikçe, şair ile çocuklar
birlikte yaşamayı öğrenirler,
birbirlerine içierini açarlar,
birbirlerini sevmeye başlarlar ve
düşler kurarlar. Birbirlerine
duydukları bu sevginin sıcaklığı,
harabeye dönüşmüş bu yıkık
dökük kentteki günlük yaşamın
zorluklarını aşmalarını sağlar. Bu
yiyecek kıtlığında keskin
nişancılardan birinin vurup
yaraladığı bir köpeği yanlarına
alırlar. Köpek çocukların arkadaşı
olur. Hamza, çocukların teyzesi
Ayşe'nin yerini öğrenmeyi
başarır; ve çocukları H ransnica'ya
gitmek üzere hazırlar, buradan
Almanya'ya geçebileceklerdir.
Ancak Adis ile Kerim Hamza'ya
bağlanmışlardır. Onun gösterdiği
itina ve ilgide çocuklar sadece
barınacak bir yer değil, gerçek bir
ev ortamını bulmuşlardır. Ondan
ayrılmaya hiç niyetleri yoktur.
Ancak evleri bombalanınca,
Hamza artık vaktin geldiğine
karar verir...
Parçalanmadan önce Yugoslav
sinemasının en gelecek vadeden
yönetmenlerinden biri olan

Ademir Kenovic Bosna'daki
Müslümanların yaşamlarını
dünyanın gözleri önüne seren
sosyal içerikli traji-komik
"Kuduz" filmini de çekmişti. 1 992
yıl ında, tam savaşı n başladığı ve
hayatta kalmanın en önemli
amaca dönüştüğü sıralarda, yeni
bir film yapmaya başlamak
üzereydi. Bu yeni filmi, savaş
yıllarını bir görgü tanığının
gözünden anlatmakta: "Dehşeti,
yıkımı, cinayeti ve işkenceyi
gördüm ... Bütün bunlarla
mücadele etmenin yolunu, sıcak,
yalın, kışkırtıcı. .. ancak kendine
özgü sinema mantığıyla alışılmış
belgesellerden farklı bir film
yapmakta buldum. Aynı zamanda
da duyguları, havayı ve olayları en
gerçekçi biçimde vermek
istedim ... amacım bu öykünün her
yerde, herkes tarafından
anlaşılabilmesiydi." - Ademir
Kenovic

of daily l i fe i n a ravaged ciry.
Despire the roral lack of food, they
take i n a dog wounded by a sn i per.
The ani mal becomes the children's
companion. Hamza manages ro
learn the whereabouts of aunr
Aicha and gers the children ready
ro go to Hrasnica, from where they
will be able ro travel ro Germany.
B ur Ad is and Kerim have grown
arrached ro Hamza. U nder his care
and affecrion they have found not
only refuge but a true home. They
are relucranr ro leave. Bur when his
house is bombed, Hamza decides
that the rime has come . . .
Ademi r Kenovic, one o f the most
promising forces in former
Yugoslav c i nema, has made
" Kuduz" - a social rragi-comedy
which exposed the world ro
Muslems in Bosnia. In 1 992, he
was about ro beg i n producing a

• Adis and Kerim, two boys of

new film when the war began and
survival became the main goal. H i s
new fil m depicrs t h e war years firsr

seven and n i ne, happen ro rake
refuge widı the poer Hamza, whose

murder and rorrure ... My way of

wife and daughrer have Iefr
Sarajevo because of the war. Adi s

conrending wirh a l l that was ro
make a fi l m that would be warm,

and his brorher have losr rhei r

si mple, srimular i ng . . . and which,

hand: "I saw horror, desrrucrion,

entire fami ly, with the exception of

with i ts specific cinemaric logic,

an aunr, Aicha, who has fled ro

would be d i fferent from any

the chi ldren. He must track down

documenrary. At the same r i me, 1
wanred ro render the emorions,

Germany. Hamza cannot abandon
their au n t . As the days pass, the

atmesphere and facrs with the

poet and the children learn how ro

grearesr possible authenriciry . . . ro

live rogethet, open up, love and

make a srory that would

dream. The warmrh of this love

immediarely be undersroad

helps rhem overcome the hardships

everywhere . " - Ademir Kenovic

Born i n Sarajevo, Bosnia in
1 950. He graduared from che
English L irerarure Deparrmenr
of Sarajevo University wirh a
disserracion on "Shakespeare and
F i l m " . He scud ied fı l m in che
U n i red Scares in 1 972-73 and
afcer graduacing from che
Sarajevo F i l m and Thearce
Acadenıy in ı 976 he direcred
l:ıi s fırsr feacure, "A Lirrle Bir of
Soul". In 1 989 he d i recced
"Kuduz", wl:ıich was show n ar
nunıerous i nrernacional fescivals,
including Iscanbul, garnering
rl:ıe Felix Award for Besc Film,
Besr Lead ing Acrress, and Besc
Musical Srore. His "MGM 1
Sarajevo" ( 1 994) has also won a
Felix award. THE PER FECT
C IRCLE ( 1 997) is his lasr fı l m .
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LOPEZ-L INARES
K L E R D E F I RT I N A
1 9SS'de Madrid'te dogdu.

Aralarında Francisco Regueiro
ve Carlos Saura'nın da
bulunduğu yönetmenlerle
çalışmış b i r görüntü
yönetmenidir.

ASALTAR LOS CIELOS
STORM THE SKIES
Yönetmenler Direcrors:Jose L11is Lopez
Linares & Jaı•ier Rio)O Senaryo

Born i n Madrid in 1 95 5 . He was
a d i recmr of phomgraphy on
fı lms by Francisco Regueiro and
Carlos Saura, among orhers.

cree n p lay: jal 'ier Rio) O Görüntü Yön.
Cinemaıography:Jose L11is LOpez-Linares
Kurgu Edi ring: Pablo Blanco & I Frdel
Collados Müzik Music: A lberto lglesiaJ
1\ n/atanl aı·rator: Charo Lopez Yapı m

Producrion Co.: Cero en Condrrcta. S.L..

Marqtils de Valdeiglestas. 5 Madrid 28004.
SPAl

: Phont: 3

1 53 1 23 28: Fax: 34 1

5 2 1 91 90 Dünya Hakları Exporr Agenr:
Sogepaq S.A . . Gmn Via, 32- 1 plallla. 280 1 3
Madrid, SPAIN: Pbone: 34 1 524 7 2 20:
Fax: 34 1 5 1 1 08 75

1 997

35 111111. 1 Renkli Color 1 94 '

• Hayatının misyonu, Leon
Troçki'yi öldürmekti. Resmi
raporlara göre, katil buz
baltasının ardındaki isimler
Stalin'in ve cinayeti işlemiş olan
kişinin, yani Jacques
Mornard'ınkilerdir. Ancak
Mornard aslında, bu cinayetin
gerekli olduguna tamamen
inanmış lspanyol bir KGB ajanı
olan Ram6n Mercader del
Rio'ydu. Hapse atıldı ve kurbanın
dehşet çıglıgının hafızasına
ebediyyen nakşolduğu andan
itibaren çürümeye terk edildi.
Izleyiciyi hemen avucunun içine
alan bu soluk kesici belgesel, katili
harekete geçiren nedenleri
yeniden inşa etmek için bir dizi
yayınlanmamış malzemeden
yararlanıyor...

• The death of Leon Trotsky was

the mission of his life. Accordi ng
ro offıcial reports, rhe names
behind rhe ki l ler ice axe were rhose
of Stali n and Jacques Mornard, rhe
person who acrually commirced rhe
k i l l i ng. Bur Mornard was in facr
Ram6n Mercader del R io, a Span i sh
KGB agenr complerely convi nced
that the eri me w as necessary, and
who was rhrown i n ro jail and lefr
ro ror ever si nce rhe victim's cry of
horror was forever engraved on h is
memory. This brearhraking
documenrary which immediarely
grips the audience uses a series of
unpublished material ro
reconsrruct rhe ki ller' s morives . . .

1 952'de Madrid'te doğdu.
Radyo ve TV muhabiridir.
1 994'te, farklı bakış açılarından
ve modern teknolojiden
yararlanarak çağdaş tarihsel
konuları ele almak üzere
Lopez-Linares'le birlikte yapım
şi rketi Cero en Conducra'yı
(Hal ve Gidiş Sıfır) kurdu lar.

Born i n Madrid in 1 95 2 . He is a
rad io and TV journalise I n
1 994, rhey co-founded che
producrion company Cero en
Conducra (Zero in Behaviour),
m deal wirh conremporary
history issues from differenr
viewpoinrs and using modern
rechnologoy.
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FRANSA FRANCE
ARNAUD DES
r-----1 PALLIERES

D RANCY G E LEC E K

1 962 yılında dogdu. Edebiyat
egitimi gördü ve oyunculuk
yaptı. Marquis de Sade'in bir
oyununu yönetti. Daha sonra
N ietzche'nin Peter Gast'a
yazdıgı mektupları oyunlaştırdı
ve sahneledi. 1 3 kısa film
üzerinde çalıştı, ancak
bunlardan beş tanesini
bitirebildi. DRANCY
GELECEK ( 1 996) ilk uzun
metrajlı filmidir.

DRANCY AVENIR
DRANCY FUTURE
Yönetmen Director: ArnaNd des Paliiires
Senaryo Screen play: AmaNci des Pallieres
Görüntü Yön. Cine m arograp hy : }N/ien
Him-h Kurgu Editing: A matlt! der Pal/itres

Müzik Music:J.S. Bacb & If!. tl. Mozart
Oyuncular Cas ı: Aude Amiot. Thierry Bosc,
A nne-Lisa Nathan. 1-/anm Zisrhler. Jean-Paul
Romsil/on Yapımcılar Producers: Cyrirtc

Born in 1 962 H e studi ecl
l i teranıre and practi ced acting .
He d i recteel a stage play by
Marquis de Sade. He then staged
Nietzche's lerters ro Peter Gast.
He worked on 1 3 short fi 1 m s,
but only five of them have been
fi n ished. DRANCY AVE I R

lluriol & PaNline Doh,mlt Yapım

Producrion Co.: Les Films du Requin, 7. rue
Ganneron. 75018 P"'·is. FI?II NCE: Phone: 33
1 43 87 00 07: Fax: 33 1 43 87 43 72
Dünya Hakları Exporı Agenı: Les FiiiiiS
du J?eqNin. 7. me Ganneron. 7 5 0 1 8 Paris.
FRIINCE: Phone: 33 1 43 87 00 07: Fax: 33
1 43 87 43 72

1 996 1 35 """· 1 Renkli Co l or 1 85 '

• 1 996 yılında bir tarih
öğrencisinin, ikinci Dünya Savaşı
sırasında Naziler tarafından
Yahudilere karşı başlatılan "Kesin
Çözüm" hareketi nde Fransızların
oynadığı rolün, hala Paris ve
varoşlarında görülen izlerini
araştı rmasını anlatan film üç
bölümden oluşur: "Kesin Çözüm"
hareketinden sağ kurtulan son
adam ölmek üzeredir. Can
çekişmekte olan sesiyle yaşlı
adam, o zamanki felaketi ve
yaşadığı dehşeti anlatan bir
tanı klık bırakmamış olmaktan
duyduğu büyük üzüntüyü dile
getirir... Genç bir tarihçi eski
toplama kampı Drancy'de bir
araştırma yapar. Burada hala
oturulduğunu ve bugün "Dilsizler
Sitesi" olarak adlandırılan toplu
konutların yer aldığını keşfeden
genç kadın, Avrupalı Yahudilerin
yok edilmesi öyküsünü şimdiki
zamanda anlatır ve bunu yaparken
içinde bulunduğu dünya olan Paris
ve varoşlarında yaşananların
aslında " Kesin Çözüm" dünyası
olduğunu görür ... Kaptan
gemisinin güvertesinde, vahşi
nehrin yavaş yavaş yükselişini
anlatır. Temsilcisi olduğu muzaffer
uygarlık ve bu uygarlığın yarattığı
vahşet birbirinden ayırt edilemez
hale gelmiştir ... Bu üç öykü
birbi riyle kesişmez.
"35 yaşındayım, Fransızını ve
yahudi değilim. 35 yaşındayını
diyorum çünkü " Kesin Çözüm"
hareketinden canlı kurtulan son

insanı n ölümüne tanıklık edecek
kuşağın bir üyesiyim ve bu
soykırım gerçeğini, canlı tanıkların
sözleri olmadan yaymayı şimdiden
öğrenmeliyiz. Fransız olduğumu
söylüyorum çünkü bu film ne
Almanya'yı, ne de Almanları ele
alıyor; ele aldığı konu Yahudi
soykırımı sırasında Fransızların
takındığı tavır... Benim filmimin
amacı, Tarih'i, delaylı ve
gerçekten uzak olandan
kurtarmak, derleyip düzene
koymak. Geçmişin bir tasvirini
ortaya koymaya çalışmak. Oysa ki
benim gördüğüm, tarihin yeniden
oluşturulmasıyla ortaya çıkan tüm
hayallerden uzak en doğru tasvir,
bizim kendi dünyamızdır." Arnaud des Pallieres

comes co rhe realisarion rhar Paris
and i rs slums are acrually part of
rhe world of rhe fina! solurion . .
The ship's caprain ar rhe bridge,
deseribes rhe w i ld river overflowing
i ts banks. The vicrorious
civ i l i zarion of wh ich he is a
represen rarive and rhe savagery
wh ich it has created are
i nseparable . . . The three scories
don ' t i nrersecr.
"1 am 35 years old, I am French

and I am not a Jew. I state that I
am 35 because I am a member of a
generatian which w i l l wirness rhe
deadı of rhe last person co be lefr
alive by rhe "fina! solurion" and we
musr learn how ro keep ali ve an
awareness of rhe real ity of genocide
wirhour reference

• The fi lm which follows a young

ro

rhe words of

living wirnesses. I srare rhar I am

srudenr of hiscory who is

French because rhis fil m is nor

invesrigaring rhe suburbs of Paris

abour Germany or Germans. Ir is

for rraces of rhe parr playeel by rhe
Frene h in rhe " Fi na[ Solurion",
deerered and rhen pur i nro

abour rhe arrirudes of rhe French
people during the genocide of rhe

operation by rhe Nazis agai nsr rhe

Jews ... The ai m of my fi lm is co
save history from rhe obl ique anel

Jews, has th ree parrs: The lasr man

rhe devious which obscures the

lefr ali ve from rhe " Fina! Solurion"

rruth, co comp i le and organ ise

is dying. H i s grearesr regrer is rhar

facrs, co artempr co portray rhe

he has not been able co leave a

pasr. I have d iscovered rhar co

resrimony for posreri ry of all he has
w i rnessed . . . The young h iscorian

avoid rhe m isconceprions of re

visirs rhe concenrrarion camp

hiscory is rhe world i n which we

named Drancy and discovers dıar

live. " - Arnaud des Pallieres

people are srill living rhere in whar
is calle cl "The Vii iage of the Mure".
She retares rhe exrermi narion of
E uropean Jewry as rhough i r was
raking place in rhe presenr and

crearion, rhe rruesr descriprion of

F i l mleri

Filmography

1 987 Le disorgauisaleur
Ortalı�ı Karıştırıcı
(sbor/ kısa film)
1 988 Cil/es Deleuze: Qu 'est-ce
que 11acle de crir1tion?
Gilles Deleuze:
Yaratı Nedir? (video)
1 989 La mimoh·e d'1111 auge
Bir Mele�in Anıları
(sbort kısa film)
1 993 A tltlllf apres
Önce Sonra (video)
1 995 Les cboses ·rouges
Kırmızı Şeyler
(.<bart kısa film)
1 996 Drttucy avenir
Drancy Gelecek
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BULGARiSTAN-MACARISTAN BULGARIA-HU NGARY

•

EDWARD ZAHARIEV

G EÇ DOLU NAY

1 938 Bulgaristan'da Sofya'da
doğdu. 1 96 1 'de Budapeşte
Sinema Okulu'nu bitirdi ve
Bulgaristan'ın önde gelen
belgesel sinemacılarından biri
oldu. Konulu filmlerinde
sosyalist toplumun olumsuz
olgularına ve Bulgarların
kendilerine özgü karakterlerine
eğilir. Pek çok filmi ulusal ve
uluslararası ödül kazanmıştır.
26 Haziran 1 996'da son filmi
GEÇ DOLUNAY'ın kurgusunu
tamamladıktan hemen sonra
ölmüştür.

ZAKASNIALO PALNOLUN/E
LATE FULL MOON
Yönetmen Director: Edward Zahariev
Senaryo Screenpıay: Edward Zahariev
Görüntü Yön. Cinemarography: Emi/
Christov Kurgu Ediring: Cvetana Kolarova

Müzik Music: Kiı·i/ Donchev Oyuncular
Casr: ltshak Fintsi. Virginia Kelmelite. ikolai
Urrmıov. Va/eri Drerıikov, Elena LafaJitıZOt1a.
Getgana Danova Yapımcılar Producers:
Edward Zahariev & F.E. Zahariev Yapı m

Producrion Co.: Edward Zahariev Edi

Born in Sofıa, Bu lgaria in 1 938.
He graduated from B udapest
Film School in 1 96 1 and became
one of rhe leading documenrary
filmmakers of Bu1garia. His
fıcrion fı 1ms focused on the
negative phenomena in socialise
sociery and the typical
characreristics of the dispositian
of Bulgarians. Many of his fılms
won national and i nrernarional
awards. He died on 26 June
1 996, afrer conıp1eting the
ediring of LATE FOOL MOO

F.E.Z. . 12, Kosta L11lchev Str. .
BULGARIA:

1 1 1 3 Sofia.
Phone & Fax: 3 5 9 2 722 593;

B11dapest Filmst11dio. HUNGA R Y Dünya

Hakları Exporr Agenr: Edward Zahariev

Edi-F. E.Z. .

12.

Kosta L11/chev Sır. .

1 1 13
2 722

Sofia. BULGAR1A: Phone & Fax: 3 5 9

593

1 996 1 35

mm.

1 Renkli Coıor 1 1 1 6'

•

Yaşlı bir adam, oğlu, gelini ve
torunuyla birlikte yaşamaktadır;
ancak hiçbir konuda anlaşamazlar.
Yaşlı adamın yaşantısı altüst
olmak üzeredir. Oğlu, gelini ve
terunu ona yabancılaşmışlardır;
çünkü yaşama bakış açıları çok
farklıdır. Yaşlı adam çağdaş
dünyanın geçerli değerlerinden
sayılan açgözlülüğü ve insanlara
karşı duygusuzluğu bir türlü kabul
edememektedir. Torununun ilerde
suça bulaşacağından korkmaktadır;
zaten gelini de kendi oğluna karşı
annelik duygularını artık yitirdiğini
kabul etmektedir. Oğlunun
kocalık duyguları da körelmiştir,
uyarılması için porno kasetler
gerekmektedir. Adamın iş
hayatında başarıya ulaşma çabaları
da babası tarafından ilgisizlikle
karşılanmaktadır. Yaşlı adam
evden ayrılıp, bir huzurevine
yerleşir, ancak orada da kimseyle
anlaşamaz. Buradan da kaçar ve
iki eski aı:kadaşına rastlar; bunlar
bir banka soymayı
planlamaktadırlar. Yaşlı adam
herşeyin giderek yazlaştığı Sofya
sokaklarında dolaşır durur.
Gangsterler çoğalmakta, yoksullar
yiyeceklerini çöp kutularında
aramak zorunda kalmakta ve
Asyalı göçmenlere hayvan
muamelesi yapılmaktadır.
Birdenbire, peri masallarında
olduğu gibi yaşlı adam içi para
dolu bir çanta bulur . . .
Bulgaristan'ın e n önemli film
yönetmenlerinden biri olan

Edward Zahariev, ülkesinin
doksanlı yılların ortasındaki
durumuna, yaşlı bir adam, oğlu ve
torununun küçük evrenleri
aracılığıyla, oldukça karamsar bir
bakışla yaklaştığı GEÇ
DOLUNAY filminin kurgusunu
tamamladıktan hemen sonra
yaşama veda etti. Şiirsel ve
natüralist görüntüler aracılığıyla
yaratılan bir metafor olan bu film,
kendisine özgü ödünsüz
toplumsal bilincini başarılı bir
mizah yoluyla aktaran bu
yönetmenin anısını yaşatacak
sağlam bir abide. "Yaşlanmak bir
sanattır. Bunda ustalaşsanız bile,
yaşlılık dönemi yaşamın daha
önceki dönemleri kadar
karmaşıktır. Hele yaşlılık bir
temel toplumsal değişim
dönemine rastlarsa çok daha
güçleşir. Çünkü bütün yaşamınız
boyunca, değiştirilmesi çok zor
olan alışkanlıklar edinmişsinizdir."
- Edward Zahariev
• An old man lives w i th his son,

for him are dead. The son's
husbandly insrincts are alsa cool; he
needs porno videos to ger aroused.
And his efforrs to succeed i n
business meet w i th indifference
from his farher. The old man goes
off to li ve in an old age home bur
there, too, he can ' t ger along. He
runs away and meets up with rwo
friends from his past witlı a
harebrained scheme to rob a bank.
The old man winds up on the
streers of Sofıa where everytlıing is
in decay. Gangsters thrive, the poor
are forced ro roor through garbage
cans for food and Asian refugees are
treated ! ike animals. Then, ! i ke in a
fai ry rale, the old man srumbles
across a suitcase ful l of mo ney . . .
Edward Zahariev, one of B ulgaria's
most prominenr fılmmakers, d ied
after completing the ediring of
LATE FULL MOON, a fairly bleak
look at the s ta te of his narian in the
nıid-'90s via the microcosm of an
old man, his son and his grandson.
A nıetaphor creared through poetic

his daugbter-in-law and h is

and naruralistic pictures, the film is

grandson bur they can hardly agree

a solid memorial to a d i rector whose

abour anything. The old man's

sharp sense of social conscience was

world is coming apan. His son,

always leavened by a winning sense

daugbter-i n-law and grandson have

of humour. "Aging is an arr. Even if

become esrranged; they worshi p

you have mastered it, the age of
dedi ne is no less complicated than

differenr values. The o l d man
cannot come to terms with

those preceeding it. It is especially

modern-day greed and the

d iffıculr if i r coincides w ith a time

callousness araund him. He worries

of major social change. A l l your l i fe

that h is grandson is headed for a

have been forming habits which are

l i fe of erime and the boy' s morher

very diffıculr to unlearn." -

adm i ts that her maternal feel i ngs

Edward Zahariev

F i l mleri

F i l m ogr a phy

ı 967 if the Trai11 !su'i Coming

Eger Tren Gelmiyorsa
1 968 The S ky over the Ve/eka
Yeleka Üzerindeki Gökyüzü
1 9 73 The Hare Cemm
Tavşan Sayımı
1 9 75 Villa Zoııe Villa Bölgesi
1 9 77 A Timefor Mm
Erkeklerin Zamanı
ı 980 Almos/ a Love Story
Neredeyse Bir Aşk Öyküsü
1 982 Elegy Agır
1 985 My Darliııg, My Da.rliııg
Sevgilim, Sevgilim
1 990 Protected Zo ııe
Korunmuş Bölge
1 99 2 Elegy Agıt ( ııeu· venion
yeni versiyon)
1 996 l..nte Full Moon
Geç Dolunay

ı

G E N Ç L i K FARKLI D I R
YOUTH I S DIFFERENT
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2 1 6 GENÇLiK FARKLIDIR YOl TU I S D IFFERENT

FRANSA FRANCE

BRUNO D UMONT

i SA' N I N YAŞA M I

1 958'de Fransa'da, Bailleul'de
do�du. Felsefe okudu ve
1 986'da film yönetmenli�ine
başlamadan önce felsefe
ö�retmenli�i yaptı. Televizyon
reklamları, endüstriyel
belgeseller ve kısa metraj lı
promosyon filmleri çekti. 1 993
yılında "Paris" adlı filmini
yönetti. E rtesi yıl TV dizisi
"Arthur et les fusees 1 Ath u r
v e Füzeler" i l e "Marie e t
Freddy 1 Marie v e Freddy" adlı
kısa metrajl ı bir film çekti. ilk
uzun metraj l ı filmi olan
ISA' N I N YAŞAMI geçen sene
Fransa'da Jean Vigo ödü lünü
kazandı.

LA VIE DE]ESUS
THE LIFE OF JESUS
Yönetmen Director: Brurıo Dmnont
Senaryo Screen play: Brrmo Dmnom
Görüntü Yön. Cinemarography: Philippe
Van Leeuw Kurgu Editing: Guy Leeome
Müzik Music: Richard Cuvillier

Oyuncular Cast: David Douche. Marjorie
Cottreel. Genevieve Cottreel. Kader Chaatouf
Sebmtien Delbaere. Seba11ien Bailleul. Samuel
Boidin, Steve Smaggbe Yapımcılar

Producers:jean Brehat & Rachid Bouchareb
Yapım Production Co.: 38 Prod11ctions,
70. me d'Aua. 75006 Paris. FRANCE:

33 1 45 88 44 75: Fax: 33 1 45 49
1 7 85 Dünya Hakları Export Agent:
Cell11loid DreaniJ. 24, me Lamartine, 7 5009
Paris. FRANCE: Phone: 33 1 49 70 03 70:
Fax: 33 1 49 70 03 7 1
Phone:

1 99 7 1 35
•

mm. 1 Renkli

Color 1 96 '

Freddy "Au Petit Casino"
adında bir cafe işleten annesi
Yvette'le birlikte kuzey Fransa'da
Bailleul'de yaşamaktadır. Saralı
olduğunun bilincinde olan ve
yerel bir klinikte tedavi gören
Freddy boş zamanının çoğunu oldukça boş zamanı vardır kafadar arkadaşlarıyla orada
burada dolaşarak geçirir. Çok az
eğitim görmüş olan bu
delikanlılar, 20 yaşına gelmiş
olmalarına karşın hala bir baltaya
sap olamamışlardır; günlerini
mobiletleriyle dolaşarak
geçirirler. Sağlık sorunu olmasına
karşın Freddy ötekilerden daha
şanslıdır: bir süpermarkette
kasiyerlik yapan Marie adında
güzel bir kız arkadaşı vardır.
Freddy ile Marie cafenin üst
katındaki Freddy'nin odasında,
annesinin de onayıyla, buluşurlar,
ya da kaldırırnın kenarında,
yanyana hiç konuşmadan, sanki
dua ediyorlarmış gibi, Freddy
mobiletinin üstünde, Marie de
onun yanında saatlerce öyle
dururlar. Eğlenmek içinse, Freddy
ile arkadaşları, kasabanın içinde ya
da dışında motosiklet yarışları
düzenlerler, ya da hangisinin daha
çok öteceğini görmek için
eğittikleri ispinozlarını
yarıştırırlar. Pazar günleri de
yüzrnek ya da belediye
bandasuyla birlikte yürümek için
Dunkerque'e kadar giderler.
Derken sahneye bir Arap ailesi
girer ve oğulları Kader Marie'ye
göz süzmeye başlar. Freddy'nin

günlük yaşamı giderek trajediye
dönüşen bir öykünün çerçevesini
oluşturmaya başlar . . .

Marie make our i n h is room over
r he cafe (wirh Mom 's blessing), or
j usr spend hours leaning up agai nsr
each other on rhe sitlewalk, he

Küçük kasabaların boğucu
havasını anlatan yönetmen
Dumont, bastırılmış duygular
üzerine ince ince işlenmiş,
üzerinde titizlikle çalışılmış bir
film gerçekleştirmiş. Filmin ismi
ise sanki yanlış konmuş, çünkü
görünüşe bakılırsa yirmi yaşındaki
lsa'nın henüz bir yaşamı olmamış.
" Bu öyküyü yazarken, karmaşık
karakterleri ve sıradışı olayları ele
aldığırnın farkındaydım. Bunu
biliyordum ancak sonuna kadar
gitmek zorundaydım. Filmin
gerçek malzemesi bu oldu. I nsan
doğasının kıvrımlarını, kesişme
noktalarını araştırdım. Filmde
herşey aşk, nefret ve bunların
gücü üzerine." - Bruno Dumont
• Freddy lives wirh his morher
Yverre i n Bai lleul, i n rhe norrh of

seared on his moped, she standing
against h i m , wordlessly, as i f in
prayer. For enrerrainmenr, Freddy
and h is pals have moped races,
areund rown and in rhe
counrryside, or pir rheir rrained
finches againsr each ro see whose
bird can chirp rhe mosr. On
Sundays rhey venrure as far as
Dunkerque, ro barhe or march i n
r h e municipal band. Then an Arab
fam i ly enrers the picrure, and
Kader, rheir reenage son, makes
eyes ar Marie. The daily chronicle
of Freddy's l i fe becomes the
framework for a srory rhar lurches
roward rragedy . . .
By chronicli ng rhe srifl i ng narure
of small rowns, di rector Dumonr
has fash ioned a ful l y wroughr,
sharply arrtıned study of rhwarred

France, where she runs rhe "Au

emorions. The ri rle of rhis fil m is

Per i r Casino" cafe. Self-conscious

somerhing of a m isnomer, because

abour h is epilepsy, for which he is

by all appearances, 20-year-old
Jesus has no l i fe. "White I was

being rreared ar a local clinic,
Freddy spends most of his spare

writ i ng rhis srory, I knew I was

rime - and he has plenry of i r 

dealing with ambiguous characrers

hanging our wirh his buddies. The

and an unconvenrional plor. I knew

boys have had lirrle schoo l i ng and

ir and I was compelled ro con t i n ue.

ar rwenry are alteady chronically

This is rhe very marerial of the

unemployed, w h i ling rheir empry

fil m . I was reach i ng i n ro the creases

days away on souped-up mopeds.

of human narure, rhe j uncrures .

Despire his handicap, Freddy is

I r ' s all about love and hate, and

luckier than rhe orhers, with a

rheir power." - Bruno Dumonr

prerry local supermarket cashier,
Marie, as his gi rlfriend. Freddy and

Born in Bailleul, France in
1 958. He srud ied philosophy
and rhen raughr for several years
before swirching ro filmmaking
in 1 986. He d i recred TV
commercials, indusrrial
d.ocumenraries and promorional
shorrs. I n 1 993 he d i recred
"Paris" and rhe following year he
scripted rhe TV series "Arthur er
les fusees" and a ficrion shon
enrirled "Marie er Freddy". THE
LIFE OF JESUS, his firsr
fearure, was awarded rhe Prix
Jean Vigo lasr year in France.
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AVUSTRALYA AUSTRALIA
STAVROS ANDONIS
�------� EFTHYMIOU

G E RÇ E K AŞK VE KAOS

1 962'de Rum bir anne-babanın
çocuğu olarak Kıbrıs'ta doğdu.
Uç yaşından itibaren Londra' da
büyüdü ve yirmili yaşlarında
Avustralya'ya taşı ndı.
Demiryollarında, fabrikalarda
üç yıl makinist olarak çalıştıktan
sonra, Sidney Sanat
Akademisi'nde eğitim gördü ve
ressam oldu. Sonra deneysel
videolara geçti, anlatıma
sapiantı derecesinde ilgi duydu.
Sidney'deki Avustralya Film,
Televizyon ve Radyo
Okulu'nda okudu. Çok
beğenilen kanıpüs komedisi
"Love and Other Catastrophes
1 Aşk ve Diğer Felaketler"i
( 1 996) yazıp, yapınıcılığını da
üstlendikten sonra GERÇEK
AŞK VE KAOS'la ( 1 997) ilk
kez yönetmenliği denedi.

TRUE LOVE AND CHAOS
Yönetmen DirectOr: Stavros And011is
Efihymiou Senaryo Screen play:

Stavros
A ndonis Eftbymiou Görüntü Yön.
Cinemarography: Laszlo Btt�·anyal Kurgu
Edi ring: Kerı Salloll's Oyuncular Casr:
aı�en A ndreu•s. Miranda Otto. Noah Taylor,
Hngo \Veaving. Ben Mendelsohn. Kimberly
Davies. Genevieve Picot Yapımcı Producer:
A nne Drıı-rouzet Yapı m Producrion Co.:
\Vestside Fibm, do Beyond Films Ltd.. 53-55
Brisbane Street. Su rry Hi/ls NSWI, 20 10
Sydney, A USTI?A UA; Phone: 6! 2 92 8 1 1 2
66: Ff/x: 6 1 2 9 2 8 1 9 2 2 0 Dünya
Hakları Exporr Agenr: Beyond Films Ltd. ,
53-55 Brisbane Street, Stmy Hilis NS\V, 20 10
Sydney. t\USTI?A LIA: Phone: 6 1 2 92 8 1 1 2
66: Fax: 6 1 2 9 2 8 1 92 20

1 997 1

35 111111. 1 Renkli Color 1

98'

•

Kayıp babasını bulma özlemi
içindeki bir vokalist olan Mimi,
sevgilisi Hanifin suçtan el-etek
çektiğine safça inanır. Yabancılaştığı
annesiyle barışmak için gitmeyi
planladığı Perth'e, Hanifin de
gelmesini ister. Ancak Hanif,
arkadaşı Dean'le birlikte, Dean'in
"psikopat" kardeşi Jerry'den bir
miktar uyuşturucu çalana kadar
Melbourne'u terk etmekte
isteksizdir. Sonunda hırsızlığı yapar
ve Mimi'nin yokuluğunu kaçış için
kullanırlar. Yolda rasladıkları sevimli
ve sarhoş bir müzisyen olan Morris
de onlara takılır, ancak bu adamın
varlığı grup içinde sürtüşmeye yol
açarak ilişkilerinin altını üstüne
getirirken, zaaflarını da teşhir eder.
Sonunda Jerry onlara yetiş ince,
kıyamet kopar. . .
Barlar, meteller ve sonu gelmeyen
otoyolların dünyasında geçen
GERÇEK AŞK VE KAOS, sevme
gereksinimi üzerine cesur bir film.
Avustralya'yı geçen dört kişinin
karman çorman ilişkilerini ve bir
kaosa girişlerini izliyor. Yol filmi,
saygın ve zorlayıcı bir janrdır.
Çünkü bir yandan büyük mesafeler
katederken, bir yandan da kısıtlı
uzamlar içinde birbirleriyle ilişki
kuran karakterlerin gerçek
yolculuklarını etkin bir şekilde
ortaya dökmek gibi bir sorunu
vardır. Efthymiou'nun bu janra
yaklaşımı olay örgüsü ve karakterler
yönünden özellikle özgün olmasa
da, ruh hali olarak çok cana yakın.
Uyuşturucu, şiddet ve benzer
öğelere yönelik geleneksel tavırlara
rağmen, filmin sinsi, iyimser bir

tatlılığı, fars ile açık kalpiili k arasında
sıkışıp kaldığı bilinen bir ortamda
gönül çelen bir pırıltısı var. Birbirine
paralel 5-6 öykü ortaya konduğu
halde, film insana asla karmaşık ya
da dağınıkmış duygusu vermiyor.
Kaçma-kovalamaca olgusu, son
derece yeşil piknik noktalarındaki
duraklamalar da dahil olmak üzere,
uzun çölden geçişe hoş bir gerilim
duygusu katıyor. Muziplik ve
sükunet aniarına da, bir trajedinin
yaklaştığı duygusunu katıyor.
Karakterlerin gerilim ve
kıskançlıkları, aşkları ve çelişkileri
bazıları neredeyse kusursuz olan
performanslada güzel bir biçimde
irdelenmiş. "Mutluluk ile melankoli
arasındaki bir ruh halini yakalamak
istedim . . . Karakterlerin tüm
istediği biraz sevgi ve şefkat, ama
bunu nasıl bulacaklarını bilmiyorlar."
- Stavros Andenis Efthymiou

Ser in the world of bars, nıorels and
endless highways, TRUE LOVE
AND CHAOS is a grirry film abour
the need to love. It fol lows the
wpsy-rurvy relarionship of four
people, driving across Ausrralia, and
rheir descem inro chaos. The road
movie is a venerable and challenging
genre. Ir has that i nherenr problem
of effecrively melding the literal
journeys of the clıaracrers as they
deal wirh each other in confined
spaces while rraversing great
expanses. Efrhymiou's take on the
form, while not parricularly original
in plot or characrer, is very

endearing in nıood. In spite of i ts
rirual gesrures rowards junk,
violence and so forrh, rhere's a sly,
oprimisric sweerness i n the film, a
shine which arttacts in a cinemaric
m ilieu known for lurching berween
farce and earnesrness. Though up to
half a dozen srories unfold in

• Mi mi, a backing singer who yearns
w

discover her absenr farher, naively

believes rhar her boyfriend, Hanif, has
given up erime. She wanrs h i m w
drive to Perrh wirh her, where she

parallel, rhere is never a feeling of
the film being overly complex or
clurrered. The sense of flight and
pursui t gives rhe long desert
crossing, including stopovers at

plans to reconcile wirh her esrranged

some improbably grassy picnic spots,

morher. B ur Hanif is relucranr

a nice edge of rension. Ir also i nvesrs

w

leave Melbourne unril he and his

the momenrs of playfulness and

friend, Dean, sreal a cache of drugs

repose with an air of impending

from Dean's 'psycho' brorher, Jerry.

rragedy. The tensions and jealousies
of the characrers, the ir loves and

They do ir and use Mimi's trip w
make rheir escape. Along the way

conflicrs are beautifully explored in

Morris, a charming drunk musician,
joins the trip, however his presence

some al most flawless performances.
"I wanred to capture a mood

causes fricrion wirbin the group,

sornewhere berween happiness and

sending rheir relarionship into a spin

melancholy . . . All the clıaracrers

and exposing rheir weaknesses.

wanr is a bit of love and renderness,

When Jerry fina! Iy carehes up wirh

and they don't know how ro find ir."

rhem all hel! breaks loose . . .

- Stavros Andonis Efrhymiou

Born i n 1 962 in Cyprus from
Greek parencs. He grew up i n
London s i nce c h e age of three
and moved co ALıstralia in his
cwencies. Afcer working chree
years as shuncer ar rhe railways,
ar faccories, he wenc ro study at
Sydney Col lege of Arrs and
became a painrer. He rhen
moved co experimencal videos
and became obsessed with
narrative. He snıdied ar rhe
Ausrralian Film, Television and
Radio School i n Sydney. Afrer
writing and prod ucing rhe h i r
campus conıedy "Love and Other
Catastrophes" ( 1 996), be made
his d i reecarial debur w i rh TRUE
LOVE AND CHAOS ( 1 997).
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SLOVENYA SLOVENI A

IS DIFFERENT

ANDREJ KOSAK

YABAN C I

16 Haziran 1 965 'te
Slovenya'nın Ljubljana kentinde
dogdu. Tiyatro, Radyo, Sinema
ve Televizyon Akademisi'nden,
sinema ve televizyon
yönetmenligi bölümünden
mezun oldu. 1 990'da
yönetmen Raiko Grlitch'in
"Charuga" adlı filminde ona
asistanl ı k yaptı. 1 990-95 yılları
arasında 500'ü aşkın reklam,
müzik videosu ve TV şovu
yönetti. YABANCI ( 1 996)
yönettigi ilk konulu uzun
metraj sinema filmidir.

O UTSIDER
Yönetmen Director: Andı·ej Kosak
Senaryo Screen play: Andrej Kosak
Görüntü Yön. Cineııı arography: Sven

Peplonik Kurgu Edi ring: Zl<�tjan C11ckov

Müzik Music: Sasa Ltısir Oyuncular Casr:
Oaı•o-rJanjir. Nina rz,anic. Zijau okolovic.
Uros Ptocnik Yapımcı Producer: Franri
/ak Yapım Producrion Co.: Bindu·eed

Somulı•ision, Cankarjeı•a 411 . 1 000 Lj11bljana.
SLOVE

lA: Phone: 386 61 22 l l 94: Fax:

386 6 1 13 20 065 Dünya Hakları Exporr

Agenr: Bindu>eed Somıdvision. Cankaıjeva
411 . 1000 L;ubljaıw. SLOVENIA: Phone: 386
61 22 l l 94:

Fax: 386

61 13 20 065

1 996 1 3 5 111111. 1 Renkli Color 1 1 0 5 '

• 1 979 sonbaharı. Boşnak
delikaniısı Sead, subay babası ve
evkadını annesiyle birlikte
Bosna'dan gelip Slovenya'ya
yerleşir. Sead liseye gitmeye
başlar, ancak güneyden geldiği için
sınıftakiler tarafından dışlanır ve
yeni arkadaşlar edinmekte
zorlanır. Tek istisna punk bir
rockçı olan Bomba'dır. Sead
Bomba'nın orkestrasına katılır,
onların saç şekl ini benimser ve
her gece eve geç gelmeye başlar.
Bu arada, Metna adında bir kıza
aşık olur, ama Boşnak olması ve
aksanı yüzünden o da Sead'ı
reddeder. Tam bu sıralarda,
Yugoslavya'nın önderi Tito ciddi
bir biçimde hastalanır ve
Ljubljana'daki bir hastaneye
kaldırılır. Sloven başkenti artık bir
polis şehrine dönüşmüştür ve
burada punklara yer yoktur. Kısa
bir süre sonra, duvarlara ordu
aleyhine slogan yazdığı için
Bomba'nın başı belaya girer. Tam
bu sırada Sead ile Metka beraber
olurlar ve çok geçmeden kız
hamile kaldığını farkeder ...
Iki yeniyetme arası ndaki trajik aşk
öyküsünü anlatan YABANCI,
ayrıca 1 970'1erin sonunda,
dağılmakta olan bir ülkede
meydana gelen değişimleri konu
ediyor. Öykü çok sağlam ve açık,
bir yandan vahim, öte yandan da
nostaljik. Yönetmen Kosak'ın
teorisi, Yugoslavya'nın Punk
yüzünden parçalandığı üzerine.
Bir "Bosna filmi" yaptığı yolundaki
yorumlara karşı, bunların sadece
Slovenlerin nasıl oldukları

hakkındaki fikrini doğruladığını
söyleyerek cevap veriyor.
"YABANCI, bugün otuz yaşında
olanların geriye, ergenlik
dönemlerine bakışlarının öyküsü.
Tutkuyla yoğrulmuş bu otantik
öykü aslında benim gençliğinıle
hesaplaşmam. Işte Yugoslavya
bunun için yıkıldı: Bir yanda
milliyetçilik, öte yanda Parti,
yabancımızı yere yıktı . . .
YABANCI aynı zamanda Tito'nun
ölümü sırasında geçen bir Romeo
ve Juliet öyküsü. Bu bir çağın
sonu ve belirsiz bir geleceğin de
başlangıcıydı. YABANCI kesinlikle
belirtiyor ki herşeyin başladığı
tarih bu. Son sübapın fırladığı,
ülkeyi bir arada tutan son bağın
koptuğu an. Bu Yugoslavya için
mutlu bir son yaratamazsınız,
çünkü böyle bir şey yok." Andrej Kosak

Slovenian capital changes i n ro a
police ciry where rhere is no place
for punks. Bom b soon gers inro
rrouble for having put up an anri
army morro on a wal l . Ar that
poinr Seael and Merka ger rogether,
anel sh e soon fı nd s herself
pregnanr . . .
OUTSIDER rells a rrag ic love srory
berween rwo reenagers; it also
speaks of the c hangi ng ti mes ar the
en d of Sevencies in a cou nrry i n the
brink of fal li ng apan. The srory is
very solid and clear, severe on rhe
one hand, nosralgic on the other.
Director Kosak's rheory is that
Yugoslavia broke up because of
Punk. To comments that he made a
" Bosnian fı lm", he replies rhis only
confı rms his opinion of whar
Slovenes are like. "OUTSIDER is
the story of the generat ion who are
rhi rty roday looking back ar rhe

• Autumn of 1 979. Sead, a

rime of rheir aelolescence. An

teenage boy from Bosnia, comes ro

aurhenric srory, mastereel wirh

l ive in

lovenia, rogerher with his

passion, ir's serring accounrs wirh

farher, an army offıcer, and his

my yourh. That's why Yugoslavia

morher, a housewife. Sead emer

broke elown . Nationalism on one

the highschool, but fı nds d i ffıculr
ro make friends, being rejecred by

si ele anel the Party i n the other,

his classmares because he comes

OUT I DER is also Romeo and

knocking down our oursieler..

from the sourh . The only exceprion

Juliet at the r i me of Tiro's dearh.

is a punk rocker nameel Bomb.
Sead joins Bomb's band and

Thar was rhe enel of an era, and the

hairsryle and beg i ns ro come home

OUTSIDER says clean our: thar's

Iate every night. Meanwhile, he has

the dare when it all began. Thar's

beg i n n i ng of the uncerrain fut ure.

fal len in love wirh Merka, bur she

the dare when the lasr va! ve has

roo refuses ro accepr his Bosnian

given out, the lasr li nk that kept

origin anel accenr. Ar abour this

the counrry rogether. You can ' r

ti me, Yugoslavia's Jeader Tiro falls

produce a happy eneli ng for that

seriously i l i and is broughr ro a

Yugoslavia, when rhere wasn't a

hospital in Ljubljana. The

one. " - Andrej Kosak

Born on 1 6 J une 1 965 in
Ljubljana, Slovenia. He
graduared from the Academy for
Theater, Radio, Film and
Television, in fıl ııı anel television
directing. l n I 990 he became
assistant d i rector ro Raiko
Grlitch on the l a c rer ' s fi l m
"Charuga". Between 1 990 anel
1 99 5 , he clirecrecl over 500
coııı mercials, music videos and
TV shows. OUTSIDER ( 1 996)
is the fırsr feature fı lın he
cli recred.

2 1 9 GENÇLiK FARKLIDIR Y0l1TH IS DIFFERENT
FRANSA FRANCE

MARI E BAl E D E S ANGES
Yönetmen Direccor: Man11el Prada/
Senaryo Screenplay: Sandra Di Pasq11ale
Görüntü Yön. Cinemacography:
Christoph Po/lock Kurgu Edi ring: Valerie
Deseine Müzik Music: Cario Criııe/li

Oyuncular Casr: Vc1hina Bronchain,
Fredtf,-ic Malgras, Amira Casar. David Kiiner.
Jamie 1-larris. Frederir \flesterman. Nicolas
\flelbeı·.r Yapımcı Producer: Philippe
Romse/et Yapı m Producrion Co.: Les Films
de la S11ane. 44 cweıme George V. 7500 Paris.
FI?ANCE: Phone: 33 1 53 5 7 90 60: Fax: 33
1 5 3 57 90 69: St11dio Image 2. La Sept
Cineına. Lelia Films. Les Films des Tottrnelles

Dünya Hakları Exporr Agenr: Flach
Pyramide lntenwtione�l. 5 . rue Richepanse,
75008 Pm·is. FI?ANCE: Phone: 33 1 42 96
02 20: Fax: 33 1 40 20 05 5 1

1 99 7 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 90'

•

La Baie des Anges (Melekler
Koyu) on yedi yaşında
ıslahaneden kaçan Orso ile on
beş yaşında bir Lolita olan
Marie'nin yaşadıkları dramatik aşk
öyküsünün geçtiği yerdir. Orso
çevirdiği datavereler ve
soygunlardan geçinir; Marie'nin
yaşamının anlamı ise yaz
aşklarıdır. Her şeyin üstüne
çöken, Akdeniz ışığını umutsuz
bir alacakaranlığa dönüştüren
Orso'nun garip ve yaman kaderi
olacaktır . . .

• La Baie des Anges (Bay of

Angels) is che seer i ng for che
dramari c srory of love becween
Orso, a sevenceen-year-old escape
from reform school and Marie, a
Lol i ta of fıfceen. Orso l ives by
dodges and robberies, Marie for
summer loves. Above everyching
looms che scrange and violenr fare
of Orso which transform s che
Med i rerranean l ighc i n to a hopeless
cwilighc . . .

MANUEL PRADAL
1 965'te Fransa'nın Montpellier
k.entinde do�du. Montpellier
Un iversitesi'nde Modern
Edebiyat e�itimi gördükten
sonra, 1 986-88 yılları arasında
sinema okulu FEMIS'e devam
etti. Bu sı rada i l k kısa metraj lı
filmlerini çekti. 1 987'de Agnes
Varda'nın yanında asistan l ı k
yaptı. Bir sonraki yıl, "La feria
de Pilar" adlı, ödül kazanan bir
belgesel çekti. 1 989 yılında "La
vi e de J u liette 1 J u l iette'in
Yaşamı" adlı 1 6 mm'lik,
Karlovy-Vary ve Leipzig gibi
festivallerde gösterilen kısa
metraj! ı bir film çekti. Bir
sonraki orta metrajl ı filmi
"Canti" ( 1 99 1 ) Cannes Film
Festivali'nin "Fransız
Sineması'ndan Perspektifler"
bölümüne seçi ldi. 1 992 yılında
ltalya'da okumak için bir burs
kazandı. MARIE BAlE DES
ANGES ( 1 997) yönettiği i l k
konu l u u z u n metraj fılmdir.

Born i n Montpellier, France, in
1 96 5 . After snıdying Modern
Li rerature in Monrpell ier
University, from 1 986- 1 988 he
arrended FEMIS. Meanwhile he
made h is fırst short fılms. I n
l 987 he worked as assistant ro
Agnes Varda. Nexr year he
d i recred a documenrary, "La
feria de P i lar", whicb won a
prize. I n 1 989 he d i recred "La
vi e de Jul iette", a shorr in
1 6m m which has been shown i n
fesrivals such a s Karlovy-Vary
anel Leipzig. His nexr fi l m ,
"Canri " ( 1 99 1 ), was a med i um
lengrh fearure which was
selecred ro the " Perspecrives i n
Frene h Ci nenıa" seetion o f rhe
Cannes Film Festival. In 1 992
he won a fel lowship ro study in
Iraly. M A R I E BAlE DES
ANGES ( 1 997) is his fearure
debur.

YÖ N ET M E N LERi N GÖZÜ N D E N F RANSA
FRANCE AS SEEN BY . . .
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RENAULT
"Fransa'yla Buluşma" etkinlikleri kapsamında yer alan bu
filmierin gösterimi, Fransa Dışişleri Bakanlıgı, Fransa
Büyükelçiligi (Ankara) ve Fransız Kültür Merkezi
(Istanbul)' un degerli katkılarıyla gerçekleştirilmiştir

The presentation of these fi lms, w i thin the framework of
''Rendez-vous avec l a France .. , has been realised widı the
generous support of the M i n istry of Foreign Affairs of France,
the E nıbassy of France (Ankara) and Institut Français (Istanbul).

RENAULT'nun
değerli katkılarıyla
gerçekleştirilmiştir.
W e should l i ke ro rhank

R E AULT
for rhe i r conrriburions.
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FRANCE AS SEEN BY ...

LOUIS FEUILLADE

VAM P i RL E R

1 9 Şubar 1 873're Fransa'da,
Lunel'de do�du. 1 906'da
senarist olarak Fransız
sinemasına girdi. Bundan kısa
süre sonra yönetmenlik yapmaya
başladı. 1 907'de bütün Gaumonr
filmlerini denetlemekle görevli
yapım şefi olarak tayin edildi, ve
bu görevi yönetmenli�in yanısıra
sürdürdü. 1 9 1 5'de Fransız
ordusuna katıldı ama ciddi
şekilde yaralandı ve terhis oldu.
26 Şubat 1 92S'te N ice'de öldü.
Yirmi yıldan az süren meslek
yaşamı boyunca, çeşidi uzunlukta
ve geniş bir janr yelpazesinde
700'ü aşkın film çekti; başka
yöneemenler için de en azından
1 00 senaryo yazdı. ilk sessiz
filmierin önemli ve son derece
verimli bir yönetmeni olan
sanarçı, en çok fantastik Fantoma
ve Vampir dizilerini yönetmesi
ve 1 9SO'Ierin sonunda Yeni
Dalga yönetmenlerini
erkHeyecek kamera tekniklerini
kullanmasıyla tanınır.

LES VAMPIRES
THE V AMPI RES
Yönetmen Director: Louis Fe11illade
Senaryo Screen p l ay : Louis Fmi!!ade
Görüntü Yön. Cinemarography:
Manirhoux Gueri11 Oyuncular Cas ı:

Edouard Mathe. Mareel Leı"-fque. Musidora,

jean Ayme. Louis Leubas, Femand Hermamı.
Fredeı·ik tlfoı"ris Yapı m Producıion Co.:
Gaumom.

30.

av. Charles de Gaulle,

eui!!) sur Seiıu. FRA

CE: Phom:

92200
33 I 46

43 20 00: Fax: 33 I 46 43 20 33 Dünya
Hakları Exporı Agenı: Cinimatheque
Gam11om. 30. av. Charles de Gaulle,
eui!!y sur Seine. FRA

43 20 00:

Fax:

I 9 I 5- I 6 1 35
4 93 "

33 I 46 43 20 33

"""·

92200
I 46

CE; Phone: 33

1 Siyah-Beyaz (B& W) 1

• Büyük Vampir'in önderliğindeki
Vampirler, sadece zenginlerden
çalan bir mücevher hırsızları
çetesidir. Esin kaynakları ise
acımasız, şehvetli, baştan çıkarıcı,
kuzgun karası saçlı, kara giysili baş
kötü kadın I rma Vep'tir. Bir
gazeteci yakalamaya kararlı olduğu
çetenin ensesindedir, yoksa asıl
yakalamak istediği I rma mıdır? . . .

Yönetmen Louis Feuillade'ın yeni
ufuklar açan yapıtlarından biri olan
VAMPIRLER, bugün onun, I rma
Vep karakterini Fransız sinema
mitolojisine dahil eden, en büyük
suç dizisi olarak hatırlanmaktadır.
1 9 1 5- 1 6 yıllarında, düzensiz
aralıklarla on bölüm halinde
gösterime giren bu film, muazzam
bir başarı kazanmış, hatta
bölümlerden birinin suçlular
dünyasını cazip hale getiriyor diye
polis müdürü tarafından geçici
olarak yasaklanması bir skandale
yol açmıştı. Film, Gaumont
stüdyolarıyla onu çevreleyen Paris
sokaklarında ucuza ve çabucak
çekilmişti. Feuillade Paris'in
kasvetli vareşiarını fılmin yıldızına
dönüştürmüştü. Hepsi kurşuni bir
şafağın ya da tehdit edici bir
günbatımının ışığıyla yıkanmış gri,
kaldırımtaşı kaplı sokaklar,
melankolik bir ıssızlık, harap
fabrikalar - Feuillade'ın güçlü (ve
keyifli) kötüye karşı tedirgin iyiyi
anlattığı d ramanın dekoru işte
bunlardı. I rma Vep karakteri
birçok kisve altında, birbiri
ardınca gelen pek çok polisiyede

ya da suç dünyası filminde
kutsandı. I rma Vep ("vampir"in bir
anagramı) VAMPIRLER'de saf
cinsel cazibenin belki de ilk
sembolüdür; bir cinsel aldatmaca
ve kurnazlık oyununda ona eşlik
etmesi için erkek kahramana
meydan okuyan bir "femme
fatale"dir. Olay örgüsü bölümden
bölüme büyük ölçüde
doğaçlamayla oluşturulmuştur.
Lirik, Lumiere tarzı bir natüralizm
ile suç dünyası kurmacasının tuhaf
melodramının bileşiminden ortaya
çıkan film, yokolmalar ve kılık
değiştirmeler, ani ölümler ve
tekinsiz yeniden canlanmalar, saklı
kapılar ve gizli tüneller, araba
kovalamacalan ve çatılardan
kaçışlarla doludur ve bunların
hepsi filme gücünü, dehşet
duygusunu kazandırır.

released in ren episodes ar irregular
i nrervals in 1 9 1 5- 1 6, rhe fil m was
an enormous success and caused a
seandal when one of rhe ep isodes
was remporarily banned by rhe
chief of police for irs glamorizarion
of rhe criminal world. The fi lm was
s hor cheapi y and sw i frl y i n rhe
Gaumonr srudios and on the
surrounding Parisian srreers.
Feui l lade turned rhe bleak suburbs
of Paris i n ro his star. Grey, cobbled
side roads, melancholy wasreland,
gaunr facrories, all barbed i n rhe
lighr of a grey dawn or i n a
rhrearening rwilighr - rhis was rhe
backclorh ro Feui llade's d rama of
precarious good versus elemenral
(and exulranr) evi!. The characrer of
I rma V ep was celebrared, i n various
guises, through many subsequenr
erime movies or caper flicks. I n
LES V AMPIRES, Irma Ve p (an

• The Vampires led by rheir chief,

anagram of "vampire") represenrs

the Grear Vampire, are a gang of
Parisian jewel rhieves who steal

perhaps rhe earliesr symbol of pure
sexual arrracrion, a fem me farale

only from the rich. Their

who challenges rhe nıale hero ro

inspiration is the rudıless,
volupruous, seducrive, raven-haired,

join h i m i n a game of sexual deceir
and cunning .. The plor was largely

black-garbed arch-v il lainess Irma

improvised from episode ro
episode. The combinarian of

Vep. A journalise is hor on rhe rails
of rhe gang, derermined ro carch
rhem, or is ir ro catch I rma:> . . .

lyrical , Luıniere-l i ke narural isın
and rhe b izarre ınelodraına of
crime-ficrion, rhe fi lm is fu ll of

of Louis Feuillade's seminal works,

d isappearances and d isguises,
sudden dearhs and uncanny

rhe grearesr of his eri me serials rhar

resurrecrions, hidden rrapdoors and

is remembered roday as rhe fi lm
rhar i nrroduces rhe characrer of

secrer runnels, car clıases and

LES V AMPIRES i s considered one

Born i n Lunel, France, on 1 9
February 1 873. ! n 1 906 he began
working in French fılm as a
screenwriıer. A shorc time after
dıat, he began direecing fılms. In
1 907, he was appoinced chief of
produccion in clıarge of
supervising all ofGaumonc fılnıs,
a job he d id in addition co
d i reccing. !n 1 9 1 5 , he served in
the French arnıy but was seriously
wounded and d ischarged. He died
on 26 February 1 92 5 in Nice.
During his less-rhan 20-year
career, he direcıed over 700 fılms
of differenr lengrhs and a wide
variery of genres; he also wrote aı
leasr 1 00 fılnı seripts for orher
direcrors. A n im porram and
exrrenıely prolifıc director of early
silenr fı l nıs, he is best
renıenıbered for d i recting the
Fancomas and rhe Vampire series
of fanrasies and for being ı he fırst
ro uti lize the canıera techniques
rhaı would larer effect rhe
ouvelle Vague d irecıors of ıhe
Iate '50s.

roofrop escapes, all of w h i ch gave

I rma Vep i nro French c i nemaric

rhe fil m irs power, irs sense of

myrhology. A conrinuous srory

dread.

Ö n e m l i F i l mleri

Selective Filmography
1 9 1 O ut [in de Pt�ganiui
Paganini'nin Sonu
1 9 1 1 Aux !iom fes Cbretiem
Hristiyanlar Aslanlara
1 9 1 3 juve vs. Ft�ntomıts
Juve Fantoma'ya Karşı
Le mor/ qui lue

Öldüren Ölüm
Fantoma

Fautomt1s

1 9 1 4 Fonlomas coutre Pantomas
Fantoma Fantoma'ya Karşı
1 9 1 5 Les vamfJires Yanıpirler
1 924 Le stigmrtle Şerefsiz
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RENE C LAIR

PARiS UYUYOR

l l Kasım 1 898'de Paris'te
doğan Rene-Lucien Chomette,
1 920 yılında Rene Clair adıyla
filmlerde oynamaya başladı.
Louis Feuillade'ın 1 92 1 dizileri
"L'orpheline" ve "Parisette"te
rol aldı, ancak 1 924 yapımı
PARIS UYUYOR'la birlikte,
kendi filmlerinin senaryolarını
yazıp yönetme alanında i l k
adımını attı. 1 920'1i yıllar
boyunca Fransız sinemasının ilk
döneminin en özgün, en
beğenilen filmlerinden bazılarını
yaptı. Bunların arasında avant
garde kısa filmi "Entr'acte 1
Antrakt", dönüm noktası
oluşturan öncü müzikaller
"Sous les toits de Paris 1 Paris
Çatıları Altında" ve "Le million
1 Milyon", klasik hiciv "A nous
la liberte 1 Özgürlük Bizimdir"
de vardı. 1 930'1u ve 1 940'1ı
yıllarda Ingiltere ve ABD'de
çalışan yönetmenin filmlerinde
fantezi ve muziplik hakimdi.
Daha sonra Avrupa'ya döndü
ve 1 9SO'Ii ve 1 960'1ı filmlerini
b urada gerçekleştirdi. I S Mart
1 98 1 'de Paris'te öldü.

PARİS Q UI DORT
THE CRAZY RAY
Yönetmen Director: Rem! Ciair Senaryo
Screenplay: Reni Ciair Görüntü Yön.
Cinematography: lıla11rire Desfama!IX &
Pa11l Guichard Kurgu Ediring: /?mi Ciair
Oyuncular Casr: A lbert Pri;ecm. t\lndeleine
Rodrig11e, 1-/enri Rol/au. Pd Fils. Martinelli.
i\lyla Seller. Starquet.

Marret Va/fet Yapınıcı

Producer: Hem·i Diammıt-Berger Yapı m
Production Co.: Fibm Oiama/11. Paris.
FI?A NCE Dünya Hakları Export Agem:

Pathi Teleı•ision. 1 O me Lincoln. 7 5008 Paris.
FI?ANCE: Phone: 33 1 40 76 91 69: Fax:

33

1 40 76 9 1 94 Kaynak Source: Minisıere
des Af/aire.r Etrangeres. B11rea11 du Cinema. 3 7.
Q11aı d'Omı; . 75007 Paris. FI?A 1CE: Phone:

33 1 43 1 7 86 62: Fax: 33 1 43 1 7 92 42

1 922 1 3 5 mm. 1 Siyah-Beyaz
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•

Eyfel Kulesi'nin tepesinde
yaşayan bir adam bir sabah
uyanınca kentte herkesin mışıl
mışıl uyuduğunu görür. Kentin
idaresi bir süre için onun
ellerindedir; derken onun gibi
uyanık olan beş kişiyle karşılaşır.
Bunlar, Fransız burjuvazisini
simgeler: bir işadamı, bir polis, bir
suçlu, bir pilot ve hemcinslerinin
temsilcisi bir kadın. Bu altı kişi,
fırsattan istifade ederek, lüks bir
restoranda tıka basa yer içer,
kamyon dolusu para, mücevher
ve sanat yapıtı toplar, fıskiyeli bir
havuzda yüzerler. Sonunda
sıkılırlar ve erkekler aralarındaki
tek kadına arzu duymaya başlar.
Nihayet, herkesi uyutmuş olan
ışını icat eden bilimadamını bulur
ve onu insanları yeniden
uyandırmaya zorlarlar . . .
PARIS UYUYOR Rene Clair'in
çılgınca bir düşüydü ve yönetmen
bunu ustalıkla ilk yönetmenlik
denemesine dönüştürdü. Film ile
fotoğraf arasındaki bazı farklılar
üzerine parlak bir meditasyon ve
aynı zamanda da şiirsel
kavramlarla dolu gönül çelici,
komik bir öykü olan PARI S
UYUYOR, Fransız sessiz
sinemasının dönüm noktalarından
biridir. Filmin gerçek konusu, film
yapma süreci, başlıca karakterleri
ise sinemanın temel unsurları olan
zaman ve harekettir. Film aslında
Paris'in mimarisine yönelik bir
ilahidir. Kenti mutlak bir
hareketsizlik içinde yakalamış

bi rbiri ardınca çekimlerle, Paris'in
silüetini sunar. Clair kamerayı
Eyfel Kulesi'nin çelik eğrileri ve
oyma işleri çevresinde kaydı rıp
kuleyi her açıdan inceleyerek,
makinelerin soyut biçimlerinin
kendisini nasıl cezbettiğini ortaya
koyar. Hepsinin set olduğu açıkça
belli olan iç mekanlada ise o
kadar ilgilenmemiştir. Filmin
güzelliği, Clair'in ona vermeyi
başardığı modern bakıştan gelir.
Paris'in daha önce keşfedilmemiş
görüntüleri, izleyicinin izlenen
nesneleri bir hareket senfonisi
olarak algılamasını sağlar. Filmdeki
nesneler, fılmin lirik akışkanlığı
sayesinde, güçlü bir şiirsel duyusu
olan görüntülere dönüşür.
• A man who lives at the top of

creared the ray that put everyone
else to sleep, and force h i m to
wake rhem a l l up agai n . . .
PARIS Q U I DORT was a wild
Rene Clair daydream which he
deftly translared i nr o h i s very first
d i rectorial efforr. A bri ll ianr
med i tari on on some of the
d i fferences berween fil m and stili
photography as well as an
engag i ng com i c story that is ful l
of poetic nor ions, PARIS QUI
DOR T i s one of the !and marks of
French s i lenr c i nema. It is the
process of fil mmaking that is the
rrue subjecr of this fi l m , and the
basic elements of cinema - t i me
and mavement - are i ts chief
characrers. The fi l m is really a
hymn to the archirecrure of Paris.

Born on l l November 1 898 i n
Paris. J n 1 920 Renı'-Lucien
Chomerre began acring in fi lms
under rhe name Rene Clai r. He
performed i n Louis Feuillacle's
1 92 1 serials ''L'orphel ine" anel
" Pariserre" bur in 1 924 he began
wriring anel d i recring his own
fi lms wirh rhe comic fanrasy
P A R IS QUI DORT. Through
the '20s he would make same of
rhe most original anel ad m i red
works of early french cinema,
inciuel i ng rhe avanr-garde shorr
"En rr'acre", rhe landmark early
musicals "Sous les roirs de Paris"
and "Le mi llion", and rhe dassic
sari re "A nous la ı i berre".
Working in England and rhe
Uni ted Srares during rhe ı 930s
and '40s, his films were
dami nared by fan tasy and
whimsy. He returneel ro Europe
for his fi lms of rhe ı 950s and
'60s. He died on 1 5 March
1 98 1 , in Paris.
Ö n e m l i F i l m leri

the E i ffel Tower, wakes up one

W e ger shor afrer shor of the

nıorn i ng to find that everyone else

c iryscape, caught i n absol u re

1 922

i n the c i ty is fast asleep. For a

s r i l l ness. Clair makes evidene his

1 9 24

while, he has the run of the c i ty ,
a n d rhen be nıeets up w i tb five

fascinarion with abstran forms of
machi nery, by g l i d i ng the camera

other people who are awake. The

areund the s reel cu rves and
frerwork of the E i ffel Tower,

five are all emblematic of the
French bourgeoisie: a
busi nessman , a cop, a crimi nal , a
pi lot, and a generic woman. A l l

explori ng it from every angle. H e
i s less concerned with i n teriors,

s i x people now h e l p themselves to

which are all obvious sers. The
beauty of the fi l m lay in the

Paris in a m oneage of scenes: they

modernisric vision Clair

eat and drink to excess in a fancy

accompl ished i n i r . Shots of Paris

restaurant, gatlıer money, jewelry,
and works of are by the rruckload,

that were not previously explored
a llow the viewer to experience

and go swimming i n a fou n rain.

viewed objecrs as a symphony of

Evenruall y , they become bored,

morion. The objecrs in the fil m

and then the men begin to l ust

become i mages w i th a srrong

afrer the one woman. Evenrually

poetic sense, due to i ts lyrical

they d iscover the scienrist who

fluidi ry.

Selective Filınograplıy

1 927

1 929
1 93 1

1 94 2
1 944
1 945
1 94 7

Paris qui dorl Paris Uyuyor
Entr'tıcle Antrakt
(shorf documenltlry
kısa belgesel)
Un chapeau de pa ille
d'ltcılie
ltalayan Hasırından Bir
Şapka
Som !es toits de Pcıris
Paris Çatıları Altında
Le milliou Milycın
A nom ltı liberltf
Özgürlük Bizimdir
1 Mtii'Yied rı lflitch
Bir Cadıyla Evlendim
lt Happeuet! Tomorrow
Yarınki Havadis
And Then Tbere Were Noue
On Küçük Zenci
Le silence es/ d'or
Süküt Altındır

1 95 2 Les bel/es de nu it
1 95 5

Gecenin Güzelleri
Les grt�udes 11unuetw-res
Hileli Aşk
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JEAN RENOIR

MÖSYÖ LAN G E ' I N SUÇU

1 S Eylül 1 894're Paris'te
doğdu. Ünlü izlenimci ressam
Auguste Renoir'ın ikinci
oğludur. Felsefe ve Matematik
eğitimi gördükten sonra,
1 . Dünya Savaşı'na katıldı.
Babasının ölümü üzerine miras
kalan parayla kendi film
şirketini kurdu. lik filmini
1 924'de yönetti. Yaptığı kaliteli
filmlerle, dünya ve Fransız
sinemasının en önemli
isimlerinden biri olarak
değerlendirildi.
Otobiyografisini, filmlerinin
savaş yılları ertesi ndeki
konumunu sağlamlaştıran
övücü yargıların sahibi "Yeni
Dalga"nın genç yönetmenlerine
ithaf etti. 1 979 yılında öldü.

LE CRIME DE MONSIEUR LANGE
THE CRIME OF MONSIEUR LANGE
Yönetmen Direcmr:}ea11 Renoir Senaryo
Screenplay: jean Rmoir &Jacques Privert.
based 011 the story by}ea11 Casta11ier &}ea11
Renoir Görüntü Yön. Cinematography:
jean Bachelet Kurgu Edi ring: Marguerite
Rerroir Müzik Mus ic : jean \'(/eiller &joseph
Kosma Oyuncular Casr: Re11l Lefevre, jules
Berry, Odette Florelle. adia Sihirskaia. Maurice
Baquet, Sylvia Batai/le, Edmo11d Beauchamp,
jacques Bmnim Yapımcı Producer: Andri
Hal/ey der Fo11tai11er Yapı m Production Co.:
Obero11. Paris, FI?ANCE Dünya Hakları
Export Agent: Ca11al Plm tınage lllternational.
6 Bordevard de la Ripublique, 92 5 14 Boulogne
Billancourt, Paris, FRANCE: Pho11e: 33 1 46

1 0 1 2 39: Fax: 33 1 46 10 12 88 Kaynak

Source: MilliSiere der Aflairer Etrangerer.
Bureat1 du Ci11lma,

37. Quai d'Orsay. 75007
33 1 43 17 86 62;
Fax: 33 1 43 1 7 92 42
Paris, FRANCE; Phone:

1936 1 35

111111.
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•

Mösyö Lange, kendisiyle diğer
çalışanların rezil, şehvet düşkünü
patronları Batala tarafından
sömürüldükleri, iflasın eşiğindeki bir
"ucuz roman" yayınevinde çalışır.
Lange, işini avluda gören çamaşırcı
Valentine'e mutlu bir şekilde aşıktır.
Boş vakitlerinde, kendi hayallerini
kahramanı Arizona Jim aracılığıyla
dile getirdiği western öyküleri
yazar. Batala bu öykülerin hakkını
satın alarak Lange'ı kazıklar, ancak
alacaklıları da onun peşine düştüğü
için kaçar. Bir tren kazasına adı
karışır ve öldüğü sanılır. Lange ve
diğer yayınevi çalışanları, alacaklıları,
işi kooperatif temeli üzerinde
yürütmeye katılmaları için ikna
ederler. Çok geçmeden Arizona Jim
kitaplarıyla büyük başarı kazanırlar.
Tam hep birlikte talihlerini
kutlarlarken, Batala rahip kılığında
ortaya çıkar. Tren çarpışmasından
sağ-salim kurtulmuştur ve fırmanın
yeni edinilmiş refahından payını
almaya kararlıdır. Lange'ın kendini
feda ederek Arizona Jim gibi bir
kahraman olması gerekecektir . . .
MÖSYÖ LANGE'IN S U Ç U Jean
Renoir'ın solcu bir film yönetmeni
olarak siyasi şöhretini pekiştiren
fılmdir. Onun Halk Cephesi'ne olan
siyasi bağlılığının ve bu cephenin
kapitalist işadamları ve işvereniere
karşı beyaz yakalı ve mavi yakalı
işçilerin birliği fikirlerinin dolaysız
bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
Bu görüşün izleri, hem öykünün
toplumsal tonları, hem de Paris
varoşları ortamının sıcak

karakterleri aracılığıyla filmde açıkça
belli olur. Filmde işçi kooperatifiyle
temsil edilen ortak bir davada birlik
olma fikri, Renoir'ın çalışmalarının
çoğunun merkezini oluşturmuştur.
Ortaya çıkan çelişkiler, grubun
dayanışması ve birbiriyle ilgilenmesi
sayesinde çözüme ulaştırılır; ancak
sorun çıkaran patron Batala'nın
sürüp giden varlığı ancak aşırı ve
şiddet dolu bir eylemle çözülebilir.
Renoir, komün duygusunu
vurgulamak için, olayların merkezi
olarak, hem yayınevini, hem de
işçilerin evlerini çevreleyen aviuyu
kullanır. Böylece Renoir'ın
mizanseninin bütünleyici bir parçası
olan avlu, filmde bir karakter gibi
görev alır ve Renoir'ın tüm insanlık
için felsefi özlemlerini dile getiren
birleşmiş bir dünyayı temsil eder.
• Monsieur Lange is employed i n a

Arizona Jim. Jusr as they are all
celebraring rheir good forrune,
Barala reappears, dressed as a priesr.
He survived the crash and is
derermined to cash in on rhe firm's
new found prosperiry. Lange must
sacrifice h i mself and become a hero
l i ke Arizona Jim . . .
T H E CRIME OF M O SIEUR
LANGE is the film which solidified
the film direccor of the Left. It was

made directly out of his palirical
commitmem co the Popular From and
i ts ideas of rhe uniry berween white
callar and labouring workers againsr
capitalise businessmen and employers.
Traces of rhis are visible i n the film,
i n che social overrones of rhe srory
and in the warm characrerizarion of
the Parisian suburban m ilieu. The

nearly-bankrupr "pulp" publishing
house where he and other employees

operarive, is cemral co much of

are exploired by the vile, lecherous

Renoir's work. Comradicrions arise

proprieror, Barala. Lange is happily in

and are resolved by group solidari ey

love wirh Valenrine, a laundress who

and murual caring, but the conrinued

works in the courryard. In his spare

exisrence of the problem boss Barala,
can only be resolved by extreme and

of all his daydreams. Barala buys the

violenr acrion. To emphasize the sense
of community, Renoir cemers all the

righr to rhese stories, swindling Lange

acrion on the courtyard which

in rhe process, bur his credirors are

surrounds the publishing firm as well

on his heels and he runs away. He is

as the homes of the workers. Thus rhe
courryard becomes an i megral part

involved in a rrain crash, and is
credirors are persuaded by Lange and

of Renoir's m ise en scene, as m uc h a
characrer in the film as any of the

believed ro have been killed. His

1 979.

Jean Renoir's political repuration as

idea of uniry i n a comman cause,
here represenred by the workers' co

rime Lange wrires wesrern stories
whose hero, ArizonaJim, is expressian

Born on 1 5 September 1 894 in
Paris. He is the second son of the
great impressionist painrer
Auguste Renoir. After
completi ng his studies in
philosophy and mathematics he
faught i n W W 1 . Following his
father's cleath, with the money
he inheri ted he sers up his own
production company. He
d i rected his fırst fı lm in 1 924.
Author of several fı l m s of
quality, he is general Iy
acknowleclged as one of the
supreme fıgures i n French and
world cinema. He dedicated his
aurobiography ro the young
fil m makers of the "Nouvelle
Vague" whose appreciation of
h is work helped ro confırm his
posr-war stand i ng . He diecl in

rhe other employees co join in running

acrors, represeming a united world

the business on a co-operarive basis.

which evakes Renoir's philosophical

They soon have a grear success w ith

aspirations for all mankind.

Ö nemli

Filmleri

Se1ecrive Filmography
1 924 La fiile de
1 932 B out/u
1 93 5
1 936
1 93 7
1 939
1 95 0
1 95 2

l'eau Su Kızı

Utllı't! des eaux

Sulardan Kurtarılan Boudu
Le erime de Momiettr umge
Mösyö Lange'ın Suçu
Uue /Jflrtie de campague
Bir Kır E�l�ncesi
La grmule illusiou Harp
Esirleri - Büyük Aldanış
La rigle du jeu
Oyunun Kuralı
The Riveı·
Rüya Gibi Geçti - Nehir
Le mroJSe d'or Altın Araba

1 9 5 4 Freııch Cımca11
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EAN-PIERRE MELVILLE

KUMARBAZ BOB
BOB LE FLAMBEUR
BOB THE GAMBLER
Yönetmen D i rec tor : Jean-Pierre Melville
Senaryo Screenplay: Jenn-Pierre Melville &
A11g11st le Breton Görüntü Yön.

Cinematography: Henri Decctl Kurgu
Editing: i\!ıoniq11e Bonnot Müzik Music:
Eddie Bm-dfly & jean Boyer Oyuncular
Cast: lsabel Coı·l!). Roger D11cheme. Daniel
Ccutchy, G&arad B11hr. Cla11de Cerval, G11y
Decomble. Co/elle f'leury. Simone Paris. A ndre
Salg11es. Hou·ard Vernon Yapımcı P rod ucer:

jean-Pierre /lle/vi/le Y ap ı m

Production

Co.: Monclial Film. Paris, FI?A CE Dünya
Hakları Exporr Agem : Cemal Pl11s Image
1 ntenMtional, 6 B otdeııard de la Rlpubliqlle, 92
5 1 4 Bolllogne-Billancollrt. Paris, FRANCE;
Phone: 33 1 46 1 0 1 2 39: Fax: 33 1 46 10
12 88 Kaynak Source: tilmisth-e des Aifaires
Etrcmgem. B11rem1 c/11 Cinffl/(1. 3 7. Quai
ci'Orsay. 75007 Paris. Fl?ANCE: Phone: 33 1
43 1 7 86 62: Fax: 33 1 43 1 7 92 42

1 95 5 1 3 5

111111. 1 Siyah-Beyaz
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• Paris'in Montmartre semtinde
herkes iyi giyimli, yaşlanmakta
olan, iflah olmaz kumarbaz Bob'u
tanır. Bob cömerttir, katı
ahlakçıdır, çift renkli üstü açık iki
kişilik spor bir araba kullanır,
fiyakalı bir dairede oturur ve
polisten saygı görür. Ama şansı
yaver gitmez ve at yarışlarında
çok para kazansa bile Deauville
kumarhanesinde kaybeder. Bob,
G rand Prix'nin yapıldığı hafta
sonunda kumarbanede bir servet
muhafaza edildiğini öğrenince, üst
düzey polis görevlisi olan bir
arkadaşının uyarılarına rağmen, bir
soygun yapmaya karar verir. Her
şeyi virgülü virgülüne planlar,
ancak polis bir krupiyenin
karısının yardımıyla planlanan
soygundan haberdar olmuştur ...
"Yeni Dalga"nın babası, Bresson'ın
habercisi, Cocteau'nun
yorumcusu, Fransız suç/gangster
janrının ustası Jean-Pierre
Grumbach (soyadını kendisi
değiştirip en beğendiği yazarınkini
almıştı), hem diğer sinemaetiardan
mesafeli durdu, hem de hep
kendine özgü oldu. Melankolik bir
havası olan bu hafif, neşeli soygun
filmi herhalde onun karakteristik
yapıtiarına en ters düşen filmidir.
Yönetmen burada sert kaderci
felsefesinin yerine halim selim,
gerçekten kemik bir ruh hali
koyar, ve katı klasik üsiCıbunu da
hoş bir teklifsizliğe dönüştürür.
Gene de karakterler - profesyonel
kumarbazlar, usta kasa hırsızları -

ve onların kuralları fark edilecek
şekilde Melville'e özgüdür (suça
ne kadar batmış olurlarsa
olsunlar, insanların hala kendi
kişisel kurallarına göre yaşadıkları
fantastik bir yeraltı dünyası), hava
karardıktan sonra Pigalle'in
portresi de son derece etkileyici
ve romantiktir. KUMARBAZ
BOB'un taşkınlığı bile, kendi
dönemi için taze bir soluk
anlamına geliyordu ve Melville'in
1 960'1ı yıllardaki büyük gangster
filmlerinin coşkun bir habercisiydi.
Filmin yapım yöntemleri - gerçek
mekanlarda çekim, küçük ekip,
tanınmayan oyuncularla çalışmak "Yeni Dalga" filmleri için bir
model oluşturacaktı. "Ortamın
gerçek sakinleri beni
ilgilendirmiyor . . . KUMARBAZ
BOB has bir polisiye değil, bir
davranış komedisidir."- Jean
Pierre Melville.
• In Paris' Monrmarrre d isrricr,

exacrly, bur rhe palice is informed
abour che planned coup wirh che
help of a croupier's wife . . .
Farher o f rbe "Nouvelle Vague",
precursor of Bresson, inrerpreror of
Cocreau, masrer of che French
crime/gangster gen re, Jean-Pierre
Grumbacb (self-renamed afrer his
favorire aurhor) remained always
separare and b i mself. This l ighr,
breezy heisr film wirh an air of
melancholy is probably rlıe leasr
characrerisric movie he ever made.
Ir replaces h is stern Iy fatalisric
philosophizing widı a benign,
gen u i nely comic spirir, and his
rigidly classical sryle yields ro a
pleasanr i n formaliry. Yer rhe
clıaracrers - professional gamblers,
crafrsmanly safeemekers - and their
code are recognizably Me! v i i i ian (a

20 Ekim 1 9 1 7'de Paris'te
dogdu. Gerçek soyadı
Grumbach'tır. Yeniyetme
çagındayken amatör bir
si nemacıydı, Ikinci Dünya
Savaşı'nın ardından kendi
bagımsız kısa ve uzun metraj
filmlerini yapmaya başladı.
1 9SO'Ii yıl larda, Jean
Cocteau'nun romanı "Les
enfants terribles 1 Müthiş
Çocuklar"ın unutulmaz bir
uyarlamasıyla başlayarak hızla
ilerledi. Bir sonraki yirmi yılda
aralarında özellikle "Bob le
flambeur 1 Kumarbaz Bob",
"Le sa m u ra i 1 Samuray", "Le
cercle rouge 1 Kızı l Çember"
ve "Un flic 1 Bir Aynasız"ın da
bulunduğu zeki ve heyecanlı
suçlular dünyası filmlerinde
uzmanlaştı. Kendi filmi "Deux
hommes dans Manhattan 1
Manhattan'da Iki Adam",
Cocteau'nun "Orphee"si, Jean
Luc Gadard'ın "A bout de
souffle 1 Serseri Aşıklar"ı ile
Claude Chabrol'un
"Landru"sunda oyunculuk da
yaptı. 2 Ağustos 1 973'te
Paris'te öldü.

Born on 20 Ocrober 1 9 1 7 in
Paris. His real fam i l y name is
Grumbach. He was an amareur
fi 1 m maker as a reenager, and
afrer wwıı began making his
own i ndependeıır shorr and
fearure films. He hir his srride in
the '50s, starting wi rlı his
memorable adapeat ion of Jean
Cocreau's novel, " Les enfants
terribles". Over rhe nexr rwenry
years, he specialized in inrell igenr
and exciring erime fi l ms , most
norably " Bob le flambeur", "Le
samurai", "Le cercle rouge" and
"Un flic". He also acted in his
own "Deux hommes dans
Manharran", and in Cocreau's
"Orphee " , Jean-Luc Godard's "'A
bout de souffle" and Claude
Chabrol's "Landru". He died on
2 Augusr 1 97 3 , in Paris.
F i l m leri

Fil mography
1 945 Viugt-quatre henres de la
vie d'uu clou · u

Bir Palyaçonun Yaşamından
24 Saat (shorl kısa film)

fantasy underworld in which men,
no marter how cri m i nal, stili lived
by their own personal codes) and
rlıe portrair of Pigalle afrer clark is

everyone knows Bob, a well

superbly evocarive and romanric.

dressed, ageing, compulsive

The sheer exuberance of BOB LE

gambler. He' s generous, moralisric,

FLAMBEUR was a brearlı of fresh

drives a rwo-roned converrible

air for irs r i me, and an exhi larari ng

coupe, l ives i n a swank aparrmenr,

precursor of Melvi lle's great

and has che respecr of che pol ice.

gangster fılms of the '60s. The

B ur he' s on a losing srreak, and
even when he hirs ir big ar che

fılm's production methods -

rrack, be loses ar che Deauvil le

of unkown acrors - would become

casino. When Bob learns rhar rhe
cas i no keeps a forrLıne on Grand

rhe model for those of dıe
"Nouvelle Vague". "The real

Prix weekend, he decides in spire of
che warni ngs of a friend, a h igh

i n habiranrs of the m i l ieu don 't
i n cerest me . . . BOB LE FLAMBEUR

offıcial from rhe police, on a
robbery. Everyrhing is planned

of manners . " - Jean-Pierre Melvi lle.

location shooting, smail crew, use

is not a pure policier, but a comedy

1 949 Le s ilence de !tt mer

Denizin Sessizliği
1 95 0 Les eufauts terribles

Müthiş Çocuklar
1 95 3 Qumul tu lire�s cette le/tre

Bu Mektubu Okuduğunda
1 95 5 Bob lejlambeur

Kumarbaz Bob
1 9 59 Deux hommes dtllıs
Manba.ltttn

Manharran'da Iki Adam
1 96 1

Lion l\'loriu, pr€/re

Leon Morin, Rahip
1 962 Le dotdos
1 963 Uıtintf des FerchtıiiX

Ferchaux'ların Ağabeyi
1 966 Le deuxii!me souf
fle

Ikinci Nefes
1 96 7 L e sıtmourai

Samuray

1 969 L'ıtrmtfe des ombres

Gölgeler Ordusu
1 970 Le cercle rouge

Kızıl Çember
Bir Aynasız

1 972 Un flic
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YU M U RCAKLARI N SAVAŞ I

1 9 Haziran 1 920'de Fransa'da
Saumur'de do�du. 1 942 yılında
oyuncu lu�a başlamadan önce
birçok iş yaptı. Yedi yıl sonra
ilk filmini gerçekleştirdi,
Fransa'nın en çekici başrol
oyuncularından biri oldu.
Beyazperdedeki en keyifli
rollerinden biri Rene Clair'in
"Les grandes manceuvres 1
H i leli Aşk"ındaki ( 1 955) Felix
Leroy'du. 1 95 1 'de kısa bir
filmle yönetmenli�e geçti ve
kameranın arkasında da
önünde oldu�u ölçüde başarılı
olabilece�i ni kanıtladı.
Alışılmadık türde yönetmenlik
projeleri sayesinde, uluslararası
ölçüde popülerli�e kavuştu.
Yönetmenli kte doruk noktası,
Mareel Pagnol'un yapıtlarından
esinlendi�i. her ikisi de 1 990'da
gösterime giren birbiriyle
ba�lantılı iki ödüllü filmiydi: "La
gloire de mon pere 1 Babamın
Zaferi" ve "Le chateau de ma
mere 1 annemin Şatosu".

LA G UERRE DES BOUTONS
W AR OF THE BUTTONS
Yönetmen Director: l'ıer Robert
Senaryo creenplay: FraJJfOis Bo)tr. ÜIIIS
Ptrga11d & Yıe.r Robert. based 011 the book ··fA

G11trre des Bo11tom'' b;

umis Perga11d

Görüntü Yön. Cinenıarography:
Bar Müzik Music:josi Berghmam

A 11dri

Oyuncular Casr: Cla11de Co11[orte.r. Paul
Craflrhtt. Jarqlle.r D11filho. Yı�lle Etiettlllf.
Mu-hel Galabm.}l!tlll R1rhard. Pieı-re Traba11d
Yapımcı Producer: Glteı•il/e Yapı m

Producrion Co.: H11go Illlerllational. 24. me
Bea11bo11rg.

75003 Pam. FRANCE: Plıo11e:
33 I 42 78 9 I 00: Fax: 3 3 I 42 78 90 78
Kaynak Source: ;\li11istere des Ajfaires
Etra11geres. Blll'ea/1 d11 Cinima. 3 7 . Q11ai
d'Orsa; . 75007 Pam. F RA 1CE: Pbone: 33 I
43 1 7 86 62: Fax: 33 I -13 1 7 92 -+2
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• Fransa'nın kırsal yöresi. Çok,
çok eskiden beri, her yıl okulun ilk
açıldığı günde Longeverne'li erkek
çocuklar Velrans'lı oğlanlara savaş
ilan eder. O yıl, ilk kez karşı
karşıya gelişlerinde Longeverne'li
çocuklar bir esir alır ve şeflerinin
aklına parlak bir fikir gelir: esiri
kendi annesiyle babasına
dövdürmek. Üstelik bunu
yapmanı n da kolayı vardır. Onun
bütün düğmelerini sökmek,
iliklerini yırtmak, bütün askılarıyla
kayışlarına, vb. el koymak yeter
de artar bile. Rakipierin gömlek
düğmeleri için savaşmak da işte
böyle başlar. Longeverne'li
çocuklar bir savaşa çıplak gelerek
mızıkçılık ederler. Bir kez daha
tam bir zafer kazanılmıştır ancak
dikenierin çizdiği bacaklar, ısırgan
otlarının yaktığı popolar, hatta
savaşçılardan birinin yakalanması
bu zaferi gölgeleyebilir. Böylece
ertesi gün, çıplak savaşmayı
reddederler. Bunun üzerine
şefleri Lebrac, bir savaş hazinesi
oluşturmaya karar verir. Bu parayla
savaşan çocukların giysilerini
tamir etmek için düğme, iplik,
iğne alabileceklerdir. Ve savaş
yeniden başlar. Longeverne'li
çocuklar, Lebrac'ın komutasındaki
süvari alayının - yani sabana
koşulan bir at ile küçük bir eşeğin
· yardımıyla büyük bir muharebeyi
kazanır. Ne var ki içlerinden biri
dönek çıkar ve karşı tarafa geçer.
Zafer partisi sırasında Velrans'lılar
bir gerilla saldırısı düzenler ve
başarılı olurlar. Yenilen çocuklar

haini bulur ve gerektiği şekilde
cezalandırırlar. Ama yaralanan
oğlan intikamını eve gidip olan
biteni annesiyle babasına
söylemek suretiyle alır. Annelerle
babalar bir araya gelip, kaçan
Lebrac dışında bütün çocukları
cezalandırırlar. Ancak Lebrac'ın
özgürlüğü de uzun sürmez, çünkü
hemen yakalanıp yatılı okula
gönderil ir. Lebrac'ın
yatakhanedeki komşusu Aztec,
yani rakip çetenin, yasadışı bir
savaş açtığı için yatılı okula
sürülen lideridir ...

bur, uforrunarely, darkened by by
some serarebed legs due ro rhorııs,
burned borroms due ro nertles and
even a bad flu caughr by one of the
warriors. And so the nexr day they
refuse ro fıghr undressed. Their
chief, Lebrac, decides therefore ro
consrirure a war rreasure. \Xlirh this
money they will be able ro buy
borrons, rhread, needles ro repare
rhe fıghring boys' clorhes. And rhe
fighrs resume. The Longeverııe
boys won a grear barrle wirh the
help of cavalry commanded by
Lebrac

·

a plow horse and a smail

don key; bm the n one of the ir

Bir vakitlerin bu ünlü Fransız
komedisi, iki rakip erkek çocuk
çetesi arasındaki küçük savaşı
anlatırken, aslında güçlü bir savaş
karşıtı beyanda bulunuyor.

and w i n . The defeared boys fınd

• Coumryside in France. Since

accord i ngly, bur t h e injured boy

immemorial times, each year, on

gers his revenge by goi ng home

the very fırsr day of school, boys

and teli i ng his parenrs. The parenrs

Born on 1 9 J u ne 1 920 i n
Saumur, France. He held down a
variety of jobs before serrling on
acting in 1 942. Seven years
later, he made his fırsr fi l m ,
mawring i nr o o n e of France's
most engaging Icad ing men.
One of his most enjoyable on
screen appearances was as Fel ix
Leroy i n Rene Clair's " Les
grandes nıanceuvres" ( 1 95 5 ) .
Easing i mo dirtering w i t h a
1 95 1 shorr subject, he proved as
uccessful behind the cameras as
he was out front. H is d ro ll
d i recrorial projeers met with
great imernational popularity.
His crowning direcrorial glory
was a btace of award-winning
fılnıs inspired by the works of
Mareel Pagnol: "La gloire de
mon pere" and "Le chateau de
ma mere", borh released i n
1 990.

members becomes a rurncoar and
sneaks over ro rhe other side.

Selective F i l nıography

During the vicrory parry, the

1 962 La guerre

Velrans launch a guerri l la arrack

Önemli Fil m l e ri

1 963

rheir rrairor and punish h i m
1 967
1 9 72

from Longeverne declare war ro

band rogerher and punish all the

those of Velrans. That year, at che

boys bur Lebrac, who escapes. H i s
freedom doesn'r lasr long as he i s

1 9 73

soon caughr and sene r o a boardi ng
school. Lebrac's dormirory

1 976

very fırsr encounrer, rhe
Longeverne boys rake one prisoner
whiclı makes a bril l ianr idea spring
out of rheir chiefs mi nd: have the
prisoner rhrashed by lıis own

neighbour is Azrec, the leader of
the riva! gang, who is also banished

parenrs, and ro aclıieve rhis, what is

ro boardi ng school for waging an

more easy rhan pul l i ng all his

i l legal war . . .

burrons, tearing a l l his button
holes, confıscaring all h i s

This once-famous French conıedy

suspenders, belrs, ere. S o srarrs the

nıakes a srrong anri-war sraremenr

fıghring for rhe burrons of rivals'

as ir chronicles a mali war berween

shirrs. The Longeverne boys play

rwo riva! gangs of boys.

1 974

1 977
1 979
1 984
1 99 0

1991

d i rry pool by comi ng ro a barrle
naked. Once more, vicrory is roral

1 99 4

des bou/ons
Yunıurcakların Savaşı
Robert el /'oumibm
Robert ve Dolmuş
Les copaim Arkadaşlar
Alexrtudre le bieubeureux
Mutlu Tembel
Le grrtnd blo11d tll'ec uue
cht�ssure noire
Tek Siyah Ayakkabılı
I riyarı Sarışın
Salut /'nrtiste Selam Artist
Le re/01n· du grt�nd bloud
Iriyarı Sarışının Dönüşü
Un tflipbımt ftl /rompe
enormement
Bir Fil Insanı Fena Halde
Yanıltır
Nous irous /ous 1111 Parar/is
Hepimiz Cennete Gidecej!iz
Courage fuyow
Cesaret Kirişi Kıralım
Le jumenu Ikiz
Ltt gloire de uJou pere
Babamın Zaferi
Le chtl 1e1111 de ma mfl·e
Annemin Şatosu
Le bal des cmse-pieds
Başbelalarının Balosu
t\loutparnasse-Poudichery
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J EAN-LUC GODARD

ALPHAVI LLE
Yönetmen Direcror: .Jean-Lnc Gadarci
Senaryo Sc ree n pl ay : .Jean- Lnc Godaı·cl
Görüntü Yön. Cinemarography: Raottf

Conlarcl Kurgu Editing: Agnes G11illemo1
Müzik M u s i c: P(//tf Misraki Oyuncular
Casr: Eeldie Comlamine. A. mıa Karİna. A kim
Tamiroff. 1-/oward Vernon . .Jean-Lollis Comalli.
i\lirhel Delaha)e. .Jum-Andre Fiesrhi. Laszlo
Szabo Yapımcı Producer: A ndre Illichelin
Yapım Production Co.: Cha11111iane. Paris.
FRA NCfl: Filmstndio. Rame. ITA L Y Dünya
Hakları Export Agent: Canrtl Plm lmrtge
llltenldlional. 6 Bo11lmtrd ele la Rfp11bliqne, 92
5 1 4 Bo11logne-Billrmrom·1. Prn·is. FRA NCfl:
Phone: 33 1 · 46 10 12 39: Fax: 33 1 46 1 0
1 2 88 Kaynak Source: !llinislere deı Af/aires
Etrangeres. Bure(.//t du Cinima. 3 7. Qur1i
ci'Orsay. 75007 Pm·is. FI?A NCfl: Phone: 3 3 1
43 1 7 86 li2: Fax: 33 1 43 1 7 92 42
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•

Fütüristik, bilgisayarla denetlenen
bir kent olan Alphaville, Profesör
Von Braun adındaki kötü kalpli bir
despot tarafından yönetilir. Von
Braun uyruklarını uyuşturucu ve
terörle kontrol eder; en önemli
buyruğu da, duygularını ifade
etmenin, ya da mantıkdışı
davranışlar sergilemenin, ölüm
cezası görecek bir suç olduğudur.
Alphaviile-stili infaz, bir tramplende
duran kurbanın sırtından vurulması
ve seyirciler duygusuz bir şekilde
izlerken güzel kadınların cesedi
sudan çıkarması demektir.
Alphaville'in lobotomi geçirmiş
kadınları, sudan ceset çıkarmadıkları
zamanlarda ise, trans halinde dolaşır
ve onları arzulayan her erkeğe
cinselliklerini sunarlar. Bu çılgınlığın
ortasına, "normal" dünyadan gelen
ve kendine Von Braun hakkında
yazı hazırlayan bir gazeteci süsü
veren gizli ajan Lemmy Caution
girer. Gerçek amacı Alphaville'in
bilgisayar sistemini havaya uçurmak
ve kentin sakinlerini Von Braun'un
zorbalığından kurtarmaktır. Bu da
hiç kolay bir iş olmayacaktır, çünkü
ajanımız, Von Braun'ın güzel kızı
Natasha'ya aşık olmuştur ve aşk da
tabii ki Alphaville'de kesinlikle
yasaktır . . .
1 9SO'Ii yılların başlarından beri
önemli yönetmenler bilim-kurgu
türünden topluma, insanlığa,
şimdiye ve geleceğe ilişkin
görüşlerini ifade etmek için
yararlandılar. Şimdinin damgası,
Godard'ın, dünyanın yarın nasıl
olacağı üzerine değil de, bugün
nasıl olduğu ve biz farkına
varmaksızın gözlerimizin önünde

yavaş yavaş neye dönüştüğü üzerine
yaptığı, bilim-kurgu alanındaki bu
tek gezintisinde hissedilir. Godard
şimdide ve geçmişte, gelecekteki
bir dünyanın potansiyel tohumlarını
görür, bu yüzden de öykünün
nasihatımsı bir alt-metni vardır.
Filmin gerçekleştirilmesi, biçimsel
işleyişi ve görsel yanı da bu tematik
yorumdan yola çıkar. izleyici
perdede sıradışı ya da olağanüstü
izlenimi veren hiçbir şey görmez,
hatta Godard fütüristik bir
mizansenden de kaçınmıştır. Onun
gelecekteki Alphaville'i, beton ve
camdan binaları yüksek kontrastla
çeken, çok kısa çekimlerde pozitif
ve negatif görüntüleri birbiri
ardınca sıralayan ve geceleyin
Paris'i çok etkin bir biçimde
kullanan Raoul Coutard'ın kamera
çalışmasıyla ifade edilmiş insani
özelliklerden sıyrılmış atmosferiyle,
1 965 yılının Paris'idir.
• Alphaville, a fi.ıturistic, computer

agenr from the "normal" world who
prerends ro be a reporrer doing a
srory on Von Braun. H is real
purpose is ro blow up Alphaville's
cemral computer system and free i rs
inhabirams from Von Braun's
ryranny. This won'r be an easy task
because he fal ls for Von Braun's
beauriful daughrer Natasha and love
is, of course, srricrly forbidden in
Alphaville ...
Since the early ' 5 0s, inıportanr
d irectors have been using the sciece
fıcrion form ro express rheir views on
sociery, mankind, the presem and
the future. The sranıp of the present
can be seen in Godard's sole
excursion i mo the sci-fı, which is less
about what the world will be !ike
ronıorrow rhan what it is ! i ke today,
and w hat ir is gradı.ıally beconıing
before our very eyes wirhour our
realizing ir. In rhe presem and the
pasr Godard sees the potemial seeds
of a furure world, and rherefore the

comrolled ciry, is ruled by an evil

srory has an admonirory subrexr.

despor named Professor Von Braun.
He comrols his subjecrs wirh drugs
and rerror, and his most İ nıporram

From this themaric inrerprerarion
flows the fılm's realizarion, i ts

decree is that expressing emorions or

The viewer encoı.ımers on the screen

formal execurion and visual aspecr.

3 Aralık 1 930'da Paris'te
doğdu. Sorbonne'da etnoloji
öğrencisi olduğu yıllardan beri
tutkulu bir sinemaseverdi.
Cohiers d u Cinemo' da sinema
eleştirileri yazdı. ilk kısa
filmlerini 1 9SO'Ierin ortalarında
lsveçre'de, ilk konulu uzun
metraj filmi "A bout de souffle
1 Serseri Aşıklar"ı ise 1 959'da
Paris'te çekti. Yeni Dalga'nın
öncülerinden biri olan
yönetmen, daha sonra artık
birer sanat sineması klasiği
kabul edilen bir dizi fi l m çekti.
1 968'de Paris'te ve Cannes'daki
ayaklanmalara katı lması,
yapıtlarında giderek artan
siyasileşmeyi pekiştirdi ve
sinemanın maddi temelini
sorgulayan bir dizi didaktik
Marksist-Maoist filme imza attı;
o zamandan beri, yapıtlarının
çoğu yaratıcı işbirliklerinden
doğmuştur. Dziga Vertov
grubunun kurucularındandı.
Son yirmibeş yılda vaktini
sinema ve televizyon projeleri
arasında paylaştırıp, görüntü
kültüründen, kadın-erkek
ilişkisinin dinamiklerine kadar,
birçok konu üzerine tamamen
kendine özgü ve kışkırtıcı
incelemeler sundu.

Born i n Paris on 3 December
1 930. He has been a passionate
cinephde s i nce his days as an
erhnology srudenr at the
Sorbonne. He wrore as fi l m eritic
i n Cahier.r du Cinema. He nıade
his fırsr shorrs in Swi tzerland in
the mid- 1 950s, and his fırsr
feanıre "A bour de souffle" i n
Paris i n 1 95 9 . One o f rhe
pioneeers of rhe Nouvelle Vague,
he wenr on to write and d i recr a
number of fı lms now considered
to be an cinema classics. His
i nvolvemem i n rhe upheavals of
May 1 968 in Paris and Cannes
consolidared a growing
pol iticisarian in his work and i ed
hi nı to make a number of
didacric Marxisr-Maoisr fı l nıs
rhar quesrioned rhe marerial
basis of cinema; rhen and si nce,
m uc h of his work has sprung
fronı creative collaborations. He
was rhe co-founder of the Dziga
Verrov group. In the lasr rwenry
fıve years, he has divided his
ri nıe berween fı 1 nı and relevision
projecrs, offeri ng id iosyncraric
and provocarive analyses of
everyrhing from the history of
image-culnıre ro the dynamics of
nıale-female relations.

displaying i llogical behaviour is a

nothing that appears ro be unusual

erime punishable by dearh.

or exrraord i nary, and Godard even

Selective F i lmography

Execurion Alphaville-style nıeans

forgoes any futurisric mise-en-scene.

1 959

that the vi cr i ın is s hor from be h i nd

Ö nemli F i l m leri

His Alphaville of the future is the
1 964

while standing on a diving board,

Paris of 1 96 5 , in which a

and beautiful women rerrieve the

delıunıanizing atmesphere is

body as onlookers watch wirhour

expressed through the canıera work

1 966

enıorion. When Alphaville's

of Raoul Courard, who shoors
build ings of concrete and glas in

1 96 7

loboromized women aren't fıshing

1 965

out corpses, they walk around in

high conrrasr, alrernares positive and

1 972

trances and provide sex for any man

negarive inıages in very shorr takes,

1981

who desires rhenı. ! mo this insaniry

and nıakes parricularly effecrive use

1 988

conıes Lemnıy Caurion, a seeret

of Paris by niglır.

1 990

1 984

A boul de souffle
Serseri Aşıklar
Ba1!(1e cl part Hisseli Çete
Alphavi/le
Pierrol le fou Çılgın Pierrot
Nlasculiu-Fimiuiu
Erkek-Dişi
Lct Chinoise Çin li Kız
Week-e nd Haftasonu
Tout vet bieu Herşey Yolunda
Passi011 Çile
Delectiı•e Dedektif
Soigne lrt cimile Sağını Kolla
No11velle Vague Yeni Dalga
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FRANSA FRANCE

FRAN

KAD l N LARI S EVEN ADAM

6 Şubat 1 932'de Paris'te dogdu.
Gençlik yıllarının bir bölümünü,
islahevine kapatılmak, askerden
kaçmak ve çeşitli cezaevlerinde
yatmakla geçirdi. Sinema tutkusu
Fransız Sinematek'inde gelişti.
1 953'ten başlayarak, sekiz yıl
boyunca Cahiers du Cinema'da
yazdı ve derginin en sivri kalemli
yazarlarından biri olarak ünlendi.
Birkaç kısa metraj filmden sonra
gerçekleştirdigi ilk uzun metraj
filmi "Les 400 cou ps 1 400 Darbe"
ile Cannes'da En Iyi Yönetmen
Ödülü'nü kazanarak hem kendi
adını, hem de sinema kariyerinin
ilk dönemiyle yakından baglı
oldugu ve o zamanlar henüz
gelişmekte olan "Yeni Dalga"yı
tanıtmış oldu. Daha sonraki
çalışmalarıyla, çogu sinemacının
umutsuzca yakalamaya çalıştıgı,
kitle sinemasının kabul edilen
yapısı içinde seçkin ve kişisel bir
üslübu yaratabilmiştir. Biri
Oscar olmak üzere sayısız
ödülün sahibi olan yönetmen,
1 984 yılında yeteneklerinin
dorugundayken kanserden öldü.

L'HOMME Q UI AIMAIT LES FEMMES
THE MAN WHO LOVED WOMEN
Yönetmen D irector: FrallfOis Tmlfaut
Senaryo Screenplay: Fraii(Ois Tmffam.
tllichel Fermaud & Suuume Schiffi11a11

Görüntü Yön. Cinemarography: Nestor
Almendros Kurgu Ediri ng: Alarıine
Baı.,.aqul-Curie Müzik Music: Maurice
jauhert Oyuncular Casr: Charles Denner.
Brigitte Fossey. L.eslie Caı·on. 'eli; Borgeaud.
Genwiez� Fo11tanel. jean Daste. Nathalie Bt�ye.
Sabirıe Glaser Yapı m cı Producer: Francois
Truffaut Yapı m Prod ucri o n Co.: Les Films
du Carrosse. 5 me Rohert Estiemte. 7 5008 Paris.
FRANCE: l..e.J Productions A rtistes Associis
Dünya Hakları Exporr Agenr: l?oissy
Fil!11s,

58 me Pieı..-e Chan·on. 75008 Paris.

FRANCE: Phone: 33 7 53 53 50 50: Fax: 33
1 42 89 26 93 Kaynak Source: Minisiere des
Aifaires Etraugb-es. Burta/1 du Cinlma. 37.
Quai d'Orsay, 75007 Paris, FRAı CE: Phorıe:

33

7

43 1 7 86 62: Fax: 33 1 43 1 7 92 42
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• Hayatını kadınların peşinden
koşup onları baştan çıkarınakla
geçiren, 40 yaşlarındaki Bertrand
Morane Montpellier'de toprağa
verilmektedir. Fetihleri arasında,
cemizleyici dükkanında gördüğü
kadından, araba kiralama
servisindeki sekretere, kadın iç
çamaşırı satan bir butiğin yöneticisi
olan Helen'e kadar sayısız cinsi
latif vardır. Bertrand aşk anılarını
yazmaya karar verir. Eskiden
ilişkisi olduğu yayımcı Delphine'i,
daha sonra da onu gerçekten
seven tek kadın olan Vera'yı bulur.
Kitabının hazırlanması sırasında,
yazdıklarını ateşli bir şekilde
savunan Genevieve ile tanışır.
Kadın onu görmek için defalarca
Montpellier'ye gelir. Bir gece
Genevieve'i uğurladıktan sonra,
rastladığı bir kadını izlemeye
koyulur. Ama ne yazık ki gelip
geçen arabalara dikkat etmeyi
unutmuştur...

fahişeler. Son grup genellikle ilk
i kisi başarısız olduğu zaman teselli
sunar. "Bütün kadınlar fahişedir,
annem ve kızkardeşim hariç"
görüşü, T ruffaut'nun filmlerinde
hakim olan erkek yaklaşımına
ilginç bir ipucu oluşturur. Erkek
kırılgandır, reddedilmeye açıktır
(Truffaut'nun kendi annesinin onu
reddetmesi gibi) ve bu yüzden de
kadınları ya küçük görmeye ya da
idealize etmeye yatkındır. Bu da,
uzun süreli bir ilişkinin iniş çıkışları
ile kusurlarına razı olmamaya yol
açar. Ancak, film kahramanının
kadınlarla yatma konusundaki
karşı koyamadığı isteği,
muhtemelen annesinin ona
çocukluğunda yaptığı muameleye
ve dizi dizi aşıkları olmasına karşı
bir tepkidir.

and conquering women is being
buried ar Monrpellier. H is

jokey idea rhar "All women are

Bir erkeğin kadınların dünyasına
bakışı olan KADlNLARI SEVEN
ADAM'ın görsel dokusunu bir
erkeğin yüzü ile yüz kadının yüzleri
(ve bacakları!) oluşturur. Bu film,
ismi ne rağmen bir Don Juan'ı
anlatmaz; Truffaut'nun da belirttiği
gibi, Bertrand sadece annesi
tarafından sevilmemiş bir adamdır.
Bu yüzden de hayatı, kadınları
kovalayarak geçer; hem de bütün
kadınları. Kadınlar Truffaut
filmlerinde önemli bir rol oynar ve
üç ana kategoriye ayrılırlar: düş
tanrıçaları, anne figürleri ve

conquesrs i nclude anyone from rhe

sisrer" provides an i nceresr i ng clue
ro rhe male arrirudes prevalenr i n

• Berrrand Morane, a man of abour

40, who has spenr his l i fe by chasing

mımber of times to see him. On
such a visir afrer he sees Genevieve
off, Berrrand srarrs fallawing a
woman he has encouncered.
Unforrunarely he has forgerren ro
pay arrencion

ro

the cars passing by ...

The face of one man and the faces of
a hundred women (and rheir legs!)
make up rhe visual fabric of THE
MAN W H O LOVED WOMEN,
one man's view of rhe world of
women. In spire of the rirle, rhis is
nor a film abour a Don Juan:
Berrrand is, as Truffaur poincs our,
simply a man who was nor loved by
his morher; and so his adulr life i s
sp em i n rhe pursu i r o f women - a l l
women. Women fearure srrongly i n

TRUFFAUT

Born on 6 February l 932 in Paris.
His early life included a spell in a
refurmarory, desenion from milirary
service, and consequenr rime in
various prisons. He nurrured his
passion for cinema in Cinemarheque
Française. From L 9 5 3 , for eighr
years, he wrore for Cahiers d11
Cine11ıa and earned the repuration
of wielding i ts most acid pen.
Fallawing several shorr fı lms, his
fırsc fearure fı lm, "Les 400 Coups",
won rhe prize for Besc Direcrion
ar Cannes and esrablished a
repurarion for Truffaur and the
emerging " ouvelle Vague" wirh
which his early career was
associared. He has achieved in his
larer work whar many film-makers
seek in vain, a disricrive personal
expressian wirhin rhe accepred
formulae of mass cinema. Recipiem
of several awards, including an
Oscar, he d ied of cancer in l 984
at the heighr of his powers.

Truffaur's films and fal l i neo rhree
major caregories: dream goddesses,
morher figures and whores. The lasr
group usually provide cansalarian
when the fi rsr rwo have fai led. The
whores excepr my morher and my

woman he has mer ar rhe
d rycleaners ro rhe secrerary in rhe

Truffaur's fi lms. The man i s

renr-a-car service and ro Helen who

vulnerable, l iable r o rejecrion (as

is rhe manager of a bourique sel i i ng

Truffaur's own morher rejecred

women's underwear. Berrrand
decides ro wrire down his escapades.

him) and rherefore prone eirher to
despise or to idealize women which

He gers hold of rhe publisher

leads to an inabi l i ry ro i nvolve

Delphine wirh whom he formerly

hi mself in the fl ucruarions and

had an affair and rhen Vera, who is

i m perfecrions of a long-rerm

rhe only woman who really loves

relarionship. However, in rhis fil m ,

him. While he i wriring rhe book,

rhe hero's compulsive need r o sleep

he meers Genevieve who fervenrly

wirh women is possibly a reacrion

defend his wriring. The woman

to

comes ro Monrpellier quire a

a boy, and to her srring of lovers.

his morher's rrearmenr of him as

Ö n e m l i F i l mleri

Selecrive Fil mography
1 959
1961
1 968
1 9 73
1 9 75
1 977

1 980
1 983

Les 400 Coups 400 Darbe
ju fes el jim Jules ve Jim
Bt1isers volis
Çalınmış Öpücükler
Ut nu it Amirietiine
Amerikan Gecesi
L'Histoire d'Adele H.
Adele H.'nin Öyküsü
L'homme qui tliuwit les
femmes
Kadınları Seven Adam
Le demier metro Son Metro
Viı•ement Dimauche!
Neşeli Pazar
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FRANSA FRANCE

A M E Ri KA OTELi

1 943 'te Fransa'da, Valence
d'Agen'de doğdu. 1 964-67
yılları arasında Cahiers du
Cinemo dergisinde yazdı.
1 967'den itibaren senaryolar
kaleme aldı, kısa filmler çevirdi.
1 969'da ilk kon u l u uzun metraj
fi lmini 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 beğenildi.

HOTEL DES AMERIQ UES
HOTEL OF THE AMERICAS
Yönetmen Director:
Senaryo Screenplay:

Andre Tlehine
A ndre Tichinl &

Gilles Ta11rand Görüntü Yön.
Cinemarography: Bmno N11y11en Kurgu
Editing: Cla11dine illerlin Müzik Music:
Philippe Saı·de Oyuncular Cast: Catherine

Denem/e, Pfttrirk Deıraere. Etiemıe Chicot.
)osiane Balasko. Sabine Ha11depin. Do111iniq11e
Laı•cl!talll. François Pen·ot. Frideriq11e R11cha11d.
)ean-Lo11is Vitrac Yapınıcı Producer: A lain
Sarde Yapı m Production Co.: Sara Films.
Fil111s A2. Paris. FRANCE Dünya Hakları
Export Agcm: Cana/ Plm Image
lmertwtionttl. 6 Bo11leı•ardde la Rlp11bliq11e. 92
5 1 4 Bolllogne-Billancom·t. Paris. FRANCE:
Phone: 33 1 46 !O 12 39: Fax: 33 1 46 1 0
1 2 88 Kaynak Source: Minisiere des Af/aires
Etrangires. Buretw du Cini-ma. 37. Quai
d'Orsay. 7 5007 Paris. FI?ANCE: Phone: 33 1
43 1 7 86 62: Fax: 33 1 43 1 7 92 42

Born i n 1 94 3 in Valence
d'Agen, France. He wrote for the
periodical Cahiers d11 Cinet/la
between 1 964-67 . From 1 967
on he wrote seripts and clirected
shorr fı lms. fn 1 969 he directed
his fırst feature fı lın . With his
later fılnıs which are mostly love
srories, where exrreme feel ings
are handled with a m i xed sense
of humour and suspence, he has
gained the approval of the
ci neastes as well as the mass

1 98 1 1 3 5 111111. 1 Renkli Color 1 93 "
•

Biarritz'de bir gecenin geç
saatlerinde, aklı dağılmış Helene'in
Gilles'e çarpmasına ramak kalır.
Gilles, onu bir sorun olmadığı
konusunda ikna eder, ancak o
andan itibaren birbirini hiç
tanımayan bu iki insanın kaderleri
kaçınılmaz şekilde birbirine
bağlan ır. Toplumun kıyılarında
dolanan bir gölgeyi andıran Gilles,
yerel hastanede narkozitör olarak
çalışan Helene'e çılgınca aşık olur.
Birbirlerini görmeyi sürdürürler
ve sonunda kadın ona bütün
hikayesini anlatır. Öngörü sahibi
bir mimar ve Helene'in varlığının
tek merkezi olan kocasını
kaybetmiştir, şimdi ise tümüyle
geçmişinde yaşamaktadır. Gilles
önce ilişki kurmaları için ısrar
eder, sonra da kadının alt sınıftan
ve kısıtlı beklentileri olan birini
asla sevemeyeceğine karar
vererek geri adım atar. Oysa
Helene ona aşık olur,
depresyondan da yavaş yavaş
kurtulur. Birlikte yaşamaya
başlarlar. Gilles, Helene'in yaşama
aşkını yeniden ateşlese de, kaygılar
ve kıskançlık ruhunu yer bitirir.
Sevdiği kadının yetenekleri ile
kendi kısıtlamalarını sapiantı haline
getirir, garip biçimde davranır ve
onu kendinden uzaklaştırır.
Sonunda ayrılırlar, Gilles sadık
dostu Bernard'la başka bir yerde
yepyeni bir yaşama başlama
hayalleri kurmaya koyulur. Ancak
Helene'in Paris'e gittiğini ve geri
dönmeyeceğini öğrenince onu
izlemeye karar verir . . .

ANDRE TEC H I N E

• Late one n ighr i n Biarrirz,

disrracted Helene al mosr runs
downs G i l les. There is no real harm
done, G i l les assures her; yer, from
that moment, the desr inies of these
rwo complere srraııgers become
i nexrricably l i n ked . Someth i ng of a
shadow havering on the edge of
sociery, G i l les fal l s madly in love
with the mysterious Helene who

F i l m leri

works as an anaestherist ar the local

Filmography

hospital. They continue to see one
anather and eventuall y sh e re l ls

1 969 Pauline s 'en ' '"
Pauline Gidiyor
1 974 Souııenirs tl'en P.r�ntce
Fransa'dan Anılar
1 976 Barorco
1 978 Les soeurs Bronte
Bronte Kardeşler
1 98 1 Hôtel des A meriques
Amerika Oteli
1 983 La malionelle (medium
lengtb orta metraj)
1 984 L'atelier Atölye
1 985 Rendez-ı•om Randevu
1 986 Le /ieu d11 erime Suç Mahalli
1 987 Le.< iuuocents Masumlar
1 9 9 1 j 'embrcts.<e pas Öpme
1 993 Ma saison Jmfjerıfe
Sevdiğim Mevsim
1 994 Les rosettii.Y utu wtges
Vahşi Sazlar
1 996 Les ,.o/eurs H ı rsızlar

h i m her whole story. She has losr
the husband,

a

visionary arch i recr,

who was the center of her existence,
and now she is l iv i ng complerely i n
rhe pasr. G i l les presses for a
relarionship, rhen backs away,
eleciciing she could never love
sameone of lower class and l i m i ted
prospecrs. Bur she does fal l i n love
wirh h i m and gradually her
elepressian eases. They beg in l iviııg
rogerher. Alrhough G i l les rekindles
in Helene her rasre for l iv i ng, he is
neverrheless earen away wirh
worries and jealousy. He becomes
obsessed w i rh her lover's talents
and his own l i m i rations, behavi ng
bizarrely and push i ng her away.
They eventuall y separate, and
G i l les srarrs dream i ng of a fresh
start sonıewhere, w i rh h i s consranr
buddy Bernarcl . However, when he
learns that Helene has lefr for Paris
and won' r be returni ng, he makes
up h i s m i nd to fal law her. . .
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ORMAN i N SA N LARI
THE WOODLANDERS
Yönetmen D i rec ro r: Pbil Agland
Senaryo Screenplay: David R11dkin. based
on the nwel b} Thomas Hardy Görüntü
Yön. CinematO!,rraphy: Ashley Rou�
Kurgu

Ediring: Daı•id Dickie Müzik

Music: George Fenton Oyuncular Casr:
Emi!) \rloof Cal /lfacAm nch, Rufm SeU'e/1.
Tony Haygarth, jodh1 May. Po/Iy \Valker,
\Va/ter Sparrow, Sheila Bm-re// Yapımcılar
Producers: Barney Reisz & Phil Agland
Yapım Producrion Co.: River Films Ltd. .
Hale Dairy Farm. N r Fordingbridge.
Hampshire

P62 I?G, ENGLAND: Phone: 44

1 72 5 5 1 28 95: Fax: 44 1 72 5 5 1 09 43
Dünya Hakları Exporr Agent: Film Four
lntmu11ional. 124 Homferry Road, London
S Wl P 2TX. E GLA D: Phone: 44 1 7 1
306 86 02: Fax: 44 1 7 1 306 83 6 1

1 997
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• Yüzyıllardır Little Hintcek
halkı, dış dünya hakkında hiçbir
şey bilmeden ve buna ihtiyaç
duymadan, geçimlerini etrafiarını
çevreleyen ormandan sağlayarak
yaşamaktadır. Kereste tüccarının
kızı olan G race Melbury, okulunu
bitirip eve dönünce, köylülerin
yaşamları değişir, köyde yoğun
duygular yaşanmaya başlar. Marty
South adlı köylü kızın oduncu
G iles Winterborne'a içten içe
duyduğu aşk; bu oduncunun
çocukluğundan beri Grace'e
beslediği tutku; bu kargaşanın
ortasında da Grace ile köye yeni
gelmiş olan genç doktor FitzPiers
arasındaki sorunlu ilişki vardır.
Duyduğu tüm kuşkulara rağmen,
Grace, sosyal seviyesinin
yükselmesini isteyen hırslı babası
tarafından FitzPiers'le evlenmeye
teşvik edilir. Ancak evlendikten
sonra kocası da evliliklerinin
sosyal sonuçları hakkında
düşünmeye başlar; bu arada
köyün ve etrafındaki toprakların
sahibi olan mutsuz ve zengin dul
Mrs. Charmond'la tanışır ve Ôna
aşık olur. Aralarındaki ilişki
öğrenilince, çift ltalya'ya kaçar.
Yalnız başına kalan Grace, Giles'le
ilişkiye girmeyi dener, babası ise
boşanmasını sağlamaya
çalışmaktadır. Ancak bunun
gerçekleşmesi imkansızdır. Çiftin
yoları yeniden ayrılır.
Beklenmedik bir anda FitzPiers
pişman bir halde Melbury'lere
gelir, G race'ten af dilemektedir ...
ORMAN INSANLARI bir insan
topluluğunun öyküsünü anlattığı

için, Thomas Hardy'nin genellikle
tek bir ana karakter çevresinde
odaklanan yapıtları arasında
alışılmamış bir örnektir. Viktorya
döneminde, orman köylüleri çok
yoksul, birbirlerine çok bağlı ve
yaşamlarını ekip biçtikleriyle
sürdüren bir topluluktu. Bu arka
plan üzerine kurulan yapıtta,
Hardy, insan duyguları gibi zor bir
temayı ele alıyor. Yönetmen
Angiand da oyuncularını seçerken
canlandıracakları karakterlerin
hakkını verebilecek, çok çeşitli
ruh halleri ve tarzları
yaratabilecek oyuncular aramış.
"Filmlerimin hepsi insanlar,
onların birbirleriyle ve çevreyle
kurdukları ilişkiler üzerinedir;
Hardy'nin romanı da aşk, aile,
güven ve çevre konularını ele
alıyor." - Phil Agland
• For cenruries the communiry of
Lirrle H i n tcek has been susrained

Fi tzPiers by her social Iy ambirious
farher. As her husband's own
doubrs abour the social
consequences of their marriage
begin ro surface, he meers Mrs.
Charmond, a rich discontented
widow who owns the village and
surrounding land, and he quickly
fal ls under the spel l . When their
affai r becomes known ro everyone,
the pair flee ro Jraly. Lefr alone,
Grace resumes a rentari ve
friendship wirh Gi les, and her
farher explores the possibil iry of
obraining a divorce for her. This
proves impossible and the couple
part again. Unexpecredly, a
remorseful FirzPiers rerurns ro rhe
Melbury house, ro beg forgiveness
of Grace . . .
THE WOODLA DER is
unusuat i n the body of Thomas
Hardy' s work in rhar ir is the srory
of a group of people, rather rhan

by rhe surrounding woodland,

the sol irary protagonisr of most his

neirher knowing nor needi ng much

srories. The Vicrorian wood landers

from rhe outside world. When

were a very poor, close-knir group

r i nıber merchant's daughrer Grace

of people who worked wirh and fed

Melbury rerurns home from

off the !and where they l ived.
Againsr this back-drop Hardy deals

fınishing school, the l ives of the
villagers become caughr up in a

wirh the compe l ling rhemes of

web of i ntense and a l l consum i ng

human emorions. In casring his

emorion; rhe u nspoken love of the

ensemble, d irector Angiand soughr

peasam g i rl Marry South for

a variety of moods and sryles from

woodsman G iles Winrerborne; his

his acrors. "All my fılms are

own devetion ro his childhood

concerned wirh people and the way

sweerhearr Grace; and, ar the hearr

they i n reracr wirlı eaclı other and

of the rangle, the rroubled

rheir surroundings, and the Hardy

newly arrived young docror,

relarionship berween Grace and the

novel deals wi rlı love, the fam ily,
trust and the environnıenr . " -

Fi rzPiers. In sp i re of her doubrs,

Plı i l Agland

Grace is encouraged ro marry

PHIL AGLAND
Adını, 1 980'1erin başlarında
çekilen, yönetmenliğini yaptığı
ve yapımcılarından biri olduğu,
çok beğenilen ve pek çok ödül
kazanan "Fragile Earth 1
Kırılgan Dünya" adlı belgesel
dizileriyle duyuran yönetmen,
son on yılını Afrika'da ve
Çin'de yaşayan insanları konu
alan filmler çekmeye adamıştır.
Bu çalışma döneminde "Baka,
People of The Ra i nforest 1
Yağmur Ormanlarındaki Baka
Halkı" ve Çin üzerine çektiği
"Beyond the Clouds 1
Bulutların Ötesinde" adlı iki
uluslararası çapta ünlü
televizyon dizisi yapmıştır.
Ingiliz televizyonu Channel 4
için hazırlanan bu dizilerin her
biri ikişer Bafra, üç Emmy ve
daha pek çok ödül kazanarak
onun ünlü bir belgesel
yapınıcısı olarak tanınmasını
sağlamıştır. Çin üzerine çektiği
ikinci dizi filmi "Love and
Death in. Shanghai 1 Şanghay' da
Aşk ve Olüm" kısa süre önce
tamamlanmıştır. ORMAN
I NSANLARI yönettiği ilk
konulu sinema filmidir.

Having made his name by rhe
early l 980's as di recror and co
producer of rhe acclaimed and
multi award-winning "Fragile
Earrh" documen rary series, he
spenr rhe nexr ren years fi l m ing
people i n Africa and China.
From rhis period of work rwo
inrernarionally renowned
relevision series emerged, "Baka:
People of rhe Rai nforesr" and
(on China) " Beyond rhe Clouds".
Borh were for Channel 4 , eacb
won double Bafras, rhree Emmys
and much else, and esrablished
h i m as a leading documenrary
fi lmmaker. F i l m i ng has recenrly
been complered on his second
Chi nese series, " Love and Dearh
in Shanghai " . THE
WOODLANDERS marks his
debur as a fearure fi lm d i recror.
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JOHN DUIGAN

ÇAY I R KÖ P E KLERi

lngiltere'de, Hartley
Wintney'de (Hampshire)
do�du. Eğitimini, büyüdü�ü
Avustralya'da gördü.
Melbourne Üniversitesi'nde
felsefe ve tarih bölümlerini
bitirdi. Pram Factory tiyatro
grubunun bir üyesiydi. 1 960'1ı
yılların sonu ile 1 970'1i yıllarda
birçok kısa fılmde oynadı,
"Piayers 1 Oyuncular" adlı bir
roman ve yeniyetmeler için bir
kitap olan "Room to Move 1
Taşını lacak Oda"yı yazdı.
Sinema ve televizyon için,
"Vietnam" mini dizisi dahil
olmak üzere, hem senaryolar
yazmış, hem de yönetmenlik
yapmıştır.

LAWN DOGS
Yönetmen Director: john Duigan
Senaryo Scree np l ay :
aomi \Vallare
Görüntü Yön. Cinemaıography: Elliot
Davis Kurgu Ediıing: Hmnphrey Dixon
Müzik M us i c: Trevarjones Oyuncular

Cası: Mischa Baı·ton. Sam Rockwell Kathleen

Quinlan. Christopher McDonald. Bmre McGill.
Eric Mabim. David Bm·ry Gmy. llli/es Meehan.
Beth Grant. Tom Aldredge Yapunct!Producer:
Dmıcan Kenworthy Yapım Production Co.:
Toledo Pirtures, 30 Or•al Road. London N\V 1 ,
ENGLAND; Phone: 4 4 1 7 1 4 8 5 44 1 1 : f'ax:
44 1 7 1 485 44 22 Dünya Hakları Exporı
Agenı: Cariton Film Distributors. 127-133
\Vardour treet. London \Vi \1 4AD.
ENGLAND: Phone: 44 1 7 1 43 7 90 20: Fax:
44 1 7 1 434 36 89 Kaynak Source: Umut
Sema/ Ü ı"iinleri Tic. Ltd. Şti. . Halaskorgazi
Cad . 2 1 417. Gazi Ethem Sitesi, 80220.
Istanbul. TUI?KEY: Phone: 90 2 1 2 230 40
4 1 : Fax: 90 2 1 2 232 35 83
1 997 1 35 ""''· 1 Renkli Col o r 1 1 O 1 ·

• Yirmi bir yaşındaki Trent Burns,
Louisville'in hali vakti yerinde bir
banliyösünde, kapılı kapılar
ardındaki bir mini malikaneler sitesi
olan Camelot Gardens'da çim
biçer. Her gün ona ne kadar
borçlu olduklarını "unutan"
müşterileriyle, sanki doğuştan
haklarıymış gibi ona sataşan
çocuklarla, ve ona bir bozguncu
mualemesi yapan güvenlik
sorumlusuyla karşı karşıya gelir.
Ancak T rent'in paraya ihtiyacı
vardır, onun için de dişlerini sıkar
ve çimleri biçer. On yaşındaki
Devon Stockard, Camelot
Gardens'a yeni taşınmıştır.
Toplumsal ilişkiler konusunda hırslı
olan annesiyle babasının aksine, hiç
arkadaşı yoktur. Amcasının ona
anlattığı ürkütücü Baba Yaga
masallarıyla avunup eğlenir. Bir gün
Devon, Genç lzciler için kurabiye
satmak üzere dışarı yollanınca,
ormana giden bir patikayı izlemeye
karar verir. Boğum boğum
sarmaşıkiarın arapsaçına döndüğü
bir yerde, tek başına bir treylere
rastlar. Sanki Baba Yaga'nın ini
hayata geçmiş gibidir; öyle ki kötü
cadıdan saklanabilmesi için
yakınlarda uygun bir ağaç bile
vardı r. Ne var ki burası Trent'in
evidir ve o da 1 O yaşındaki bir kızın
çevrede takılmasını istemez.
Devon, Trent' in düşmanlığından
yılmaz. Onun dostluğunu
kazanmak için vargücüyle çalışır,
her fırsat bulduğunda da treylere
kaçar. Sırlarını ve Baba Yaga
öykülerini gizli dostuyla
paylaşmaktan hoşlanır. Onu kendi
sokağında çim biçerken görünce

de heyecanlanır. Bu iki uyumsuz,
birbirlerine can yoldaşı olurlar. Ne
var ki ikisinin dostluğu kızın
annesiyle babasını tedirgin eder,
üniversiteli iki gençle bir güvenlik
görevlisine Trent'ten gözlerini
ayırmama görevi verirler . . .

fairy rales her uncle used to teli her.
One day when Devon has been sene
out co seli cookies for the Young
Rangers, she decides instead to fol low
a di re road inro rlıe woods. She comes
upon an isolared rrailer i n a cangle of

Born in Harıley-W ineney
(Hampshire), England. He was
raised and educared in Ausrralia.
He majored i n philosophy and
hisrory aı rhe University of
Melbourne and was a nıember of
rhe Pram Facrory rhearre group.
He acred in nunıerous shorı
films in ıhe !are '60s and '70s
and publ ished a novel, " Piayers",
and a book for reenagers, "Room
ro Move". He has wriıren and
direcred for boıh fil m and
relevision, i nclud i ng rhe mini
series "Vietnam" .

gnarled vines. Ir could almosr be
Baba Yaga's lair come co life, witb

Avustralya kökenli yönetmen John
Dugan, Amerika'daki sınıf
ilişkilerine bu şaşılacak derecede
bağımsız görünüşlü bakış için ingiliz
yapınıcı Duncan Kenworthy ile
güçlerini birleştirmiş. Önyargıları
ve masumiyetin nasıl bu
önyargıların üstesinden
gelemeyişini inceleyen ÇAYIR
KÖPEKLERI kesinlikle bir çocuk
filmi değil. Kişisel öykü düzeyinde,
kısmen isteri, kısmen de pedofili ile
beslenen şüpheci bir topluluk
içinde, yaş, cinsellik ve sınıf
engelleri aşılarak olağanüstü bir
dostluğun kurulması üzerine. Başka
bir düzeyde ise, Amerika'da sınıflar
arasındaki gittikçe artan fiziksel
uzaklık üzerine toplumsal bir öykü.

jusr rhe rigbt rree nearby ro hide
from the evi! wiccb. Bur ic's acrually
Trenr's home, and he does nor wanr
a l O-year-old gir! hanging around. I t
can only lead ro trouble. Devon is
undeterred by Trenr's hosriliry. She
works hard ro win his friendship and
sneaks out to his rrailer wbenever she
can. She savours sharing confıdences
and Baba Yaga stories w i rb ber seeret
friend, and she is tbrilled when she
sees birn mowing lawns on her street.
The cwo misfırs fınd in anorher a
fellow cravel ler. Their friendship
ala rm s ber parenrs, who recru ir rwo
college boys and a securiry guard to
keep an eye on Trenr . . .

F i lmleri

F i l m og ra p h y
I 978
1981
1 982
1 984
I 987
I 989
1 990
1 993

• Twenry-one-year-old Trenr Burns

Ausrralian exparriare John Duigan
joins forces wirh British producer
Duncan Kenworchy in rlıis

mows lawns in Camelot Gardens, an

surprisingly independenr-looking

exclusive gaced communicy of mini

visian of class in America. Examining

1 996

mansions in an affluenr suburb of

prejudice and how i nnocence is no

1 99 7

Lou.isville. Eacb day he faces cuscomets

march for it, LA WN DOGS is by

who "forgec" how much they owe

no nıeans a children's fil m . Ar rhe

him, kids who raunt him as if it were

leveJ of rbe personal srory ir is about

tbeir birchrighc, and a security guard
who trears him !ike a vandaL But

sex and class

Trenr needs the money, so he grirs his

extraord inary friendsbip wirbin a

reech and mows. Ten-year-old Devon

suspicious communiry, fueled in part

cwo people crossing barriers of age,
to

form an

Scockard is new to Camelor Gardens.

by bysreria and pedopbi l ia. On

Unlike her socially ambirious parenrs,

anorher level, it is a social story

slıe has no friends. Buc she amuses
lıerseJf with che scary Baba Yaga

abour rhe growing plıysical space
berween classes in America.

1 994
1 99 5

Mouth to Mouth
Agızdan Agıza
Wiuter of O ur Dreams
Düşlerimizin Kışı
Far East Uzak Dogu
One Night Stand
Bir Gecelik Ilişki
Tbe Yem· My Voice B ı·oke
Sesimin Kısıldıgı Yıl
Romeı·o
f'liı·ting Flört Ederken
\Vide Sargasso Sea
Engin Sargasso Denizi
Sireııs "Si ren ler"
(Baştan Çıkarıcılar)
Thejourııey of A ugm t King
August King'in Yolculugu
Tbe Leading Mcm Öncü
Lcrw11 Dogs Çayır Köpekleri
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MARK HERMAN

BORU N U ÖTT Ü R

1 954'te Yorkshire'da
Bridlington'da doğdu. 1 983
yılına kadar Leeds'de grafik
tasarım okuduktan son ra,
1 986'ya kadar U lusal Sinema ve
Televizyon Okulu'nda eğitim
gördü. 1 987'de "See You at
Wembley, Frankie Walsh 1
Wembley'de Görüşürüz
Frankie yyalsh" filmiyle En Iyi
Yabancı Oğrenci Filmi dalında
Oscar ödülü kazandı. "Unusual
Ground Floor Canversion 1
Sıradışı Alt Kat Değişikliği"
( 1 988) isimli kısa metraj lı
filminin ardından, 1 99 1 'de ilk
konu l u uzun metrajl ı fi lmi
"Biame it on the Beliboy 1 Suçu
K.omiye Yık"ı çekti. BORUNU
OTTUR ( 1 996) yönettiği ikinci
uzun metraj l ı filmdir.

BRASSED OFF
Yönetmen Director: Mark

Hennan
Mark Herman
Görüntü Yön. Cinemarography: A nd;
Colli1u Kurgu Ediıing: M ike Ellis Müzik
Music: Treı•orjoneJ & Geolf Alexander
Oyuncular Cas ı: Pete Postletbıl'aite. Tara
Fitzgerald, Eu·an l\lrGregoı·.jim Cari/!/', Philip
Jackson, Peter Martin. Stephen Tompkimon
Senaryo Screen play:

Yapımcı Producer: Su:ıe Abbolt Yapı m
Producrion Co.: Prominent Feaıures. 68a
Delanci!J St.. L01ıdon N \VI 71?4. ENGLAND:
Phone:
1 7 1 284 02 42: Fax: 44 1 7 1 284
10 20: Channel Fo11r Films. ENGLAND:
Miral!lax Fibm. USA Dünya Hakları
Exporı Agenı: Film Fo11r llllernational. 124
Horseferry Road. London SIV 1 P 2TX.
ENGLAND: Phone: 44 1 7 1 306 86 02: Fax:
44 r 1 306 83 6 1

1 996 1 35

"""·

1 Renkli Coıor 1 107'

• Yıl 1 992, Yorkshire. Maden
ocakları hükümet tarafından birbiri
ardına kapatılmaktadı r; Grimley'de
madencilik yaparak geçinen insanları
belirsiz bir gelecek beklemektedir.
Bu karışık ortam içinde, kasabanın
bandosu, bir asırdır gelenekleşen
ve onlara Albert Hall'de çalma
olanağı sağlayacak olan, Londra'daki
ulusal bando yarışmasının finaline
hazırlanmaktadır. Ancak moraller
bozuktur ve işlerini kaybetme
tehlikesiyle karşı karşıya olan kimi
müzisyenler orkestradan ayrılmayı
düşünmektedir. Topluluğun müzik
direktörü ve şefi olan Danny ise bu
duruma kayıtsızdır. Ciğerlerinden
rahatsız olan Danny, sadece
bandonun geleneğini sürdürmeyi
ve gerçekleşmesi olanaksız gibi
görünen düşünü yaşama geçirmeyi
amaçlamaktadır. Oğlu Phil'in başı
derde girmiştir, karısı ve çocukları
onu terketmek üzeredir, oldukça
da borçlanmıştır; ancak Danny
sadece bandoyla ilgilenmektedir.
Derken, Danny'nin umutları,
kolunun altında trompetiyle
çıkagelen ve o güne kadar yalnız
erkeklerden oluşan bu gruba
katılan ilk ve tek kadın olan,
yetenekli Gloria sayesinde müthiş
bir destek bulur. Gloria müzik
yeteneği ve görünüşüyle orkestra
üyelerini çok etkiler. Özellikle de
orkestra üyelerinden Ewan
MacGregor ondan çok hoşlanır,
ancak aşkları aralarındaki sınıf
farkına karşın sürebilecek midir?
Bando ayakta kalabilecek midir? . . .
Sıkıntılardan gülmece konuları
çıkarmak, uzun süredir Ingiliz

karakterinin temel özelliklerinden
biri olmuştur. Uzun ve acı bir süreç
olan 1 980'1erdeki Madenciler Grevi
de böylesine zorlu bir olaydır. Ingiliz
yönetmen Mark Herman, müziği,
sınıf kavgasını ve Yorkshire'daki bir
maden kasabasını son derece hoş
bir biçimde birarada yoğurup, çok
farklı gibi görünen bu öğeleri
alışılmamış bir ortam içinde
kullanarak etkileyici ve duygulu bir
dram yaratmış. BORUNU
ÖTTÜR'de iş ve aile sorunlarının
yanısıra, hem endüstride, hem de
romantik yaşamda rastlanan
çıkarcılar yüzünden, işçilerin
Londra'ya gidip yer üstünde de
cevherlerini göstermeleri hiç de
kolay değildir. Ancak müzik ne
olursa olsun insanları birarada tutan
sağlam bir temeldir. Yürekli, hüzünlü
bir sosyal komedi, ve herşeyin
ötesinde de müziğe ve bandolara bir
övgü olan BORUNU ÖTTÜR'den
çıkan sesler yüksek ve net.

band's rracli r ion and i rs impossible
dream . His son Ph il is in di re srrairs,
his w i fe and kids are abour

w

leave,

and he's deeply in clebr, bur Danny
cares only abour rhe band. Then
Daııny's hopes are given a rremendous
boosr wirh rhe arrival of rhe ralenred
Gloria, her flugelhorn u nder her arnı,
who becomes rhe only woman in rhe
previously all-nıale enrourage. The
band nıembers are borh impressecl
by her nıusical capabiliries and
enchanre 1 by her looks. Fellow bancl
member Ewan MacGregor is
especially arrracrecl ro her, bur can
rhei r romance survive class war'
\X/ili rhe band perseverel .
Finding humor i n aclversiry has long
been a British characrer rrair, and
one couldn'r ger nıore aciverse rhan
the Miners' Serike of che 1 980s, a
long, birter walkour. Using a
clelighrful amalgamarion of music,
class srruggle, and a Yorkshi re
m i n i ng town, British elirector Mark

• Yorkshire, 1 992. Pirs are dosing

Herman has combineel seemingiy

one afrer the other by rhe

d isparare elemenrs ro ereare a

governmenr and the smail m i n i ng

charmi ng, exrreınely touching

community of Grimley faces an

clrama abour this somewhar alien

uncerrain furure. In the midst of the

m i l ieu. In BRASSED OFF rhe road

rurmoil, the town's brass band

to London for la borers to sh i ne above

conrinues to pracrice for rhe

ground is an uneasy one, wrackecl

upcarni ng fınals of the national brass

w ith doubrs abour rheir jobs,

bancl comperi rion in London, rhe

fam i lies, and more rhan a lirrle bir of

oppomıniry to play ar Alberr Hall, a

inclusrrial and romantic

cenrury-old rracli rion. Bur morale is

skul lcluggery. Bur music proves rhe

low, and faced wirh rhe i nıminenr

bedrock rhar holcls rhe men

loss of the ir jobs, some players are

togerher, no marrer whar. As a

planning to quir. And the band's

gri rry, melanchol ic social comedy,

musicaJ director and conductor

and mosr of all a celebrarion of rhe

Danny is oblivious. Suffering from

music and rhe big brass band,

black lung disease, he sees only rhe

BRASSED OFF rings loucl and clear.

Born i n Brid l i ngron, Yorksh ire
in ı 954. He srudied graphic
design i n Leeds unril 1 98 3 and
dıen ar rhe National Film and
Television School unril ı 986.
He received an Oscar for Best
Foreign Srudenr F i l m in 1 987
for "See You ar \'<fembley,
Frankie \'<falsh". Following his
shorr ··unusual Ground Floor
Conversion" ( 1 988), he made his
fırsr fearure fı l m , " Biame i r on
rhe Beli boy" in ı 99 ı .
BRASSED OFF ( ı 996) i s his
second fearure fı l m .
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KlRlK

Ödüllü bir sahne yönetmenidir.
Ingiltere'nin çeşitli kentlerinde
salınelenmiş üç oyun yazm ıştır:
"Cowardice 1 Odleklik",
" l nfıdelities 1 Sadakatsizlikler"
ve "A Prayer for Wings 1
Kanatlar için Dua". Ayrıca,
"Manhattan Mourning 1
Manhattan Yasta" adlı bir
roman da yazmıştır. KlRlK
( 1 997) ilk yönetmenlik
denemesidir; şimdi de ikinci
uzun metraj l ı filmine
hazırlanmaktadır.

BENT
Yönetmen Director: Sean Matbios

Senaryo Screenplay: Martin Sbm11a11
Görüntü Yön. Cineınatography:

\'orgos

A rı•anitis Kurgu Editing: lsabel Lorente
Müzik Music: Philip Class Oyuncular
Cast: Lothaire Bluteatt. C/iı•e Ou·en. Brian
\'ilebber. lan /llcKellen, Al ickjaggeı·
Yapımcılar Producers: Michael So!ingeı· &

Dixie Lindeı· Yapı m Producrion Co.:
Chamıel Fo11r lwe,.,ıatimltll. London.
ENGLAND Dünya Hakları Exporr
Agen r: Film Four hıternational. 124
1-lorsefei'IJ' Road. London S IYI 1. ENGLA ND:
Pbone: 44 1 7 1 306 84 65: Fax: 44 1 7 1 306

He is an award-wi n n i ng srage
d i rector. He has also wrirren
three plays, "Coward ice",
" Infıdeli r ies" and " A Prayer for
W i ngs", which have been sraged
,in various ci ries rhroughour
Brirain. He has wrinen a novel,
"Manhanan Mourning". BENT
( 1 997) is his direcrorial debur
and he is currendy prepari ng ro
fi l m his second fearure.

83 6 1

1 997 1 3 5 """· 1 Renkli Color 1 109'

• Max ve Rudy, Hitler'in
adamlarının eline düşer ve
eşcinsel olarak teşhir edilirler.
Çift iki yıl süreyle kaçar, sonunda
yakalanarak trenle temerküz
kampına gönderilir. Trende Rudy
dövülür ve işkenceye uğrar, Max
da onun ölümüne yardakçılık
etmek zorunda bırakılır. Kampta,
eşcinsellerin pembe üçgenini
takan Horst, Max'a dostluk
gösterir. Max, hem gardiyanların,
hem de mahkumların eşcinsellere
reva gördüğü eziyetten kurtulmak
için kendine Yahudi süsü vererek
sarı bir yıldız takar. Max ve Horst
fark edilmeksizin birbirlerine olan
duygularını ifade etmenin bir
yolunu ararlar ve Max başka biri
için duyduğu yoğun duyguların
farkına varır . . .
Savaş öncesi Nazi Almanyası'nın
yozlaşmasının çerçevesi içine
yerleştirilmiş KlRlK, öncelikle, bir
insanın bir başkası için duyduğu
bencillikten uzak sevginin, zorbayı
sahip olduğu varsayılan güçten
nasıl yoksun bıraktığını gösteren,
güçlü ve çarpıcı bir aşk öyküsü.

SEAN MATHlAS

• Max and Rudy are led i n to che

hands of Hi eler' s men and are
exposed as homosexuals. The
couple spends rwo years on the run,
bur they are fı nally caughr and sene
by rrain to a derenrion camp. On
che rrain, Rudy is bearen and
tornıred, and Max is forced to
collude in h i s dearh. Ar rhe camp,
Max is befriended by Horsr, who
wears che pin k rriangle of che
homosexual . Max prerends to be a
Jew, wearing a yellaw srar, to
escape persecurion handed out by
guards and prisoners al ike to
homosexuals. Max and Horsr fı nd a
way to express rheir feelings for
each orher wirbom being derecred,
and Max recog n i zes h i s
overwhe l m i ng feel i ngs for anorher
person . .
Ser am id sc che decadence of pre
war Nazi Germany, BENT is above
a l l a powerful and maving love
story, i ll usrraring how che self1ess
love of one person for anorher can
lead ro a new freeclom, which
clenies the oppressor h is assumed
power.
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U DAYAN PRASAD

B E N i M FANAT i K OG LU M

4 Şubat 1 954'te H i ndistan'da
doğdu. Dokuz yaşından beri
Ingiltere'de yaşamaktadır.
Leeds Sanat Okulu ile Ulusal
Sinema ve Televizyon
Okulu'nda öğrenim gördü.
1 989 yılından bu yana,
aralarında Ingiltere ve
Britanya'da yaşayan
Pakistaniılan ele alan ve bunları
H i ntli romancıların bakış
açısından an latan filmler de
bulunan bazı televizyon
belgeselleri ve BBC "Screen
Two"da gösterilmek üzere
televizyon filmleri çekmiştir.

MY SON THE FANATIC
Yönetmen Direcror: Udayan Prasad
Senaryo Screen play: Hani/ Kureishi
Görüntü Yön. Cinemarography: Alan
Ail11ond Kurgu Edi ring: David Gamble
Müzik Music: Stephen \flarbeck Oyuncular
Casr: Om Puri, Raı·hel Grilfiths. tellan
Skarsgard. A kbar Kurtha. Gopi Desa i. Harish
Pfltel Yapı m Production Co.: Zephyr Films
Ltd. . 24 Co/vi/le Road. London 6 1 7 9SD.
E

GLAND: Phone: 44 1 7 1 22 1 83 / 8: Fax:

44 1 7 1 22 1 92 89: BBC Films. A m Council
of England: UGC DA lmernational. Paris.
Fl?ANCE Dünya Hakları Exporr Agenr:
UGC DA International. 24 Avenue Charles de
G(/{t!le. 92200 Neuilly-suı·-Seine. FI?ANCE:
Phone: 33 1 46 40 44 30: Fax: 33 1 46 3 7
72 5 7

1 996 1 35 111111.

1 Renkli Color 1 97 '

• Bradford'da taksi şoförlüğü
yapan Parvez çok çalışkan,
duyarlı, kendi halinde biridir.
Uzun yıllardan beri yaşadığı yeni
vatanı Ingiltere'yi her şeyiyle
sevmektedir; özellikle de sürekli
müşterisi olan genç fahişe
Bettina'yı. Kendisi gibi i ngiltere'de
yaşayan vatandaşlarından bazıları
lokanta işine girip çok para
kazanmış olduğu halde, Parvez
düşük bir ücret karşılığında
saatler boyunca çalışmak
zorundadır. Zorlu hayat şartları
ona ve Ingiltere'de yaşamaktan
artık bıkan karısı Minoo'ya ağır
gelmeye başlamıştır. Bu durum
oğulları Farid'i onlardan da çok
etkilemektedir ve bu sorunlu
delikanlı giderek bir kökten
dinciye dönüşmektedir.
"Kafırler"e ve Batı'nın
hedonizmine karşı baş kaldıran
Farid önce kişisel eşyalarını
satmaya başlar; derken beyaz
ırktan nişanlısından ayrılır ve
babasını kandırarak Pakistanlı bir
kökten dinciyi eve alır; bu adam
kısa sürede Minoo'yu da radikal
düşüncelere çeker. Gitgide
yalnızlaşan ve sürekli yanlış
anlaşılan Parvez ise teseliiyi
Bettina'nın kollarında bulur ve
ona aşık olur...

BENIM FANATIK OGLUM, Asya
kökenli Ingilizierin aile
yaşamlarındaki dengeyi sarsan
kuşak ve kültür çatışmalarını ele
alan çağdaş bir komedi. Yer yer
ideolojik göndermeler içeren bu
romantik film bir baba ile oğlu
arasındaki çatışmaları akıllıca ve

genelde komik bir aniatınıla dile
getiriyor; günümüzde Asya
kökenli I ngilizierin cinsellik ile din,
özgürlük ile kısıtlamalar, aşk ile
günah arasındaki karmaşık
ilişkilerini can lı ve dürüst bir
biçimde sunuyor. Bu, yaşamak
istediği hayatı yaşayamadığını;
kendisinin hiçbir zaman tam bir
parçası olduğunu hissetınediği bir
ülkede bir göçmenden beklenen,
yalnızca çalışmayla geçecek bir
yaşamı sürdü rdüğünü farkeden
bir adamın öyküsü. "Hanif
Kureishi öyküyü tümüyle
Parvez'in bakış açısından anlatmış;
kişilerin yaşamlarını etkileyen olay
ve kararları Parvez'le birlikte
öğreniyoruz. Böylelikle, bence bu
öykü Parvez'i çevreleyen olaylar
kadar onun kafa yapısını ve bu
olayları değerlendiriş biçimini de
anlatıyor." - Udayan Prasad
• Parvez, a taxi driver in Bradford,

is hard-worki ng , modesr and

hedonism, Farid srarrs by sel i i ng
his personal belongings, then
breaks off w i tb lı is white fıancee
and rricks his father i n ro putring
up a Pakiseani fundamenralist, wlıo
q u ickly wins M inoo over ro the
cause. Parvez, i ncreasingly isolared
and misundersrood, turns to the
welcome arms of Bettina, and soon
falls in love w i th her . . .
M Y SO

THE FANATIC is a

contemporary comedy in whiclı
generational and culrural claslıes
disrupt the equ i librium in a British
Asian household. A romantic film
w ith ideological edges, ir provides
an inrelligenr and often very conı ic
picrure of the clashes i n belief
between a father and h is son, and
presenrs a l i vely and forrhright
view of conremporary British
Asians negotiating rhe compl icated
terrai n of sexuali ty and rel igion,
freedam and constrainr, love and
transgression. l t is the srory of a

sensible. Afrer many years in

man real isi ng tb at he has n· t been

Britain, he loves everyrhing abour

living rhe l i fe be has wanred ro

his adopred counrry - beginn i ng
with Bettina, a young prosrirure

l i ve, but che l i fe that was expecred
of him, a good duriful l i fe, that of

who is one of his regular cl ienrs.

an imm igranr wanring

Though some members of his

lıinıself in a counrry that he never

ro

esrablish

communiry have made huge

feels enrirely part of. "Han if

forrunes in the restaurant busi ness,

Kureishi lıas wrirten the srory

Parvez has ro work long hours for

almost enrirely from Parvez's poinr

meager pay. The hard l i fe weighs

of view; we learn of evenrs and

on him and his wife, Mi noo, who

decisions affecting the lives of the

can no langer stand England. lt

characrers with Parvez. For me,

affects the i r son Far id even more

rherefore, the srory is as nıuch

seriously - be is a troubled teenager

about Parvez's state of mi nd as

on the verge of beconıi ng a

about the thi ngs that befall h i m . " 

religious fanatic. Ranring agai nst

Udayan Prasad

the " infıelds" and Western

Born on 4 February L 954 in
India. He has l i ved in England
s i nce rhe age of n i ne. He srud ied
ar rhe Leeds School of Art and ar
rhe National F i l m and
Television School. Since l 989 he
has made several relevision
documenraries, i n c lud i ng fı lms
abour Pakisranis i n England and
Brirain as seen from rhe
perspecrive of Ind ian noveliscs,
as wel l as a nu m ber of relevision
fı lms for BBC "Screen Two".

F i l mleri

F i lmography
1 995 B rothers in Troub/e

Kardeşlerin Başı Derue
1 997 A·ly Son the Fa.natic

Benim Fanatik Oglum
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iNGiLTERE UNITED KI GDOM

PHILIP SAVILLE

M ETRO LAN D

28 Ekim 1 934'te Londra'da
dogdu. Londra Ün iversitesi'nde
Fen Bilimleri okudu ve
araştırmacı bio-kimyacı olmak
üzere egitim gördü.
Amerika'da ve Ingi ltere'de bazı
oyunculuk denemelerinden
sonra, 1 956'da ABC
Televizyonu için hazırlanan bir
seride yönetmenlik çalışması
yaptı. Daha sonra BBC TY'ye
geçti. O günden bu yana, ödül
kazanan birçok TV yapımı ve
yedi uzun metraj l ı fi lm
gerçekleştirdi.

Yönetmen

Direcıor: Philip Saville
Adrian 1-/odges. from
the novel by )11/ian Bc1rnes Görüntü Yön.
Cinemaıography:Jean-Franfois I?obin
Kurgu Ediıing: Creg /-/iller Müzik Music:
Mark Knopfler Oyuncular Cası : Christian
Bale. Lee l?oss. Emily lrlatson. E/sa Zylberstein,
Rufus. )onathan A ris, !Jan Meredith. Amanda
Ryan Yapımcı Producer: A ndrew Bendel
Yapım Producıion Co.: B/u 1-/oı·izon. 75
Dean Street. London Iri/ 5 1-/A . do De Lea
Sound Centre. ENGLAND: Phone: 44 1 7 1
432 3 9 50: Fax: 44 1 7 1 432 3 9 O 1 Dünya
Hakları Exporı Age n ı: Pandora Cineına. 7
me Keppler. 75 1 1 6 PCII·is. FRANCE; Phone:
33 1 53 23 1 2 00: Fax: 33 1 40 70 90 9 1
Senaryo Screen play:

1 997 1 35
•

"""·

1 Renkli Color 1 106'

Ch ri s ile Tony altmışlı yılların
başlarında Londra'nın bir kenar
mahallesinde birlikte büyümüşlerdir.
Asi delikanlılık çağlarında bu iki
genç, Paris'teki caz klüplerini ve
bulvarları düşleyerek Ingiliz orta
sınıf değerlerine baş kaldırırlar. Çok
iyi arkadaş olan delikanlılar, bir
metro hattının bitimindeki, oldukça
çarpık gelişmiş Metroland'de sıkışıp
kalmışlardır. 60'1ı yılların sonlarında
ikisi de başlarını alıp giderler.
Toni'nin izini Afrika'da kaybederiz;
Chris ise Paris'te çalışmakta ve her
zaman düşlemiş olduğu özgür
yaşamın canlı bir simgesi olan
Annick adlı bir Fransız kızla birlikte
yaşamaktadır. Tam tüm düşlerinin
gerçekleştiğini sandığı bir anda, genç
bir Ingiliz kızı olan Marion'la tanışıp,
ona aşık olur ve yeniden Londra'nın
kenar mahalle yaşantısına döner.
Aradan dokuz yıl geçer; 1 977'de,
Marion'la mutlu bir evlilik sürdüren
Chris kızlarıyla birlikte Metroland'de
yaşamaktadır. Bir gün aniden Tony
çıkagelir. Bütün dünyayı gezip
dolaşmış, herşeyi görmüş, ama
istediğini bulamamıştır. Tony,
arkadaşının bir zamanlar nefret ettiği
bu yaşama geri dönmüş oluşuna
inanamaz. Punk felsefesinin verdiği
enerjiyle ve yetmişli yılların özgürlük
düşüncesiyle dolu olan Toni, Chris'in
aklını çelmeye, ve onu önlerinde
yaşanacak macera dolu bir yaşam
bulunduğuna, durulup oturmak için
daha çok genç olduklarına
inandırmaya uğraşır. Arkadaşının
etkisiyle Chris, yaşamını üstüne
kurduğu doğruları ve yaptığı
seçimleri sorgulamaya başlar. Bir
gece bir kadınla tanışır ve ilk kez
evliliği tehlikeye girer . . .

Julian Barnes'ın ilk romanının bu
beyazperde uyarlaması nükteli bir
senaryo, alçakgönüllü bir yönetim
ve parlak bir kadronun güçlü
oyunculuğundan destek alan başarılı
bir komedi/dram olarak karşımıza
çıkıyor. " 1 980 yılında, Ingiliz orta
sınıfının suratının tam ortasına
şaplağı indiren iki anarşist ruhlu
gencin öyküsünü anlatan
"Metroland"i büyük bir keyifle
okuduğumu hatırlıyorum . . . Yapını
hazırlıklarında "Neye karşı çıkarsan,
sonunda o olursun" deyişi aklıma
geldi. Insanın zaman içinde yavaş
yavaş, gençliğinde şiddetle karşı
çıktığı anne babasına dönüştüğünü
anlaması kolay benimseyemiyeceği
bir olgu. Bu fikir filmin her karesine
sinmiş durumda . . . METROLAND'in
hedeflediğim gibi yalın ve eğlendirici
bir film olduğunu, ve özgün
kaynağına oldukça bendiğini ümit
diyorum." - Philip Saville

rerurns ro suburban London life . . .
Nine years larer, i n 1 977, Chris is
happily married wirh Marion, living
i n Merrolanci wirh rheir daughrer.
One day Tani comes back from his
rravels. He has seen rhe world bm
remains roorless and he cannar
bel ieve that his friend has sun k back
inro rhe life rhey once hareel so. Fired
by the energy of punk and the
freedam of rhe '70s, Ton i rries ro
show Chris that rhere is sri l l a life of

FiJmography

roo young ro be serrled. Spurred on

1 968

by his friend, Chris scarrs ro doubr
rhe cerrainries on which he has bui lt
his life and begins ro quesrion rhe
choices he had made. Then one nighr
he nıeers anorher wonıan and for rhe
firsr rime his marriage is endangered . . .

1 97 1
1 983
1 985
1 988
1 990

Oedipm King Oedipus Kral
Seere/s Sırlar
Those Clory Glory Dcıys
Şu Şan Şöhret Günleri
Shady Şüph eli
The Fruit Me�chine
Meyva Makinası
Fe//ow Tmveller
Yol Arkadaşı

1 99 7 Metro/mu/

A wirry script, an unprerenrious
direcrion and srrong performances by
a brillianr cast make this comedy
d rama a succesful adapeation of
Julian Barnes' debur novel. "I

in the London suburbs in rhe early

remember reading "Merroland" in

'60s. In an age of angry young men
rhey rhemselves rebel againsr rhe

1 980 with tremendous joy . . . rhe
srory of rwo anarchic boys daring ro

values of midelle-class England,
d teaming of the jazz cl u bs and
boulevards of Paris. They are rwo

throw m ud in the faces of the
English midelle classes . . . The
dierum "you beconıe whar you resisr"

best friends, rrapped in Merroland, a

came ro my m i nd as I was preparing

borh of rhem escape. W e lose rrack of

F i l m leri

advenrure ro be had, and that he is

• Chris and Toni grew up rogerher

disorderly development ar the end of
rhe rube l ine. Ar the end of rhe '60s

Born on 28 Ocrober l 934 i n
London. H e snıdied Science ar
London University and rrained
ro be a research biochemisr.
After some acting experience i n
Brirain and rhe US, i n l 95 6 he
broke inro d i rection working for
a series in ABC TV. He then
transferred ro ıhe BBC. He has
si nce directed many award
winning TV producrions, and
seven fearure fı 1 m s.

the producrion. Hosriliry ro one' s
parenrs when we are young, only ro
find i n larer life rhar you gradually

Ton i in Africa, while we find Chris

become !ike rhem, is difficulr ro

working in Paris, and living wirh

come ro rerms wirh. This premise

An nick, an emancipared Freneh girl

permeares the film . . I hope

who is an i neamation of rhe freedam

METROLAND proves ro be rhe

he had always dreamr of He seem ro
have fully realized his aspirarions rili

ro make, and rhar ir bears same

.

simple and enrerraining film I ser out

he meers Marion, a young English

resemblance ro irs origins." - Philip

gir!, wirh whom he fal ls in love and

Saville
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Dr. N EJAT F.

ECZACIBASI

VA K F I

Dr. NEJAT F. ECZAClBAŞI VAKFI'nın
değerli katkılarıyla
gerçekleştirilmiştir.
W e should ! i ke
Dr.

ro

rhank

NEJAT F. ECZACI B AŞJ VAKFI

for rlıeir conuiburions.

.

.

.

.. .
.

.
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AYTUNA

D E N i Z B E KLiYORDU

THE SEA W AS W AITING
Yönetmen Director: Sunar K11ral Ayıuna
Senaryo Screen play: Mehmet Tekirdağ &
Smıaı· K11ral At11na Görüntü Yön.

Cinematography: Y11s11jGiiven Kurgu
Ediring Hasan Bektaj Müzik Music: A li
Otyam Oyuncular Cast: Şebnem Taraf
Doğmer, Nilii/er Af!kalm. Ozan Bi/m,
Payidar Tiifekçioğlll. AYjegiil A ldinç, Fikret
K11ıkan Yapı m Production Co.: TI?T

A nkara TV Drama Program/an, B Blok, 8.
Kat. Oran, A nkaı·a, TURKEY: Phone: 90 3 1 2
490 3 8 7 5 : Fax: 90 3 12 490 3 8 77 Dünya

lık ve orta ögrenimini lzmir'de
bitirdi. Yüksek ögrenimini
Ankara'da Siyasal Bilgiler
Fakültesi, Basın ve Yayın
Yüksek Okulu'nda yaptı.
Okurken başladıgı gazeteciligi
sekiz yıl sürdürdü. TRT'ye
girdi. Bir süre asistanlık
yaptı ktan sonra bel g esel filmler
çekti. DENIZ BEKLIYORDU
yönettigi ilk konulu uzun
metrajlı fı lmdir.

She spenc her yourh i n !zmir,
leaving ro study i n Ankara, ar
the Faculry of Po! i rical Science,
where she srudied journalism
and communicarions. W h i le sri ll
a snıdenc, she began work as a
journalise and conci nued in this
career for eighr years. Begi n n i ng
ro work at TRT as an assisranc,
she larer made documenrary
fılms. THE SEA W AS
W AJTI G is her fırsr fearure

Hakları Export Agent: TRT A nkara TV
Drama Programları lıfiidiirliiğii. B Blok, 8.
Kat. Oran, A nkara. TURKEY; Phone: 90 3 1 2
490 3 8 75: Fax: 90 3 12 490 3 8 7 7

1 996 1 3 5 1111n. 1 Renkli Color 1 90'

• Film, Türklerle Rumların
birlikte yaşadıkları bir adada
geçer. Ada erkeklerinin çoğu,
büyük gemilerde çalışmak üzere
uzaklara gitmişlerdir. Kalanlar ise
balıkçılıkla uğraşmaktadırlar.
Zeynep, uzak denizlerdeki
kocasından bir süredir haber
alamamıştır. Yaşamını terzilik
yaparak ve evinin boş odalarını
kiralayarak kazanmaktadır. Evin
karşı komşusu Ayla, annesiyle
birlikte yaşamakta ve adanın
delikanlılarını beğenmediği için
Zeynep'in pansiyonuna gelenler
arasından kendine bir koca
bulmayı ummaktadır. Adada
yaşam böyle sürüp giderken,
Levent çocukluğunu geçirdiği ve
uzun yıllar uğramadığı bu adaya
gelir. Adanın meşhur
tersanesinde teknesini yaptırmak
istemektedir. Adada artık bir
bağlantısı kalmadığı için de teknesi
yapılır yapılmaz ayrılmayı
düşünmektedir. Levent'e önce
Ayla aşık olur, sonra da Zeynep.
Ama Zeynep kocasını beklemek
zorundadır. Zeynep'in oğlu Deniz
de onu beklemektedir. Adayı
çevreleyen deniz de adanın
erkeklerini ve Levent'i
beklemektedir ...

�-----

• The fi l m rakes place on an isiand
i n habired by borh Turks and
Greeks. Most of rhe men of rhe
isiand are sailors on rhe big sh i ps
and are seldom at home. Those lefr
behi nd make rheir living as
fishermen. Ir has been a long rime
si nce Zeynep has had any word
from her husband, who is far away
on rhe h igh seas. Zeynep i s a
dressmaker and also makes money
by renr i ng rhe empry rooms of her
house. Ayla, her neighbour, lives
wirh her morher. Ayla is nor
arrracred ro rhe young men of rhe
isiand and hopes ro fi nd herself a
husband among rhe pensionnaires
who sray ar Zeynep' s house. One
fi ne day, Levenr, who has nor been
back ro the isiand si nce h is
childhood, comes ro visit and also
ro have h i s boar repaired ar rhe
island's famous docks. He inrends
ro leave as soon as rhe work is done.
Firsr Ayla falls in love wirh h i m
and rhen Zeynep, who is still
wair i ng for her h usband ro recu rn .
Zeynep's son Den i z is also wait i ng
for his farher ro rerurn. It is as
rhough even rhe sea is wait i ng for
the renırn of the men, for Levenr
and for wharever will rranspire . . .
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N U Ri BiLGE C EYLAN

KASABA

1 959 yılında Istanbul'da doğdu.
Boğaziçi Üniversitesi Elektrik
Mühendisliği Bölümü'nden
mezun olduktan sonra MSÜ'de
iki yıl sinema eğitim i gördü.
1 99S'te çektiği ilk kısa metraj l ı
fi lmi "Koza" 48. Cannes Film
Festivali'nde gösterildi.
KASABA ( 1 997) yönettiği i l k
uzun metraj l ı fılmdir.

THE TOWN
Yönetmen Di rector:

N11ri Bilge Ceylan
N11ri Bilge Ceylrw.
based on !lıe novel ''t\IJstr Tar!ttSI" by Emine
Ceylan Görüntü Yön. Cinematography:
11rr Bilge Ce;lan Kurgu Edi ring: A)han
Ergiirse/ Müzik Music: Ali Kayan
Oyuncular Cast: Mehmet Emin Toprak,
Haım Sağlam, Fatma Ce;•lan. t\1. Emin
Ceylmr Yapımcı Producer: Nm·i Bilge
Ceylmı Yapı m Production Co.: BC Film.
Batkurt Sok. . U rgiip Pa/as Apt. . 4314.
Crhangrı·. Istanbul. TURKEY: Phoııe: 90 2 1 2
249 6 9 62: Fax: 9 0 2 1 2 293 7 0 0 8 Dünya
Hakları Export Agent: NBC Film. Baıkrrrt
Sok. . Urgiip Pa/as Apt. . 4314, Cihangir.
lstanb111. TURKEY: Phone: 90 2 1 2 249 69
62: Fax: 90 2 12 293 1 O 08
Senaryo Screenplay:

He was born in lsranbul in
1 95 9 . A frer graduaring from
Boğaziçi U n iversity,
Deparrmenr of Elecrrical
Enginee ri ng , he has srudied
filmmaking ar M i mar Sinan
U n iversity for rwo years. H i s
firsr shorr fi l m " Koza 1 Cocoon"
was screened ar rhe 48rh Cannes
Film Fesrival. THE TOWN
( 1 997) is rhe fırsr fearure film he
d i recred.

1 99 7 1 3 5 rrmr. 1 Siyah-Beyaz (B&W) 1 90'

•

Film, tipik bir Anadolu
kasabasında yaşayan ve üç kuşağı
bünyesinde barındıran bir ailenin
hayatın ı çocukların gözlerinden
anlatır. Birinci bölüm, ailenin 1 1
yaşındaki kızının okuduğu ve onun
toplumsaliaşma sıkıntıları ve
çevresindeki hayapn birtakım
sosyolojik özellikleriyle
tanışmasını sağlayan bir ilkokul
sınıfında geçer. Mevsim kıştır...
Ikinci bölüm, okuldan çıkan kızın,
kendisinden dört yaş küçük erkek
kardeşini de yan ına alarak,
tabiatın ve hayvanlar dünyasının
gizemleriyle yüzyüze gelmelerine
neden olan bir yolculukla,
kasabanın dışında, ailelerinin
kendilerini beklemekte olduğu
mısır tarlasına kadar olan
yolculuklarını anlatır. Mevsim
bahardır ... Üçüncü bölümde, o
ana kadar birbirlerinin, tabiatın ve
hayvanlar dünyasının gizemleriyle
yüzyüze kalmış olan iki kardeş,
büyükler dünyasının karanlığına ve
karmaşasına tanık olmak
durumunda kalırlar. I ki kardeş
akşam karanlığına doğru tarlaya
vardıklarında, ateş yanmış,
mısırlar korların üzerine
yerleştirilmiş, sohbet başlamıştır.
Ateşin etrafında çocukların dede
ve ninesi, anne ve babası ve
kuzenleri Saffet vardır. i lerleyen
gece boyunca çocuklar uyku ile
uyanıklık arası bir bakışla ateşin
etrafında oturmuş ve her biri
başka bir şeyi temsil eden
büyükler dünyasının çatışan,
çelişen, zaman zaman sertleşen,
bazen şefkate dönüşen ve
yumuşamayan gizemli dünyasına

tanıklık ederler ... Dördüncü
bölüm evde geçer. Vicdansız,
acımasız, yani doğanın kendisi
olarak yaşamaya başlayan
çocukların ruhunda, zamanla
diğer insanların yani kültürün
etkisiyle şefkat, merhamet, acıma,
bağışlama gibi temel insani
dürtülerin uyanmaya başlamasını
hissettirmeye çalışan, rüyalarla
içiçe örülmüş, sakin bir sekanstır
bu ...
• The fi lm depicrs rhe l i fe of a
rlı ree geııerarion exreııded fam i ly ,
l iving in a typical Turkish towıı , as
perceived by rhe children of rhe
fam ily. The fil m consisrs of four
parrs. I n rhe firsr part, i r is wiıırer.
Ser in a ı ri mary school where rhe
faııı i ly's eleveıı year-old daughrer is
a pupil , rhe d i ffıcul ries she
eııcounrers in adapting to her social
environıııenr are showıı. The
second parr is ser i n sp ri ııg. The
girl and her youııger brorher travel
to a corn field where their parenrs
await them. As rhey pass through
rhe counrryside, rhey encounrer the
mysteries of narure. In the third
part, rhe brorher and sisrer wi rııess
the coıııplexiry and the clark side of
the ad ult world. Dusk is fal li ng as
rhey arrive ar dıe corıı field. A fire
has been 1 it and the corn co bs are
roasting.The chi ldren's
grandparenrs, parenrs and their
cousin Saffer have garhered round
the fire. As rhe night goes on, the
drow y children are wi rııess to the
conversation of the ir elders, wh ich
widens i nro a panorama of rhe
paradoxical adu l t world with its

coıııplex i nreraction of
recrim ination and understand i ng ,

confl i ct a n d tenderness . . . . The

fourrh parr takes place in their
home. This is a rraııquil sequeııce
in wh ich dreams are i nrerwoven
with reali ty . Culrural i nput from
soc iety causes the child to
sublimate i ts aıııora l , narural
i nsti ncrs and become a
coıııpassionate human being . . .
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ZEKi D E M i RKUBUZ

MAS U M iYET

1 964'te Is-parta'da doğdu.
Istanbul Üniversitesi'nin
Iletişim Bölümü'nden mezun
oldu. 1 986'da Zeki Ökten'in
asistanı olarak mesleğe başladı
ve 1 994'te ilk konulu uzun
metraj filmi olan "C Blok"u
çekene kadar yönetmen
yardımcılığı yaptı. MASUMIYET
ikinci uzun metrajlı fılmidir.

I NNüCENCE
Yönetmen Direcwr: Zeki Demirkı1b11z
Senaryo Screen play: Zeki Demirkubuz
Görüntü Yön. Cinemawgraphy: Ali

UıJw Kurgu Ediring: !lfeı•liit Korak Müzik
Music: Cmgiz Onural Oyuncular Casr:
Haluk Bilgmer. Derya A labora. Giiı•eıı Kırar

Yapımcılar Producers: Zeki Demirkubuz
& Nihai G. KoldaJ Yapı m Producrion Co.:

t\lau

Born i n lsparra i n 1 964. He has
graduared from che Department
of Communicacions a r İ stanbul
U n iversity. He began his fi l m
career a s assistane d i recmr m
Zeki Ö kren in 1 986 and worked
as assiseane d i recmr u n e i l
making " Block C" , h is first
feature fi l m , in 1 994.
I N üCENCE is his second
feature fi l m .

Filmcilık. isıık/al Cad . No: 140/C.

Beyo/!/11. istanbul. TURKEY: Phone & Fax: 90
1 1 1 152 83 20 Dünya Hakları Exporr

Agenr: Maı•i Filmcilik. Isıik/al Cad . No:
140/C. Beıoğlu. istanbul. TURKEY: Phone &
Fax: 90 1 1 2 252 83 20

1 99 7 1 35 mm.

1 Renkli Color 1

1 10·

• On yıllık bir mahkGmiyeti
henüz tamamlamış olan Yusufun
yapacak hiç bir şeyi yoktur,
nereye gideceğini de bilmez.
Cebinde ona hapishanedeyken
verilmiş tek bir adres vardır, ama
o lzmir'de abiası ve eniştesiyle
kalmayı dener. Ancak onların da
kendi sorunları vardır ve Yusufu
evlerine alamazlar. Bunun
üzerine, yabancısı olduğu bu
şehirde ucuz bir otele gitmek
zorunda kalır. Otelde şarkıcı
Uğur, onun küçük kızı ve son
yirmi yıldır kadının aşığı olan
Bekir'le karşılaşır. Başlangıçta
Yusufla Bekir iyi anlaşırlar ama
dostlukları çok geçmeden sona
erer. Bekir'in kıskançlık yüzünden
intihar etmesinin ardından Yusuf,
Uğur'un yamacında onun yerini
alır. Bir süre sonra Uğur ortadan
kaybolur, geride bıraktığı Yusufla
çocuk onu aramaya başlarlar.
Kadın aslında yirmi yıldır hapiste
bulunan kocasının oradan
kaçmasına yardımcı olmaya
çalışmaktadır. Uğur'a ulaşamayan
ve kendini bir başka yabancı
kentte bulan Yusufun elinden,
cebindeki adresten medet
ummaktan başka bir şey
gelmez . . .

• Yusuf, who has j usr fınished a
ren-year prison senrence, has
norhing ro do and does not know
where ro go. He has in his pocker
one address, given ro h i m in prison,
bll[ decides ro rry and sray wirh his
sister and her husband i n İ zmir.
The couple have domesric rroubles
and are unable ro rake in Yusuf, so
he resorrs ro sraying i n a cheap
hotel in this unfamiliar ciry. Here
he meers Uğur, a s i nger, her lirrle
daughrer and Bekir, rhe woman's
!over for rhe pasr rwenry years. Ar
fırsr Yusuf and Bekir have a good
rapporr bur this breaks down soon.
Following Bekir"s suicide broughr
abour by jealousy Yusuf rakes over
ar Uğur's side. Afrer a while she
d isappears leaving Yusuf and che
child searchi ng for her. Sbe has
acrually been rrying ro help her
h usband escape from prison where
he has been for rwemy years.
Fail i ng in his search for Uğur and
fındi ng h imself in an unknown
ci ry, Yusuf has norhing ro turn ro
bur the address i n his pocker . . .
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SOLG U N B i R SARI G Ü L

_
-_
_
-- _--_
� 984 'f ılın da A n ka ra
Ün iversitesi Basın Yayın
Yüksek Okulu, Radyo
Televizyon Bölümü'nden
mezun oldu. Kısa bir süre
basında ve reklam yapımında
çalıştı. 1 986 yılında TRT
Ankara Televizyon u Belgesel
Programlar Müdürlüğü'nde
göreve başladı. 1 987 yılında
"Işte Beyoğlu" adlı dramatik
belgesel dizisinin yapınıcı l ığını
üstlendi. 1 989- 1 990 yıllarında
"Çarşı-Pazar Istanbul" adl ı
belgesel filmin yapım-yönetimi
gerçekleştirdi. 1 992'de TRT
Drama Programları
Müdürlüğü'nde çalışmaya
başladı. 1 994 yılında ilk uzun
metrajl ı filmi olan, Ayla
Kutlu'nun aynı adlı romanından
senaryolaştırdan "Hoşçakal
U mut"u çekti. Bu film Ankara
ve Istanbul Film Festivalleri'nde
gösteri ldi. SOLG U N BIR SARI
GÜL yönetmenin ikinci uzun
metraj lı filmidir.

A P ALE YELLOW ROSE
iroz
Mehmet Eroğlu &
Canan Er>cimen lcöz. based on the novel "Mekmh
Kadwlar 1\'leuırltğr" by Ayla Kutlu Görüntü
Yön. Cinematography: Ercan )'r/maı
Kurgu Editing: Hasan BektaJ Müzik
Music: Eı·tuğml Bayraktar Oyuncular
Cast: Ege Aydan. Sermin Hiirmerir. Meral
Çetinkaya, Zuhal Gencer. YeJim A!Jr. Yunw
Genceı· Yapımcı Producer: Omit Ziya !Jik
Yapı m Production Co.: TRT A nkara TV
Drama Programiart !ıliidiirliiğii. B Blok. 8.
Kat. Oran. A nkara. TURKEY: Phone: 90 3 1 2
490 3 8 7 5 : Fax: 90 3 12 490 3 8 7 7 Dünya
Hakları Export Agent: TI�T A nkara TV
D rama Programiart !ıliidiirliiğii, B Blok. 8.
Kat, Oran. Ankara. TURKEY: Phoıre: 90 3 1 2
490 3 8 7 5 : Fax: 90 3 12 490 38 7 7
Yönetmen Director: Cmum Eı1cimen
Senaryo Screen play:

1 997 1 3 5

111111.

1 Renkli Color 1 95 '

• Tuğrul 3 5 yaşlarında, küçük
gruplara Istanbul gezileri
düzenleyen bir adamdır. Antika
eşya onarımıyla uğraşan komşusu
Şen hanımla özel bir dostluğu
vardır. Fakat sevgilisiyle sorunlu
ilişkisi yolunda gitmemektedir. Bir
gün, Şen hanımın ricası üzerine
bir Arap ailesinin kızına eşya
seçmek üzere çok ilginç bir eve,
el yapımı eşyalara bakmaya
giderler. Evin sahibesiyle
karşılaşan Tuğrul'un yaşamı
birden alabora olur ...

• Tuğrul is a 3 5 -year-old rour

guide who specializes in tak i ng
smail groups around lsranbul . He
maimai ns a close friendshi p with
h i s neighbor Ms. Şen, a lady who
works at repairing amiques.
Unfortunately, his relarionsh ip
with h is girlfriend is not going
very well .. One day, Ms. Şen asks
h i m ro accompany her on a visit

ro

a house where she is ro examine
same very i n teresting, hand-made
i tems which she i mends to procure
for the daughter of an Arabian
family. Tuğrul goes along and his
l i fe is changed dramatically after
meering rhe owner of rhe house . . .

I n 1 984, she graduared from che
Radio and Television
Department of che U niversity of
Ankara, School of Journalism
and Communicacions. She
worked for a shorc r i me in che
wriccen press and made
commercials. I n 1 986, she began
co work in che Documentary
Programs Department of TRT
Ankara Television. I n 1 98 7 , she
produced che d ramatic
documentary series "This is
Beyoğ l u " . From 1 989- 1 990, she
was che d i reccorlproducer of rhe
documentary fi l m "Çarşı-Pazar
lscanbul " . In 1 99 1 she began
work in che TRT Drama
Programs Department. Her firsr
feacure fi l m , made in 1 994 , is
an adapeation of Ayla Kurlu's
novel " Hoşçakal Umut 1
Farewell co Hope". lc's been
shown ar che A n kara and
Istanbul F i l m Fescivals. A PALE
YELLOW ROSE is her second
feacure fi I m .
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FiDE MOTAN

YAN L l Ş SAKS I N I N Ç iÇEG i

Ankara Basın Yayın Yüksek
Okulu Radyo Televizyon
Bölümü'nden mezun oldu.
1 974'te Ankara Radyosu'nda
çalışmaya başladı. 1 980 yılında
TRT Ankara Televizyonu
Drama Bölümü'ne girdi. "Kırık
Hayatlar", "Hisseli Harikalar
Kumpanyası", "Yedi Kocalı
Hürmüz" ve "Kanun
Savaşçıları" adlı televizyon
dizilerinde yapımcı olarak
görev aldı. YANLlŞ SAKSI N I N
ÇIÇEGI yönetmenligini yaptıgı
ikinci uzun metraj lı fı lmidir.

FLOWER OF THE WRONG POT
Yönetmen Direcıor:

Fide Motan

Senaryo Sc reen pl ay: A tilla ilhan
Görüntü Yön. Ci nemaıography: Sabri

Sam Kurgu Ed iıing : Hasan Bektaş Müzik
Music: Özhtlll Em1 Oyuncular Cası: Se/da
Özer, Kerem AllŞik. Yosi lflizmhi. Siiedtl Ctlll.
l?erefJ Yener. So'l/lnez A tasoy Yapımcı
P rod uce r: Fide !ıl otan Yapım Producıion
Co.: TRT Ankam TV Dral//a Programlan B
Blok, 8. Kat, Oran. A nkara, TURKEY; Phone:
90 3 1 1 490 38 75: Fax: 90 3 12 490 38 77
Dünya Hakları Exporı Agcnı: TRT
A nkara TV Oral/lti Program/aı·1. B Blok. 8.
Kat. Oran. A nkara. TURKEY: Phone: 90 3 1 1
490 38 75: Fax: 90 3 11 490 38 77

1 997 1 3 5

mm. 1 Renkli Color 1 105 '

• Nesrin ve Can, Amerika'da
yaşamaktadırlar. Tatillerini
geçirmek ve Nesrin'e dedesinden
kalmış olan Alaşehir'deki çiftliği
satmak için Türkiye'ye gelirler.
Istanbul'da üst düzey zengin
yaşamın içinde yer alırlar. Nesrin
satış işlemlerini yapmak için
çocukluk arkadaşı Avukat
Mustafa'yla birlikte Alaşehir'e
gider. Alaşehir'deki yaşamda
kaybetmiş olduğu değerlerle
yeniden buluşur. Satmak istediği
çiftliğin topraklarında Kurtuluş
Savaşı sırasında önemli
çatışmalardan biri yaşanmıştır.
Nesrin rüyasında bu çatışmanın
içindedir; ama onun casus olduğu
düşünülmektedir. Gördüğü bu
rüya Nesrin'in yaşama bakışında
bir sıçrama oluşturur. Nesrin
çiftliğin satışından vazgeçer...

• Nesrin and Can l ive in America.
They rravel ro Turkey on vacation
and also

ro

sel i the farm in Alaşehir

She graduated from rhe Radio
and Television Department of
rhe A nkara School of Journalism
and Communications. I n I 974,
she began work ar Radio
Ankara. I n 1 980, she was
accepred by rhe Dranıa
Deparr menr ofTRT Ankara TV.
She worked on rhe producrion of
TV series such as " B roken
Lives", " H ürmüz of the Seven
Husbands", " Law Enforcers" and
" H isseli Harikalar
Kumpanyası " . FLOWER OF
THE WRO G POT is her
second fearure fi l m .

which they have i nherited from
Ne rin's grandfather. They live a
life of luxury in Istanbul. In orcler
ro

fı nalise the sale of the farm,
esrin rravels ro Alaşehir w i th her

chi lclhoocl friencl anel lawyer,
Mustafa. In Alaşehir,

esrin

recliscovers lost values. She learns
dıat her !anel was once a banlefıelcl
duri ng the Turkish W ar of
Liberation. In her clream, Nesrin is
in the midst of this confl icr. She is
suspectecl of being a spy. This
clream is the turn i ng poi n t of her
l i fe. Nesrin clecides not ro sel l her
!and . . .

F i l mleri
F i l m ograp h y
I 994 Cadı Ağacı
Tbe Witcbing Tree

1 997 Yanlış Saksının Çiçeği
Flouoer of tbe \l'lroug Pot
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F ERHAN ÖZPETEK

HAMAM

1 959'da Istanbul'da doğdu.
1 970'1i yılların sonunda
Roma'ya giderek, Sapienza
Ün iversitesi'nde sinema tarihi,
Navona Akademisi'nde sanat
ve kostüm, Silvio d'Amico
Dramatik Sanatlar
Akademisi'nde de tiyatro
yönetmenliği okudu. 1 979SO'de, Living Theatre'de J ulian
Beck'i n yanında çıraklık
dönemini geçirdi. 1 982'den
beri Massimo Troisi, Ricky
Tognazzi ve Marco Risi gibi
!talyan sinemacıların
yapımlarında yönetmen
yardımcısı ve kasting
yönetmeni olarak görev aldı.
Türk gazetelerinin Roma
muhabiri olarak da çalıştı ve
son yıllarda bi rkaç reklam fi lmi
çekti. HAMAM ( 1 996)
yönettiği ilk kon ulu uzun
metraj fılmdir.

THE TURK I SH B ATH
Yönetmen Director: Fl!1·zan Özpetek
Senaryo Screenplay: Ferzan Özpetek &
Stefano T!IIIIIIIOiini Görüntü Yön.

Ci neınaıography: Pmq11ale Mari Kurgu
Editing: i\ltwro Bantlllili Müzik Music:
Pi11io & Aldo de S((l/zi Oyuncular Cast:
Ale.rstmdro Gassman. Frantescct d'Afoja. Carlo
Cerchi. /·!tt !il Ergiin. ŞerifSezer. illehmet
Giim11r Yapımcılar Producers: Cmgiz

Eı-gmt. illaıTo Risi & illtutrizio Tedesco Yapı m
Production Co.: Soıpmso Film. Viale

A ngelim 3). 00 1 95 Rame. ITALY: Pbone: 3 9
6 3 72 9 1 98: Fax: 39 6 3 72 30 59: Promete
Film. ist"nb11l. TUI?KEY: i\sbre/1 Prodm-ıiom,
i\ladl'id. SPA/N Dünya Hakları Export
Agent: SAC/S. \fia Te11/adt� 66. 00 1 95
Ro11te. I TA L Y: Pbone: 39 6 3 74 98 1 : Fax: 3 9
6 3 72 34 92

1 996 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 94 '

• Francesco ve Marta, Roma'da
başarılı bir iç dekorasyon şirketinin
başındadır, ama iş hayatları iyiye
giderken evlilikleri kötüye
gitmektedir. Kocasının kıymetini
bilmediğini ve onu ihmal ettiğini
düşünen dinamik Marta, ikisinin de
arkadaşı ve ortağı olan Paolo ile
gizli bir ilişkiye girer. Bir gün
Francesco Roma'daki Türkiye
Büyükelçiliği'nden, Anita teyzesinin
öldüğünü ve ona Türkiye'de emlak
bıraktığını bildiren bir mektup alır.
Francesco teyzesini yıllardır
görmemiştir ama emlaki elden
çıkarmak için lstanbul'a gitmeye
karar verir. Oraya varınca, hayretler
içinde, adı geçen mülkün aslında bir
"hamam" olduğunu görür. Bu
hamam, şehirde hala çalışmakta
olan ender sayıdaki geleneksel Türk
hamamlarından biridir. Hamamın
bekçisi Osman, coşkun taşkın karısı
Perran, güzel oğullarıyla kızları
Mehmet ve Füsun'la tanıştıktan
sonra, Francesco yavaş yavaş
buraya ısınmaya başlar.
Mektuplarından ve arkadaşlarından,
teyzesinin çok okumuş, çok gezmiş
fevkalade bir kadın olduğunu
öğrenen Francesco, Osman'ın da
yüreklendirmesiyle, hamamı
restore etmek için Türkiye'de
kalmayı seçer. Paolo ile kocasına
ihanet ettiğini artık itiraf edip
evliliğini resmen sona erdirmeye
niyetli Marta ise, bu konuyu
konuşmak için lstanbul'a gidip,
Francesco'yu ziyaret etmeye karar
verir. Orada, büyük bir şaşkınlıkla,
Francesco'nun çevresinin etkisi
altında tamamen değişerek
bambaşka bir adam olduğunu

görür. Üstelik, genç kadını bekleyen
başka sürprizler de vardır...
"Iki ayrı kültürde, Türk ve ltalyan
kültürlerinde büyüme şansına
sahiptim. Kendimizinkinden farklı
bir kişi ya da kültürle temasa
geçmek, özbilgimizi arttırır. Ana
karakterlerimin başına gelen de bu.
Francesco ve Marta Türkiye'de
kendilerininkinden çok farklı ve
sonsuz büyüleyiciliğe sahip bir
dünya keşfediyorlar. Kültürel,
toplumsal ve hatta cinsel
farklılıklarla karşılaşmaları, onları
zenginleştiriyor ve hayata bakış
açılarını genişletiyor. Filmin üç ana
unsuru var: farklı diller konuşan
karakterler arasındaki sözlü iletişim
yokluğu, Türkler için toplumsal
yaşamda çok önemli bir an olan
yemekler ve geçmişe özlem." Ferhan Özpetek
• Francesco and Marta run a

barh, anel this is one of the few
hamams in the ciry that are sri l l in
operarion. Gradually, afrer making
the acquaimance of rhe hamam's
cusroclian Osman, his exuberanr wife
Perran and rheir beauriful son and
claughrer, Mehmet and Füsun,
Francesco begins to warm to the
place. He learns from her lerters anel
from her friends that his aunt was a
remarkable woman who had read and
rravelled wiclely. Encouraged by
Osman, Francesco decides to remain
in Turkey to restore rhe hamam.
Marta, who by now has decicled to
confess her infıdeliry w ith Paolo and
offıcially enel h,r marriage, clecides to
visir Francesco in Istanbul to cliscuss
the matrer. There, ro her grear
surprise, she fınds that Francesco is a
changed ınan, rhoroughly
transformeel by his surroundings.
And the surprises don'r end rhere.
" J was lucky enough to grow up in

successful imerior design fırııı in

rwo culmres - Turkish anel J ralian.

Roıııe, bur while rheir business is
rhriving, rheir ıııarriage is on the

Comi ng inro conract wirh a person or

rocks. Marta, a dynamic woman who

culmre different from our own
increases our self-knowledge. This is

feels underrared and neglecrecl by her

whar lıappens to my main characrers.

husbancl, begins a seeret aff.'lir wirh

In Turkey Francesco anel Marm

rheir murual friencl and parrner,

d iseover an endlessly fascinating

Paolo. One day Francesco receives a

world very differenr from rheir own.

lerter from the Turkish Embassy in

Their encounrer w ith culrural, social

Roıııe infarnıing him that his Auıır

and even sexual clifferences enriches

Ani ra has died and has lefr him some
properry in Turkey. Francesco hadn ' r

rhem anel expancls their ourlook on

seen his aunr in many years bur

in the film: the lack of verbal

clecicles to rravel to Istanbul to

communicarion amonf the clıaracrers

oversee the disposirian of the esrare.

who speak cliffereıır languages; nıeals,

Once rhere, he is surprisecl to

which for the Turks are a key

d iseover that the properry is acwally
a "hamam", a rraclirional Turkish

life . . . There are three basic eleınents

moment in social life; and nosralgia

for the pasr." - Perhan Özpetek

Born i n lsranbul in 1 959. 1-le
wenr ro Rome in che lare '70s ro
snıdy fil m hisrory at Sapienza
University i n Rome, an and
cosruınes ar che Academy
Navona and srage d i recting at
che Draıııaric Ares Academy of
Silvio d' Aınico. Jn 1 979-80 he
apprenriced wirh Jul ian Beck ar
che Living Thearre. S ince 1 982
he has worked as an assiseane
d i recror and as casring d i recror
on che producrions of such
I ralian fi lmmakers as Massimo
Troisi, Ricky Tognazzi and
Marco R isi. He has also served as
a correspondeıır in Rome for
Turkish newspapers and i n
receıır years has d i recred several
coınnıercials. H AMAM ( 1 996)
is his firsr feanıre fi l m .
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ERSlN PERTAN

KUŞATMA ALT I N DA AŞK

1 943 yılında Haskova'da
(Bulgaristan) dogdu. 1 966'da
Işletme ve Ekonomi Yüksek
Okulu'nu bitirdi. 1 97 1 ile 1 987
yılları arasında Türkiye Iktisadi
Kalkınma Bankası'nda mali
analist olarak çalıştı. Çeşitli
gazete ve dergilerde sinema
eleştirmenligi yaptı. The
Hollywood Reporter'ın Türkiye
muhabiridir. Birçok fılmde set
fotografçısı, yönetmen
yardımcısı ve danışman olarak
çalıştı.

LOVE UNDER SIEGE
Yönetmen Direccor: Ersin Pertan
Senaryo Screenplay: Ersin Pertnn
Görüntü Yön. Cinemaıography: Erdal
Kahraman Kurgu Ediıing: evzai Ditiapk
Müzik Music: Kamran lnrt Oyuncular

Cası: Erdal Ug11rl11, Seı•tap Çapan. Ciineyt
Tiirel. Erdmr A kbaj. Eray Ozbal. Tomris lncer
Yapımcı Producer: Eı1in Pertan Yapı m

Production Co.: Samnal A.Ş .. Veli Alemdar
Han 428. 80030 Karllköy, iuanb11l.

TURKEY: Phone: 90 2 1 2 244 34 16: Fax:
90 2 1 2 2 5 1 83 29 Dünya Hakları Exporı
Agenı: Saıwwl A.Ş .. Veli Alemdar Han 428,
80030 Kaı·akö"y, /uanb111. TURKEY; Phone:
90 2 1 2 244 34 1 6: Fax: 90 2 1 2 25 1 83 29

1 99 7 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 105'

• I S. yüzyılın ortasında,
Osmanlı'nın lstanbul'u kuşatması
sırasında geçen tutkulu bir aşk ve
entrika öyküsü ... Bizanslı komutan
Notaras'ın kızi Anna, Osmanlı
casusu olduğundan kuşkulanılan
George'a aşık olur. George
şehrin savunması için çabalar.
Notaras ise fethin önlenemez
olduğun u anlamış, Sultan'la
uzlaşma peşindedir. Babası ile
George arasında kalan Anna, bir
gemiye binerek kaçıp canını
kurtarabilecekken, her iki sevgili
de şehirde kalmayı ve bu aşkı
sonuna kadar yaşamayı tercih
eder. '29 Mayıs 1 45 3'te Osmanlı
ordusu kapıları aşar;
Konstantinopolis düşer, ve Fatih
Sultan Mehmet şehrin adını
değiştirerek, lstanbul'u Osmanlı
I mparatorluğu'nun başkenti yapar.

• A srory of passion and i nrrigue

Born i n 1 94 3 i n Haskova
( Bulgaria). In 1 966 he graduared
from the College of Busi ness
Adm i n istration and Economics.
From 1 97 1 to 1 987 he was a
fınancial analyst in the Turkish
Industrial Development Bank.
He worked as a fi lm eritic for
various newspapers and
magazines. He is che Turkish
correspondent to The Hollywood
Reporter. He worked as a ser
photographer, assiseant d i rector
and consulrant in various fılms.

which rakes place in che mid- l 5 rh
cenrury, during che Orroman siege
of Consranri nople . . . Anna,
daughrer of che Byzantine
Commander

oraras, falls i n love

wirh George who is active in rhe
ciry's defense. George is under a
cloud of suspicion, accu ed of being
an Orroman spy. Meanwhile,
oraras, coming ro che conclusion
rhar che fal ! of che ci ey is
i nevirable, rries ro come ro rerm

Filmleri

wirh rbe Sultan. Anna, caughr

1 992

berween fi l ial and passianare love,
refuses ro rake passage on a ship
which would rake her ro safety and
i nsread, clıooses ro sray on rili che
bitter end and l ive our her love
wirh George. On 29 May 1 4 5 3, che
Orroman armies surge through che
gares, Consranrinople fal l s and
Sulran Mehmet, " rbe Conqueror",
renames che c i ry , making Isranbul
che capital of che Orroman Empire.

Filmography

Kurt Kanunu
The Wolf IJıu·
1 993 Tersine Dünya
Tbe Retlersed Irior/d
1 997 Kuşatma Alcında Aşk
Love Uıuler iege
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ÇÖKERT M E
THE COLLAPSE
Yönetmen Director: Ttmra Yiinder
Senaryo Screenplay: Abmet Hal1tk Ona/
Görüntü Yön. Cinematography: Ali
Engm Kurgu Editing: Yusuf A ldmnaz
Müzik Music: Nedim Otyam Oyuncular

Cast: Ttmeel K1trtiz, Şemsi inkaya.

i/iifer

Aydan. Orban Ay(a. Didem Giiriiziimcii.
Tarkan inkaya. Kemal inci Yapımcı

Producer: A. Meltem Yo'ndl!t· Yapı m
Production Co.: Yeni Yapmı/ar Yönder Ltd.
Şti .. Hiisreı• Geı-ede Cad.. 58-60. Kat: 1 ,
Teı ı•ikiye. Istanbul. TURKEY: Phone: 90 2 1 2
260 64 4 1 : Ft�x: 90 2 1 2 260 4 5 4 3 Dünya
Hakları Export Agent: Yeni Yapunlar
Yo'nder Ltd. Şti. . Hiisrev Gerede Cad . 58-60.
Kat: / , Tejt•ikiye. istanbltl, TURKEY: Phone:
90 2 1 2 260 64 4 1 : Fax: 90 2 1 2 260 45 43

1 997 1 3 5 111111. 1 Renkli Color 1 94 '

• Eski yıllarda deve kervanlarıyla
ticaret yapmış, zengin topraklara
sahip Egeli iki aile, Karatülü ve
Buhurcular, modern eğitim
görmüş çağdaş fikirli oğullarının
ısrarları sonucu otobüs
işletmeciliğine karar verir ve.
otobüs fıloları kurarlar. Bu
durumda develerini de yalnızca
güreşiere katılmaları için
yetiştirirler. Böylece rekabetleri
boyut değiştirmiş olur. Karatülü
çiftl iğinde savran (deve
yetiştiricisi) olarak çalışan Kerim,
bir gün yörelerine gelen çingene
obasındaki çeribaşının kızı
Aysuda'yı görür ve ona aşık olur.
Aysuda yaşlı savrana dostane bir
yakınlık duyar; kızın onüç-ondört
yaşlarındaki kardeşi Ali de hayran
olduğu Kerim'e özenerek savran
olmaya karar verir ve obadan
kaçarak Kerim'in yanına yerleşir.
Bir sabah Kerim, bütün oba
halkının - dolayısıyla Aysuda ve
ailesinin - bölgeyi terketmiş
olduğunu görür; beyninden
vurulmuşa döner, yaşama
sevincini kaybeder. Üzüntüden
sarhoş olduğu bir gece, farkında
olmadan Karatülü çiftliğindeki
deve ahırının yanmasına ve
kıymetli yarışçı devenin ölümüne
neden olur. Çiftlikten kovulur.
Buhurcular ailesine sığınmak ister,
oradan da red cevabı alır. Savran
Kerim için düşüş başlamıştır artık.
Küçük Ali'yle birlikte kalacak yer
aradarken tanıştığı eski savran
M usa Dayı'nın yarışmaya
hazırlamak istediği Çökertme adlı
devesini çalıştırmaya başlar. Yarış
günü Çökertme, diğer bütün

develeri, ve bu arada Karatülü
ailesinin devesini de yenerek
şampiyon olur. Karatülü'ler
yenilgiye dayanamayacaktır ...

Aysuda, have lefr the area anel he
fal ls i n ro deep despair. Drown i ng
h i s pai n in elrink makes marters
worse. When a fire breaks our i n
rhe barn, Kerim is held responsi ble

Filmin fonunda kaybolmakta olan
el sanatları karşısında gittikçe
güçlenen sanayileşme işlenir.
• Two rich and riva! landowning

for rhe elearlı of rhe Karaüi l ü 's mosr
prized camel. He anel Ali are
expelled from rhe Kararü l ü farm
and are also rejecreel by rlıe
Buhurcular Fam i ly. Ar long lasr,

fam i l ies of the Aegean area, rhe

rhey are raken in by Musa who

Kararülli and rhe B u hurcular,
gained added wealrh in byegone

owns a camel called Çökerrme
which he wanrs rrained for rhe up

days, when camels where a major

com i ng comperirion. Kerim efforrs

source of transportari on, by means

are rewareled when Çökerrme

of rhe once lucrarive caravan rrade.

becomes champion camel,

Encouraged ro modernize by rheir

vicrorious over all the others,

educated offspring, borh fam i l ies

i ncludi ng t he camel owned by rhe

decide ro i nvesr in bus fleers for

Kararülü Family. The powerful

inrer-urban rransportarion. Their

Kararülü refuse ro accepr elefeat by

precious camels will compere i n rhe

rheir elespiseel ex-rrainer..

sporrive field of camel wresrling, a
rradirional and popular regional

The underlying theme of rhis fi l m

conresr. The rivalry of rhe rwo

is t h e overwhelm i ng infl uence of

fami lies con r i n ues on a new level.

i ndusrrialisarion resu lring in rhe

Kerim is a well-known and

loss of traelirional arrs.

respecred camel trainer ("savran")
for rlıe Kararü l ü fami l y . Misforrune
comes ro him i n rhe slıape of a
woman when a band of gypsies
serrles i n a nearby area. Kerim rhe
old avran falls hopelessly in love
wirh Aysuda, rlıe young and
beauriful daughrer of a gypsy
clıeifrain . Aysuda's younger brorher
Ali grearly adm i res Kerim and
wanrs ro become a camel rrainer
jusr I ike h i m . Wirh rhis goal in
mind, Ali leaves his fam i l y and
serrles wirh Kerim who rrears A l i
a s rhough he were h i s own son.
One morning Kerim wakes

ro

rlıar all rhe gypsies, inciueling

fi nd

1 93 8 yılında Ankara'da dogdu.
Istanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'nde ögrenim gördü.
1 96 1 yılında Oormen
Tiyatrosu'nda profesyonel
olarak tiyatro oyunculuguna
başladı. Arena ve Ankara Sanat
Tiyatrosu'nda oyuncu olarak
görev aldı. 1 967 yılında TRT
adına BBC'de televizyon
egitimi gördü. 1 968 yılında
TRT Ankara Televizyonu'nu
açan ilk kadronun içinde yer
aldı. 30 yıldır televizyon
programları, reklam ve tanıtım
filmleri, TV dizileri ve sinema
filmleri yapmaktadır.
Yönetmenin dizi ve fi lmleri
çeşitli ödüller almıştır. "Bir Aşk
Ugruna" adlı filmiyle 1 995
yılında, Uluslararası Istanbul
Film Festivali'nde "Yı lın En Iyi
Yönetmeni" ödülünü almıştır.
Son sinema filmi
ÇÖKERTME'dir. Şu sıralarda
ATV kanalında gösterilen
"Utanmaz Adam" adl ı popüler
dizinin yapımcılıgını ve
yönetmenligini üstlenmeltedir.
Born i n 1 938 in Ankara. He
snıdied ar rhe Istanbul
University Faculry of Law. He
began hi s career as a professional
acror in 1 96 1 , ar the Oormen
Thearer and conri nued h i s acring
career at the Ankara Arrs
Thearer and the Are na. 1 n 1 967 ,
he was sponsored by TR T
(Turkish Radio and Television)
for rrai n i ng by rhe BBC i n the
field of relevision. In 1 968 he
rook h i s place in rhe newly
organized TRT Ankara
Television. Throughout rhe pasr
r h i rry years, he has both
produced and d i recred fearure
fi l ms , commercials and TV
serials and programs. Many of
his works have won national
awards. For h is fi lm " B i r Aşk
Uğruna 1 For the Sake of Love"
he was awarded the prize for the
" Best Turkish D irector" in
1 99 5 , ar the Istanbul F i l m
Festival. H is laresr fearure fi lm
is T H E COLLAPSE. He is
currently producing and
d i recting a popular TV serial,
"The lmpudent Man " for
Channel ATV.
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Ali ÖZGENTÜRK

M E KT U P

I 945 yılında Adana'da doğdu.
l i k, orta, lise öğrenimini
Adana'da yaptı. Bu yıllardaki
eğitimi sırasında Türksözü
gazetesinde çalıştı. Adana'da
ortaokul sıralarında bir yandan
da çocuk tiyatrosu
çalışmalarına başladı. Lise
sıralarında köyleri dolaşan bir
tiyatro grubu kurdu. Adana
Gençlik Kültür Derneği' nin
başkanlığını yaptı. Adana Şehir
Tiyatrosu'nda profesyonel
oyuncu oldu. Dört sayı süren
bir edebiyat dergisi çıkardı.
1 973 yılında Istanbul
Üniversitesi Sosyoloji
Bölümü'nü bitirdi. 1 97 1 'de
kamera asistanlığı ve senaryo
yazarlığı yaparak sinemaya
başladı. 1 974 yılında i l k konulu
kısa filmi "Ferhat"ı yaptı. 1 974
yılında ilk uzun metraj l ı filmi
olan "Endişe"nin senaryosunu
da kendi yazdı . Bu fi lmle
Antalya ve San Remo
Festivalleri'nde ödüller aldı.

THE LETTER
Ali Ozgentiirk
Ali Ozgentiirk
Görüntü Yön. Cinematography: M irsad
1-!eroviç Kurgu Edi ring: A ndrija Zafranoviç
Müzik Music: A no11ar 81'nhem. Erkan Oğm·
& /-1. Cihat Ortı.,. Oyuncular Cast Tarık
Akan. Zi;an Uğ11rl11. Ciineyt Gökçer, Ahmet
M ekin. Nail Çakırban. S11na Selen, }essica
Chambel Yapımcı Producer: Ali Ozgentiirk
Yapım Producrion Co.: Asya Film.
Gazeteci Erol Dernek Sok., Erman /-lan. Kat: 1 ,
Beyoğ/11. /sttmb11l. TUI?KEY: Phone: 90 2 1 2
25 1 4 1 7 1 : Fax: 90 2 1 2 293 34 98 Dünya
Hakları Exporr Agenr: Asya Film. Gazeteci
Erol Demek Sok. . Erman /-lan, Kat: 1 , Beyoğ/11,
!stanb11l. TUJ<KEY: Phone: 90 2 1 2 2 5 1 4 1
7 1 : Fax: ')0 2 1 2 293 3 4 98
Yönetmen Director:
Senaryo Screen play:

1 997 1 35 nmı.

•

1 Renkli Color 1 /00'

Ragıp çok küçük yaşta
ülkesinden ayrılmış, annesiyle
birlikte Amerika'ya yerleşmiştir.
Orada okur, evlenir ve bilim
alanında kısa sürede önemli
yerlere gelir. Görünürde herşeyi
elde etmiştir, ama belki de tüm
bu doyurnlardan dolayı yaşamında
bir tıkanıklık olduğunu
hissetmektedir. Ragıp'a yeni bir
hayat enerjisi sağlayacak tek şey,
babası ve ülkesidir. Türkiye'ye
döner ve ölü olduğunu sandığı
babasının hayatına ait izleri genç
bir rehber kızla birlikte aramaya
başlar. Öğrendiği tüm bilgiler,
önceleri ona eğlendirici gibi
görünür. Bu arada.Amerika'da
bıraktıkları Ragıp'ı beklemektedir.
Çünkü Amerika'dakiler
Türkiye'nin tehlikeli bir yer
olduğunu düşünmektedirler.
Bilmediği bir ülkenin
maceralarıyla savrulmak onun için
çok ilgi çekicidir. Yaşadığı bu
kaosun içinde, kendini gezdiren
rehber kıza aşık olur Ragıp. Öte
yandan babasının sahte bir cenaze
töreni düzeniettirip ortadan
kaybolduğunu, gerçekte hala
yaşamakta olduğunu öğrenir.
Babasının görkemli hayatını
izlerken kendi standart hayatının
acizliğini fark eder. Bu da onu,
kendini ve yaşamını sorgulamaya
yöneltir. Babasını arama yolculuğu
farkında olmadan onun kendini
bulma yolculuğuna dönüşmüştür...

• Ragıp had left bis country at a

very early age and i m m igrated ro
America with his morher. He grew
up rhere, had a good educarion,
married and i n a relarively shorr
period of r i me, became promi nenr
i n his field. On the surface, he had
arrai ned all that a man could wish
for, bur perhaps because success has
come easi ly, deep down i n ide, he
has begun ro feel rhar somerh i ng is
missing. The only ch i ng rhar could
give h i s l i fe a new perspecrive
might be knowledge of h i s father
and his counrry. He rerurns ro
Turkey and rogetber wirh a young
woman he meers there, be begins
ro

search for rraces of his far her' s

l i fe, who be presumes is dead. Ar
fı rsr, all rhar he learns is begui l i ng .

He was born i n Adana in 1 94 5
and spenr his formarive years
rhere. He worked ar rhe
Children's Thearer and TiirksiJ"zii
Newspaper w h i l e sri l l i n H igh
School, and also organized a
rhearer group which sraged plays
i n ourlying vi l lages of rhe area.
He began hi s career as a
professional acror i n rhe Adana
M u n i c i pal Thearer and was
eleered presidenr of rhe Adana
C u l rure and Yourh Associarion.
He also published a l i rerary
magazi ne. In 1 97 3 , he graduared
from lsranbul U n iversiry,
Deparrmenr of Sociology. He
began his career i n rhe c i nema i n
1 97 1 a s assisranr cameraman and
scenarisr. His firsr shorr fi l m was
"Ferhar" ( 1 974). The same year,
he wrore rhe screenplay and
d i recred his firsr fearure fi lm
"Endişe 1 Anxiery", which won
awards ar borh rhe Anralya and
rhe San Remo F i l m Fesrivals.

Meanwbile, all those rhar h e has
left bebind are stili wair i ng
anxiously for his rerurn, afraid rbar
Turkey may be fraughr w i th
unknown dangers. To Ragıp, the
advenrure of d iscovering a counrry
unknown ro him before and the
facr rhar he has fal len in love w i th
h i s young guide are fascinar i ng i f
chaoric evenrs. He evenrually learns
rhar his farher's funeral was a fake
and discovers rhar he is stili al ive.
His own l i fe seems dul! and
meani ngless i n comparison ro the

F i lmleri

Fil mography
1 974
1 979
1981

ful l l i fe his father has !ed.

1 985

Searching for bis farher has caused

1 987

him

ro

question his own l i fe and

fınd himself...

1 993
1 99 S

1 997

Endişe A nxiely
Hazal
Ar The Horse
Bekçi The Wtıtchmau
Su da Yanar
Wrıter Also B ııms
Çıplak Naked
Sır The Seeret
Mektup The Letler
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G ERi LLA

24 Aralık 1 958, Burdur
doğumlu. Istanbul Güzel
Sanatlar Akademisi Yüksek
Resim Bölümü, I DGSA-UESYO
Tekstil Tasarımı ve I DGSA
Sinema-TV Enstitüsü'nde
öğretim gördü. Çalışma
zorunluluğu nedeniyle okulu
bitirmeden ayrıldı. 1 979- 1 984
arası reklam metin yazarlığı
yaptı. 1 983- 1 987 arası reklam
filmi yönetmenliği, 1 987'den
başlayarak sinema ve TV
filmleri yönetmenliği yapmaya
baş ldı.

THE GUERILLA
Yönetmen Director:
Senaryo Screenplay:

Omum Sınat'
Ntmm Del'm

Görüntü Yön. Cinemacography: Tevfik
Şwol Kurgu Editing: l htsall Bektai Müzik
Music: Özhmı Ere11 Oyuncular Casr:
Alehmet Aslaıı111ğ. Fikret Haka11. Ayiegiil
Aldiıı[. Gii11eş Giirziimar. Tomm Oğttzalp.
Recai Topa[ Yapı m Proeluction Co.: TRT
A nkara T\1. B Blok. 8. Kat. Orall. A 11kara.
TUNKEY: Phone: 90 3 1 2 490 38 75: Fax:
90 3 1 2 490 38 77 Dünya Hakları Export

Agem: TNT A nkara T\1. B Blok. 8. Kat.
Omıı. A ııkctm. TUI?KE\': Pho11e: 90 3 1 2 490
3 8 75: Fax: 90 3 1 2 490 38 7 7

1 996 1 3 5 111111.

Born i n B urdur on 24 December
1 9 58. He areeneleel the painting,
UESYO textile design
deparrmenrs and the Ci nema
TV lnstirute of the Srate
Academy of Fine Arrs, but left
school ro work. He wrote texts
for commercials from 1 9791 984. He directeel commercials
from 1 98 3- 1 987 and from 1 987

1 Renkli Color 1 1 1 0 '

• Tüm suçlardan ve suçlulardan
korunmak için aşkla donanmalı
insan. Çünkü, Faruk Erem'in
dediği gibi "Suçluyu kazıyın,
altından insan çıkar". 1 2 Eylül
öncesi insanlık suçu işlemiş ve
servetini bu yolla kazanmış silah
tüccarı bir adam, bir dönem
sonra "Gerilla" imzalı tehdit
mektupları almaya başlar.
Nereden geldiğini bilmediği ve
ensesinde hissettiği bu tehdit onu
adım adım izlemekte, yavaş yavaş
öldürmektedir. O ise bir kurşuna
çoktan razıdır. Bu işi "Geril la"ya
bırakmadan hızlandırmak ya da
kurtulmak ister. "Geril la" ise
onun bu hesapiaşmayı yapmasını
ve önce kendi vicdanında
boğulmasını ister...

• To be free of cri mes and
eriminals mankinci m usr be
endowed wirh love. As said by
Faruk Erem, " Dig deep and you
w i l l fınd the human being hidden
benearh the criminal". A man who
has comnı i red cri mes agai nst
humani ey and nıade his forrune as a
gun runner before the ın i l i rary
co up of Seprember 1 2rh, la ter in
his l i fe, begins ro receive
rhrearen i ng lerrers signed
"Gueri lla". W herever he goes and
whatever he does, the omnipresenr

F i l mleri

Fil mography
1 98 7
1 988

rhrear of morral danger from an

1 989

unknown source is slowly k i l l i ng

1 990

h i m . He would much prefer a
buller out of the blue. He decides

1 99 1

that he nıusr eirher precipirare
marters or be free of this threat
whereas "Gueri lla" wanrs his

H i kayesiyle, polisiye zeminde
insanlık suçu üzerine bir iç
hesaplaşma filmi olan GERI LLA;
aynı dönemi polis, silah tüccarı
ve/veya örgüt üyesi olarak
yaşamış, dönemin telef ettiği
tutanamamış insanların biraraya
geldiği bir film. Ve terörün bittiği
noktada iç terörü yaşamaya
başlayan bu insanların aşkı arayışı.
Aşkın rulet aracılığıyla tarifi!

OSMAN SINAV

1 99 2

punishnıent ro be ad m i n iseered by
his own conscience . . .
U nder the veneer o f a whodonnir,
this fi l m is about the moral accounr
which nıusr be given for crinıes
agai nst human i ty. THE
GUERILLA brings rogerher the
d i fferenr people who rook part i n
a n era; policemen, gun runners,
m em bers of rad i cal organ isarions,
those who suffered and were
desrroyed and those who d id not
prevai l . And ir is a search for love
by those whose reign of rerror has
ended and whose moral srruggle
has begun. A defı n ition of love by
roulerreı

1 993
1 996

Bir Muharririn Ö lümü
A Wlriteı's Dectth
Yalancı Şafak Fake Tu•iligbt
Atlıkarınca Cct romsel
Küçük Dünya Little World
Sulran'ın Yaşamında Bir Gün
A Day iu tbe Life o/Sttltatt
Aşka Kimse Yok
Nobody for tbe Love
Yarına Gülümsemek
S m ile to Tomorrott•
Kapıları Açmak
Opeu tbe Doors
Yalancı The Lictr
Gerilla Tbe G tterillct
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UMUR TURAGAY

KARI Ş I K PiZZA
MIXED PIZZA
Yönetmen Director: Umur Tttragay
Senaryo Screen play: Tameı· Barall &
Uygar Şiri11 Görüntü Yön.

Cinemarography: Patrice Marchelli Kurgu
Editing: Biilent Özdemir Müzik Music: Ömer
Ahrmba) & Hakall Özer Oyuncular Cast:
ille/tml Cttmbttl. Cem Özer. Olgull Şimıek.
Erkall TaJdbğm. A li Siinneli. Sait Ergetıf

Yapımcı Producer: Famk Ak.roy Yapım
Production Co.: United Film Productioll,

Hariciye Konaği Sok. . Park Apt.

o: 1 115.

GiimiijSIIJII. Tak.rull. istanbul. TURKEY:

Phone: 90 2 1 2 293 46 78: Fax: 90 2 1 2 293
46 79 Dünya Hakları Export Agenr:
\Vamer Bros .. ToPfu Cad. . Uyg111l it Merkezi
2/6. Tak.rim. istanbul. TURKEY: Pholle: 90

2 1 2 237 20 00: Fax: 90 2 1 2 237 26 00

1 99 7 1 35 rmn. 1 Renkli Color 1 94'

• Fiziksel olarak hiçbir cazibesi
olmayan ama buna rağmen son
derece saf ve sevimli biri olan
Murat kendisinin yenilmez bir
kahraman ve son derece cazip bir
erkek olduğunu düşleyerek
yaşamaktadır. Bir pizza
dükkanının servis elemanı olarak
çalışan Murat, gittiği her evde
kendisini son derece seksi ve
çekici bir kadının beklediği
fantezilerini kurarak
geçirmektedir servislerini. Bu
sefer kapıyı çaldığında, karşısında
gerçekten bugüne kadar gördüğü
en güzel kadını bulmuştur ve
şaşkınlık içersindedir. Kapıyı açan
Emel parayı vermek üzere Murat'ı
içeri davet ettiğinde, aslında
bütün gün boyunca sürecek
planını uygulamaya başlamıştır.
Daveti şaşkınlıktan çekinerek
kabul eden Murat başına
geleceklerden habersiz içeri girer
ve kısa bir süre sonra kafasına
dayalı bir silahla sandalyeye
bağlanı r. Emel uzun yıllar boyunca
kadın olmanın acılarını yaşamış
son derece çekici ve seksi bir
kadındır. Sevgilisi Celal ve onun
arkadaşı Kenan sayesinde eski
iğrenç hayatından kurtulmuş,
Celal' e saf ve savunmasız bir aşkla
bağlanmıştır. Celal, Kenan'la
yetimhanede büyüdükten sonra
birlikte kirli işlere bulaşmışlar ve
daha sonra da yeraltı dünyasından
Beyaz Abdullah adına çalışmaya
başlamışlardır. Iki arkadaş kısa
sürede yükselmişler ve
Abdullah'ın sağ kolu olmuşlardır.
Celal'in eve gelmesiyle Emel
planının ikinci bölümünü

uygulamaya koyar. M urat'ın
aslında Beyaz Abdullah tarafından
gönderildiğini ve önce Kenan'ı
arkadan vurarak öldürdüğünü,
daha sonra da onu öldürmeye
çalıştığını ancak kendisinin elinden
zor kurtulduğunu, gayet rahat ve
soğukkanlı bir biçimde anlatır
Celal'e. Murat'ın fantezileri bir
kabusa dönüşrnek üzeredir ...
• Murat, though not very
handsome, has a heart of gold and a
loveable dispos i r ion. He dreams of
being a hero, a man who sweeps
women off the ir feer. Murat works
as a delivery boy for Pizza Hut and
as he rings doorbells for delivery he
fantasises that a gorgeous woman is
wait i ng for h i m . One day , he rings
a doorbell and is asronished ro fı nd
the most beaurifu l woman he has
ever seen standing in front of h i m .
Emel, t h e lady at t h e door, asks
h i m ro come in w h i le she searches
for her purse. In actual facr, rlı i s is
part of Emel' s devious plan.
Oblivious of what is in srore for
h i m , Murat accepts her i nv i tation
in a s rate of bewilderment and in a
few shorr moments fı nds hi mself
ried ro a chair with a gun being
held ro his head. E mel wants
revenge for all the pai n she has
endured. Aided by Celal and h i s
friend Kenan, s h e has escaped from
her previous l i fe of degradarion.
Slıe is devored ro her Celal and
loves him w irhour reservation. He
and Kenan are at present the key
men of an u nderworld boss cal led
White Abdullah. When Celal
arrives Emel acrivares the second

part of her plan. W ithout batring
an eyelash, she rells Celal that
Murat has murdered Kenan and
that she was only able ro save
herself after a terrible struggle.
Murat' s fantasy has become a
n ighrmare . . .

Ilkokul, ortaokul ve lise
öğrenimini Ankara'da
tamamladı ktan sonra
Fransa'nın Grenoble şehrinde
Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni
bitirdi. 1 982 yılında Paris'te bir
prodüksiyon şirketi kurdu. Bu
şi rket bünyesinde birçok
belgesel ve reklam filminde
yönetmenlik yaptı. Yine aynı
şirketle, Fransa'nın ilk özel
televizyonu olan Canal S'in
kuruluşunda çalıştı. Bir süre bu
kanalın bütün yayınlarının
prodüksiyonunu üstlendi.
1 989-9 1 yılları arasında, Fransız
televizyonu birinci kanalı TF 1
için Karayib adalarında çekilen
bir televizyon dizisinin
yönetmenliğini yaptı. Bu
dönemde bir yandan da reklam
filmleri çekmeyi sürdürdü.
1 992 yılından beri P.O.P.
Prodüksiyon'da reklam ve
video klip yönetmenliği
yapmaktadır. Bu çalışmalarıyla
yurtiçi ve yurtdışında çeşitli
ödüller almıştır. KARIŞIK
PIZZA yönettiği ilk sinema
filmidir.
Completing his secondary school
education in Ankara, he went to
Grenoble and there graduated
from the Faculty of Pol i t i cal
Science. I n 1 982 he established
his own producrion company
and also d i rected documenraries
and commercials produced by
this company. H i s company was
also active in the establishment
of Canal 5 , France's first privare
TV station. For a white, he was
responsible for (anal S ' s overall
prod ucrion. Berween l 989-9 1
he di rected a television series
shot in the Caribbean lslands for
the prim e French channel TF l .
At the same r i me he also made
commercials. S ince 1 992, he has
been d i recting commercials and
video clips at P.O .P. Producrion.
He has won various Turkish and
I n ternational awards. M l X E D
P IZZA i s t h e first feanıre fi l m
h e has d i rected for t h e c i nema.

S E RG i : T Ü RK S i N E MASI ' N DAN PORTRE LER
EXHIBITION: PORTRA ITS FROM THE TURKISH CINEMA
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MEHMET KOŞTUMOGLU

T Ü RK S i N E MASI ' N DAN PORTRELER
PORTRAITS FROM THE TURKI SH CINEMA
Sergide fotoğrafları yer alan sinema
sanatçıları
People of the movie world who have
been phorographed for the
exhibirion:
Alim ŞerifOnaran
Altan Günbay
AtıfYılmaz
Aydın Teze/
Baki Çaltıoğlu
Behfet

acaı·

B ülent Oran
Çolpan İlhan
Duygu Sağıroğlu
Engin Ayfa
Engin Çağlar
Emi Giinaydın
Ertem Göref
Esen Günay
Feridun Karakaya
Fikı·et Hakatı
Gani Maraş/ı
Giovanni Scogııamillo
Gülsen Tuncer
Gitzin Özipek
Hadi Çarnan

Giovaııni Scognamillo

Hasan Kazankaya
Hüseyin Baradan
Hüseyin Zan
İ brahim Kurt
İlhan Arakon
İzzet Giiııay
Jeyan Ayral
Kazım Karta/
Kemal İnce
Kenan Pars
Leyla Altın
Memduh Üıı
Mücap Ofluoğltf.
Muharrem Gürses
Necdet Mahfi Ayral
Necip Sarıcı
Nedret Giivenf
Neşe Yulaf
N iliifer Aydan
Ö. Lütfü Akad
Ömer Kavur
Orhcın G ii.nşiray
Öztiiı·k Serengit
Sadettin Erbil
Sami Hazinses
Sami Şekeroğlu
Samiye Hün
Sezer Sezin
Şemsi İnkaya
Tunca Yönder
Tımeel Kurtiz
Tuncer Aydınoğlu
Turgut İnaııgimy
Vedat Türkali

• Türk Sineması'nın her alanında
çalışmış olan sanatçıların
fotoğraflarının yer aldığı bu sergide
SS portre sunulmakta. Film
yönetmeni, senarist, oyuncu,
fıgüran ve teknik adamları yansıtan
bu fotoğraflar, Mehmet Koştumoğlu
tarafından, sanatçıların bulundukları
rnek anlarda çekildi. Arşiv ve
yayına dönük olarak tasarlanan ve
sürekli geliştirilen bu proje
kapsamında şimdiye kadar 203
sanatçının fotoğrafı çekilmiştir.

• Fifry-fıve porrrairs ofTurkish
arrisrs whose work encompasses all of
the varied disciplines of the cinema
are on show ar rhe exhibirion. These
phorographs of direcrors, scenarisrs,
acrors, exrras and the rechn ical crew
were raken in-siru, by Mehmet
Koşrumoğlu. This continually
expanding project was conceived as a
source of marerial for publishing and
for the basis of an archive, and ro dare
i ncludes che phorographs of 203 arriscs.
"For many long years, the Turkish

"Türk Sineması uzun yıllardan bu
yana hak ettiği ilgi ve sevgiyi
görememektedir. Türk Sineması'na
emek vermiş, yaşları ellinin üstünde
olan pek çok insan, yönetmen,
oyuncu, senarist, laborant, ışıkçı,
fıgüran, prodüktör, sesçi ve daha
niceleri, bu ilgisizlik ve
unutulmuşluktan nasibini
almaktadır. Bugün itibariyle bu
kişilerin çoğu yalnızlık içinde beyaz
cam dedikleri TV' den gelecek
küçük rollere umut bağlamışlardır.
Ancak bu insanlar hala o eski
günlerin, Yeşilçam'ın hayali içinde
yaşamlarını sürdürmeye devam
etmektedirler." - Mehmet
Koştumoğlu

cinema has not been regarded wirh rhe
inreresc and admimcion i c deserves.

Many people over fıfry, who have made
che Turkish cinema cheic life's work;
directors, acrors, scenarisrs, excras,
producers, rechnical crew menıbers
and many orhers, have suffered from
this neglecr and many other , have
suffered from this neglecr and
indifference. The only hope of a
majority of rlıese lonely people is ro be
given a smail role on wlıar they cal!
the "whire-glass-window", meaning
relevision.

one can forger the days

gone bye when rhey were young,
working in a drearn world, on the sers of
Yeşilçam. For rhem ir is more real rhan
roday's reality." - Mehmet Koşrumoğlu

MEHMET
KOŞTUMOGLU
1 960 Akhisar doğumludur.
Fotoğrafla ilk kez 1 972 yılında
tanıştı. Yüksek eğitimini
E,skişehir'de yaptı. Anadolu
Universitesi'nde öğretim elemanı
olarak çalışmaya başladı. Güzel
Sanatlar Fakültesi fotoğraf
sistemini kurdu. 1 990 yılında
"Odunpazarı Evleri" adlı
sergis!ni açtı. 1 99 1 yılında Dokuz
Eylül Universitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi'nde öğretim görevlisi
olarak görev aldı. 1 993 yılında
Fotoğraf Bölümü'nün kuruluşunda
bulundu. Aynı yıl "Türk
Fotoğrafında Izlenimci Etkiler"
başlıklı master tezini verdi.
Doktora tezini Dijital Fotoğraf
üzerine hazırlamaktadır.
Born in Akhisar in 1 960. He cook
his fırsr phorographs in 1 97 2 . He
made his undergraduare studies in
Eskişehir and began work as an
i nsrrucror ar Anadolu University.
He was active in the formarion of
a department of phorography ar
che Faculry offine Arrs. In 1 990,
he opened his exhibirion emided
"The Wood-Marker Houses". In
1 99 1 , he became an i nsrrucror in
che Fine Arrs Department of
Dokuz Eylül Universiry. In 1 993,
he esrablished a Phoroç raphy
Department ar the Unıversiry.
That same year he wrore his
masrer's chesis enti ded
"lmpressionisr lnfluence in Turkish
Phorography". He is currendy
working on a docrorare rhesis, the
subject of which is "Digiral
Ph rography".
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YÖ N ET M E L i K
iSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI ULUSLARARASI iSTANBUL FiLM FESTiVALi
1.

TAR i H

istanbul Kültür v e Sanat Vakfı tarafından düzenlenen
1 7. Uluslararası Istanbul Film Festivali, 1 8 Nisan - 3 Mayıs 1 998
tarihleri arasında gerçekleşti rilecektir.
2. AMACI

Festivalin amacı Türkiye'de sinemanın gelişimini destekleyerek
nitelikli fi lmierin ticari dağıtı mını teşvik etmektir.
3. PROGRAM

1 7. Uluslararası istanbul Film Festivali aşağıda belirtilen
bölümlerden oluşmaktadı r:
a) Sanat (yazın, tiyatro, m üzik, 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 '97 - '98
4. ULUSLARARASI YARIŞMA

a) Optik ses bantlı, 35 mm'l ik, en az 1 .600 m. uzunluğunda,
konulu fi lmler yarışmada gösterilmeye aday olabilir.
b) Yarışma fi lmlerinin seçi mi ve programlanması konusunda
son karar Genel Müdürlük tarafından verilir. Yapımcılar,
yönetmenler, dağıtımcı lar, ulusal fi lm kuruluşları ve yabancı
elçilikler fil m önerebilirler.
c) Yarışmaya kabul edilen tüm fi lmler özgün kopyalarıyla
sunulacak, olanaklar elverdiğince ingil izce, Fransızca veya
Türkçe altyazı lada gösterilecektir.
d) 1 Ocak 1 996'dan önce gösterime giren filmler ve Türk
filmleri dışı nda, Türkiye'de ticari dağıtıma çıkmış olan filmler
yarışmaya kabul edilmez.
e) Gösterim programı ve düzeni Genel Müdürlük tarafından
belirlen ir.
f) Yarışma filmleri, yönetmen, yazar, yapımcı, oyuncu, film
eleştirmeni, si nema tarihçisi ve si nema 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" verebil ir.
h) Yarışmaya kabul edilen fi lmierin yönetmenleri 6 gün süreyle
Festival'in konuğu olurlar.
S.

KAT I L I M BELGESi

Festivalin her bölü münde gösterilen filmierin yapı mcılarına bir
katı lım belgesi veri lir.
6. SiGORTA

Festivalce seçilen fi lmiere ait kopyaların, Festivale tesliminden
kopyayı sağlayan kuruluşa iadesine kadar geçen süre içindeki
sigortası ndan Festival sorumludu r.

Festival, kopyaların kaybı ya da hasarı halinde, film şirketinin
katılma formunda belirttiği değer tutarını tazmin etmekle
yükümlüdür. Katı lımcının katılma formunu 3 1 Ocak 1 998
tarihine kadar Festival bürosuna yollamadığı durumlarda, sigorta
şi rketi kopyaya 2.500.- Amerikan Doları değer biçecektir.
7.

TAŞIMA

a) Festivalde gösterilecek filmler, ön kontrol, çeviri ve bası n
gösterileri için, 1 6 Mart 1 998 tarihine kadar istanbul'a
gelmiş olmal ıdır.
b) Festivale gönderilen fil mler, navlunu katılımcı tarafından
ödenmiş olarak yollanmalıdır. Türkiye'deki depolama,
gümrük, sigorta ve işlem masrafları Festivalce karşılanacaktır.
Festival sadece dönüş navlun bedelini öder. Festival,
"ödemeli" olarak gönderilen kopyaların navlununu
üstlenmez.
c) Filmler, Festivalin bitiminden sonraki iki hafta içinde,
bel irtilen havaalanına gönderilecektir. Taşımayla ilgili
ayrıntılar alıcıya ayrıca bildi rilecektir. Festival, filmierin
yollandığı havaalanındaki depolama masrafları ndan sorumlu
değildir.
d) Kopyalar ve uçak taşıma makbuzları doğrudan Festival
adresine yollanmalıdı r:
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
1 7. Uluslararası istanbul Film Festivali
lstiklal Caddesi, No. 1 46 Luvr Apt. Kat 2
Beyoğlu 80070 - istanbul 1 TÜRKIYE
f) Gönderenin adresi her fi lmin üzerinde belirtilmelidir.
Katı lımcı, filmin adını, nakliye tarih ve türünü belirten bir
gönderi notunu uçak postası, telgraf ya da faksla Festival
ofisine yollamalıdır.
8.

FESTiVAL HAKLARI

Festival Düzenleme Kurulu gösterim için yeterli teknik
özelliklere sahip olmayan fil mleri festival dışı bırakma hakkına
sahiptir.
1 7. Uluslararası Istanbul Film Festivali'ne katı lanlar, bu
yönetmelik koşullarını kabul etmiş sayılı rlar.
Bu genel yönetmelik maddelerinde yer almayan diğer hususlar
hakkındaki kararlar, FIAPF'ı n film festivalleriyle ilgili uluslararası
yönetmelikleri doğrultusunda, Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
tarafından verilir.
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REGULATIONS
İSTANBUL FOUNDATION F O R C U LT U R E A

D ARTS

INTERNATIONAL İST A N B U L F I L M FESTIVAL

1 . DATES

Should a prim be losr or damaged, rhe Festival' s responsibiliry

17th International İstanbul Film Festival, organized by the

could be engaged only ro the exrem of rhe value indicared by the

İstanbul Foundation forCulrure and Arrs, will take place between

producer on rhe entry form. If rhe emranr does not send rhe emry

18 April - 3 May 1998.

form ro the secrerariar of the Festival umil 3 1 J anuary 1998, rhe
prim will be valued by rhe insurance company on 2 . 500.- US

2. A I M

Dollars.

The a im o f rhe Festival i s r o encourage rhe development o f cinema
in Turkey and ro promote films of qualiry on the Turkish market.
3. PROGRAM
The program of rhe 17rh International İstanbul Film Festival
consisrs of rhe fallawing secrions:
a) An international comperirion for fearure films on arr (lirerarure,
thearre, music, dance, cinema and the plasric arrs).
b) A non-comperirive, informarive seetion on the specialized
rheme of the Festival. Features, documentaries and shorrs can
be selected for rhis seetion
c) Tribures

7. TRANS PORT
a) Film prims ro be screened in the Festival must arrive in
İstanbul for checking, translation and press screenings by
16 March 1998.
b) All films musr be sem ro rhe Festival, freight prepaid by rhe
enrranr. Turkish srorage, cusroms, insurance and hanciling
charges will be paid by rhe Festival. The freighr cosrs for rhe
rerurn only are paid by the Festival. The Festival will nor pay
freight charges on any prim senr " collecr".
c) Films will be rerurned wirhin 2 weeks afrer the dosing of rhe
Festival ro rhe airporr of desrinarion. The consignee will be

d) Special secrions

norified of the shipping derails. The Festival is not responsible

e) Turkish Cinema '97 - '98

for srorage fees ar the airporr.
d) Prints and airway bills should be sem direcrly ro rhe Fesrival's

4. INTERNATIONALCOMPETITION

address below:

a) Fearure films in 35 mm. wirh optical soundrrack and a

İstanbul Foundation forCulrure and Arrs

minimum length of 1.600 m. can be selecred for rhe

1 7rh International İstanbul Film Festival

competition.

İsriklalCaddesi, No. 146 Luvr Apt. Kar: 2

b) The final decision for seleecian and scheduling will be raken by
the General Direcrorare. Producers, direcrors, disrriburors, film
insrirures and embassies may propose rirles.
c) All fi lms in rhe comperirion will be screened ar the Festival in
rheir original version, whenever possible wirh English, French

Beyoğlu 80070 - İstanbul 1 TU RKEY

e) The rerurn address of rhe sender should be marked on each film.
The enrranr should send a notice of disparch by airmail, cable
or relefax ro rhe secretariar of rhe Festival indicaring rhe rirle,
dare and way of shipment.

or Turkish subrirles.

d) Films will nor be considered i f:

Films not meering rhe rechnical requiremems for public screening

- already released in Turkey, excluding the Turkish entries.

may be disqualified.

e) The screening schedule is decided upon by rhe General

f)

8. RIGHTS

- released before 1 J anuary 1996,

Direcrorare.
Films in the competirion will be j udged by an international
jury composed of directors, wrirers, producers, actors, crirics,

Parriciparion in the 17rh Imernarional İstanbul Film Festival
implies rhe acceptance of rhese regulations.
All issues not covered by rhese general regularions will be resolved

cinema-hisrorians and orhers known for rheir involvement in

by rhe İstanbul Foundation forCulrure and Arrs in accordance

cınema.

wirh the imernarional regularions of FIAPF for

g) The jury presems:
- "Golden Tulip Award", as rhe Grand Prix of rhe I mernarional
İstanbul Film Festival, ro the direcror of the selecred film. The
Grand Prix may not be shared.
The j ury may also give:
- A "Special Prize of the Jury", for a specific conrriburion
(by a director, wrirer, player, direcror of phorography, composer
or art director).
h) The direcrors of films adınitred ro rhe comperirion w ill be rhe
guests of the Festival for 6 days.
5 . CERTIFICATE OF PARTICI PATION
A cerrificare of parriciparion will be issued ro the producers of rhe
films presenred in all secrions of rhe Festival.
6. INSURANCE
The Festival is responsible for the insurance of the prims seleered
by rhe Festival from the moment they are received by the Festival
ro the mornem they are calleered by rhe forwarding agem.

dı�

film fesrivals.

2 5 5 YÖNETMEN DiZiN i

I NDEX OF D IRECTORS

Agland, Phil 2 3 2
Anderson, Kjeii-Ake 6 6
Assayas, Olivier 80
Ataman, Kutlug 6 7
Aycuna, Sunar Kural 240
Kar-Wai, Wong ı 93
Kawase, Naomi ı 79
Kenovic, Ademir 2 ı ı
Kevorkiantz, Rouben 84
Khoo, Eric ı 94
Khosa, Rajan S 7
Ki rejewa, Marianna 8 S
Kitano, Takeshi ı 9 S
Kleinert, Andreas ı 96
Klejmann, Naum 8 S
Klopfenstein, Clemens ı 9 7
Kosak, Andrej 2 ı 8
Kowalow, Oleg 86
Kragh-Jacobsen, S0ren 99
Kranenborg, Arno ı 9 8
Kwon-Taek, lm 68

Balabanov, Alexei ı 86
Bardoloi, Santwana ı 74
Barker, N icholas ı 7S
Bellmunt, Francesc 94
Bennett, Bill ı 87
Bergdahl, Gunnar 8 ı
Björkman, Stig 82
Blier, Bertrand ı 3 2- ı 3 9

Cashku, Kutjim 208
Ceylan, N u ri Bilge 24 ı
Chabrol, Claude ı 88
Chang, Qi 9 S
Clair, Rene 223
Cui, Yan 9S

Sang-Soo, Hong 6 3
Saville, Philip 2 3 7
Schmid, Daniel 7 S
Sinclair, Harry 64
Skijoldbj<erg, Erik ı 83
Soku rov, Alexandr 20 ı
Stuhr, Jerzy 202
Sulik, Martin 203
Sweete Barbara Willis 9 ı
Sınav, Osman 249
Szab6, Isevan ı 47- ı S 3
Szasz, Janos ı O ı

Techine, And re 229
Torre, Roberta 76
T ri er, Lars von ı 68- ı 7 ı
Truffaut, François 228
Turagay, Umur 250

2ı2

2ı7

Mathias, Sean 2 3 S
McMahon, Kevin 9 0
Melville, Jean-Pierre 22S
Merinero, Fernando S 9
Messiaen, Gerrit 8 7
Ming-liang, Tsai ı 99
Monteiro, Joao Cesar 70
Metan, Fide 244

Fares, Nadia ı 76
Fellini, Federico ı ı O- ı 3 0
Feuillade, Louis 222
Fichman, Niv 92
Finn, Oscar Barney 97
Fontaine, Anne ı 89

Gatl if, Tony S4
Gaudino, Giuseppe M. ı n
Geyrhalter, N i kolaus 209
G i l bert, Brian S S
G i rard, François 90
Godard, Jean-Luc 227
Grimonprez, Johan 2 ı O
Guediguian, Robert ı 90

Hamel, Krikor 84
Hampton, Christopher 9 8
Haralambidis, Renos S 6
Haralambopoulos, Stelios ı 78
Herman, Mark 234

lçöz, Canan Evcimen 243

Zahariev, Edward 2 ı 4
Zemmouri, Mahmoud 77

Pallieres, Arnaud des 2 ı 3
Panahi, Jafar 6 ı
Papadopoulos, Haris 72
Pejo, Robert-Adrian 73
Pertan, Ersin 246
Pirhasan, Barış 6 2
Pitts, Rafı 1 8 ı
Prada!, Manuel 2 ı 9
Prasad, Udayan 236

Ranga, Dana 7 4
Renoir, Jean 224
Resnais, Alain 200
Rioyo, Javier 2 ı 2
Robert, Yves 226
Rosi, Francesco ı 40- ı 46
Roüan, Brigitte ı 82
Rozema, Paericia 9 2
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FiLM DiZINi

Adak ı 64
Adı Vasfıye ı 6 S
Ah Güzel Istanbul ı 63
Albay Korugan 208
Albay Redi ı S3
Allah Zahmet Eylesin 73
Alphaville 227
Amerika Oteli 229
Ana ve Oğlu 20 ı
Aşk Öyküleri 202
Ateşkes 1 46
Aylaklar ı ı 7
Ayna 6 ı
Ayın Kara ve Deniz Arasındaki Devinimi ı 77

Baba ı so
Bahşiş Için Teşekkürler 94
Bal ve Kül ler ı 76
Başka Bir Anne ı 80
Bayan Hiç Kimse ı 6o
Benim Fanatik Oğlum 236
Bergman'ın Sesi 8 ı
Beşinci Mevsim ı 8 ı
Beyaz Şeyh ı ı 6
Birader ı 86
Bitirim Tane 76
Borunu Öttür 234

Çalınmış Anlar 97
Çayır Köpekleri 233
Çılgın Yabancı S4
Çin Ç i kolatası 9 S
Çökertme 247

Dağınık Yataklar ı 7S
Dayton'dan Sonraki Yıl 209
Deniz Bekliyordu 240
Doğu Sarayı, Batı Sarayı 20S
Doğu Yakasının H i kayesi 74
Doktor Antenio'nun Baştan Çıkışı ı 20
Demuzun Kuyuya Düştüğü Gün 63
Donmuş 69
Dönüştürücü - Lars von Trier'in Portresi 82
Drancy Gelecek 2 ı 3
Düğün ı S 8
Dünyanın Başlangıcına Yo k u l u k 7 ı

Geç Dolunay 2 ı 4
Gece Kıyafeti ı 3 8
Gerçek Aşk ve Kaos 2 ı 7
Gerilla 249
Ginger ve Fred ı 29
Gizli Ajan 98
Göklerde Fırtına 2 ı ı
Görüşme ı 30
Güven ı s ı

Hades ı 78
Hamam 24S
Havai Fişekler ı 9S
HHH: Hou Hsiao-Hsien'in Portresi 80
Hırsız ve Çırağı ı 88

96

Kaçış ı 74
Kadınları Seven Adam 228
Kalpazanlar Çetesi ı ı 8
Kanal ı S 7
Karışık Pizza 2 S O
Kasaba 24 ı
Kazanova ı 26
Kentin Üzerindeki Eller ı 44
Kırık 2 3 S
Kırılgan ı 9 2
Krallık ı 10
Kral l ı k ll ı 1 ı
Kumarbaz Bob 2 2 S
Kuru Temizleme ı 89
Kusursuz Çember 2 ı ı
Kuş Sokağı'ndaki Ada 99
Kuşatma Altında Aşk 246
kutluğ ataman's semiha b. unpl ugged 6 7

Sağci Yaşam ı 39
Salvatore Giuliano ı 43
Satyricon ı 24
Sekiz Buçuk ı 2 ı
Seni Sevrniyerum ı 02
Sergei Eisenstein. Meksika Fantezisi 86
Sessizliğin Ötesinde S8
Soğuk Büfe ı 3 6
Solgun Bir Sarı Gül 243
Suzaku ı 79

64

Marie Baie des Anges 2 ı 9
Marius ve Jeannette ı 90
Masumiyet 242
Masumiyet Adına ı 9 6
Mefısto ı s 2
Mektup 248
M ermer Adam ı S 9
Metroland 2 3 7
Mösyö Lange'ın Suçu 2 2 4
Mutlu Beraberlik ı 9 3

Paradjanov: Son Kolaj 84
Parasızlık Öyküsü S 6
Paris Uyuyor 2 2 3
Paul Cox'la Bir Yolculuk 8 7
Pazar 60
Paternkin Zırhlısı ı 04

Roma ı 2 s
Ruh Sızısı S 9
Ruhların Giulietta'sı ı n
Rüzgarın Dansı S 7

Yabancı 2 ı 8
Yanlış Saksının Çiçeği 244
Yazılı Yüz 7S
Yedinci Cennet ı 9 ı
Yo-Yo Ma Bach'tan Esinlenmeler 1 :
Müzik Bahçesi 9 0
Yo-Yo M a Bach'tan Esinlenmeler l l :
Careeri'nin Sesi 9 0
Yo-Yo Ma Bach'tan Esinlenmeler l l l :
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